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 FÖRORD
Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medie
utvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar vi varje år en rapport  
för att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas. I år 
inleder fil. dr Jakob Bjur rapporten med en beskrivning av hur barn och 
ungas medieliv ser ut idag och hur det har ändrats sedan 2010. I frågor 
som statistik och annan information om ägande och branschstruktur 
inom medieområdet samarbetar vi med fil. dr Jonas Ohlsson och Nordi
com Sverige. Professor Staffan Sundin, Luleå Tekniska Universitet, har 
gjort en karta över branschstrukturen på den svenska mediemarknaden. 
Rapporten innehåller även material från Statens medieråds rapport Unga 
& medier 2015 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser 
av medier. Slutligen har Presstödsnämnden, Myndigheten för tillgäng
liga medier, Post och telestyrelsen, Konkurrensverket samt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap deltagit i arbetet med rapporten. Jag 
vill tacka samtliga medverkande för era värdefulla bidrag.

Medieutveckling 2015 beskriver, liksom tidigare år, den svenska medie
marknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik 
och reglering. Den som vill veta mer om hur den svenska mediemark
naden ser ut idag finner både intressanta fakta och statistik i rapporten.

Globen i juni 2015

Magnus Larsson
Generaldirektör
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 SAMMANFATTNING
Mediekonsumtionen fortsätter att röra sig från de traditionella tablåstyrda 
medierna mot valfriheten på de uppkopplade plattformarna. Konsumen
terna har numera vant sig vid att kunna titta, lyssna eller läsa vad, var 
och när de vill. Konvergensen mellan olika plattformar har ägt rum och 
kommer att påverka vårt sätt att konsumera medier. Den tekniska revo
lution som internet stod för har blivit en självklarhet i varje hem och dess 
funktionalitet och betydelse har konstant ökat. Idag är det endast ett 
fåtal svenskar som helt står utanför den digitala världen. När bredbandet 
har tagit sig in i våra hem har svenskarna blivit allt bättre på att använda 
alla dess tjänster. På så vis har våra medievanor förändrats och mediebo
lagen driver på utvecklingen genom att lansera allt fler tjänster på nätet. 
Konsumenternas ökade möjligheter att själva styra över sin mediekon
sumtion förändrar villkoren för alla aktörer på mediemark naden. På en 
marknad där utbudet av både inhemska och globala aktörer är nästintill 
obegränsat blir innehållet den viktigaste konkurrensfaktorn. 

Mobilen allt mer central
Den starkaste trenden av förändring över de senaste fyra åren är att de 
ungas, liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt. De 
delar av våra medieliv som successivt blivit internetburna blir nu även 
mobila. Till skillnad från plats och tidsbundna medieliv är det mobila 
medielivet i grunden individuellt. Att mobila medieliv kan levas i princip 
hur som helst innebär dock inte att stabila medievanor över en natt upp
löses i intet. Denna tröghet och stabilitet gäller i hög grad svenskarnas 
medievanor  var, när och hur vi tar del av vilket medieinnehåll har kon
tinuerligt och otvetydigt bekräftats av svensk medieforskning. Medieliv 
blir allt mer individuella och utformade i linje med personliga livsstilar, 
intressen och preferenser. Följden blir att medievanor successivt fragmen
teras och komplementeras med nya. 

Statistiken bekräftar att medierna konsumeras mer på nätet
Den totala användningstiden för olika medier har ökat med 21 minuter 
sedan 2007. Användningen av linjär traditionell tv, radio och dagstid
ningar har minskat de senaste åren medan internetanvändningen har 
ökat. Internet har ökat för varje år men inte i samma omfattning sedan 
2013. Användningstiden för tv har varit relativt stabil men för radio 
minskar den sedan 2007.
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Den äldsta åldersgruppen 64 till 79 år avsätter mest tid på radio och tv. 
När det gäller användningstiden för internet blir förhållandet omvänt. 
Personer i åldern 15 till 24 år använder internet 210 minuter en genom
snittlig dag, att jämföra med personer i åldern 65 till 79 år som använder 
internet 57 minuter en genomsnittlig dag. Dagstidningen avsätter samt
liga åldersgrupper minst tid till jämfört med tv, radio och internet. En 
genomsnittlig dag 2014 använder vi nästan dubbelt så lång tid till sociala 
medier som till traditionella medier på internet. Åldersgruppen 15 till 24 
år använder 102 minuter till sociala medier en genomsnittlig dag jämfört 
med 29 minuter till traditionella medier. De yngres medieanvändning 
har ökat genom åren tack vare internets genomslag.  

Hur konsumerar unga medier?
Statens medieråds undersökning ”Ungar & medier 2014/15” visar att 
barn och unga använder sin mobil mer än någonsin. Av de tillfrågade 
17 till 18åringarna använde 62 procent mobilen mer än tre timmar per 
dag. Det kan jämföras med resultatet från 2012/13 då den siffran var 46 
procent. Undersökningen visar också att medieanvändningen kryper ner 
i åldrarna. Idag har hälften av alla tvååringar varit på nätet och 95 pro
cent av 11åringarna har en egen mobil. Det handlar idag nästan uteslu
tande om smarta telefoner med pekskärm, även bland de yngre barnen. 
Tidigare var den medieform, som flest barn och unga ägnade sig åt varje 
dag, att se på filmer eller tvprogram. 

Tv fortsatt starkt men tittandet minskar
Trots den ovan beskrivna utvecklingen av mediemarknaden finns det 
fortfarande ett stort intresse hos publiken för de traditionella medierna, 
radio, tv och dagspress. Särskilt tv kan tyckas ha klarat sig bra i den allt 
hårdare konkurrensen på den föränderliga mediemarknaden. Jämfört 
med dagspress och radio har tv i högre grad lyckats behålla sin publik 
men enligt såväl Nordicoms Mediebarometer som MMS publikmät
ningar har tvtittandet successivt minskat under 2010talet. Enligt MMS 
tittade den genomsnittlige svensken på tv 153 minuter per dag under 
2014. Det är sex minuter mindre än under 2013 och 13 minuter mindre 
än 2010.  

Annonsmarknaden är i förändring
Utvecklingen på annonsmarknaden under 2014 var god och även fram
tiden ser förhållandevis ljus ut. Prognosen är att reklammarknaden, till 
följd av ett fortsatt förbättrat konjunkturläge, kommer att fortsätta att 
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växa under 2015. Om reklammarknaden som helhet präglas av relativ 
stabilitet så är förändringarna beträffande vilka medieformer som an
nonsörerna väljer att investera i desto större. Trots det osäkra konjunk
turläget växte annonseringen på internet under 2014. Internet är sedan 
2012 landets största reklambärare. För den största relativa ökningen stod 
dock annonseringen på mobilsajter. Till de medier som sett sin del av 
annonskakan minska under senare år hör dagspressens pappersutgåvor. 
Annonsbortfallet har haft stor betydelse för den minskade lönsamheten 
hos de tryckta medierna. 
 
Nya aktörer som konkurrerar om publikens tid och pengar
Vid sidan av de traditionella tvföretagen finns sedan ett par tre år till
baka en rad nya aktörer som konkurrerar om den svenska tvpublikens 
tid och pengar. Mest uppmärksammad är amerikanska Netflix, som 
sedan etableringen i Sverige 2012 kommit att bli en betydande aktör 
på den svenska mediemarknaden. Enligt MMS har hela 1,6 miljoner 
svenskar tillgång till tjänsten, vilket gör Netflix till den klart största 
streamade betaltjänsten för tv och film i Sverige. Ett viktigt led i Netflix 
framgångar har varit uppmärksammade satsningar på egenproducerade 
tvserier. En annan allt viktigare global aktör är Youtube. Kanalen blir 
allt viktigare för såväl traditionella medieföretag som andra organisatio
ner och företag som vill kommunicera direkt med publiken. Sajten har 
också vuxit fram till en allt mer attraktiv kanal för svenska annonsörer. 
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1 UNGAS MEDIELIV  
– ETT KAPITEL FÖR SIG
Detta kapitel är skrivet av Jakob Bjur på uppdrag av Myndigheten för radio och tv.

“our life should perhaps be seen as lived in,  

rather than with, media—a media life”1  

År 2015. Ett medielandskap där gränserna mellan olika medier och medie  
teknologier blir allt mer flytande. Internet suddar ut traditionella skilje
linjer mellan tidningar, radio och tv samtidigt som det utgör grogrunden 
för en uppsjö alternativa producenter och leverantörer av text, ljud och 
bild. Mobil medieteknik löser upp traditionella sociala mediekonsum
tionssituationer kopplade till apparater i hushållet och ersätter dem med 
individuell mobil mediekonsumtion i och utanför hemmet. Våra medie
liv är på väg. År 2015 kan de, potentiellt, levas överallt och hela tiden. 

Du som läsare har kanske växt upp i en annan tid och kan ställa denna nu  
tidssituation i relation till hur det såg ut och fungerade tidigare. Dagens  
barn och unga äger inte denna referensram. De har själva växt upp i,  
och in i, detta flytande medielandskap. De unga utgör i denna mening 
ett kapitel för sig. Den holländske medieforskaren Mark Deuze har i 
citatet ovan sammanfattat deras (och vår) mediala livssituation som ett 
liv i, snarare än med, medier – ett medieliv. Han menar att i takt med att 
medieteknik finns närvarande överallt och hela tiden, alltid med oss och 
ständigt uppkopplad, blir våra medieliv för oss själva paradoxalt nog allt 
mer osynliga.2 I samband med att vi tar något för givet, så försvinner det.

1.1 Ungas medieliv

Inspirerade av Deuze kastade jag och medieforskaren Oscar Westlund 
oss in i företaget att empiriskt kartlägga dagens medieliv.3 Vår målsätt
ning var att skapa ett effektivt sätt att beskriva och förstå olika mediers, 
mediepraktikers och medieteknologiers roll i mäniskors liv. Vi sökte 
alternativa sätt att illustrera och förklara hur medieliv föds, utvecklas och 
dör. Vi började detta arbete fokuserat på de allra yngsta 0–18 år och jag 
ska här nedan kortfattat visa hur barn och ungas medieliv ser ut idag och 
har transformerats sedan 2010.
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Låt oss börja med en övergripande bild för att sedan gräva lite djupare 
där det bränner till. I grafen nedan kan man se ungas medieliv från 
första levnadsåret till 18 års ålder (födsel till myndighet) baserad på vår 
omarbetning av data från Statens medieråds undersökning kring barn 
och unga och medier.4 Figur 1 är en ögonblicksbild från senhösten 2014, 
men kan också läsas som en illustration av hur mediebundna aktiviteter 
växer in, tar plats och spelar roll i ungas liv  från det att ett barn föds, 
börjar skolan, äntrar puberteten, och (förhoppningsvis) revolterar, till att 
de tar studenten och står väl preparerade på tröskeln till vuxenlivet.5

Figur 1.1  Ungas medieliv 2014 (medelvärden Medielivsindex).

KOMMENTAR: Skalan i grafen visar medelvärden på ett Medielivsindex. Medielivsindex kombinerar 
tid och frekvens i användning och går från att medier/mediepraktiker spelar noll roll (Life sans media 
= icke-användning) till att de ges en central roll och plats i vardagslivet (Life in media = 3 timmar eller 
mer dagligen).6

Mötet med medievärlden för de allra yngsta barnen sker genom att titta 
[tv och film], läsa [böcker och tidningar], och lyssna [musik]. Bok, musik 
och tv är något som barnen möter direkt (0–1 år) men även spelande 
[först på surfplatta, senare på tv eller dator] ges snabbt en central roll  
(2 år) i de allra yngstas medieliv. Åldern som ovan anges inom parentes 
är åldern då hälften av barnen någon gång ”brukar” titta, lyssna, läsa  
(i denna ålder ofta bli läst för) eller spela. Nätet, och mobilen, finns när
varande för en grupp barn men växer successivt in i barns medieliv något 
senare. Medan det mycket väl kan vara så att hälften av alla 2åringar 
någon gång använt internet7 så är motsvarande brytpunkt 4 år för inter
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net respektive 9 år för mobil, när man frågar barn och föräldrar om vad 
barnen ”brukar” göra. 

Grafen visar hur ungas medieliv kopplat till att lyssna, läsa, titta och 
spela utvecklas i tidig ålder. Från 4 till 8 års ålder ligger dessa mediean
vändningsmönster relativt stabilt. Nätet finns närvarande men tiden som 
barnen lägger är ännu liten. Med ökad ålder sprids spelande till en allt 
större del av gruppen samtidigt som allt fler börjar lägga mer tid på nä
tet. Nästa tydliga brytpunkt är vid 9–10 år. Medielivet på nätet, som tar 
fart från 6 års ålder, blir då det mest centrala samtidigt som brytpunkten 
utgör starten på ett allt mer mobilt medieliv. Med start i denna prepu
bertala ålder inleds en progressiv övergång till ett allt mognare ungdoms 
och medieliv där musik (och identitetssökande) ges en allt större plats 
och sociala medier (11 år) och relationsbyggande ges en allt mer central 
roll. Lyssnande, tittande, läsande, spelande och nätverkande sker från  
11 års ålder i allt högre utsträckning via nätet, och i mobilen.

1.2 Skilda medieliv  
– Life in media/Life sans media

Samtidigt som medielivet ges en allt större plats i takt med ökad ålder 
finns stora skillnader mellan skilda grupper av unga i samma ålder. In
dividuella medieliv har olika omfattning och intensitet med tyngdpunkt 
på olika mediepraktiker. Denna faktiska verklighet försvinner tyvärr 
ofta in i bakgrunden då en generation som de unga ska beskrivas som 
offer eller superhjältar8 och kontrasteras med andra generationer. I vår 
beskrivning av medieliv har vi försökt råda bot på detta genom att ställa 
inkludering och exkludering sida vid sida. 

I Figur 1.2 illustreras skillnader i intensitet i användning av mobilen. 
Medan en grupp lever ett intensivt mobilt medieliv spelar mobilen för 
andra en mindre central eller ingen roll i deras samlade medieliv. Fram 
till och med 8 års ålder är det mobila medielivet i princip obefintligt och 
drygt 70 procent lever ett liv helt utan mobil. Här, vid 9 års ålder, går 
alltså brytpunkten idag för introduktionen av att barnen har egen teknik 
som lämnar hushållet (och innebär fasta och löpande kostnader för famil
jen). Frågan om tillgång till en smart mobil utgör en tydlig brytpunkt 
för exakt när det mobila medielivet börjar fördjupas och ändra karaktär.
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Figur 1.2  Ungas mobila medieliv år 2014 – Andelen 0–18 åringar med 
ett medieliv in, with, around eller sans media (procent).

KOMMENTAR: Skalan visar hur stor andel av en viss åldersgrupp som har en viss grad av intensitet 
i sitt medieliv – från ”life in media” (underst) till ”life sans media” (överst). Varje årskull (0 år, 1 år, osv) 
utgör en stapel av olika medieliv som adderar till 100 %. Staplarna har kopplats samman till fält. Se 
kommentar Figur 1.

Vid 11 års ålder är livet utan mobil (life sans media) mycket ovanligt för 
att från 15 års ålder i princip försvinna. Intensiteten i det mobila med
ielivet skiljer sig dock kraftigt mellan olika grupper. Gruppen med en 
daglig användning på mer än 3 timmar (life in media) omfattar vid 11, 
15 respektive 18 års ålder 15, 55 respektive 60 procent av de unga. Om 
man till denna grupp adderar de som använder mobilen ofta och inves
terar mycket tid (life with media) så omfattar gruppen vid 11, 15 och 18 
års ålder 45, 80 respektive 85 procent. Förutom ålder finns ett tydligt 
könsmönster. Tjejers mobila medieliv är mer accentuerat än killars, fram 
till 14 års ålder som en utvecklingsmässig ledning på ett år som sedan 
växer till en beständig nivåskillnad. 

Sedan 2010 sker det mobila livets utbredning i jämn takt och taket 
är långt ifrån nått. Medan andelen utan ett mobilt medieliv (life sans 
media) ligger hyfsat stabil över tid blir mobilanvändningen, när den väl 
startar, mer intensiv allt tidigare. År 2014 är omfattningen av det mobila 
medielivet hos 13–14åringar motsvarande det hos 16åringar år 2010. 
Viktigt att förstå är att beskrivningen ovan gäller mobiltelefoner, mes
tadels smarta, som vi känner dem idag. Utbredningen av spelande och 
videokonsumtion på surfplattor visar att annan mobil teknik, indivi
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duellt ägd eller delad, omfamnas av barnen långt tidigare. Det mobila 
medielivet är i själva verket mycket bredare. Mobilt från allt tidigare 
ålder. Ungas medieliv är redan på väg. 

1.3 Det mobila medielivets konsekvenser

Den starkaste trenden av förändring över de senaste 4 åren är att de ungas, 
liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt. Medieprak
tiker  som att lyssna, läsa, titta, spela och nätverka  som under två 
decennier migrerat till internet förs nu snabbt över till mobiler. De delar 
av våra medieliv som successivt blivit internetburna blir nu även mobila. 

Att medielivet blir mobilt innebär en artsskillnad. Till skillnad från 
plats och tidsbundna medieliv är det mobila medielivet i grunden indi
viduellt. Som knutet till portabel personlig medieteknik är det frigjort 
från de fysiska platser och sociala medieanvändningskontexter (hemmet 
och arbetet) där arsenalen av medieapparater och medieprodukter tradi
tionellt samlats. Utbudet av internetburna tjänster som finns att tillgå är 
dessutom som regel frikopplade från linjär tid (som tablåer, distributions
fönster och utgivningstider). Det mobila medielivet kan alltså levas var 
som helst och när som helst. 

Att mobila medieliv kan levas i princip hur som helst innebär dock inte 
att stabila medievanor över en natt upplöses i intet. Det är vanor inte 
vana att göra. Vanor är helt centrala för allt mänskligt handlande. Vi 
lär dem socialt och internaliserar dem fysiskt. De skapar trygghet och 
rutin, samtidigt som de leder till att vi rent kognitivt sparar resurser i en 
omvärld och vardag späckad med kontinuerliga val. I vanans natur ligger 
följaktligen att den är stabil och trögföränderlig, när den väl etablerats. 
Att denna tröghet och stabilitet i hög grad gäller svenskarnas medievanor 
 var, när och hur vi tar del av vilket medieinnehåll  har kontinuerligt 
och otvetydigt bekräftats av svensk medieforskning.9 Senare års studier, 
liksom data som presenteras i föreliggande rapport, visar dock på tydliga 
brott i livscykler för radio, tv och tidningar. Nya mediekonsumenter 
följer inte samma upptrampade vägar  samma livscykel för inlemmande 
av medier  samma medieliv. Medieliv blir istället allt mer individuella 
och utformade i linje med personliga livsstilar, intressen och preferenser. 
Följden blir att medievanor successivt fragmenteras och komplementeras 
med nya. 
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Parat med kris är utveckling. Om vi exemplifierar med radions förutsätt
ningar så innebär ett mobilt medieliv att vi går in i en era där i princip 
alla unga har tillgång till en radio överallt och hela tiden, samtidigt 
som antalet traditionella radioapparater omkring dem kraftigt minskat. 
Radion spelar idag en förhållandevis svag roll i ungas medieliv, men blir 
i mobilen en av flera allestädes närvarande valmöjligheter till att lyssna. 
Lyssna, som samtidigt direkt konkurrerar med andra mobila medieprak
tiker som att läsa, titta, spela, näta och nätverka. Fast och oförändrad 
ligger de ungas starka intresse för musik som njutning, underhållning, 
identitets och distinktionsverktyg. 

För radio  liksom för tv, film, böcker, tidningar, musik, spel, sociala 
nätverk  innebär helt enkelt ett mobilt digitalt medielandskap nya  
möjligheter parat med nya risker. Förflyttningen av våra medieliv till  
nätet och in i mobiler (alla typer av smarta mobila enheter) innebär att 
tidigare separerade medieliv flyter samman och integreras. När detta sker 
förskjuts grundläggande förväntningar för hur, när och var vi bör, vill 
och kan lyssna, läsa, titta, spela, näta och nätverka. I det dagliga medie
livets absoluta epicentrum pågår dagligen en irreversibel omförhandling 
av vad som i praktiken är radio, tv, film, böcker, tidningar, musik, spel 
och sociala nätverk. Allt som är fast förflyktigas, för att låna av Marx. 
I samma omförhandling inkluderas även vad som är underhållning, 
nyheter och journalistik, deltagande och politik, fiktion och verklighet. 
Allt flyter. Redan de antika grekerna förstod att man inte kan gå ned i 
samma flod två gånger. 

1.4 Framtiden – ett oavslutat kapitel

Låt oss avslutningsvis ta ett steg tillbaka och återgå till de unga för att 
på så sätt se framåt. Förändringsmönster sedan 2010 pekar på att den 
troliga framtida utvecklingen av ungas medieliv kommer innebära två 
saker. Den första är att brytpunkten för när internetanvändning tar fart 
(nu vid 6 år ålder) kommer att inledas i allt lägre ålder. Detta till följd 
av att praktiker som att lyssna, läsa, titta och spela successivt blir mer 
internetburna. Den andra förändringen är att brytpunkten för det mo
bila medielivets start kommer att sjunka i ålder och när det väl initierats 
sammanfalla med livet på nätet. Brytpunkten sjunker på grund av att 
åldern då unga ges tillgång till smarta mobila enheter (surfplatta, mobil, 



26 | Medieutveckling 2015 • • • UNGAS MEDIELIV

glasögon, klocka, etc.) ligger allt tidigare i livet och att normerna kring 
användning successivt förändras och blir mer tillåtande. Att nät och 
mobilliv kommer att helt eller i det närmaste helt sammanfalla är något 
vi ser i den snabba takt många traditionella medieanvändningsmönster 
kopplade till dator (nyhetsanvändning, videokonsumtion, spelande, 
musik, informationssökning) förflyttas in i mobila enheter.

I takt med att det mobila medielivet fördjupas uppger de unga att 
läsande ges allt mindre roll, lyssnande ligger konstant, medan tittande, 
spelande och nätverkande ges en allt större roll. Är detta det mobila 
medielivets konsekvenser? Är det vi ser hos unga idag beteendemönster 
som kommer att spridas och omfatta allt större delar av svenskarna i 
takt med att tillgången till och användning av mobil medieteknik ökar? 
Innebär ett mobilt medieliv ökade eller minskade klyftor mellan de med 
ett liv i respektive utanför medier? Unga och medier kommer för alltid  
liksom framtiden  att förbli ett oavslutat kapitel. Med mitt kapitel är det 
annorlunda. Det slutar nu. Med en fråga: Ungas medieliv – ett kapitel 
för sig?

Fil. Dr Jakob Bjur, Brooklyn (NY)
Research Director Media, TNS Sifo och Visiting Scholar vid Rutgers University (NJ).
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2 MEDIEKONSUMTION

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.  Den äldsta åldersgruppen 64 till 
79 år avsätter mest tid av alla åldersgrupper på radio och tv. Den näst yngsta 
åldersgruppen 15 till 24 år avsätter absolut mest tid på internet. De i åldern  
9 till 14 år lyssnar på radion 15 minuter en genomsnittlig dag till skillnad 
från de äldsta, 65 till 79 år, som lyssnar 117 minuter en genomsnittlig dag. 
När det gäller användningstiden för internet är förhållandet omvänt.  
Personer i åldern 15 till 24 år använder internet 210 minuter en genomsnitt
lig dag, att jämföra med personer i åldern 65 till 79 år som använder internet  
57 minuter en genomsnittlig dag. Dagstidningen avsätter samtliga ålders
grupper minst tid till jämfört med tv, radio och internet.

Figur 2.1  Användningstiden i minuter för olika medier i befolkningen 
indelat i åldersgrupper en genomsnittlig dag 2014.

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014.
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2.1 Användningstiden för olika medier

I detta avsnitt använder vi statistik från NordicomSveriges årliga 
räckviddsundersökning Mediebarometern. Den avser att belysa hur stor 
andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under res
pektive 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.

Sveriges Radio är den största enskilda mediekanalen enligt Nordicoms 
beräkning över medieanvändning fördelad på olika medier och kanaler 
baserad på räckviddsstudier. Andel tid vi avsätter på sociala medier är 
större än tiden för traditionella medier på internet.

Figur 2.2  Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika medier 
och kanaler1 i befolkningen 9–79 år 2014 (procent).

1.  Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och TV fördelats på grundval 
av uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium 2014. Källor: TNS-Sifo (radio, bearbet-
ning), 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 2014.
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Användningen av linjär traditionell tv, radio och dagstidningar har 
minskat de senaste åren medan internetanvändningen har ökat. En 
genomsnittlig dag 2014 använder vi nästan dubbelt så lång tid till sociala 
medier som till traditionella medier på internet. Åldersgruppen 15 till 24 
år använder 102 minuter till sociala medier en genomsnittlig dag jämfört 
med 29 minuter till traditionella medier. De yngres medieanvändning 
har ökat genom åren tack vare internets genomslag. 

Tabell 2.1  Användningstid för olika medier i hela befolkningen  
9–79 år en genomsnittlig dag 2014 (minuter).

Totalt  9–14 15–24 25–44 45–64 65–79

Radio1 75 15 37 56 82 117

Musik2 27 23 70 38 18 10

Television3 90 61 59 70 94 124

Text-tv 3 1 1 2 3 6

Film4 9 13 24 11 5 3

Internet5, varav; 122 142 210 166 112 57

Sociala medier6 41 70 102 49 27 13

Traditionella medier7 22 11 29 37 23 9

– Radio/podd 8 1 9 15 11 3

– tv 8 8 14 13 6 3

– Dagstidning 5 1 4 7 5 4

– Tidskrift 1 0 1 1 0 0

Videoklipp 6 15 18 6 2 1

Dagstidning8 20 3 5 11 20 38

Tidskrift7 11 5 3 8 11 19

Bok 19 21 23 16 17 21

Ljudbok 3 1 2 3 3 3

Totalt 380 284 434 381 366 398

Datorspel totalt 24 61 58 24 13 8

Onlinespel 17 45 44 17 8 4

1.  Siffran avser genomsnittlig tid för vanlig 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 samt inspelad tv.
4. Siffran avser ej film på bio eller tablålagd tv.
5. I summan ingår även övrig internetanvändning.
6.  Siffran avser genomsnittlig tid för socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller 

blogg.
7. Siffran avser genomsnittlig tid för morgontidning, kvällstidning, tidskrift, tv eller radio på internet.  
8. Siffran avser genomsnittlig tid för läsning på papper. 
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014
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Den totala användningstiden för olika medier har ökat med 21 minuter 
sedan 2007. Internet har ökat för varje år men inte i samma omfattning 
sedan 2013. Användningstiden för tv har varit relativt stabil men för 
radio minskar den sedan 2007.

Figur 2.3  Användningstid totalt samt för internet, tv, radio och 
dagstidningar i hela befolkningen 9–79 år en genomsnitt-
lig dag 2007–2014 (minuter).

Källa: Nordicom – Sverige Mediebarometern 2014.

Tabell 2.2  Total användningstid för olika massmedier i hela  
befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag 2007–2014.

Total tid för  
medieanvändning

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

i minuter 359 359 352 361 367 365 378 380

i timmar 5,98 5,98 5,87 6,02 6,12 6,08 6,30 6,33

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014.

Figuren nedan visar hur den totala användningstiden för medier samt 
för radio, tv, internet och dagstidningar har utvecklats för åldersgruppen 
15 till 24 år under åren 2008 till 2014. Där kan man se hur internetan
vändningen följer den ökade tiden som avsätts till medier hos unga. 
Samtidigt minskar tiden som unga använder på traditionella medier som 
tv, radio och dagstidningar.
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Figur 2.4  Användningstid i minuter; totalt, radio, tv, internet och 
dagstidningar i åldersgruppen 15–24 år, 2008–2014  
(minuter).

Tillgången till en surfplatta har ökat kraftigt för varje år den funnits 
med i mätningen, 2014 svarar 51 procent att de har tillgång till en surf
platta. Tillgången till en smart mobil har även den ökat kraftigt och var 
73 procent 2014.
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Tabell 2.3  Andel av befolkningen 9–79 år som har tillgång till olika 
medier i hemmet 2014 (procent).

Har i hemmet tillgång till 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dagstidnings-
prenumeration

70 68 66 64 62 59 57 55

Radio 100 100 100 99 99 100 100 98

Tv – 98 97 97 98 97 94 94

Smart tv – – – – – – 21 28

Multi–tv totalt1 – 90 90 90 91 91 91 92

Dvd–spelare 84 85 86 83 82 79 80 78

Videobandspelare 65 57 53 48 43 37 46 44

PVR/hårddiskmottagare 12 12 15 23 26 25 30 27

Persondator totalt 87 89 89 91 91 92 91 91

Portabel dator 44 54 62 71 75 77 78 79

Surfplatta – – – – – 18 37 51

Internet via dator 83 85 83 85 86 90 90 90

Smart mobiltelefon – – – 14 36 54 67 73

Mp3–spelare 54 55 45 38 36 35 38 33

Konsol för tv–spel 37 41 40 38 45 39 38 38

Bärbart spel 36 – 10 11 15 14 15 14

Läsplatta – – – – – 4 6 8

1  Med multi-tv avses tv med fler kanaler än marknätets så kallade frikanaler  
(bl a SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4 och TV6).

Källa: Nordicom – Sverige, Mediebarometern 2014
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2.2 Konsumtion av tidningar
Andelen dagstidningsläsare och prenumeranter fortsätter att minska. 
Sedan 2007 har andelen läsare minskat från 80 procent till 67 procent. 
Det innebär att allt färre prenumererar på en morgontidning. Andelen av 
befolkningen i åldern 9 till 79 år som har tillgång till en prenumererad 
dagstidning har minskat med 15 procentenheter sedan 2007. Även den 
tid som används för att läsa en papperstidning minskar. Sedan 2007 har 
den minskat med 9 minuter.

Figur 2.5  Dagstidningsläsare samt tillgång till en prenumeration 
9–79 år en genomsnittlig dag 2007–2014 (procent).

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014

Tabell 2.4  Användningstid för en dagstidning en genomsnittlig dag 
2007–2014.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Användningstid  
dagstidning i minuter1

29 28 28 25 22 21 19 20

1. Siffran avser genomsnittlig tid för läsning på papper.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 
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Av dem som läser en dagstidning är det fortfarande fler som läser den 
i tryckt format, 54 procent, än på internet eller via en app, 24 procent 
men skillnaden minskar. De flesta som läser en dagstidning läser en 
morgontidning, 51 procent jämfört med 26 procent som läser en kvälls
tidning. Det är fler som läser kvällstidningen på internet än morgontid
ningen. Med dagstidning totalt menas att det är både morgontidning 
och kvällstidning vilket är två separata frågor i Nordicoms Mediebaro
meter 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.

Figur 2.6  Tidningsläsare 9–79 år på papper eller internet  
en genomsnittlig dag 2014 (procent).

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014
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Figur 2.7  Dagstidningsläsare 9–79 år totalt och på papper eller inter-
net/app en genomsnittlig dag 2010–2014 (procent).

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer

2.3 De ungas mediekonsumtion
I april 2015 publicerade Statens medieråd rapporten Ungar & medier 
2015, där närmare 4 000 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 medie
användningen förändrats sedan 2012/13. I detta avsnitt presenteras delar 
av Statens medieråds rapport Unga & medier 2015 Fakta om barns och 
ungas användning och upplevelser av medier.

Nedan följer en sammanfattning av de resultat i undersökningen där 
skillnaderna är störst mellan olika grupper eller där det skett en påtaglig 
utveckling över tid jämfört med de tidigare studier Statens medieråd ge
nomfört. Undersökningen visar att den medieteknik som tydligast gjort 
sitt intåg i barns medievardag är surfplattan.
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Figur 2.8  Tillgång till helt egen surfplatta 9–18 år,  
2012/13 och 2014 (procent)

Källa: Statens medieråd Ungar & medier 2015

2.3.1 Ökat innehav av surfplattor hos unga
Innehavet av surfplattor har ökat kraftigt sedan 2012/13, främst bland 
de yngre barnen. Bland nioåringarna har det nästan fyrdubblats, från  
12 procent till 46 procent men innehavet minskar med stigande ålder.  
Surfplattor är främst den medieteknik som används av yngre barn 
snarare än de lite äldre ungdomarna. Sedan den första Ungar & medier
undersökningen genomfördes 2005 har barns och ungas datorinnehav 
ökat vid varje ny mätning. I den senaste rapporten minskar det för första 
gången för alla utom de i åldern 17 till 18 år och förklaringen är den 
ökade tillgången till surfplattan.

0

20

40

60

2012/2013

2014

 18 år17 år16 år15 år14 år13 år12 år11 år10 år9 år



40 | Medieutveckling 2015 • • • MEDIEKONSUMTION

Figur 2.9  Äger egen dator och/eller surfplatta 9–18 år,  
2012/13 och 2014 (procent).

Källa: Statens medieråd Ungar & medier 2015

2.3.2 Förändringar i teknikinnehav bland unga
Om man slår samman innehav av egen surfplatta och egen dator ökar 
fortfarande teknikinnehavet (exklusive mobiltelefon), trots att datorinne
havet inte stigit sedan 2012/13. Det tyder på att allt fler unga använder 
en surfplatta istället för att som tidigare använda en dator. Datorinne
havet är fortfarande betydligt högre än surfplatteägandet, bortsett från 
hos de allra yngsta. Barns mobiltelefoninnehav fortsätter att ligga på 
höga nivåer, 86 procent av alla 9 till 12åringar har en egen mobiltele
fon och 78 procent har en egen smart telefon, 98 procent av alla 13 till 
18åringar har en egen mobil. Den totala andelen barn som har en egen 
mobiltelefon har inte ökat jämfört med 2012/13, däremot har andelen 
smarta mobiler ökat med mellan 6 och 16 procentenheter. Den stora 
andelen smarta mobiler påverkar också barns internetanvändning.
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Figur 2.10  Andel som använder internet via mobilen 9–18 år, 
2012/2013 och 2014 (procent).

Källa: Statens medieråd Ungar & medier 2015

2.3.3 Ökningen av internetanvändningen hos unga
Den explosionsartade utvecklingen av internetanvändning i mobilen 
mellan 2010 och 2012/13 har saktat ner men fortsätter. Som framgår 
av diagrammet ovan är ökningen av internetanvändning i mobilen 
under åren 2012/13 och 2014 tydligast i åldrarna 10 till 12 år samt 17 
till 18 år. Internetanvändningen ökar i dessa åldrar med mellan 14 och 
17 procentenheter. Att titta på film/videoklipp i mobilen är en aktivitet 
som blir allt vanligare i takt med att barnen blir äldre. Det har också 
ökat sedan 2012/13. Denna utveckling är i stor utsträckning ett resultat 
av den ökade tillgången till mobilt internet och följer en snarlik utveck
lingskurva som användandet av mobilt internet. Det innebär en kraftfull 
ökning från år 2010 till 2012/13 och en fortsatt, men inte lika kraftig 
ökning från 2012/13 till 2014. Hos de yngsta är dock ökningen mer 
påtaglig, bland 9åringar har andelen som tittar på film/videoklipp i mo
bilen fördubblats – från 16 procent till 32 procent och för övriga åldrar 
varierar ökningen mellan 5 och 19 procentenheter. Som tidigare nämnts 
är en smart mobil betydligt mer lämpad för att titta på rörlig bild än 
traditionella mobiler. Det gäller även andra aktiviteter som fotografering, 
filmande och sociala medier. Även dessa har ökat jämfört med 2012/13. 
Användningen av mobiltelefoner – oavsett vad man använder den till – 
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har ökat bland 9 till 12åringarna. Till skillnad från åldersgrupperna  
13 till 16åringar och 17 till 18åringar där förändringarna är marginel
la. Den dagliga användningen av internet har ökat bland 9 till 12åring
ar. Den var 65 procent år 2014 jämfört med 55 procent 2012/13 och i de 
äldre åldersgrupperna har andelen ökat från 93 procent (2012/13) till 95 
procent (2014). Ökningen är troligen kopplad till den ökade tillgången 
av smarta mobiler och mobilt internet. Det dagliga film och tvtittandet 
minskar i alla åldrar. 

Figur 2.11  Tittar på film eller tv-program varje dag 9–18 år,  
2010, 2012/13 och 2014 (procent).

Källa: Statens medieråd Ungar & medier 2015

2.3.4 Minskat tv-tittande hos unga
Tittandet på filmer och tvprogram var i stort sett oförändrat mellan 
undersökningarna år 2010 och 2012/13 men minskar nu tydligt i samt
liga åldersgrupper. Mest påtaglig är minskningen bland tonåringar. Det 
går också att urskilja en minskning i den dagliga läsningen av tidningar 
och böcker i åldersgruppen 17 till 18 år. 2012/13 läste 23 procent av 
dessa dagligen men 2014 har siffran sjunkit till 13 procent. Minsk
ningen i de yngre åldersgrupperna inskränker sig till 1 procent vardera. 
I tidigare undersökningar har kategorin högkonsumenter definierats 
som de individer som ägnar mer än tre timmar per dag åt en specifik 
medieform. Den kraftiga ökningen av internet och mobilanvändning 
för med sig att begreppet har förlorat sin innebörd som en definition av 
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extrema mediekonsumenter. Idag är en majoritet av alla barn äldre än 12 
år högkonsumenter av internet och alla över 13 år är högkonsumenter av 
mobiltelefoni. De som tidigare ansågs vara högkonsumenter är numera 
genomsnittsanvändare. Det är överhuvudtaget svårare att göra tidsmäs
siga distinktioner mellan att vara uppkopplad och nedkopplad (dvs. 
att använda internet). Den mobila tekniken innebär att barn kan vara 
internetanvändare i princip hela tiden när de bär med sig sina smarta te
lefoner. Andelen högkonsumenter av datorspel/tvspel/spel på surfplatta 
har ökat bland de yngre (10 till 11 år) samt bland 13 till 14åringarna, 
jämfört med 2012/13. I övriga åldrar är skillnaderna marginella (eller så 
har andelen minskat något), jämfört med 2012/13. Det finns således inga 
tydliga tendenser avseende högkonsumtion av spel. Spelande är det med
ieområde där skillnaderna mellan pojkar och flickor är allra störst, både 
med avseende på hur mycket man spelar och vilka speltitlar man före
drar. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor i åldern 9 till 
12 år på om man spelar eller inte. 98 procent av pojkarna och 97 procent 
av flickorna spelar datorspel/tvspel och/eller spel på surfplatta. Detta är 
en stor förändring jämfört med tidigare undersökningar. En större andel 
flickor som spelar spel på surfplatta har utjämnat skillnaderna bland 
9 till 12åringar och minskat dem bland 13 till 16åringar och 17 till 
18åringar. Könsskillnaderna är dock mycket tydliga avseende hur lång 
tid barnet ägnar åt spel.

Figur 2.12  Högkonsumenter (mer än 3 timmar/dag)  
dator-/tv-spel fördelat på kön 9–18 år (procent).

Källa: Statens medieråd Ungar & medier 2015
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2.3.5 Skillnaderna mellan könen i medieanvändning
Andelen högkonsumenter av dator/tvspel är konsekvent större bland 
pojkar än bland flickor. I nioårsåldern skiljer endast 4 procentenheter  
mellan pojkar och flickor, men denna skillnad ökar sedan snabbt. Näs
tan varannan pojke spelar mer än tre timmar per dag vid 13 års ålder, 
medan andelen flickor som spelar så mycket inte varierar i någon  
särskild utsträckning med ålder. Samma tendens kunde iakttas i under
sökningen 2012/13, men då var könsskillnaderna ännu större. Det  
berodde mest på att flickorna spelade mindre. Andelen flickor som 
är högkonsumenter av spel har ökat i de flesta åldrarna, jämfört med 
2012/13. 2012/13 kunde man se en tydlig könsskillnad i åldersgruppen  
9 till 12 år avseende internetanvändning, pojkar ägnade betydligt mer 
tid åt internet (22 procent mer än 3 timmar/dag) jämfört med vad  
flickor (8 procent) gjorde. Denna skillnad syns inte längre i 2014 års 
undersökning. Att könsskillnaderna ökar med stigande ålder, kan även 
märkas på mobilanvändningen. Flickor ägnar mer tid åt mobilen från  
10 års ålder än vad pojkar gör. Könsskillnaderna har ökat sedan 2012/13, 
främst beroende på att flickors mobilanvändning ökat mer än pojkars. I 
åldersgruppen 16 till 17åringar är skillnaden mellan flickor och pojkar 
30 procentenheter avseende högkonsumtion av mobiltelefon. Flickor 
använder också sociala medier längre tid än vad pojkar gör. Skillnaderna 
är inte så stora i åldersintervallet 9 till 12 år, men ökar sedan snabbt och 
bland 16 till 18åringar varierar det mellan 17 och 25 procentenheter. 
Samtidigt som en relativt stor andel barn anser att de ägnar för mycket 
tid åt mobilen (37 procent av 13 till 16 åringar), sociala medier (35 
procent av 17 till 18åringar), internet (38 procent av 17 till 18åringar) 
och datorspel/tvspel/spel på surfplatta (23 procent av 9 till 12åringar), 
anser en mycket stor andel att de ägnar för lite tid åt böcker och tidning
ar – 41 procent av 9 till 12åringarna, 49 procent av 13 till 16åring
arna och 54 procent av 17 till 18åringarna. Detta är också en påtaglig 
ökning jämfört med 2012/13.
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DEN SVENSKA  
MEDIEMARKNADEN
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3 DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN
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 medieteknikens 

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 inom den svenska mediemarknaden  

under 2014. Underlaget kommer från medieföretagens årsredovisningar samt 

branschrapporter. Kapitlet har två delar. Del 1 redovisar de viktigaste föränd-

ringarna på publik- och reklammarknaderna under året. I del 2 görs en genom-

gång av den ekonomiska utvecklingen för några av de största svenska medie-

företagen. 

3.1 Mediekonsumtion och  
reklaminvesteringar
Företagen på den svenska mediemarknaden får sina intäkter från huvud
sakligen två olika håll: från försäljning av annonsutrymme till annonsö
rer 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 Sveriges Utbildningsradio.

En tydlig tendens under senare år är att både publik och annonsmark
naden 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 
på. För den största nedgången i samlad användningstid står radion. På 
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tio år har det genomsnittliga dagliga lyssnandet minskat med 49 minu
ter, eller nästan fyrtio procent. Från att ha varit det medium som svensk
arna lägger mest tid på har radion under 2010talet passerats av såväl 
internet som televisionen. Även läsningen av traditionella dagstidningar 
har minskat kraftigt över tid. Mellan 2004 och 2014 sjönk tidningsläs
ningen med ungefär en tredjedel. 

Tabell 3.1  Användningstid för olika medier i hela befolkningen 9–79 år  
en genomsnittlig dag, 2004, 2013 och 2014 (minuter).

Förändring (min)

2004 2013 2014 2004–2014 2013–2014 

Radio 124 77 75 -49 –2

Television1 102 94 90 -12 –4

Dagstidning2 29 19 20 -9 +1

Bok 20 19 22 +2 +3

Tidskrifter 14 12 11 -3 –1

Musik3 … 28 27 … –1

Film4 11 8 9 -2 +1

Internet 25 120 122 +97 +2

   Sociala medier5 … 40 41 … +1

   Traditionella medier6 … 18 22 … +4

Kommentar: 
1  Avser genomsnittlig tid för linjär television. Inkluderas tv-tittande via internet ökar tiden för 2014 till 

98 minuter. 
2  Avser genomsnittlig tid för papperstidningen. Inkluderas dagstidningsläsning på nätet ökar tiden 

för 2014 till 25. 
3  Avser inspelad musik, ej radio eller tv. 
4 2004 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, radio eller tv. 
Källa: Bearbetning av Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2014. 

Av tabell 3.1 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 2014. Den snabba ökningen i 
internetanvändningen tycks därmed ha planat ut något; förändringen 
i användningstid jämfört med 2013 är mycket blygsam. Sociala medier 
svarar för en tredjedel av den samlade internetanvändningen, medan 
de traditionella mediernas webbsajter (dagspress, tidskrifter, radio och 
tv) står för en sjättedel. I båda fallen noteras endast små förändringar i 
användningstiden under 2014. 
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De förändrade konsumtionsmönstren avspeglar sig också i hushållens  
utgifter för medier. Aktuella undersökningar från såväl Institutet för 
medie och reklamstatistik (IRM) som TNSSifo visar att de svenska 
hushållens utgifter för digitala medier kraftigt överstiger dem för tryckta 
medier. Kostnaderna för nätbaserade tjänster som digitala tidningar,  
eböcker 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 20140307). I båda 
fallen rör det sig om så kallade accesskostnader, 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 TNSSifo lägger ett genomsnittligt hushåll 2 556 kro
nor per år på betaltv och 2 340 kronor på dagstidningsprenumerationer 
(TNSSifo, pressmeddelande 20140219). Det kan jämföras med radio 
och tvavgiften som uppgår till 2 076 kronor per år.

De förändrade konsumtionsmönstren avspeglar sig också i hushållens 
utlägg för medier. Utgifterna för nätbaserade tjänster som digitala tid
ningar, eböcker och streamade abonnemang för musik och tv uppvisar 
en mycket hög tillväxttakt. Hit hör inte minst försäljningen av så kallade 
SVODtjänster (Subscription Video on Demand), dvs. abonnemangsbase
rade tjänster för film, serier och sport online. Enligt uppgifter från MMS 
hade 28 procent av svenskarna tillgång till en sådan digital betaltjänst 
vid utgången av 2014 (MMS, pressmeddelande 20150205). Även om 
det saknas tillförlitlig statistik över hushållens utgifter för den här typen 
av tjänster så är det mycket som tyder på att de svenska hushållen aldrig 
har lagt så mycket pengar på tvtjänster 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 
fallande reklaminvesteringar vände den svenska reklammarknaden åter 
uppåt under 2014. Enligt IRM uppgick tillväxten i de samlade investe
ringarna i mediereklam till 1,6 procent. Det innebär att omsättningen 
på reklammarknaden för 2014 slutade på 31,9 miljarder kr, eller omkring 
en halv miljard mer än året före (se tabell 3.2). Trots den positiva tillväx
ten är den svenska annonsmarknaden fortfarande mindre än vad den var 
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2008, året före finanskrisen startade men Sverige hör även fortsättnings
vis till de mest reklamintensiva länderna i världen.
 
Utvecklingen på annonsmarknaden under 2014 speglade det allmänna 
konjunkturläget i landet. Tillväxten i BNP steg något jämfört med året 
före – från 1,5 till 2,1 procent – samtidigt som hushållens konsumtions
utgifter ökade med 2,4 procent (SCB). Även framtiden ser förhållandevis 
ljus ut. Prognosen från IRM är att reklammarknaden, till följd av ett 
fortsatt förbättrat konjunkturläge för svensk ekonomi, kommer att fort
sätta att växa under 2015 (IRM, pressmeddelande 20150310). 

Om reklammarknaden som helhet präglas av relativ stabilitet så är för
ändringarna beträffande vilka medieformer som annonsörerna väljer att 
investera i desto större. Trots det osäkra konjunkturläget växte annonse
ringen på internet under 2014 med 11,2 procent, till knappt 9,3 miljarder 
kronor (tabell 3.2). Internet är sedan 2012 landets största reklambärare. 
För den största relativa ökningen stod dock annonseringen på mobilsajter. 
Tillväxten under 2014 uppgick här till 65 procent relativt 2013. 

Till de medier som sett sin del av annonskakan minska under senare år 
hör dagspressens pappersutgåvor – minus 10,0 procent under 2014 – och 
tidskriftsbranschen – minus 8,2 procent. På bara sex år har de här båda 
segmenten tappat 39 respektive 45 procent av sin annonsering. Annons
bortfallet har haft stor betydelse för lönsamheten hos de tryckta medi
erna. För dagspressen var 2013 det sämsta året i modern tid i fråga om 
lönsamhet (Dagspressens ekonomi 2013). 
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Tabell 3.2  Reklaminvesteringar i Sverige 2008, 2013 och 2014  
(Mkr, procent).

Intäkter Mkr Andel % Förändring (%)

2008 2013 2014 2008 2013 2014 2013–20141 

Internet 4 822 8 354 9 293 14,9 26,6 29,1 +11,2

Dagstidningar 8 816 5 980 5 385 27,2 19,0 16,9 –10,0

Television 4 969 5 957 5 759 15,3 19,0 18,1 –3,3

Direktreklam 4 303 3 743 3 583 13,3 11,9 11,2 –4,3

Gratispublikationer 2 554 2 377 2 348 7,9 7,6 7,4 –1,2

Tidskrifter 2 521 1 514 1 389 7,8 4,8 4,4 –8,2

Utomhusreklam 1 060 1 018 1 151 3,3 3,2 3,6 +13,1

Radio 728 609 706 2,2 1,9 2,2 +16,0

Tryckta kataloger 1 897 327 193 5,9 1,0 0,6 –41,0

Annonsbilagor 494 439 403 1,5 1,4 1,3 –8,4

Mobilmarknadsföring 38 867 1 433 0,1 2,8 4,5 +65,3

Bio 104 117 135 0,3 0,4 0,4 +15,6

Butiksmedia 72 99 112 0,2 0,3 0,4 +12,6

Text-tv 26 7 5 0,1 0,0 0,0 –23,6

Totalt 32 403 31 408 31 895 100 100 100 +1,6

Kommentar: Avser löpande priser, netto, inklusive reklamskatt. 
1 Tillväxten är baserad på jämförbart underlag.
Källa: Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). 

3.2 De största medieföretagen 
Den svenska mediemarknaden domineras av en liten grupp stora företag. 
En genomgång av de största aktörerna på marknaden visar dock att det 
rör sig om en relativt heterogen skara, både vad gäller ursprung och ägar
förhållanden. Här finns såväl gamla, väl etablerade mediesläkter (t.ex. 
familjerna Bonnier i Stockholm, Hjörne i Göteborg och Ander i Karl
stad), 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. Se mediekartan över ägarförhållanden längst 
bak i rapporten.
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Vid sidan av de största företagen har digitaliseringen av medielandskapet 
skapat nya nischmarknader och sänkt många av de tidigare etablerings
hindren för nya aktörer. Det gäller inte minst på marknaden för pro
duktionsbolag 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 3.3). 

Tabell 3.3  Vertikal integrering inom tv, radio och dagspress bland de 
största aktörerna på den svenska mediemarknaden, 2014 

Fri-tv Betal-tv
VoD/
Webb-tv Radio

Kvälls-
press

Morgon-
press

Gratis-
press

Bonnier 

Statliga sfären

Schibsted

MTG

SBS

Stampen

En analys av de största aktörerna på den svenska mediemarknaden visar 
vidare på den nära kopplingen till övriga Norden (se tabell 3.4). Såväl 
Bonnierkoncernen och Stenbeckgruppen som danska Egmont och Aller, 
norska Schibsted och Telenor samt amerikanskägda SBS Discovery har 
alla starka positioner i Danmark, Norge eller Finland. Även KF Media 
och statliga Teracom med dotterbolaget Boxer bedriver verksamhet i 
grannländerna. Av de större svenska mediekoncernerna är det public 
serviceföretagen, Stampen, MittMedia, Norrköpings Tidningar Media 
och det utlandsägda Com Hem som mer eller mindre uteslutande är 
verksamma enbart på den svenska marknaden.
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Tabell 3.4  De största aktörerna på den svenska mediemarknaden. 
Medieintäkter i Sverige och totalt samt totala intäkter 
2013 (Mkr).

Medieintäkter
Koncer - 

nens  
totala  

intäkter

Resultat  
efter finan-

siella poster Större företag  
(varumärken)  
i SverigeÄgare

Huvud-
bolag Sverige Totalt Medier Totalt

Familjen  
Bonnier 

Bonnier AB 14 920 28 779 28 779 1 730 1 730 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 

Svenska 
staten

11 5381 12 4641 …

varav SVT, 
SR, UR

7 610 7 610 7 610 –79 –79 Sveriges Television, 
Sveriges Radio, 
Utbildningsradion 

varav  
Teracom

2 949 3 875 3 875 607 607 Teracom, Boxer 

Svenska 
staten (60), 
Danska staten 
(40)

varav 
PostNord 

1 525 1 525 39 766 7 468 Tidningstjänst

Familjen 
Stenbeck (>50 
genom direkt 
o indirekt 
ägande)

Stenbeck-
sfären2

… 17 583 … … …

Modern 
Times 
Group

4 630 14 129 14 129 1 726 1 726 TV3, TV6, TV8, 
Viasat, Strix, MTG 
Radio (Rix FM)

Metro Inter-
national3

567 1 299 1 299 … … Metro

CDON 
Group4

… 2 155 4 441 … –82 CDON
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Medieintäkter
Koncer - 

nens  
totala  

intäkter

Resultat  
efter finan-

siella poster Större företag  
(varumärken)  
i SverigeÄgare

Huvud-
bolag Sverige Totalt Medier Totalt

Familjen 
Hjörne (87)

Stampen 4 884 4 884 4 884 –862 –862 Göteborgs-Posten, 
V-TAB, Liberala  
Tidningar (VLT, 
Nerikes Allehanda, 
10 lokaltidningar 
samt gratistid-
ningar), Mediabo-
laget Västkusten 
(Hallandsposten, 
Hallands Nyheter, 
TTELA, Bohuslä-
ningen, Strömstads 
Tidning), Stampen 
Media Partner

Blommenholm 
Industrier (26), 
investerings-
fonder

Schibsted 
ASA

4 736 16 899 16 899 2 236 2 236 Svenska  
Dagbladet,  
Aftonbladet, 
Blocket, Hitta.se

BC Partners Com Hem 
AB

4 387 4 387 4 387 1 441 1 441 Com Hem

Kooperativa 
Förbundet 

KF 2 233 2 233 38 118 –92 –9 Akademibok-
handelsgruppen, 
Norstedts Förlags-
grupp (Norstedts, 
Rabén & Sjögren), 
Tidningen Vi, Pan 
Vision, Bokus

Erik och Asta 
Sundins  
Stiftelse

Norrköpings 
Tidningars 
Media

1 820 1 820 1 820 43 43 Norrköpings 
Tidningar, Östgöta 
Correspondenten, 
Norrländska Social-
demokraten, Norr-
bottens-Kuriren, 
Upsala Nya Tidning 
(50) samt ytterligare 
5 lokaltidningar

Norska staten 
(54)

Telenor5 1 811 9 898 115 414 … 19 776 Canal Digital

Discovery 
Communica-
tions

SBS Disco-
very6

1 871 36 055 36 055 11 308 11 308 SBS TV (Kanal 5, 
Kanal 9, Kanal 11, 
Discovery m.fl.), 
SBS Radio (Mix 
Megapol m.fl.)
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Medieintäkter
Koncer - 

nens  
totala  

intäkter

Resultat  
efter finan-

siella poster Större företag  
(varumärken)  
i SverigeÄgare

Huvud-
bolag Sverige Totalt Medier Totalt

Nya Stiftelsen 
Gefle Dagblad 
(70)

MittMedia 
Förvalt-
nings AB

1 450 1 450 1 450 –211 –211 Sundsvalls Tidning, 
Gefle Dagblad, 
Arbetarbladet,  
Östersunds-Posten, 
Dalarnas Tidningar 
samt ytterligare  
9 lokaltidningar

Egmont  
Fonden

Egmont 
Inter-
national 
Holding6

1 304 14 020 14 020 865 865 Egmont Kids  
Media, Nordisk 
Film, Egmont Tid-
skrifter, Vagabond 

Familjen Aller Aller  
Holding7

1 415 4 852 4 852 268 268 Aller Media

Kommentar: 
1 SVTs, SRs och URs avgifter till Teracom är eliminerade (totalt 546 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  Uppgifterna för Sverige avser de samlade intäkterna för koncernens svenska dotterbolag exklu-

sive koncernelimineringar. 
7 Avser verksamhetsåret 2012/2013. 
Källa: Företagens årsredovisningar.

3.2.1 Bonnier
Bonnier AB är landets i särklass största mediekoncern med en omsätt
ning under 2014 på 23,7 miljarder kronor. Koncernen vidgade under 
1900talet successivt sina verksamhetsfält och tillhör idag de allra största 
aktörerna inom så gott som alla mediesektorer i Sverige med undan
tag för radio och musik. Efter en rad uppmärksammade förvärv under 
2000talet, som köpet av TV4 under 2007 och Canal+kanalerna i Nor
den (senare C More) 2008, har dock tillväxten i koncernen stannat av. 
Fem år i rad har Bonnier redovisat en stagnerad eller minskad omsätt
ning. Nedgången beror framför allt på försäljningar och strukturföränd
ringar. Bonnierkoncernen har idag en uttalad strategi att styra om sin 
verksamhet till digitala intäktskällor. Under 2013 såldes ägarmajoriteten 
i SF Bio till investmentbolaget Ratos, som sedan tidigare ägde den finska 
biokedjan Finnkino. Försäljningen av SF Bio var också en viktig förkla
ring till att koncernens resultat före skatt under 2013 förbättrades med 
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nära två miljarder kronor, jämfört med året före (se tabell 3.5). För 2014, 
som inte innehöll några stora avyttringar, slutade verksamhetsåret med 
ett överskott på 527 miljoner kronor, vilket motsvarar en vinstmarginal 
på blygsamma 0,2 procent.

Tabell 3.5  Intäkter och resultat efter finansnetto för Bonnier AB 
2009–2014 (Mkr)

Bonnier AB 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 30 960 30 870 30 520 29 176 26 688 23 702

Resultat –228 1 000 664 –217 1 730 527

Vinstmarginal –0,7% 3,2% 2,2% –0,7% 6,5% 0,2%

Kommentar: 
Pga. nya redovisningsprinciper är utfallet för 2014 inte direkt jämförbart med föregående år.
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. Till 
de förlustbringade verksamheterna hör framförallt betaltvsegmentet 
C More. Stora kostnader till följd av ränteutgifter och avskrivningar av 
övervärden (goodwill) från 2000talets stora och i huvudsak lånefinan
sierade företagsförvärv inverkar också. Till ljuspunkterna under 2014 hör 
framför allt framgångarna för affärsområdena Broadcasting och Business 
to Business som redovisade vinstmarginaler på 9 respektive 12 procent 
(se tabell 3.6). För Broadcasting, som är koncernens största affärsområde, 
föll dock resultatet jämfört med året före. I Broadcasting ingår TV4, 
dess systerkanaler, C More och det finska tvbolaget MTV. Noterbart är 
vidare att affärsområdet News, som omfattar Bonnierkoncernens dagstid
ningar, avvek från den allmänna trenden på dagspressmarknaden genom 
att redovisa ett förbättrat rörelseresultat under 2014. Bonnierkoncernen 
köpte under året landets största landsortstidning, Helsingborgs Dagblad, 
av familjerna Ander och Sommelius. 
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Tabell 3.6  Intäkter och rörelseresultat för Bonnier AB efter  
affärsområde 2014 (Mkr).

Intäkter
Andel av 

intäkter %
Rörelse-

resultat EBITA
Rörelse-

marginal %

Affärsområde 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Books 6 472 6 254 27 26 437 402 7 6

Broadcasting 6 448 6 388 27 26 589 770 9 12

Business to Business 1 142 1 111 5 5 132 88 12 8

Growth Media 1 962 2 054 8 8 –189 –47 –10 –2

Magazines 3 944 4 342 17 18 310 306 8 7

News 4 705 4 596 20 19 332 257 7 6

Övrigt –971 –391 …  … –508 –604 …  …

Totalt 23 702 24 354 … … 1 103 1 172 5 5

Kommentar: 
Jämförelsetalen för 2013 är justerade i enlighet med bolagets nya redovisningsprinciper (IFRS).
Källa: Bokslutskommuniké 2015-02-04, Bonnier AB.

Vid sidan av SVT är TV4 den enda aktören på den svenska tvmarkna
den som bedriver en egen nyhetsverksamhet. Sedan 2012 finns produk
tionen av TV4:s nyhets och samhällsprogram, inklusive den redaktio
nella personalen, samlat i ett 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 ned
dragningar under de senaste åren. Nyhetskanalen TV4 News lades ned 
under 2013 och i augusti 2014 valde Bonniers att avveckla TV4:s lokala 
nyhetssändningar. Beslutet, som mötte starka reaktioner, innebar 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 nöjesinriktat programutbud. 
Mätningar av tvkanalernas innehållsprofil visar att TV4 successivt har 
rört sig bort från de ursprungliga ambitionerna om en ”kommersiell 
public servicekanal”. Mellan 2010 och 2014 minskade det informations
inriktade innehållet i kanalens totala utbud med omkring en fjärdedel, 
från 50 sändningstimmar per vecka till 37 timmar (Svenskt medieutbud 
2014, s. 75). 
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3.2.2 Den statliga sfären
Den statliga sfären är den näst största aktören på den svenska medie
marknaden. Basen i de statligt kontrollerade medieföretagen utgörs av 
public serviceföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges 
Utbildningsradio vilka ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Tele
vision AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Den 
sammanlagda omsättningen för stiftelsens företag uppgick 2013 till 7,6 
miljarder kronor, vilket var en minskning med drygt en procent jämfört 
med året före. Sedan 2009 har radio och tv avgiften legat oförändrad på 
2 076 kronor per hushåll (se tabell 3.7). 

Det av staten helägda Teracom AB med en omsättning under 2013 på 
1,5 miljarder kronor (1,5 miljarder kronor) svarar för utsändningen av  
radio och television i marknäten. Dotterbolaget Boxer TVAccess AB 
säljer utöver särskilda kanalpaket också bredband och telefoni tillsam
mans med tv (s.k. Triple Play) på den svenska marknaden. Företagets 
omsättning för 2013 uppgick till 2,0 miljarder kronor (2,0 miljarder  
kronor) och vinstmarginalen efter finansiella poster till 13 procent (15 
procent). 

Tabell 3.7  Intäkter för de statliga medieföretagen, 2009–2013

2009 2010 2011 2012 2013

Radio- och tv-avgiften (kr) 2 076 2 076 2 076 2 076 2 076

Antal avgifter (1000-tal) 3 480 3 4551 3 469 3 485 3 545

Intäkter totalt (Mkr) 10 966 11 813 12 095 12 983 12 464

varav de tre programföretagen2 6 879 7 365 7 419 7 692 7 610

Kommentar: 
1  År 2010 reducerades antalet avgifter med 41 000 till följd av förändrade regler för juridiska  

personer.2 SVTs, SRs och URs avgifter till Teracom är eliminerade. 
Källa: Årsredovisningar, Radiotjänst i Kiruna AB. 

3.2.3 Schibsted
Den norska mediekoncernen Schibsted etablerade sig under andra halvan  
av 1990talet i Sverige med köpen av Aftonbladet 1996 och Svenska 
Dagbladet två år senare. Schibsted hade då sedan länge haft en mycket 
stark ställning inom norsk dagspress. Under 2000talet har koncernen 
gjort stora investeringar på internetområdet, framför allt inom rubrik
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annonsering där Schibsted är störst i Europa. Affärsområdet svarade 
år 2014 för en dryg tredjedel av omsättningen i koncernen och över 70 
procent av rörelseresultatet (före koncernelimineringar) (se tabell 3.8).  
I den svenska varumärkesportföljen ingår bland annat sajterna Blocket, 
Byt Bil, Mötesplatsen och Hitta.se.

Även om dagstidningsverksamheten också fortsättningsvis svarar för 
huvudparten av Schibstedkoncernens intäkter är det en andel som sakta 
krymper. När det gäller lönsamhet är det också rubrikannonseringen 
som visar de klart högsta vinstnivåerna. Under 2014 uppgick vinstmargi
nalen (EBITDA) för Blocket och Byt Bil till 52 procent. För Aftonbladet 
stannade överskottet under samma period på 10 procent medan Svenska 
Dagbladet slutade på +4 procent.

Tabell 3.8  Intäkter och rörelseresultat för Schibsted efter division, 
2014 och 2013 (NOK)

Intäkter
Andel av 

intäkter %
Rörelse-

resultat EBITA
Rörelse-

marginal %

Division 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Rubrikannonser online 5 165 4 642 32 28 1 527 1 101 30 24

Mediehus Norge 6 773 7 032 42 43 585 802 9 11

Mediehus Sverige 4 098 4 127 25 25 419 393 10 10

Mediehus  
International 143 543 1 3 -38 4 -27 1

Övrigt och  
huvudkontor 801 383 5 2 -379 -328 ... ...

Totalt 16 314 16 498 … … 2 115 1 972 13 12

Kommentar: 
De totala intäkterna inkluderar koncernelimineringar.
Källa: Årsredovisningar, Schibsted Media Group.

Till skillnad från dess närmsta svenska motsvarighet, Bonnier AB, är 
Schibsted ett börsnoterat bolag. Störste ägaren, med 26 procent av aktie
kapitalet, är Blommenholm Industrier, ett företag med koppling till den 
tidigare ägarfamiljen. Under 2014 fanns dock majoriteten av ägarna ut
anför Norge, bland dem flera utländska finansbanker och investmentbo
lag. Till de större aktieägarna, med omkring 3,7 procent av aktierna, hör 
den svenska tidningskoncernen NWT. Karlstadföretagets investeringar 
i Schibsted hade vid utgången av 2013 ett börsvärde på ca 1,6 miljarder 
norska kronor. 
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Med dagspressutgivningen som ekonomisk bas har Schibsted kommit 
att skapa sig en mycket stark ställning på det digitala området i Sverige. 
Företaget står bakom tre av landets fyra mest besökta webbsajter (KIA
index, v. 11 2015). Flaggskeppet Aftonbladet.se har sedan starten 1994 
skaffat sig en unik position ifråga om nationell utbredning för ett enskilt 
nätbaserat nyhetsmedium. Under april 2014 uppgick den dagliga räck
vidden till 1,627 miljoner unika användare. Motsvarande dominans gäl
ler också för tidningens mobilsajt, vars räckvidd under samma mätperiod 
uppgick till 1,658 miljoner – en ökning med 43 procent på bara ett år 
(TNS Sifo). 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. Under 2014 stod papperstidningen (lösnummer 
och annonsering) för 65 procent av omsättningen hos tidningsföretaget. 

3.2.4 Stenbecksfären
Stenbecksfären utgörs av en grupp koncerner som kontrolleras av Jan 
Stenbecks barn via direkt eller indirekt ägande. Totalt omsatte gruppen 
2013 cirka 17,6 miljarder kronor inom mediesektorn. Störst bland grup
pens mediekoncerner är Modern Times Group (MTG) med en omsätt
ning 2014 på 15,8 miljarder kronor (se tabell 3.9). MTG AB är idag ett 
mer eller mindre renodlat tv och radioföretag, medan Metro Internatio
nal, CDON Group och några dotterbolag till Tele2 svarar för Stenbecks 
aktiviteter inom gratistidningar, ehandel och kabeltv. 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 3.9  Intäkter och resultat Modern Times Group (MTG),  
2010–2014 (Mkr) 

2010 2011 2012 2013 2014

Modern Times Group Intäkter 13 101 13 473 13 336 14 129 15 746

Resultat (EBIT) 2 355 -637 2 124 1 738 1 675

Nettomarginal 18,0% -4,7% 15,9% 12,3% 10,6%

Varav:

Fri-TV-Skandinavien1 Intäkter1 4 247 4 393 4 157 4 110 4 109

Rörelseresultat 
(EBIT) 1 082 1 077 793 668 633

Bruttomarginal 25,5% 24,5% 19,1% 6,3% 15,4%

Betal-TV-Norden Intäkter1 4 484 4 730 4 925 5 335 5 756

Rörelseresultat 
(EBIT) 833 923 834 619 709

Bruttomarginal 18,6% 19,5% 16,9% 11,6% 12,3%

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

Tyngdpunkten i Stenbecksfärens medieinvesteringar har sedan starten 
av TV3 1987 legat på televisionsområdet. Tvverksamheten, som bedrivs 
inom MTG, består idag av ett 60tal tvkanaler i ett tiotal olika län
der. Majoriteten av försäljningen sker dock i Skandinavien. 33 procent 
av intäkterna kommer från Sverige och 38 procent från Danmark och 
Norge (2013). Strukturellt är MTGkoncernen uppdelad i sex affärs
segment. Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden, Fri-TV Tillväxtmark-
nader, Betal-TV Tillväxtmarknader och CTC Media utgör tillsammans 
Viasat Broadcasting. Affärssegmentet Nice Entertainment, MTGx, MTG 
Radio samlar bland annat koncernens radioverksamhet samt bolag för 
tvproduktion. 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 i Finland och Balti
kum. CTC Media är Rysslands största oberoende tvföretag. Framtiden 
för MTG:s intressen i det ryska tvbolaget tycks dock osäker; i oktober 
2014 antogs i Ryssland en lag som sänker den tillåtna gränsen för det 
sammanlagda utländska ägandet i ryska medieföretag från 50 procent 
direkt ägande till 20 procent direkt eller indirekt ägande eller kontroll. 
Lagstiftningen kommer att träda i kraft den 1 januari 2016. MTG ägde 
vid utgången av 2014 38 procent av aktierna i CTC Media.
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För att minska beroendet av den konjunkturkänsliga annonsmarknaden 
har MTG strävat mot att kontinuerligt öka andelen abonnemangsintäk
ter. Sedan 2009 har betaltvsegmentet (Viasat) också successivt ökat sin 
andel av koncernens omsättning. Under 2014 uppgick Viasats andel av 
MTG:s samlade försäljning till 46 procent. 

För den snabbaste tillväxten inom koncernen står dock segmentet Nice 
Entertainment, MTGx, MTG Radio som under 2014 ökade sin försälj
ning med 80 procent, till 2,8 miljarder kronor. I segmentet ingår bland 
annat Strix, som är ett av de ledande tvproduktionsbolagen i Norden. 
Verksamheten i bolaget är framför allt inriktad på realitytv som produ
ceras för de skandinaviska och holländsk/belgiska marknaderna. Strix 
har också utvecklat och exporterat flera egna format.

Liksom de flesta andra mediekoncerner har MTG under senare år 
intensifierat satsningarna på onlinetjänster. MTG:s betaltvtjänst på 
nätet, Viaplay, hade under fjärde kvartalet 2014 en daglig räckvidd på 
198 000 personer, vilket gör den till landets näst största SVODtjänst 
efter Netflix (MMS). I januari 2014 slöt MTG ett samarbetsavtal med 
den amerikanska storkoncernen Viacom vilket möjliggör för företaget  
att sända streamat videoinnehåll från tvkanalerna MTV och Comedy  
Central. I oktober samma år ingicks ett liknande avtal med den ameri
kanska barnkanalen Nickelodeon. 

3.2.5 Stampen Media Group
Stampen AB är moderbolag i den koncern som bland annat ger ut 
GöteborgsPosten och som har familjen Hjörne som majoritetsägare. 
Genom en rad övertaganden av andra tidningsföretag runt om i Sverige 
under åren 2005 till 2008 etablerade sig Stampen som landets största 
tidningskoncern i fråga om enskilda titlar. Förvärven innebär en ökning 
av omsättningen på över 200 procent, samtidigt som koncernens andel 
av den totala dagspressupplagan nästan fördubblades, från 8,2 procent 
(2005) till 16,1 procent (2011). Under senare år kan dock skönjas en viss 
koncentrering av koncernens intressen i dagspressen till Västsverige. Vid 
2014 års utgång var Stampen huvudägare i totalt sexton dagstidningar 
och ett tiotal lokala gratistidningar. 
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Stampenkoncernen har på senare år genomgått en rad omstruktureringar. 
Tidningsverksamheten drivs numera i två affärsområden: Stampen Local 
Media med bland annat GöteborgsPosten, Hallands Nyheter, Hallands
posten och Bohusläningen samt Liberala tidningar som omfattar den  
s.k. Promediagruppen med bland andra VLT och Nerikes Allehanda  
(se tabell 3.10). 

Koncernen är också en mycket stor aktör på tryckerimarknaden genom 
dotterbolaget VTAB. Tryckeriverksamheten svarade år 2014 för 38 pro
cent av Stampens totala omsättning och för en betydande del av rörelse
överskottet. Övriga verksamheter utgörs av Stampenkoncernens distri
butionsbolag VTD samt Stampen Media Partner, som omfattar ett antal 
internetsajter, produktionsbolag och kommunikationsbyråer, däribland 
OTW Communications. 

Tabell 3.10  Intäkter och operativt rörelseresultat per affärsområde, 
Stampen, 2014 och 2013 (Mkr)

Intäkter
Andel av 

intäkter %
Rörelse-

resultat EBITA
Rörelse-

marginal %

Affärsområde 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Stampen Local Media 1 518 1 597 33 33 1 –21 0,1 –1,3

Liberala Tidningar 1 123 1 262 25 26 53 62 4,7 4,9

V-TAB 1 732 1 875 38 38 110 95 6,4 5,1

VTD 630 645 14 13 3 11 0,5 1,7

Stampen Media 
Partner 571 559 13 11 0 –6 0,0 –1,1

Totalt 4 563 4 884 119 74 2,6 1,5

Kommentar:  
1 Intäkter för affärsområden anges exklusive koncerneliminering. 
2 Avser rörelseresultat före omstrukturerings- och engångsposter. 
Källa: Bokslutskommuniké, 2015-02-26 Stampen AB.

Under 2014 uppgick koncernens omsättning till 4 563 miljoner kronor, 
en minskning med 6,6 procent jämfört med året före (se tabell 3.11). 
Den viktigaste orsaken till nedgången var försäljningen av den så kallade 
Mittigruppen som omfattar ett trettiotal gratisdistribuerade stadsdels
tidningar i Stockholmsområdet. Mittigruppen redovisade 2013 en 
omsättning på 300 miljoner kronor. Med en rörelsemarginal på 23 pro
cent (68 miljoner kronor) var den Stampenkoncernens mest lönsamma 
verksamhetsgren. 
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Försäljningen av Mittigruppen tvingades fram av det faktum att Stam
pen är ett företag med betydande ekonomiska problem. Nedskrivningar 
av goodwillvärden (övervärden från företagsköp) innebar tillsammans 
med höga räntekostnader att resultatet efter finansiella poster för 2013 
slutade på –862 miljoner kronor, en förlust som saknar motsvarighet 
i svensk dagspresshistoria (se tabell 3.11). Under 2014 uppgick under
skottet till 553 miljoner kronor. Som ett led i att minska skuldbördan i 
koncernen avyttrades under 2014 delar av Stampen Media Partner (bland 
annat kommunikationsbyrån Appelberg). På tryckerisidan har beslut  
fattats om nedläggning av tryckerierna i Örebro och Backa (Göteborg). 

Tabell 3.11  Intäkter och resultat efter finansiella poster, Stampen, 
2009–2014 (Mkr)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 5 072 5 196 5 603 5 391 4 884 4 563

Nettoresultat 173 136 343 99 –862 –553

Nettomarginal (%) 3,4 2,6 6,1 1,8 –17,6 –12,1

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Stampen AB.

3.2.6 SBS Discovery Media
En av de viktigaste strukturförändringarna på den nordiska mediemark
naden under senare år skedde under 2013, då SBS Nordic, med bland 
annat de svenska tvkanalerna Kanal 5 och Kanal 9 och radionätverket 
SBS Radio, såldes av tyska ProSiebienSat.1 Group till amerikanska Dis
covery Communications. Köpeskillingen uppgick till omkring 11,6 mil
jarder kronor (1,325 miljarder euro) och omfattade totalt 20 tvkanaler 
och 19 radionätverk samt en rad digitala varumärken. SBS var vid tiden 
för ägarbytet den näst största privata aktören på den norska tvmarkna
den och den tredje största i Sverige, Danmark och Finland. På reklam
radiomarknaden hade man en marknadsledande ställning i både Sverige 
och Danmark. Efter affären samlades Dicoverys samtliga nordiska 
radio och tvkanaler i SBS Discovery Media. Kort efter övertagandet av 
SBS köpte Discovery Communications 20 procent av tvsportnätverket 
Eurosport från den franska mediekoncernen TF1, en investering som 
utökades till 51 procent i början av 2014. Den 1 juni 2013 övertogs även 
den svenska tvkanalen TV11 numer Kanal 11 från TV4gruppen. 
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Discovery Communications är världens ledande medie och under
hållningsföretag inom dokumentärområdet med 4 600 anställda och 
en räckvidd på över 400 miljoner hushåll världen över. Företaget står 
bakom ett 150tal tvkanaler, varav Discovery Channel, TLC, Animal 
Planet och Oprah Winfrey Network hör till de mer framträdande. År 
2014 uppgick företagets omsättning till 6 265 miljoner dollar (ca 42,9 
miljarder kronor), vilket var en ökning med 13 procent jämfört med året 
före (se tabell 3.12). Discovery Communications har under en rad år hört 
till de mest lönsamma företagen på den globala mediemarknaden. Under 
våren 2015 sålde Discovery Communications sin radioverksamhet SBS 
Discovery Radio till tyska Bauer Media.

Tabell 3.12  Intäkter och rörelseresultat (”operating income”)  
Discovery Communications, 2009–2014 (miljoner dollar)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter (milj. dollar) 3 387 3 706 4 168 4 487 5 535 6 265

Rörelseresultat  
(milj. dollar) 1 274 1 377 1 803 1 855 1 998 2 061

Rörelsemarginal (%) 38 37 43 41 36 33

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer Discovery Communications. 

I och med förvärven av SBS Nordic och Eurosport har Discovery inte 
bara utökat sin produktportfölj med allmänunderhållning och idrotts
sändningar, företaget har också skaffat sig ett fotfäste på den europeiska 
radio och tvmarknaden – inte minst den nordiska. År 2012 hade 
Discoverys egna kanaler en tittarandel på omkring två procent av den 
svenska tvmarknaden. Till följd av de senaste årens övertaganden har 
marknadsandelen ökat till omkring tretton procent.

Under det tidigare tyska ägarskapet (2007–2012) har SBS svenska verk
samhet redovisat stora ekonomiska framgångar med snabb tillväxt och 
hög lönsamhet (se tabell 3.13). År 2012 omsatte SBS svenska radio och 
tvverksamhet sammanlagt 1,7 miljarder kronor (före koncernelimine
ringar). Vinstmarginalen var 23 procent. Under 2013 fortsatte tillväxten 
samtidigt som vinsten sjönk. Omsättningen slutade på 1,9 miljarder 
kronor och vinstmarginalen på fem procent. 
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Tabell 3.13  Intäkter och resultat efter finansiella poster,  
SBS svenska verksamheter, 2009–2013 (Mkr)

2009 2010 2011 2012 2013

Intäkter 1 350 1 459 1 579 1 692 1 871

Nettoresultat 285 354 320 385 102

Nettomarginal (%) 21 24 20 23 5

Kommentar: 
Intäkter och resultat redovisas före ev. koncernelimineringar.
Källa: Årsredovisningar.
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4 TV

4.1 Konsumtion
Tvtittandet har minskat, både vad gäller tid och räckvidd. Den dagliga 
räckvidden, det vill säga andelen av tvbefolkningen mellan 3 och 99 
år som tittat på tv under minst 5 sammanhängande minuter en ge
nomsnittlig dag, är 66,1 procent för 2014 enligt MMS Mediemätning 
Skandinavien AB, vilket är en minskning jämfört med föregående år då 
räckvidden var 69,1 procent. Under en genomsnittlig dag 2014 tittade 
den svenska tvbefolkningen (3 till 99 år) ungefär 153 minuter på tv, vil
ket är en minskning med sex minuter sedan 2013. Både andelen tittare 
och tiden vi tittar på tv minskade under 2014.1 

I detta avsnitt används statistik från MMS Mediemätning i Skandina
vien AB om tvtittandet i Sverige som tas fram med hjälp av en tvpanel. 
Systemet bygger på att medlemmarna i panelen rapporterar om sitt 
tvtittande 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 4.1  Daglig räckvidd i procent och tv-tittande i minuter för 
befolkningen 3–99 år.

Tv-tittande 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Daglig räckvidd % 71 69,3 70,3 71 70,7 71,2 69,1 66,1

Tittartid genom-
snittlig dag i minuter

157 160 166 166 162 164 159 152,7

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

1 MMS Årsrapport 2013
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4.1.1 Tittartidsandelar
De programtjänster som har flest tittare fortsätter vara SVT1, SVT2, 
TV3, TV4 och Kanal 5, och de har sammanlagt en total tittarandel på 
cirka 60 procent. Av dessa fem programtjänster utmärker sig SVT1 och 
TV4 med flest tittare. Störst tittartidsandel 2014 hade SVT1 med 22,4 
procent. Därefter kommer TV4 med 20 procent. 

Figur 4.1  Tittartidsandelar SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5,  
år 2007–2014 (procent). 

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

4.1.2 Tittartiden fördelat på olika åldersgrupper
Tittartiden i minuter under en genomsnittlig dag varierar mellan olika 
åldersgrupper. Det är den äldsta åldersgruppen, 60 år och uppåt, som 
lägger mest tid, 245 minuter, på att titta på tv en genomsnittlig dag 
2014. Minst tid lägger de yngre, 72 minuter i åldersgruppen 15 till 24 år. 
Alla åldersgrupper utom den äldsta, har minskat sin tittartid sedan 2010. 
Den har snarare ökat sin tittartid.
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Figur 4.2  Tittartid i minuter fördelat på åldersgrupper  
en genomsnittlig dag.

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB.

4.1.3 De 10 mest sedda tv-programmen 2014
Topplistan över de mest sedda programmen domineras som tidigare av 
SVT1:s program och framför allt av Melodifestivalen. Först på åttonde 
plats bryts SVT:s dominans och då av ett livesänt sportevenemang på 
TV4, finalen i Fotbolls VM.

Tabell 4.2  De 10 mest sedda tv-programmen 2014 i miljoner tittare.

Program Kanal Tittare (milj)

Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,70

Melodifestivalen del 1 SVT1 3,40

Eurovision Song Contest SVT1 3,37

Melodifestivalen Final SVT1 3,31

Melodifestivalen del 4 SVT1 3,16

Melodifestivalen del 2 SVT1 3,07

Melodifestivalen del 3 SVT1 3,05

Fotbolls VM TYS-ARG TV4 2,81

Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,74

På spåret SVT1 2,54

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB 
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4.2 Marknaden för rörlig bild på nätet 
Detta avsnitt är skrivet av fil. Dr Jonas Ohlsson, Nordicom, på uppdrag av Myndigheten för radio 
och tv.

Vid sidan av det traditionella, linjära, tvutbudet pågår just nu en kraftig 
expansion av tvliknande tjänster online. Utbudet växer snabbt, liksom 
antalet aktörer. Tittandet växer i motsvarande takt, vilket i sin tur driver 
på tillströmningen av annonsörer. Med det allt mer gränslösa utbudet 
följer emellertid avgränsningsproblem, något som gör segmentet svårana
lyserat. Problemen att skatta omfattningen av marknaden för rörlig bild 
på nätet, till exempel i fråga om räckvidd, användningstid och ekono
misk 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 tvkanalerna har idag en så kallad play
tjänst, en webbsajt där tvföretagen lägger ut delar av programinnehållet 
från sina linjära fritvkanaler. I allt högre utsträckning livestreamas 
också innehållet från de linjära tvsändningarna på sajten. De tre största 
kommersiella aktörerna på fritvmarknaden, 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 kronor (Kanal 5 Premium) och 
99 kronor (TV4 Play Premium) per månad, är förutom ett bredare 
utbud att programmen sänds utan reklampauser och med högre sänd
ningskvalitet. 

Den i särklass största playtjänsten på den svenska marknaden är emel
lertid SVT Play. Under 2014 uppgick den samlade tittartiden på kanalen 
till 92 miljoner timmar (fördelade på 335 miljoner startade strömmar), 
vilket kan jämföras med 33 miljoner för TV4 Play (135 miljoner ström
mar), 27 miljoner för MTG TV (81 miljoner strömmar) och 10 miljoner 
för SBS Discovery (44 miljoner strömmar) (MMS Webbtv årsrapport 
2014). För den starkaste tillväxten under 2014 stod MTG TV, som i 
det närmaste dubblerade sina besökstal under året. En viktig orsak till 
tillväxten var sändningarna från vinterOS i Sotji, för vilka MTG hade 
de exklusiva sändningsrättigheterna och som i stor utsträckning vidare
sändes över nätet. 
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Enligt MMS Årsrapport 2014 har SVT fortsatt överlägset flest startade 
strömmar jämfört med TV4, MTG TV, SBS Discovery och UR. Samt
liga aktörer har minskat något jämfört med MMS Webbtv årsrapport 
från 2013.

Aktör Antal startade strömmar 2014

SVT 334 330 009

TV4 134 050 170

MTG TV 76 075 401

SBS Discovery  42 056 239

UR 4 893 803

Källa: MMS Årsrapport 2014

Betal-tv-bolagens subscription video-on-demand-tjänster 
Såväl Bonnier som MTG erbjuder utöver sina playtjänster även web
baserade motsvarigheter till sina respektive marksända premiesegment, 
C More och Viasat. Lösningarna ser dock lite olika ut. Inom MTG är 
samtliga abonnemangsbaserade nättjänster, inklusive det reklamfinansie
rade materialet från företagets fritvkanaler, samlade till en och samma 
sajt: Viaplay. I Bonniers fall rör det sig istället om två separata tjänster 
(utöver nyss nämnda TV4 Play 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 payperviewtjänst för film. Bonnierkoncernen har 
annonserat planer på att samla samtliga sina streamingtjänster till en 
gemensam sajt. Den nya tjänsten, som kommer att heta C More, är 
beräknad att lanseras under 2015. Såväl Viaplay som C More Play har 
särskilda tilläggspaket för de sändningsrätter för sportevenemang som 
Bonnier respektive MTG förfogar över. Enligt skattningar från MMS 
hade 931 000 svenskar tillgång till Viaplay vid utgången av 2014. Mot
svarande siffror för TV4 Play Premium och C More Play var 207 000 
respektive 155 000 (MMS pressmeddelande 20150205).

Renodlade subscription video-on-demand aktörer 
Vid sidan av de traditionella tvföretagen finns sedan ett par tre år till
baka en rad nya aktörer som konkurrerar om den svenska tvpublikens 
tid och pengar. Mest uppmärksammad är amerikanska Netflix, som 
sedan etableringen i Sverige 2012 kommit att bli en betydande aktör 
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på den svenska mediemarknaden. Enligt MMS har hela 1,6 miljoner 
svenskar tillgång till tjänsten, vilket gör Netflix till den klart största 
streamade betaltjänsten för tv och film i Sverige (MMS pressmeddelande 
20150205). Ett viktigt led i Netflix framgångar har varit uppmärksam
made satsningar på egenproducerade tvserier. Likaledes amerikanska 
HBO Nordic är en SVODtjänst kopplad till det amerikanska kabeltv
företaget HBO, som gjort sig känt som en ledande producent av kvali
tetsserier för tv. Genomslaget på den svenska marknaden förefaller dock 
än så länge vara relativt begränsat. Enligt MMS hade 198 000 svenskar 
tillgång till tjänsten i slutet av 2014. Netflix är noterat på Nasdaqbörsen,  
medan HBO Nordic ingår i TimeWarner, världens femte största medie
koncern. 

Enligt MMS Mediemätningar i Skandinavien AB, MMS, fortsätter 
antalet personer som har tillgång till Netflix att öka, men den dagliga 
räckvidden är i princip oförändrad jämfört med det andra kvartalet 
2014. Det är i stället de mindre tjänsterna som har ökat mest mellan 
andra och tredje kvartalet 2014.

Tabell 4.3  Daglig räckvidd och tillgång till beställtjänster på den 
svenska marknaden.

Tjänst

Daglig 
räckvidd 
Q3 2013

Daglig 
räckvidd 
Q3 2014

Daglig 
räckvidd 
Q4 2014

Tillgång till 
tjänsten i 
hemmet 
Q3 2013

Tillgång till 
tjänsten i 
hemmet 
Q3 2014

Tillgång till 
tjänsten i 
hemmet 
Q4 2014

Netflix 308 000 405 000 465 000 864 000 1 491 000 1 568 000

Viaplay 128 000 207 000 198 000 633 000 974 000 931 000

C More Play 26 000 17 000 17 000 94 000 181 000 155 000

HBO Nordic 17 000 34 000 34 000 68 000 198 000 198 000

TV4 Play  
Premium 17 000 43 000 60 000 181 000 207 000

Någon 
SVOD-tjänst 672 000 15 000 2 378 000 2 421 000

Källa: Pressmeddelande, MMS Trend och Tema 2013:3, 2014:3, 2014:4.  
Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Totalt genomfördes 
2077 intervjuer under mätperioden 13 oktober  – 7 december 2014. Med medveten tillgång avses 
tjänster som intervjupersonen själv vet om att denne har tillgång till.

De abonnemangstjänster som ingår i MMS mätning är C More Play, C Sports, Eurosport Player, 
Filmnet, HBO Nordic, Kanal 5 Premium, Netflix, Telia Play+, TV4 Play Premium och Viaplay. SVOD 
utläses Subscription Video on Demand.
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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 konkur
rent för samtliga svenska 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 tvsändningar på nätet. Det 
uttalade syftet är att konkurrera om tvkanalernas publik. Innehållet i 
sändningarna produceras huvudsakligen internt av tidningsredaktionerna. 

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 diskute
rade 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 kom
mit 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 fram  
gångsrika de här presenterade satsningarna är. Inget av de svenska medie  
företagen särredovisar den ekonomiska utvecklingen för sina respektive 
play eller VoDtjänster. 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 syn
nerhet sport (se t.ex. Viaplay). En annan slutsats är att det är inom det 
nöjes orienterade utbudssegmentet som kampen om webbtvpubliken 
utspelas. Nära nog samtliga kommersiella aktörer inom VoDområdet är 
orienterade mot tvserier, film eller sport. 
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I diagrammet nedan redovisas en översikt av veckoräckvidden för de 
största play och SVODtjänsterna på den svenska marknaden under 
2014. Statistiken kommer från en frågeundersökning genomförd av 
MMS. Klart störst räckvidd, 44 procent, har YouTube. Därefter följer 
SVT Play (24 procent), Aftonbladet TV (17 procent), TV4 Play (13 pro
cent) och Netflix (10 procent). Utfallet visar med eftertryck på att mark
naden för rörlig bild på nätet skär över såväl de geografiska gränserna som 
de traditionella mediegränserna. Enligt undersökningen tittade mer än 
hälften av befolkningen på någon playtjänst på veckobasis under 2014. 

Figur 4.3  Veckoräckvidd 2014 playtjänster och SVOD,  
9–99 år (procent).

Källa: MMS TV-året 2014, s. 24 (MMS Trend & Tema, Q1-Q4 2014).

Andelen i befolkningen i åldern 9 till 79 år som tittar på rörlig bild via 
sin tv en genomsnittlig dag är stabilt sedan 2007 enligt statistik från 
Nordicoms Mediebarometer. Att titta på tv i en vanlig tvapparat är 
fortfarande det vanligaste sättet att konsumera rörlig bild. Det som ökat 
mest sedan 2007 är att titta på videoklipp. Att se på film direkt i tv:n 
och även att köpa eller hyra film minskar. 
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Figur 4.4  Andel som ser på rörlig bild i befolkningen 9–79 år  
en genomsnittlig dag 2007–2014 (procent).

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014

4.3 Innehållsleverantörer
Sett till utvecklingen under 2000talet framstår televisionen som det av 
de traditionella medierna som klarat sig bäst i den allt hårdare konkur
rensen på mediemarknaden. Men likafullt har tv fått vidkännas en 
nedgång i tittandet. Enligt såväl Nordicoms Mediebarometer som MMS 
publikmätningar har tvtittandet successivt minskat under 2010talet. 
Enligt MMS tittade den genomsnittlige svensken på tv 153 minuter 
per dag under 2014. Det är sex minuter mindre än under 2013, och 13 
minuter mindre än 2010. 

Trots den långsamma nedgången i det samlade tvtittandet lyckades 
tvbranschen under en rad år att öka sin andel av annonsmarknaden. 
Mellan 2009 till 2013 redovisade tvbranschen rekordresultat i fråga 
om annonsintäkter. Under 2013 svarade televisionen för rekordhöga 19 
procent av den samlade annonsförsäljningen i Sverige. Men därefter har 
trenden vänt. Totalt minskade försäljningen av tvreklam under 2014 
med omkring 200 miljoner kronor, eller 3,3 procent. Nedgången är ett 
tydligt tecken på att den allt tuffare konkurrensen om publiken börjat gå 
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ut också över försäljningen av tvreklam. Enligt IRM hör utvecklingen 
på tvområdet till de stora osäkerhetsmomenten på annonsmarknaden 
under 2015 (IRM, pressmeddelande 20150310).

4.3.1 Dominans av svenska aktörer på tv-marknaden
Trots en tilltagande globalisering på tvområdet domineras den svenska 
tvmarknaden fortfarande av inhemska aktörer. Under 2014 svarade 
svenskägda kanaler för över 80 procent av den totala tittartiden. Resul
tatet förklaras huvudsakligen av Sveriges Televisions (SVT) starka 
ställning hos publiken. Likafullt är televisionen den del av den svenska 
medie marknaden där närvaron av internationella aktörer är mest påtag
lig. På listan över företag som är aktiva på den svenska tvmarknaden 
återfinns flera av världens största mediekoncerner. Den svenska tvmark
naden har under 2000talet kommit att domineras av fyra olika aktörer. 
Trots den ökade konkurrensen har SVT kunna behålla sin position som 
landets marknadsledande tvföretag när det gäller andel av den totala 
tittartiden.

Figur 4.5  De största tv-programföretagens andel av tittartiden 
1997–2014 (procent).

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–.
SBS Discovery bildades 2013 då Discovery Communications köpte SBS Broadcasting av ProSie-
ben Sat.1, namnbyte 2015 till Discovery Networks Sweden.

Källa: MMS AB (bearbetad av Nordicom).

0

10

20

30

40

50

Övriga
SBS Discovery
MTG/Viasat
TV4/Bonnier
SVT/UR

2014201220102008200620042002200019981997

%



80 | Medieutveckling 2015 • • • T V

Under 2014 stod SVT:s fem kanaler för 35 procent av det samlade 
svenska tvtittandet (se tabell 4.4). Andraplatsen på listan innehas av 
Bonnier AB, som äger sammanlagt 16 kanaler, varav en handfull ingår i 
marknätet (TV4Gruppen) och resten i premium och betaltvgruppen 
C More. Ännu fler kanaler, 20 stycken, återfinns i Stenbecksfären, 
som är landets tredje största tvaktör i fråga om tittartid. TV3, TV6, 
TV8 och TV10 ingår i koncernens fritvutbud och övriga sexton hör 
till betaltvsegmentet Viasat. Fyra på listan över de största aktörerna 
på tvmarknaden är SBS Discovery med sammanlagt 13 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 samma år köptes även TV 11 
av Bonnier, ett förvärv som under 2014 följdes upp av ett majoritetsöver
tagande av Eurosports två tvkanaler.

Tabell 4.4  Tv-företagens publik 2014 (procent)

Huvudägare Land Företag/kanaler
Antal  

kanaler

Publik  
3–99 år  
Andel av 
tittartid %

Förvaltningsstiftelse SE SVT, UR 5 34,6

Bonnier SE TV4 AB/C More 16 28,9

Stenbeck SE MTG/Viasat 20 17,5

Discovery Communications US Kanal 5 AB 13 11,9

Disney US Disney Channel 3 1,7

Viacom US MTV, Nickelodeon, VH-1 m.fl. 5 1,6

Time Warner US Cartoon Network, CNN m.fl. 8 1,0

BBC UK BBC World News m.fl. 5 0,6

Övriga … … … 2,2

Totalt 100,0

Källa: Bearbetning av MMS Årsrapport 2014.

4.3.2 Ägarkoncentrationen på den svenska tv-marknaden
Dominansen av ett fåtal stora aktörer får konsekvenser för ägarstrukturen 
på den svenska tvmarknaden. I jämförelser med övriga Europa framstår 
Sverige som ett av de länder där ägarkoncentrationen på tvområdet är som 
allra störst. År 2014 svarade kanaler tillhörande de två största ägargruppe
ringarna för nära två tredjedelar av den samlade tittartiden. Motsva
rande andel för de fyra största var över 90 procent. Som framgår av 
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tabell 4.5 har ägarkoncentrationen efter en successiv tillbakagång under 
2000 talets inledning åter ökat något under de senaste åren. 

Tabell 4.5  Ägarkoncentration på svenska tv-marknaden; andel av 
tittartiden 1997, 2005, 2013 och 2014 (procent).

1997 2005 2013 2014

För-
ändring 
1997/ 
2014, %

För-
ändring 
2005/ 
2014, %

För-
ändring 
2013/ 
2014, %

Den störste ägaren 47,6 39,9 35,3 34,6 –13,0 –5,3 –0,7

De två största ägarna 75,3 65,8 65,0 63,5 –11,8 –2,3 –1,5

De fyra största ägarna 93,7 89,3 92,5 92,9 –0,8 +3,6 +0,4

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

4.3.3 De största tv-företagens lönsamhet
Framgångarna på publik och annonsmarknaderna har lämnat positiva 
avtryck i tvföretagens bokslut. Både Stenbecksfärens tvbolag (med 
verksamhetsområde Norden) och SBS TV har regelbundet redovisat år
liga överskott på omkring 20 procent sedan 2009 (se tabell 4.6). De hör 
därmed till de mest lönsamma aktörerna på den svenska mediemarkna
den. I båda fallen rör det sig om börsnoterade ägarkoncerner och kanal 
och programutbud med en utpräglad underhållningsprofil. Under 2013 
föll dock resultaten för båda grupperna – detta trots att intäkterna växte. 
Utfallet pekar på att kostnaderna för tvproduktion, och i synnerhet då 
kostnaden för sändningsrättigheter, har ökat under senare år.

För den tredje stora kommersiella aktören på marknaden, familjeägda 
Bonnier AB, har vinsterna från tvområdet varit betydligt lägre. Den hu
vudsakliga förklaringen har varit premiumdivisionen C More, som under 
en rad år dragits med stora förluster. År 2013 uppgick rörelseförlusten till 
307 miljoner kronor. Det innebär att C More under Bonnierkoncernens 
ägarskap (2008) redovisat ett samlat rörelseunderskott på nära en miljard 
kronor. Förlusterna inom premiumsegmentet har dock kompenserats av 
en mer lönsam verksamhet inom TV4kanalerna, som är Bonnierkoncer
nens fritvsegment. TV4företagen (TV4 AB och TV4 Sverige AB) gjorde 
under 2013 sitt bästa resultat hittills. Rörelseöver skottet uppgick till 972 
miljoner kronor (639 mkr) efter en omsättning på 4 623 miljoner kronor 
(4 571 mkr) före koncernelimineringar (se tabell 4.8). 
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Avgiftsfinansierade SVT har av naturliga skäl inte kunnat dra nytta 
av de senaste årens framgång på annonsmarknaden för tvbranschen. 
Intäktsökningen sedan 2009 har också varit jämförelsevis begränsad. 
Sedan 2003 har avgiftsmedlen, som bolaget erhåller från Rundradiokon
tot, från vilket intäkterna från radio och tvavgiften fördelas, uppräk
nats med måttliga 2 procent per år. Till skillnad från de kommersiella 
tvbolagen saknar dock företaget vinstsyfte varför intäkterna mer eller 
mindre oavkortat kan investeras i rörelsen.

Tabell 4.6  De största tv-företagens lönsamhet, 2009–2013.  
Intäkter (Mkr), resultat efter finansiella poster (Mkr)  
och nettomarginal (procent)

2009 2010 2011 2012 2013

MTG/Viasat Intäkter 8 147 8 731 9 123 9 082 9 445

(Norden) Resultat1 1 545 1 915 2 000 1 627 1 287

Vinstmarginal2 19,0% 21,9% 21,9% 17,9 % 13,6%

Bonnier3 (TV4, C More) Intäkter 5 543 6 019 6 594 6 894 7 513

(Norden) Resultat1 348 671 220 298 665

Vinstmarginal2 6,3% 11,1% 3,3% 4,3% 8,9%

Sveriges Television AB Intäkter 3 804 4 156 4 169 4 397 4369

(Sverige) Resultat 10 42 28 69 -40

Vinstmarginal 0,3% 1,0% 0,7% 1,6% -1,0%

SBS  Discovery TV AB4 Intäkter 1 059 1 160 1 212 1 312 1 431

(Sverige) Resultat 267 313 278 353 178

Vinstmarginal 25,2% 27,0% 22,9% 26,9% 12,5%

Kommentar:  
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.

Tabell 4.7  Radio- och tv-licens  2009–2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Radio- och tv-licensen (kr) 2 076 2 076 2 076 2 076 2076 2076

Antal avgifter (1000-tal) 3 480 3 4551 3 469 3 485 3 545 3 544

Kommentar:  
1 År 2010 reducerades antalet avgifter med 41 000 till följd avförändrade regler för juridiska personer. 
Källa: Årsredovisningar, Radiotjänst i Kiruna AB.
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4.3.4 Programföretagens ekonomiska utfall
För de företag som svarar för mindre delar av den svenska tvmarknaden 
har det ekonomiska utfallet varit sämre. Såväl de stora amerikanska kon
cernerna Viacom och Time Warner som franska TF1 redovisade resultat 
omkring nollstrecket för sina svenska verksamheter under 2013 (se tabell 
4.8). Sedan 2014 ägs aktiemajoriteten i TF1, som står bakom tvkanaler
na Eurosport och Eurosport 2, av Discovery Communications. 

Samtidigt fortsatte det sista svenska företaget på listan, Axess Publishing, 
att redovisa underskott. Rörelseförlusten för 2013 uppgick till 10 miljo
ner kronor, efter intäkter på 22 miljoner kronor. I bolaget, som ägs av 
Ax:son Johnsonsfären (Nordstjernankoncernen), ingår den markbundna 
tvkanalen Axess TV och tidskriften Axess. Både tvkanalen och tid
skriften har ett innehåll med inriktning mot samhällsfrågor, kultur och 
vetenskap. Företaget drivs utan ett uttalat vinstsyfte. 

Tabell 4.8  Programföretag på den svenska tv-marknaden 2013. 
Intäkter och rörelseresultat (Mkr).

Intäkter 
Rörelse-
resultat

Huvudägare Företag Kanaler Sverige Totalt Totalt

Bonnier TV4 AB, TV4 
Sverige AB

TV4, Sjuan,  
sju övriga TV4-
kanaler

4 623 4 623 972

Bonnier (65),  
Telenor (35)1

C More  
Entertainment

Ett femtontal  
C More-kanaler

1 256 2 889 –307

Statlig stiftelse Sveriges  
Television AB

SVT1, SVT2, 
SVT24,  
Barnkanalen,  
Kunskapskanalen2

4 369 4 369 –45

Statlig stiftelse Sveriges  
Utbildnings-
radio AB

Kunskapskanalen2 346 346 –4

Stenbeck MTG –  
Affärsområde  
Betal-TV  
Norden

Sexton Viasat-
kanaler 

… 5 335 619

Stenbeck MTG –  
Affärsområde 
Fri TV  
Skandinavien

TV3, TV6, TV8, 
TV10

… 4 110 668

Discovery  
Communications

SBS  
Discovery  
TV AB

Kanal 5, Kanal 9, 
Kanal 11 och åtta 
Discovery-kanaler

1 431 1 431 168
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Intäkter 
Rörelse-
resultat

Huvudägare Företag Kanaler Sverige Totalt Totalt

Viacom VIMN  
Nordic AB

MTV, Nickelodeon, 
VH-1, Comedy 
Central, Nick Jr

172 172 8

Time Warner Turner Nordic 
and Baltic AB

Boomerang, 
Cartoon, Carton 
Nordic, TCM, TNT, 
CNN, Showtime, 
Silver 

238 238 11

TF1 (80),  
Discovery  
Communications 
(20)3

Eurosport  
Television AB

Två Eurosport-
kanaler

58 58 –2

Nordstjernan Axess  
Publishing4 

Axess TV 22 10 –2

1 Sedan 2014 ägs C More till sin helhet av Bonnierkoncernen. 
2 Kunskapskanalen produceras i samarbete mellan Utbildningsradion och Sveriges Television. 
3 Under 2014 förvärvades aktiemajoriteten i Eurosport av Discovery Communications. 
4  Under 2013 genomfördes en inkråmsöverlåtelse i vilket verksamheten i Axess Publishing AB 

överfördes till ett nytt bolag. I tabellen redovisas de samlade intäkterna och resultatet för de båda 
bolagen.   

Källor: Årsredovisningar. 

4.4 Utbudet
Svenskt medieutbud 2014 är en studie som ska svara på hur innehållet i 
de största tvkanalerna förändras över tid samt hur utbudet i radio och 
ett urval av playtjänster ser ut. Studien mäter utbud och mångfald i tio 
tvkanaler. Mångfalden i utbudet undersöks genom att bredden i tv
kanalernas programutbud fastställs. Ju fler olika typer av program som 
en tvkanal kan uppvisa i sitt utbud, desto större bredd antas tvkanalens 
programutbud ha.  

Det sammantagna programutbudet i SVT1 och SVT2 har ökat sedan 
2010. Under perioden 2004 till 2014 har SVT1:s och SVT2:s samlade 
utbud bestått av en ungefär lika stor andel informationsinriktat som 
underhållningsinriktat programutbud. Det gäller även för utbudet på 
bästa sändningstid. Sedan 2012 har det informationsinriktade utbudet 
ökat som ett resultat av sändningarna, SVT Forum. Bredden i SVT1:s 
och SVT2:s samlade programutbud minskar dock trendmässigt under 
samma tioårsperiod. Det gäller både det informationsinriktade och det 
underhållningsinriktade utbudet. 
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TV4:s programutbud har successivt ökat under de senaste tio åren och 
TV4 sänder under senare år i princip dygnet runt. Det går inte att spåra 
några entydiga trender i TV4:s programprofil förutom att nyhetsutbudet 
successivt har minskat. Det gäller dock inte utbudet på bästa sändnings
tid. Bredden i TV4:s programutbud minskar trendmässigt. Det gäller i 
första hand det informationsinriktade utbudet och då särskilt på bästa 
sändningstid. I TV4 minskade bredden i faktautbudet betydligt un
der 2014, men bredden minskade också i underhållningsutbudet. TV4 
uppvisade under 2014 den minsta mångfalden i sitt programutbud sedan 
undersökningarnas start 1998.

Både Kanal 5:s och TV3:s programutbud har varit förhållandevis stabilt 
under perioden 2004 till 2014. Amerikanska program dominerar utbu
det i båda kanalerna.

4.4.1 Tv-kanalernas programprofiler 2014
SVT1 och SVT2 uppvisar ungefär lika stor mångfald med en blandning 
av underhållningsprogram, nyheter och faktaprogram. SVT1 har ett 
större och bredare utbud av fiktion och underhållning, medan SVT2 har 
ett större och bredare utbud av fakta och informationsinriktade program.

I TV4 dominerar förströelse och nöjesprogram, även om nyhetsprogram 
alltjämt intar en betydande plats i utbudet. Långfilm, tvserier och 
blandprogram, främst morgontv, är tongivande inslag i TV4:s program
profil.

TV3 är helt inriktad på underhållning och förströelse, i första hand 
verklighetsunderhållning och sitcoms. På bästa sändningstid dominerar 
långfilm och tvserier.

Kanal 5 är helt inriktad på underhållning och förströelse, i första hand 
tvserier, verklighetsunderhållning och sitcoms. På bästa sändningstid 
dominerar tvserier och sitcoms. 
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Tabell 4.9  Tv-kanalernas programprofiler 2014 med utbudet fördelat 
på programområden (procent).

SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5

Nyheter 11 21 0 7 0

Samhälle 10 12 0 1 0

Kultur 4 7 0 0 0

Övr fakta 15 14 0 3 1

Blandprogram 16 0 6 21 2

Talkshows 1 0 2 2 5

Dokusåpor 1 0 14 2 1

Övrig verklighets- 
underhållning 6 2 22 7 18

Tv-serier 10 3 15 15 38

Såpor 1 1 2 10 0

Sit-coms 1 0 16 0 18

Nöjesprogram 10 6 2 6 6

Långfilm 7 3 11 13 10

Sport 8 6 10 9 0

Barn 0 0 0 2 0

Ungdom 0 0 0 0 0

Minoriteter 0 2 0 0 0

Övrigt 0 23 0 1 0

Totalt 101 100 100 99 99

Källa:Svenskt medieutbud 2014

4.4.2 Internationalisering av tv-utbudet
Internationaliseringen blir påtaglig när man tittar på var innehållet i det 
svenska tvutbudet produceras. Under 2014 stod amerikanska produk
tioner för en större andel av den samlade programtiden i de fem största 
tvkanalerna än de svenska (42 resp. 40 procent). De svenskproducerade 
programmen behåller dock sin särställning på bästa sändningstid, dvs. 
de tider på kvällen då flest människor tittar på tv och konkurrensen om 
tvpubliken därför är som hårdast. Av de program som startade mel
lan kl. 19 och 22 hade 50 procent ett svenskt innehåll. 32 procent var 
inköpta från USA. I jämförelse med året före har dock andelen svenska 
program på bästa sändningstid minskat, medan andelen amerikanska 
program ökat. 2013 låg andelarna för program från Sverige respektive 
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USA på 60 respektive 24 procent. SVT2:s andel svenska program har 
ökat de senaste åren genom satsningen på SVT Forum och deras pro
gramutbud består 2014 till 73 procent av svenskproducerade program. 
SVT1:s programutbud av svenska program har trendmässigt minskat 
något men inte räknat i programtid. TV4:s andel svenska program har 
varierat över tid och har minskat under senare år. Både på TV3 och 
Kanal 5 har det svenskproducerade utbudet minskat över tid.

Figur 4.6  Andelen svenskproducerat programutbud 2006–2014 
(procent).

Källa: Svenskt medieutbud 2006–2014

Sveriges Televisions båda huvudkanaler samt TV3 och Kanal 5 utgör 
varandras motpoler när det gäller programursprung. I SVT1 och SVT2 
stod amerikanska program för endast sju procent av programtiden under 
2014. I TV3 och Kanal 5 låg andelen på 65 respektive 84 procent. I den 
enskilt största kanalen i fråga om tittartid, TV4, uppgick andelen USA
producerat material till 28 procent under 2014 (Svenskt medieutbud 
2014, beräkningar).
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4.5 Distributörerna
På marknaden för tvdistribution finns flera stora utländska aktörer 
(tabell 4.10). Com Hem, som med nästan 1,9 miljoner anslutna hushåll 
är landets största tvdistributör, ägs sedan 2011 av det engelska invest
mentföretaget BC Partners. Telenor, som står bakom Canal Digital, har 
norska staten som majoritetsägare. Telenor gick år 2010 även in på den 
svenska programbolagsmarknaden genom att av Bonnier AB förvärva 35 
procent av aktierna i C More Entertainment (dåvarande Canal+). Aktie
posten köptes dock tillbaka av Bonnier under 2014. 

Tabell 4.10  Företag på marknaden för distribution av radio och tv, 
intäkter, resultat efter finansiella poster och netto - 
marginal 2013 (Mkr och procent). 

Huvudägare Företag Intäkter

Resultat  
efter finansiella 

poster 
Netto - 

marginal, % 

BC Partners Com Hem 4 387 1 441 33

Staten Teracom 3 875 607 16

varav rörelsegren*

Boxer Sweden 1 978 253** 13**

Teracom Sweden 1 517 461** 30**

Norska staten (54) Telenor1 1 811 128 12

Canal Digital Sverige 1 532 186 4

Canal Digital Kabel-TV 279 12 11

Stenbeck/MTG2 Viasat 2 489 655 26

*  Före koncernjusteringar. 
** Avser rörelseresultat/bruttomarginal. 
1  Telenor bedriver även distribution av television via bredband i B2 Bredband. Denna verksamhet 

särredovisas inte. 
2 Stenbecksfären bedriver även kabel-tv-distribution i Tele2. Denna verksamhet särredovisas inte. 
Källor: Årsredovisningar.

4.6 Distributionssätt
Enligt Post och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad 2014 var 
antalet tvabonnemang 5,2 miljoner den sista december 2014. Det är en 
minskning med 1 procent (64 000 abonnemang) jämfört med samma 
tidpunkt föregående år. Antalet abonnemang på tvtjänster är fler än 
antalet hushåll eftersom en del hushåll har fler än ett abonnemang. De 
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hushåll som har kabeltv abonnemang har ofta två kabeltv abonne
mang, ett analogt och ett digitalt. Figur 4.7 visar att abonnemang via 
iptv ökar till skillnad från de övriga distributionsplattformarna som är 
på samma nivå som 2013 eller minskar.2

Figur 4.7 Antal tv-abonnemang per distributionssätt (tusental).

Källa: Svensk telemarknad 2014, Post- och telestyrelsen,publicerad juni 2015

4.6.1 Distribution av marksänd tv
Marknätet är den äldsta infrastrukturen för tvsändningar i Sverige. 
Nätet började byggas redan på 1950talet och var den enda distribu
tionsformen för tv fram till 1980talet. 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. 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 800bandet. Detta utrymme har auktione
rats ut av Post och telestyrelsen och används för mobilt bredband, 4G.

2 Svensk telemarknad 2014, Post- och telestyrelsen 2015
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Sändningsutrymmet i etern är en ändlig resurs och för att undvika stör
ningar i näten regleras frekvensutrymmet av nationella och internationel
la telekommunikationsorgan. Eftersom frekvensutrymmet för marksänd 
tv är mer begränsat än för andra distributionsformer har riksdagen beslu
tat att det krävs sändningstillstånd för sådana sändningar. Regeringen 
ger tillstånd för publicservice kanalerna i marknätet och Myndigheten 
för radio och tv till övriga kanaler. Inom andra distributionsplattformar 
bygger distributionen helt på ett avtalsförhållande mellan programbola
gen och distributören. 

4.6.2 Sändningstillstånden i marknätet
Public serviceföretagens sändningstillstånd gäller till och med den 31 
december 2019. Övriga tillstånd att sända marksänd tv förlängdes från 
och med den 1 april 2015 till och med den 31 mars 2019. 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 tvkanaler och av dem fick 51 nationella och 6 lokala kanaler 
tillstånd att sända. Aftonbladet Hierta ABs sändningstillstånd för Afton
bladet TV återkallades på egen begäran i oktober 2014. Deras tillstånd 
utlystes på nytt och MRTV beslutade att Travel Channel och TV4 
Fakta skulle få tillstånd att sända dygnet runt. Kanalerna hade tidigare 
tillstånd att sända viss del av dygnet. En annan förändring är att Kanal 
Globals kanalplats hos Boxer har överlåtits till kanalen Investigation 
Discovery i januari 2015.

Sex av de nationella kanalerna sänds med högupplöst bildkvalitet (hdtv) 
och övriga med standardupplöst bildkvalitet (sdtv). Kanalerna TV3, 
TV4 och Kanal 5 har fått 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 MHzbandet) ska användas för 
andra tjänster efter den 31 mars 2017. Det minskade frekvensutrymmet 
ökar kraven på effektiv frekvensanvändning. Med en nyare utsänd
ningsteknik kan fler kanaler få plats i marknätet och därför kommer 
myndigheten under tillståndsperioden att verka för en övergång till 
utsändningstekniken DVBT2 för att kompensera för det minskade 
frekvensutrymmet. 
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Tabell 4.11  Utbudet i marknätet.

Tillståndshavare/ 
Programbolag Programtjänst Ägare

Sveriges Television AB SVT1, SVT2, SVT24,  
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

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,  
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, Animal 
Planet, TLC, Investigation 
Discovery (ID)

Discovery  
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

MTV Networks Europe MTV Viacom International Inc

NGC Europe Limited HD National Geographic  
Channel HD

NGC UK Holdings  
Company Ltd

Nickelodeon  
International Ltd

Nickelodeon, Nick JR Viacom International Inc

SBS Discovery  
Media UK Ltd

Kanal 5, Kanal 9, Kanal 5 HD, 
Kanal 11

Discovery  
Communications Inc

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
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Tillståndshavare/ 
Programbolag Programtjänst Ägare

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, Viasat 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 4.12  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 Malmfälten, 
24Norrbotten

Norrköpings Tidningars 
AB, Piteå-Tidningen AB 
samt Valrossen AB

Östgöta Media AB 24nt, 24 Corren Norrköpings Tidningars 
Media AB

Sverigefinska  
Riksförbundet

TV Finland Ideell förening

4.6.3 Distribution av kabel-tv
I början av 1980talet inleddes utbyggnaden av kabelnät till hushållen 
och idag är det vanligaste sättet att ta emot tv i Sverige. Kabeltvnät är 
byggda speciellt för att kunna distribuera ett stort antal tvkanaler sam
tidigt 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 
kabeltvnät utgår från en huvudcentral som matas med innehåll i form 
av tvkanaler. Innehållet eller signalen kan komma från marknät, satellit 
eller fibernät för att sedan vidaresändas i kabelnätet. Från huvudcentra
len utgår en eller flera ledningar som var och en successivt förgrenar sig 
ut mot slutanvändarna. Stora kabeltv företag har nät över hela landet 
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där de olika huvudcentralerna kan vara sammankopplade via ett stom
nät som företagen förfogar över. Ledningarna i kabeltvnätet närmast 
huvudcentralen består oftast av optisk fiber medan ledningarna närmast 
slutanvändarna är koaxialkabel. Kabeltv företagen, det vill säga den 
som förfogar över ledningsstrukturen i kabeltvnätet, 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. Kabeltvnät finns mestadels i tätortsområden 
och har begränsad utbredning i glest bebyggda områden. I mer än 80 
procent av flerfamiljshusen finns det ett fastighetsnät för kabeltv. 

4.6.4 Distribution av satellit-tv 
Tv via satellit introducerades under 1980talet då satelliternas kapacitet 
ökade och därmed kunde börja användas för att distribuera tvprogram 
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 tvsignaler direkt 
till hushållens parabolantenner kallas sändningen DTH (DirectTo 
Home). Satelliterna befinner sig alltid ovanför samma punkt på ekvatorn 
och tar emot tvsignaler 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 tvsändningar. Parabolantenner vid 
Kaknästornet tar emot satellitsändningar och sänder ut dem i marknätet. 
På samma sätt skickas tvsändningar från satelliter i många fall vidare 
ut i kabeltv eller bredbandsnät. Satellitsystemen ASTRA och Thor når 
alla nordiska länder även om räckvidden begränsas av vissa topografiska 
hinder för fri sikt. Överföringskapaciteten är mycket stor och hundratals 
kanaler kan sändas till hushållen. Unikt för satellitsänd tv är satellitsyste
mens stora geografiska räckvidd som lätt sträcker sig över nationsgränser. 
Därför behöver satelliternas positioner och sändningsutrymme koordine
ras internationellt för att undvika störningar. Eftersom frekvensutrym
met inte är lika begränsat som för sändningarna i marknätet behövs inte 
tillstånd för satellitsändningen. 
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4.6.5 Distribution av ip-tv
Iptv, ibland kallad bredbandstv, är ett samlingsnamn för olika former 
av tvsändningar via bredbandsnät. Sedan mitten av 2000talet har iptv 
funnits tillgängligt för de svenska hushållen. De två vanligaste sätten i 
Sverige att ta del av bredbandstv är genom TeliaSoneras kopparnät, dvs. 
tv via den ledning som ansluter slutkunden för telefoni och bredband 
(xDSL), eller genom nya bredbandsnät med fiberoptiska kablar fram till 
fastigheten (fiberLAN). Fibernäten kan ägas och underhållas av iptv 
företagen eller av fastighetsägaren, som anlitar en eller flera företag för 
att erbjuda de boende tv, telefoni och internet. 

4.7 Abonnenter
Den svenska marknaden för tvabonnemang består av flera företag 
som erbjuder abonnemang via kabel, marknät, satellit och iptv till de 
svenska hushållen. Figur 4.8 visar utvecklingen av antalet abonnemang 
för de största företagen på den svenska marknaden. Marknadsandelarna 
är hämtade från Post och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad 
2014, publicerad i juni 2015, som beskriver den nuvarande marknaden 
för elektronisk kommunikation och utvecklingen på de olika delmark
naderna, bland annat för tvabonnemang. De sex största företagen på 
betaltv marknaden, den sista december 2014, var; Com Hem, TeliaSo
nera, Boxer, Telenor, Viasat och Canal Digital (ingår i Telenor koncer
nen). När Telenor köpte Tele2:s svenska fiber och kabelverksamhet på 
privatkundsmarknaden i januari 2014 försvann Tele2 från marknaden 
för tvtjänster och Telenor växte.3

3 Svensk telemarknad 2014, Post- och telestyrelsen 2015
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Figur 4.8  Marknadsandelar – abonnemang på tv-tjänst (procent).

Källa: Svensk telemarknad 2014, Post- och telestyrelsen, publicerad juni 2015.

4.7.1 Abonnemang i marknätet
Det finns bara ett företag som erbjuder betaltvabonnemang i marknätet 
och det är Boxer TVAccess AB. Den sista december 2014 hade 565 0004 
kunder betaltvabonnemang hos Boxer. I marknätet finns det även 
möjlighet att titta på fritv utan abonnemang. Åtta kanaler i marknätet är 
fritv: SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och 
TV Finland. 2014 har cirka 8 procent av hushållen i Sverige enbart fritv, 
vilket motsvarar cirka 360 000 hushåll.5 Boxer erbjuder även en beställ
tjänst, Boxer Play. Marknätet kan framförallt tas emot i enfamiljshus ef
tersom det i flerfamiljshus kan vara svårt att ta emot marknätets signaler. 

4.7.2 Abonnemang i kabel-tv
Kabeltv är den vanligaste distributionen för tv i Sverige och sänds 
fortfarande både digitalt och analogt. Den sista december 2014 uppgick 
antalet abonnemang för digitala kabeltvtjänster till 751 000. Det är 
en minskning med 162 000 abonnemang, eller 18 procent, sedan års
skiftet.6 Digitala kabeltvabonnemang har minskat allt mer sedan 2012 
enligt PTS rapport Svensk telemarknad 2014. De största företagen på 

4 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
5 Svensk telemarknad 2014, Post- och telestyrelsen 2015
6 Svensk telemarknad 2014, Post- och telestyrelsen 2015

0

20

40

60

80

100

120

Övriga

SMATV-operatörer

Tele2

Viasat

TeliaSonera

Telenor inkl CD

Boxer

Com Hem

2014201320122011201020092008



96 | Medieutveckling 2015 • • • T V

kabeltv marknaden är Com Hem AB och Telenor Sverige AB. Flest 
antal abonnemang hade Com Hem AB med sina 1,65 miljoner analoga 
kabeltv abonnemang och 553 000 digitala, i december 2014.7 Telenor 
Sverige AB hade samtidigt cirka 390 0008 kabeltv grundabonnemang 
efter att ha köpt Tele 2:s svenska kabeltvverksamhet i början av 2014. 
Com Hem erbjuder ett analogt kanalpaket som består av ett 15tal kana
ler, ett så kallat analogt grundutbud. Hushållen kan utöver detta grund
utbud välja att teckna tilläggsabonnemang som då är digitala. Com Hem 
AB erbjuder även tjänsten TiVo till sina digitaltvabonnenter. Antalet 
TiVokunder ökade med drygt 32 000 under 2014 till 164 000.9  

4.7.3 Abonnemang i satellit-tv
På den svenska marknaden finns i dag två företag som erbjuder tv via 
satellit till hushållen, Viasat AB och Canal Digital Sverige AB som ingår 
i Telenorkoncernen. För att kunna titta på tvkanalerna krävs det någon 
form av betaltvabonnemang och en parabolantenn. Parabolantennen är 
inte knuten till något bolag, vilket däremot digitaltvboxen är. Kana
lerna sänds krypterade och är paketerade i olika betaltvabonnemang. 
Det totala antalet abonnemang för digitaltv via satellit har fortsatt att 
minska något och var sammanlagt 628 00010 i slutet av december 2014. 
Viasat har drygt hälften av abonnemangen, 318 700, och Canal Digital 
har de resterande 309 70011. Viasat, som inte äger någon infrastruktur, 
köper utsändningstjänsten från SES Astra AB medan Canal Digital 
köper utsändningen från sin ägare Telenor (Thor). Viasat erbjuder även 
tjänsten Viaplay som ger tillgång till filmer, sport och serier via strea
ming över internet. Canal Digital erbjuder även de en beställtv tjänst, 
Canal Digital ToGo. 

4.7.4 Abonnemang via ip-tv
Aktörerna inom iptv är ofta telekomföretag som även har börjat sända 
tv, vilket de två största företagen på den svenska marknaden idag är;  
TeliaSonera AB och Telenor Sverige AB. För att få tillgång till iptv krävs  
det oftast att kunden har bredbandsabonnemang hos samma företag. 

7 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
8 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
9 Pressmeddelande Com Hem, 10 februari 2015
10 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
11 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
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Antalet iptvabonnenter har ökat kraftigt under senare år särskilt för 
iptv via fiberLAN. I slutet av december 2014 hade TeliaSonera AB 
604 700 abonnenter på iptv. Telenor Sverige AB hade 125 500 abon
nenter och Com Hem AB hade 64 400 abonnenter.12 TeliaSonera erbju
der även en beställtv tjänst, Telia Play+. 

4.8 Tillgänglighet i tv
De senaste åren har det skett viktiga framsteg när det gäller tillgänglig
het till tvprogram 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 
serviceföretagen och de kommersiella leverantörerna av medietjänster är 
skyldiga att tillgängliggöra sitt utbud för personer med funktionsnedsätt
ning.

Tillgängligheten är beroende av att tvapparater, playtjänster, digital
boxar, datorer, smarta telefoner, hörapparater, skärmläsarprogram, 
bildens kontraster, ljudnivåer och annat innehåll och utrustning är till
gänglig och användbar. Det finns också fyra etablerade tillgänglighets
tjänster, 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 
texttvsidor för svensktextning till sidan 199. Därmed finns de stora tv
kanalernas svensktextning på en och samma sida. 

4.8.1 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 produ
ceras genom så kallad direkttextning som innebär att det som sägs i en 
direktsändning textas simultant. I Sverige används huvudsakligen valbar 
svensktextning via texttvsidan 199.

12 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
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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 i dagsläget drygt 70 procent av sina 
sändningar. TV4 textar förinspelade svenska sändningar samt direkttex
tar delar av det direktsända utbudet. TV3 och Kanal 5 textar svenska 
förinspelade sändningar.

4.8.2 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 exem
pel personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Teckenspråkstolkning innebär att en person som talar teckenspråk 
översätter det talade språket till teckenspråk. Teckenspråkstolkning an
vänds 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 tecken
språk) och program som tolkas från talad svenska till svenskt tecken
språk. Tjänsten teckenspråkstolkning avser det sistnämnda.

TV4 parallellsänder syntolkade och teckenspråkstolkade program i sin 
tjänst tv4tolken.se. Där sänds flera tolkade program i veckan. Program
men finns även sparade och tillgängliga i en katalog efter sändning. 
Kanal 5 visar vissa syntolkade program för de som har Canal Digital. 
Programmen visas på kanalplats 301 Kanal 5 syn.13 SVT erbjuder ett 
utbud av syntolkade och teckenspråkstolkade program på svtplay.se samt 
sänder syntolkade och teckenspråkstolkade program på de traditionella 
distributionsplattformarna.

13 http://www.kanal5play.se/artikel/480719299#!/play/program/722273567/video/843102928
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4.8.3 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 anled
ningar har svårt att läsa den svenska översättningstexten.

Via kanalerna SVT1 Uppläst text och SVT2 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 över
sättningstext. 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 översättnings
text ”lyssnar” tjänsten på undertexterna och läser upp dem.

4.8.4 Krav på tillgängliga tv-program
År 2008 antog Sverige FNkonventionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Genom detta åtog sig Sverige att 
verka för en teknisk utveckling som leder till universellt utformade pro
dukter (varor, tjänster och kombinationer av dessa), artikel 4. Tillgäng
lighet är en övergripande princip som ska genomsyra all tillämpning av 
konventionen, artikel 3. Det finns också en särskild artikel om tillgäng
lighet, artikel 9. För mediaområdet anges ett ansvar att bereda tillgång 
till tvprogram för personer med funktionsnedsättning, artikel 30. 

Sedan år 2010 ålägger också EU medlemsstaterna att uppmuntra leve
rantörer av medietjänster att successivt göra sina tjänster tillgängliga 
för syn och hörselskadade personer i EU:s medlemsländer.14 Detta har 
resulterat i att den nu gällande radio och tvlagen (2010:696) innehåller 
en bestämmelse om att leverantörer av medietjänster som tillhandahål
ler tvsändning, beställtv och sökbar texttv ska utforma tjänsten på ett 
sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

 
14  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning 

av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet)
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genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Sedan år 
2013 omfattas även sändningar via tråd (kabel och internet), men inte 
beställtv via tråd.

Myndigheten för radio och tv har beslutat om krav på tillgänglighet till 
tvsändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning. De 
leverantörer av medietjänster som omfattas av beslutet ska senast den 
siste augusti varje år redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att tillgäng
liggöra sina tvsändningar. 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 titt
artidsandel 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 tvprogram, textning av direktsända tvprogram, tecken
språkstolkning, syntolkning och uppläst text. En leverantör med generel
la skyldigheter har inte kvantitativa krav men ska främja tillgängligheten 
genom textning, teckentolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande 
teknik.
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RADIO



104 | Medieutveckling 2015 • • • R ADIO

5 RADIO

Trots den tekniska utvecklingen har radiosändningarna ännu inte 
digitaliserats fullt ut. Radion har fortsatt att sändas i fmnätet samtidigt 
som det har bedrivits digitala provsändningar i marknätet. Men i juni 
2012 gavs det möjlighet att söka tillstånd för att sända digital kommer
siell radio och under hösten 2014 fördelade Myndigheten för radio och 
tv 21 nationella och fyra regionala tillstånd för att sända kommersiell 
digital radio i marknätet. Sändningarna har ännu inte inletts, men de 
ska inledas senast den 1 oktober 2015 och tillstånden gäller till den 30 
september 2022. 

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. 

Idag är det endast public serviceföretagen Sveriges Radio AB och Sveriges  
Utbildningsradio AB som har tillstånd att sända nationell analog radio.  
Det finns även två nätverk som sänder kommersiell lokal radio i fm 
nätet. Det är MTG Radio AB och SBS Discovery Radio AB som till
sammans har 98 av de 99 tillstånd som finns för att sända kommersiell 
radio lokalt i 52 områden. Den radiostation som inte tillhör något av 
nätverken är East FM som sänder i Norrköping. Förutom nationell och 
kommersiell lokal radio finns närradion som är de ideella föreningarnas 
radio och de sänder oftast över en kommun. Antalet tillståndshavare 
som sände närradio i slutet av 2014 var 777 stycken och de sände i 150 
områden.
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Tabell 5.1  Antal radiokanaler public service, kommersiell lokal radio 
och närradio, 2004–2014.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Public service

Nationella 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lokala 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28

Digitala (DAB) 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Privat

Lokala kom-
mersiella sänd-
ningstillstånd 87 87 90 89 89 89 89 103 103 99 99

SBS Radio – 29 30 31 31 40 54 54 73 72 72

MTG Radio – 53 53 53 53 46 47 47 28 26 26

Närradion

Antal närrra-
diotillstånd 1164 1080 1027 1000 952 900 874 853 831 806 777

Antal sänd-
ningsområden 171 177 156 163 150 149 146 157 151 153 150

5.1 Konsumtionen av radio
Att lyssna på radio fortsätter att vara populärt trots den ökade konkur
rensen från andra medier. Nästan 73 procent av befolkningen lyssnar på 
radio minst 3 minuter varje dag. Det är cirka 25 procent som lyssnar på 
SBS Radio, cirka 15 procent på MTG Radio och cirka 58 procent som 
lyssnar på Sveriges Radio minst 3 minuter en genomsnittlig dag 2014.1 
De nationella räckviddstalen rapporteras från och med den första januari 
2013 via en teknisk panelundersökning, PPM. Den så kallade Portable 
People Meter (PPM) bärs av drygt 1 300 svenskar i en noggrant rekry
terad panel. Med PPM görs lyssnarundersökningar som varje dag och 
minut kartlägger det nationella radiolyssnandet. Tidigare baserades upp
gifterna 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 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. 

1 Jonas Ohlssons bearbetningar av TNS Sifos nationella PPM-mätningar.



106 | Medieutveckling 2015 • • • R ADIO

Sedan 1979 har NordicomSverige tagit fram statistik över bland annat  
radiolyssnandet för åldersspannet 9 till 79 år. Deras undersökning 
Mediebarometern visar att även om räckvidden för radio inte förändrats 
nämnvärt sedan 2007 har tiden som vi lyssnar på radio minskat för varje 
år. År 2007 var användningstiden 100 minuter och 2014 var den 75 
minuter.

Figur 5.1  Genomsnittlig användningstid för radio i hela befolkningen 
9–79 år i minuter 2007–2014.

Källa användningstid: Nordicom-Sveriges Mediebarometer, anm. omfattar vanlig radio samt radio 
på internet till 2012. 

Tabell 5.2  Radiolyssnandet daglig räckvidd, 2007–2014 (procent). 

Radiolyssnande 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Daglig räckvidd i 
procent

75,2 74,3 75,6 72,9 71,6 71,3 74,4 72,8

Källa daglig räckvidd: TNS SIFO Radioundersökningar 2007–2012 samt PPM-mätning för 2013-
2014.

Att lyssna på radio i bilen är vanligare än att lyssna i hemmet i samtliga 
åldersgrupper förutom den äldsta, 65 till 79 år. Den äldsta åldersgrup
pen som troligen spenderar mer tid i hemmet än i bilen jämfört med de 
andra åldersgrupperna lyssnar följaktligen mest på radio där.
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Tabell 5.3  Radiolyssnare i hela befolkningen 9–79 år och var de har 
lyssnat en genomsnittlig dag 2014 (procent). 

Lyssnar på radio Totalt  9–14 15–24 25–44 45–64 65–79

Totalt i procent 68 40 53 67 75 78

i bostaden 39 15 16 25 38 67

i bilen 32 25 30 39 40 22

på arbetet 7 0 6 10 12 1

i skolan 0 0 1 0 0 -

på resa, café eller  
annan offentlig plats 3 1 3 4 3 1

Anmärkning: Lyssnartiden är baserad på en fråga där svarspersonerna har fått göra en uppskatt-
ning av sin lyssnartid under gårdagen. Lyssnartiden avser all användning av radio.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014

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. Radiostationerna kompletterar sina fmsändningar 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 procent i åldern 9 till 79 år ett genomsnittligt dygn.

Tabell 5.4  Radiolyssnande fördelat på mottagningssätt i  
befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag 2014 (procent)

Lyssnar via Totalt  9–14 15–24 25–44 45–64 65–79

vanlig radioapparat 42 14 17 27 46 68

bilradio 32 26 32 38 39 22

mobiltelefon/mp3/Ipod 4 1 5 7 5 1

webbradio 7 2 9 12 7 2

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014
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5.2 Inriktningen i programutbudet
Professor Kent Asp vid institutionen för journalistisk, medier och kom
munikation vid Göteborgs universitet (JMG) har i den årliga rapporten 
Svenskt medieutbud undersökt hur utbudet i svensk radio ser ut. Av 
rapporten framgår att 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.

Sveriges Radios kanaler uppvisar tydligt åtskilda programprofiler. P1  
domineras nästan helt av nyhetsprogram och ett faktainriktat program
utbud, P2 av klassisk musik och minoritetsprogram, P3 av ett ungdoms
inriktat utbud inom olika programområden. P4 präglas av ett lokalt 
utbud med nyheter, blandprogram som varvar prat och musik, och på 
kvällar och helger direktsänd sport.2 

5.3 Den svenska radiomarknaden
Detta avsnitt är skrivet av fil dr Jonas Ohlsson, Nordicom, på uppdrag av Myndigheten för radio och tv.

Den svenska radiomarknaden har en delvis annan modell än tvmark
naden, 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.
Radion har under en följd av år fått se sin andel av den totala mediean
vändningen minska. Nedgången har i första hand drabbat den privata 
lokalradion. Den dagliga räckvidden för den kommersiella radion mins
kade mellan 2008 och 2014 från 32 till 18 procent (Mediebarometern 
2014).
2 Kent Asp, Svenskt medieutbud 2014
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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. Den dagliga räckvidden i de yngsta åldersgrup
perna, 9 till 14 och 15 till 24 år, har under de senaste tio åren sjunkit 
med omkring 20 procentenheter, till 40 respektive 54 procent. Motsva
rande andelar som dagligen lyssnar på musik via någon form av digital 
plattform (mp3spelare, smartphone osv.) uppgår i samman grupper till 
60 respektive 85 procent (Mediebarometern 2014). 

5.3.1 Radion som reklammedium
Trots nedgången i lyssnande lyckades de privata radioföretagen under 
en följd av år att stärka radions ställning som reklammedium. År 2011 
var ett rekordår för radion, både i fråga om andel av reklamkakan och 
absoluta försäljningstal. Enligt IRM uppgick reklamintäkterna för 
radiobranschen till 759 miljoner kronor detta år, en ökning med nästan 
40 procent på bara sex år. Därefter har utvecklingen varit mycket skakig. 
Under 2012 och 2013 föll radioannonseringen med hela 20 procent 
(–149 miljoner kronor), vilket innebar att en stor del av den föregående 
uppgången raderats. 2014 vände försäljningen åter uppåt. Uppgången 
under året slutade på +16 procent (IRM). Trots de senaste årens snabba 
upp och nedgångar kan man konstatera att radion fortsätter att stå för 
en mycket begränsad del av den samlade reklammarknaden. År 2014 
uppgick reklamintäkterna i radion till endast 12 procent av dem för 
televisionen. I jämförelse med många andra europeiska länder är radion 
ett mycket litet reklammedium i Sverige.

5.3.2 Ägarkoncentrationen på den svenska radiomarknaden
Av de enskilda företagen på radiomarknaden är SR störst – beträffande 
både omsättning och lyssnande. Företagets intäkter uppgick 2013 till 2,5 
miljarder kronor (tabell 5.5), vilket är tre och en halv 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 5.5  Företag på den svenska radiomarknaden 2013.  
Intäkter och rörelseresultat (Mkr).

Huvudägare Företag Intäkter Resultat

Förvaltningsstiftelsen Sveriges Radio 2 475 –32

Discovery Communications SBS Radio1 440 –30

Familjen Stenbeck MTG2 … …

NRJ SA RBS Broadcasting 69 23

Norrköpings Tidningar Media Norrköpings Radio & Co 22 1

Upsala Nya Tidning Uppsala Musikradio City3 7 3

Kommentar: Mediekoncernerna driver sin verksamhet på den svenska radiomarknaden via en rad 
majoritets- eller minoritetsägda bolag för koncessionsägande, programproduktion, nationell reklam-
försäljning, lokal reklamförsäljning etc. Denna ägarstruktur försvårar redovisningen. 
1  De ekonomiska uppgifterna avser SBS Radio och dess dotterbolag exkl. koncernelimineringar. 

SBS Radio förvärvades under 2013 av Discovery Communications från tyska ProSiebenSat.1.
2  Uppgift om intäkter och resultat saknas. Modern Times Group AB redovisar inte ekonomiska upp-

gifter 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 kommersiella radion har sedan 1990talets 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 Discovery Radio och MTG 
Radio. Vid utgången av 2013 kontrollerade de 98 av landets 99 lokala 
sändningstillstånd. Tillsammans med SRs dominans innebär det att det 
råder en betydande ägarkoncentration också på radiomarknaden.

5.4 Den kommersiella radion
Av de kommersiella aktörerna är det framför allt SBS Discovery Radio 
som stärkt sin position på radiomarknaden under senare år. Genom 
förvärv och samarbetsavtal har företaget mer än dubblerat sitt innehav 
av sändningslicenser, från 31 stycken under 2008 till 72 sju år senare. 
Av landets 41 lokala sändningsområden för kommersiell radio har SBS 
Discovery Radio monopol i tjugo (MedieSverige 2014). Mätt i lyssnaran
delar var SBS i början av 2015 i det närmaste dubbelt så stort som MTG 
(tabell 5.6). Parallellt med den snabba tillväxten har dock företagets 
lönsamhet försämrats. Sedan rekordåret 2011, då SBS radioverksamhet 
redovisade ett nettoöverskott på 42 miljoner kronor, har vinsten över
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gått till förlust; rörelseunderskottet för SBS svenska radiobolag uppgick 
under 2013 till –76 miljoner kronor eller –17,3 procent (se tabell 5.7). 
(Då MTG inte särredovisar resultatet från sin radioverksamhet saknas 
motsvarande siffror för företaget.)

Tabell 5.6  Konkurrensen om radiopubliken, 2015 och 2014.  
Daglig räckvidd, genomsnittlig lyssnartid per dag samt 
marknadsandel (lyssnartid). 

Daglig räckvidd1 % Lyssnartid2 min. Marknadsandel3 %

Nätverk 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Sveriges Radio 58,1 58,1  137    144 78,3 78,7

SBS Radio 24,0 24,9  61    60 14,4 14,0

MTG Radio 14,2 14,6  52    53 7,3 7,3

Totalt 71,9 72,8  141    146 100,0 100,0

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)  
2014 resp. 2015 i åldrarna 12–79 år. Resultaten omfattar endast lyssning på kanaler tillhörande 
Sveriges Radio, SBS Radio och MTG Radio. 
1  Andelen 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 radioka-

nal. 
3 Andel av den totala lyssnartiden. 
Källa: Bearbetningar av TNS Sifos nationella PPM-mätningar. 

Tabell 5.7  SBS Discovery Radio: räckvidd, omsättning och resultat 
efter finansiella poster, 2008–2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Daglig räckvidd (%)1 13,5 15,4 15,2 15,0 15,8 25,1

Intäkter (Mkr) 290,5 291,0 298,8 366,5 380,3 440,2

Nettoresultat (Mkr) 5,0 18,0 41,2 42,0 31,6 -76,0

Vinstmarginal (%) 1,7 6,2 13,8 11,5 8,3 -17,3

Kommentar: 
1  Räckviddssiffrorna för 2008-2012 bygger på CATI-data (telefonintervjuer) i åldrarna 7–79 år och 

avser första kvartalet varje år. Från och med 2013 bygger räckviddssiffrorna på TNS Sifos PPM-
mätningar i åldrarna 12–79 år och avser genomsnittligt lyssnande i januari (v. 1–5). Resultatet för 
2013 är därför inte direkt jämförbart med tidigare år.

Källor: TNS-Sifo (räckvidd), årsredovisningar SBS Discovery Radio AB, Eskilstuna SBS Radio AB, 
Mix Megapol.se AB, Radio Daltid SBS AB, Radio Match Aktiebolag, SBS Radio HNV AB, Radio City 
AB, Rockklassiker Sverige AB och E-FM Sverige AB (intäkter, resultat och vinstmarginal). 
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5.4.1 Den analoga kommersiella radions tillstånd och avgifter
Ett tillstånd att sända lokal kommersiell radio innebär en rätt att sända 
dygnet runt inom ett visst sändningsområde. Möjligheten att sända 
kommersiell radio har funnits sedan 1993 men hur tillstånd har förde
lats, villkor om innehåll och bestämmelser om koncessionsavgifter har 
växlat genom åren. Sedan den 1 augusti 2010 gäller samma bestämmel
ser om innehåll för samtliga tillståndshavare men koncessionsavgifternas 
storlek varierar stort. Avgifternas storlek är beroende av vilket fördel
ningssystem som gällt vid tidpunkten för när tillståndet meddelats och 
det kommersiella värdet av sändningsområdet. 

Av de nuvarande 99 tillstånden har 77 fördelats enligt ett auktionsför
farande under perioden 1993 till 1995. Koncessionsavgifterna för dessa 
tillstånd uppgick för år 2015 till mellan cirka 60 500 och 2,9 miljoner 
kronor för tillstånd meddelade före 1 juli 2001. De som har tillstånd i 
storstadsområdena betalar de högsta avgifterna. För att förbättra villko
ren för den kommersiella radion får tillståndshavarna en reducering av 
avgifterna med 12 miljoner kronor varje år, sedan 2012. Sänkningen ska 
fördelas proportionellt i förhållande till tillståndshavarnas andel av de 
totala avgifterna. Åtta tillstånd har fördelats enligt ett urvalsförfarande 
under perioden 2001 till 2010 och de betalar en avgift på 47 000 kronor 
per tillstånd. Slutligen har 14 tillstånd fördelats efter ett slutet anbuds
förfarande 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. 

5.4.2 Den digitala kommersiella radions tillstånd
Den 2 oktober 2014 meddelade Myndigheten för radio och tv tillstånd 
för digital kommersiell radio. 21 nationella och 4 regionala och lokala 
sändningstillstånd gavs till sex företag. Följande sex bolag har fått till
stånd (antal tillstånd):
•  DB Media AB (2)
•  RBS Broadcasting AB (2)
•  SBS Discovery AB (8)
•  Kilohertz AB (11)
•  Skärgårdsradion AB (1)
•  Norrköpings Radio & Co AB (1)
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Eftersom utrymmet i de två tillgängliga sändarnäten motsvarar cirka 30 
nationella programtjänster har inget urval behövt göras. Samtliga sökan
den som var formellt behöriga att få tillstånd har meddelats tillstånd. 
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändning
arna inte inleds kan tillstånden återkallas. 

5.5 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 pro
gram och säljer reklam åt radiostationerna.

Nätverket 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
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Tillståndshavarbolag där MTG Radio AB har ägarintressen, 20 tillstånd

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

5.5.1 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 21 
stationer runt om i Sverige. Bandit Rock sänder rockmusik från fyra 
stationer i olika städer. Deras målgrupp är mellan 20 och 39 år. Lugna 
Favoriter finns numera enbart i Stockholm och målgruppen är de mellan 
25 och 54 år. 

Tre programformat fördelade på 26 radiostationer Andel lyssnare1

RIX FM 21 11,6

Bandit Rock 4

Lugna Favoriter 1

1 TNS Sifo PPM daglig räckvidd, 2015 v.14
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5.6 Nätverket SBS Discovery Radio
I nätverket SBS Discovery Radio ingår sedan årsskiftet 72 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 Discovery Radio, nu senast med RBS 
Broadcasting AB som innehar 20 tillstånd. Vid den senaste utlysningen 
av analog kommersiell radio, hösten 2010, tilldelades SBS Discovery 
Radio AB 13 av de 14 utlysta sändningsområdena eftersom bolaget läm
nade 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 SBSkoncernen till Discovery Networks Internatio
nal Holdings Limited. Verksamheten bedrivs nu under SBS Discovery 
Media. SBS Radio AB innehar 34 egna tillstånd och via dotterbolaget 
Mix Megapol.se, ytterligare ett tillstånd. SBS Radio AB har också an
delar i Östersjöns Reklamradio AB. I ägargruppen ingår ytterligare tio 
tillstånd via bolagen Radio Licence Startup Halland AB, Radio Licence 
Startup Örebro AB, Radio Licence Startup Västerås, Vinyl AB, Radio 
City AB och Rockklassiker Sverige AB.  

SBS Discovery Radio har även samarbetsavtal med tidningsföretagen AB 
Rix Gävle Sandviken KB, Radio Övik KB, Mittmedia AB och Media 
Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB och Umeå Radiointressenter KB. 

Nätverket 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 
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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 

5.6.1 Vilka format sänder SBS Radio?
SBS Discovery Radio sänder de egna formaten Mix Megapol, Rockklas
siker, The Voice och Vinyl. Efter samarbetsavtalet med RBS Broadcas
ting 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 
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, Dalarna och Gävleborg för den något äldre 
åldersgruppen, 35 till 64 år.

Fem programformat fördelade på 72 radiostationer Andel lyssnare1

Mix Megapol 36 17,9

Rockklassiker 10 3,6

The Voice 1

NRJ 22 9,6

Vinyl 3

1 TNS Sifo PPM daglig räckvidd, 2015 v.14
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5.6.2 Övriga tillstånd
JFMFörvaltnings AB som sänder formatet East FM har tillstånd i 
Norrköping och samarbetar med Radio & Co om reklamförsäljning. 
Tillståndshavarbolaget ägs av en privatperson.

5.7 Public service-radion
Både Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB är public 
serviceföretag och de får sina tillstånd av regeringen för att kunna sända 
nationell radio. Deras verksamheter styrs av regler som fastställs av riks
dag och regering. Med stöd av radio och tvlagen utformar regeringen 
sändningstillstånd som bestämmer ramarna för verksamheten. Public 
serviceföretagens nuvarande sändningstillstånd gäller till och med den 31 
december 2019. Av sändningstillståndet framgår bland annat att sänd
ningarna 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 har även 
fått tillstånd av regeringen att börja sända digital radio från den 1 januari 
2014 till den 31 december 2019. Sveriges Radio och UR ägs av Förvalt
ningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB. De är självständiga gentemot stiftelsen och de medel 
de får genom radio och tvavgiften ges direkt till företagen för att garan
tera public serviceföretagens självständighet mot utomstående intressen.

5.7.1 Sveriges Radio
Sveriges Radio sänder analogt i fyra rikstäckande kanaler, P1, P2, P3 och 
P4. Samtliga fmkanaler finns även på webben och i mobilen. Därutöver 
har Sveriges Radio tillstånd att under hela dygnet sända digitala ljudra
dioprogram i Stockholmsområdet, Norrbotten, Göteborgs och Malmö
området. 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 nedladd
ning utan musik. Flera av Sveriges Radios program kan även laddas ner 
som poddfiler eller prenumereras på via poddradio. Sedan 2011 har Sve
riges Radio gjort allt sitt innehåll tillgängligt för andra medier, organi
sationer, företag och privatpersoner genom en så kallad inbäddningsbar 
spelare, så att vem som helst kan bädda in ljudet från SR på sina sajter.3 
3 Sveriges radios public service redovisning 2014, sid 29-30
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5.7.2 Vad sänder Sveriges Radio?
Samtliga kanaler som sänds i fmnätet och i DAB sänds också på web
ben. Dessutom finns det några kanaler som enbart sänds på webben;  
SR Sapmi och tolv evenemangskanaler.

Kanal Innehåll1 
Andel  
lyssnare2 Teknik3

 Den talade kanalen som 
vill ge fördjupning

14,6 FM, webb, DAB

 Konstmusik, jazz, folkmu-
sik, program på fler språk 

2,2 FM, webb

 Kanalen för de yngre där 
musiken är viktig

14,7 FM, webb, DAB

 25 lokala kanaler som 
sänder på vardagar

42,6 FM, webb, DAB 
(Stockholm)

Din gata 100,6 För unga, mångkulturella 
storstadsbor i Malmö

FM, webb

Metropol 93,8 För unga, mångkulturella 
storstadsbor i Stockholm

FM, Webb

P2 Musik Konstmusik i Stockholm FM, webb

Radio Sweden P6  Nyheter på flera språk 
sänds i Stockholm

FM, webb

P2 Klassiskt Klassisk musik Webb, DAB

SR Sisuradio Finsk kanal Webb, DAB

P3 Star Musik för yngre Webb, DAB

Radioapans  
knattekanal

Radiokanal för barn Webb, DAB

SR Sápmi Samisk kanal Webb

P2 Världen Världsmusik Webb, DAB

1 www.sr.se
2 TNS Sifo PPM daglig räckvidd, 2015, v. 14
3 www.sr.se

5.7.3 Utbildningsradion
Sveriges Utbildningsradio AB har sitt ursprung i en statlig försöksverk
samhet att utveckla radio och tv för utbildningsändamål. Den första 
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skolradiosändningen ägde rum 1928 i AB Radiotjänsts regi. 1956 
påbörjades tvsändningar 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 Sveri
ges 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 tvlagen. UR finansieras med radiooch tvavgiften. 

5.8 Närradion
Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1979. 
Antalet tillståndshavare som sänder närradio har under de senaste decen
nierna sjunkit. Antalet tillståndshavare var vid årets slut 777 stycken, vil
ket är en minskning med 29 stycken jämfört med utgången av 2013 då 
det fanns 806. Vid utgången av 2014 sändes det närradio i 150 områden 
i Sverige, en minskning med tre områden jämfört med 2013. Sändnings
områdena är oftast begränsade till en kommun.  I Stockholm, Göteborg 
och Malmö finns det flera närradiofrekvenser eftersom antalet föreningar 
är mycket stort.

Figur 5.2  Antal närradiotillstånd 2004–2014.
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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 radioverksam
het gynna sina medlemmar ekonomiskt. Kostnaderna för att sända när
radio 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. När
radiostationerna sänder sina program analogt via fmnätet och en del sänder 
även via webben.

5.8.1 Vad krävs för att sända närradio?
Den förening som vill sända närradio måste ansöka om ett tillstånd hos 
Myndigheten för radio och tv. Tillståndet gäller i tre år och alla till
ståndshavarna delar på en frekvens inom sändningsområdet. Ett sänd
ningsområde 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 fören
ingar får tillstånd att sända i samma område. Idag kan tillstånd att sända 
närradio lämnas till följande grupper:

•  Ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet.
•  Registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av 

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

gemensamma närradioändamål, så kallade närradioföreningar.

När myndigheten 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 styrel
semöten hålls. Alla radiosändningar från tillståndshavare ska följa radio 
och tvlagen. I den nya radio och tvlagen avskaffades riksförbudet. 
Tidigare fick en tillståndshavare i huvudsak bara sända program som har 
framställts särskilt för den egna verksamheten, vilket kallades för riksför
budet. Det fanns vissa möjligheter att sända program som inte produce
rats för den egna verksamheten, men det fick ske högst tio timmar per 
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månad. Det har även blivit lättare att få utvidgat sändningsområde inom 
närradion. Det räcker med att det finns särskilda skäl för att ett sänd
ningsområde 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 sam
tidigt bort från tillståndshavarkretsen. I stället kan studentföreningar ges 
tillstånd att bedriva närradio i egenskap av ideella föreningar.

5.9 Hur sänds radio?
Sveriges Radios analoga kanaler, och även många kommersiella, sänds 
via marknätet som drivs av statligt ägda Teracom AB. Det är möjligt 
för en tillståndshavare att själv köpa och driva sändarutrustning. Det 
krävs dock tillstånd från Post och telestyrelsen för användning av en 
ljudradio sändare. Teracoms marknät för radio och tv består av drygt  
570 sändarstationer, med en stomme av 54 större fm/tvstationer.  
Sveriges Radios sändningar täcker 90 procent av Sveriges yta och når 
99,8 procent av befolkningen. Kommersiell radio sänds inom 52 sänd
ningsområden och närradio sänds på ett flertal orter runt om i landet. 
De rikstäckande public servicekanalerna (P1, P2, P3 och P4) sänds ut 
från Kaknästornet i Stockholm till de 54 sändarstationerna via ett radio
länknät, som förbinder stationerna. Länknätet används även för insam
ling av material från programbolag från andra delar av landet. Sändar
stationerna både sänder programmen och vidarebefordrar signalen till de 
mindre stationerna som återutsänder signalen.
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6 REGLERINGEN AV MEDIERNA

De svenska medierna regleras av flera lagar. Vår grundlagsskyddade 
yttrandefrihet regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En annan 
är radio och tvlagen (2010:696)  som reglerar radio och tvsändningar 
i Sverige. De elektroniska kommunikationsnäten regleras av 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 tvlagen övervakas av främst 
Myndigheten för radio och tv och dess granskningsnämnd ser till  att 
regler för innehållet i redan sända program följs. Lagen om elektronisk 
kommunikation övervakas 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 etablerings
frihet, 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 kabeltv, ip
tv, webbtv 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 tvprogram 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 ra
dio och tv. Utgivaren är ansvarig för yttrandefrihetsbrott som kan begås 
under sändning, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämp
ning. 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 tvlagen följs, till exempel reklamregler. Det 
ansvarar tillståndshavarna eller den som faktiskt driver sändningsverk
samheten för. 
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6.1.1 Publicering på internet
På samma sätt som i radio, tv och tidningar kan yttrandefriheten skyd
das vid publicering på internet. Webbplatser, webbradio, webbtv och 
eposttidningar kan omfattas av grundlagsskyddet. Traditionella mass
medieföretag 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. Utgivningsbevis kan utfärdas till fysiska och juridiska per
soner. För att ett utgivningsbevis ska kunna utfärdas måste webbplatsen 
bland annat vara avgränsad, bara kunna ändras av den som driver verk
samheten, finnas tillgänglig för allmänheten, ha anknytning till Sverige 
och ha en ansvarig utgivare. Sändningar av webbradio och webbtv 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 tvlagen (2010:696) är den lag som reglerar radio och tv
sändningar 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 tvlagen om 
reklam, sponsring, produktplacering och regler för att öka tillgänglig
heten 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 tvlagen 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 finan
siella 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 beställtv 
menas en tjänst där tittaren själv väljer när och vad den vill se ur en tablå 
med program. Beställtvtjänster ska registreras hos Myndigheten för 
radio och tv. De tjänster som ska registreras och omfattas av radio och 
tvlagen ska erbjudas från en katalog av tvprogram och vara öppnade 
för alla som vill ta del av dem. Det måste dessutom finnas en ekonomisk 
verksamhet i anslutning till tjänsten och leverantören ska vara redaktio
nellt ansvarig för innehållet. Vidare måste tjänsten erbjudas via ett elek
troniskt kommunikationsnät, ha som huvudsyfte att erbjuda tvprogram 
och leverantören måste vara etablerad i Sverige.

6.2.3 Förhandsprövning av nya tjänster
Public serviceföretagen 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 service
företaget 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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6.3 Granskning av program
Alla radio och tvsändningar från svenska programföretag ska följa reg
lerna i radio och tvlagen. 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 sändning
arna ska vara opartiska och sakliga samtidigt som en vidsträckt yttrande 
och informationsfrihet ska råda. De ska ta hänsyn till televisionens och 
radions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen 
och utformning samt tiden för sändning av programmen. Dessutom ska 
den enskildes privatliv respekteras om inte ett oavvisligt allmänt intresse 
kräver annat. Med undantag för kravet på opartiskhet gäller alla dessa 
bestämmelser även för övriga radio och tvkanaler som sänder i mark
nätet. I radio och tvlagen finns bestämmelser om reklam och sponsring 
som gäller för alla typer av sändningar. I lagen finns också en generell 
bestämmelse om att tvprogram 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 beställtv 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 an
mälningar från tittare och lyssnare eller på initiativ av myndigheten eller 
nämnden. Utgångspunkten i reglerna är att det ska råda en vidsträckt 
yttrande och informationsfrihet. Om ett programföretag bryter mot 
reglerna om sponsring och reklam kan nämnden lämna in en ansökan 
till förvaltningsrätten om att en särskild avgift ska tas ut. Om sändning
arna strider mot något av de andra kraven kan programföretaget tvingas 
att offentliggöra nämndens beslut på lämpligt sätt. Utländska program
företag som sänder till Sverige från till exempel Storbritannien omfattas 
inte av svenska regler. Förutom granskningsnämnden övervakar Justitie
kanslern och Konsumentombudsmannen att vissa regler, bland annat 
förbudet mot reklam riktad mot barn, följs.
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6.4 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 elektro
niska 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 överkom
liga priser. Dessutom ska hänsyn tas till elektroniska kommunikationers 
betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet när lagen tillämpas. 
I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av 
elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabeltv
nätet. Den omfattar den tekniska infrastrukturen men inte det inne
håll som överförs i elektroniska kommunikationsnät. Lagen bygger på 
EUreglering vars övergripande mål är att åstadkomma ett harmoniserat 
regelverk för elektronisk kommunikation och därigenom öka konkur
rensen och den fria rörligheten av elektroniska kommunikationstjänster 
inom EU. Utsändningstjänster för radio och tvdistribution är elektro
niska kommunikationstjänster. De omfattas därför av lagen om elektro
nisk kommunikation. 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 domi
nerande 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 domine
rande aktören har missbrukat sin ställning. PTS har bedömt att Teracom 
har ett betydande inflytande på grossistmarknaderna för utsändning 
av fritv 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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6.5 EPG och API
Radio och TVverket 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 tillämp
ningsprogram. Det uppdraget avslutades i samband med att Radio och 
TVverket ersattes med Myndigheten för radio och tv. Bakgrunden till 
uppdraget var att elektroniska programguider och tillämpningsprogram 
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 skyldig
heter för operatörer att tillhandahålla tillträde till elektroniska program
guider på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor. Regeringen 
gjorde dock bedömningen att det inte behövdes någon reglering av vare 
sig tillträde till elektroniska programguider eller införande av en gemen
sam öppen standard för tillämpningsprogram. Däremot ansåg regeringen  
att Radio och TVverket borde få i uppdrag att följa utvecklingen på 
området och årligen rapportera om utvecklingen ger anledning till ytter  
ligare åtgärder. Under de år Radio och TVverket 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 har framkommit något som tyder på 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 indikationer på problem vad gäller en gemensam standard för 
API:er . 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 7 mars 2002 om tillträde till 
och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillägs-
direktiv)
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6.6 Utredningar inom medieområdet

6.6.1 Förberedande av myndighetsförändring  
för presstödsfrågor
Regeringen har gett Myndigheten för radio och tv (MRTV) i uppdrag 
att förbereda inordnande av uppgifter från Presstödsnämnden och 
inrättande av en nämnd för presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom 
myndigheten från den 1 juli 2015. Regeringen har även gett Presstöds
nämnden i uppdrag att dels förbereda en överföring av uppgifter från 
Presstödsnämnden till MRTV, dels förbereda en avveckling av Press
stödsnämnden per den 30 juni 2015. I mars 2015 lämnade regeringen en 
proposition till riksdagen med förslag om en förändrad organisation för 
frågor om presstöd.  

6.6.2 En mediepolitik för framtiden
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera behovet av 
nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. 
I fokus för uppdraget står allmänhetens behov av allsidig information 
och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av 
bostadsort. Med utgångspunkt i sin analys ska utredaren lämna förslag 
till utformning av nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till 
att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som 
präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, 
oavsett var i Sverige man bor. Det finns många aktörer både nationellt 
och internationellt som bedriver forskning och publicerar statistik med 
anknytning till mediemarknaden, medieutbud och medieanvändning. 
Utredaren ska så långt det är möjligt använda befintligt material i sin 
faktainsamling. Utredaren ska även inhämta synpunkter från relevanta 
aktörer med anknytning till medieområdet, exempelvis Presstödsnämn
den, Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för tillgängliga medier, 
Statens medieråd, Konkurrensverket, Post och telestyrelsen, Kungl. 
biblioteket, företrädare för berörda branscher och övriga intressenter, 
bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. En referensgrupp med 
företrädare för riksdagens partier ska också knytas till utredningen. 
Särskilt i den inledande analysfasen ska utredaren lägga stor vikt vid att 
inhämta synpunkter och förankra sina slutsatser. 
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Dessutom ska utredaren samråda med 2014 års demokratiutredning  
(Ku Ju 2014:19) och vid behov med Mediegrundlagskommittén  
(Ju 2014:17). Samråd ska även ske med företrädare för samerna och de 
nationella minoriteterna.  Utredaren ska i sitt arbete och i de förslag som 
läggs fram ha ett medborgar och konsumentperspektiv. Utredaren ska 
redovisa den del av uppdraget som avser att analysera behovet av insatser 
senast den 31 oktober 2015. Uppdraget att föreslå nya mediepolitiska 
verktyg ska redovisas senast den 30 april 2016.

6.6.3 Public service-företagens påverkan på mediemarknaden 
Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att analysera hur verksam
heterna i Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbild
ningsradio AB påverkar mediemarknaden, när det gäller konkurrens
situationen och marknadens utveckling i stort. Inom ramen för uppdraget  
ska myndigheten också följa och analysera utvecklingen av de komplette
rande verksamheterna i programföretagen. Bakgrunden till uppdraget är 
att SR, SVT och UR verkar på en mediemarknad där såväl kommersiella 
som ickekommersiella aktörer står inför stora utmaningar. Uppdraget 
i allmänhetens tjänst till SR, SVT och UR medför ett särskilt ansvar, 
inte minst eftersom programföretagen har en god, stabil och långsiktig 
finansiering genom radio och tvavgiften. 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 serviceuppdraget kräver 
det. Regeringen anser därmed att det finns ett behov av att analysera hur 
radio och tv i allmänhetens tjänst inverkar på konkurrensen på medie
marknaden 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. I maj 2015 publicerades 
MRTV ett utkast av rapporten. 

6.6.4 Presstödsnämnden utreder innovationsstöd  
för dagspressen
Presstödsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ett 
nytt innovationsstöd för dagspressen. Bakgrunden till uppdraget är att 
branschen genomgår en stor omställning där både innovationer och 
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nytänkande kommer att krävas för att skapa utrymme för en ekonomiskt 
bärkraftig tidningssektor i det nya medielandskapet. Stödet ska tas fram 
inom ramen för det nuvarande presstödet. Det ska kunna sökas av en 
eller flera tidningar tillsammans för olika projekt. Stöd ska kunna ges 
för att utveckla tidningarnas digitala affärsmodeller. Det kan handla om 
redaktionell innehållsutveckling i digitala kanaler såväl som förbättringar 
när det gäller digital publicering för att till exempel öka spridningen av 
elektroniska tidningar. Presstödsnämnden redovisade uppdraget den 15 
maj 2015.

6.6.5 Några ändringar i radio- och tv-lagen
Propositionen Några ändringar i radio och tvlagen (2014/15:118) har 
lämnats i maj 2015 efter att Sverige den 22 november 2013 tog emot en 
formell underrättelse från kommissionen. Av den framgår det att kom
missionen anser att det finns brister i det svenska genomförandet av 
AVdirektivet (överträdelse nummer 2013/2191). I propositionen läm
nas därför bland annat förslag som syftar till att tydligare genomföra 
AVdirektivet i svensk lagstiftning. Det föreslås bland annat särskilda 
bestämmelser om; säkerställandet av tvföretagens redaktionella obe
roende vid sponsring och produktplacering, att tvföretag etablerade i 
andra medlemsländer i EU ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till 
Sverige. Det lämnas även förslag om:

•  en skyldighet för leverantörer av beställtv att spela in sina program, 
bevara programmen en viss tid och att på begäran lämna inspelning
arna till tillsynsmyndigheterna.

•  att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än till
ståndstiden när det gäller sändning av kommersiell radio.

•  ett förtydligande att granskningsnämnden för radio och tv vid  
Myndigheten för radio och tv i efterhand ska granska sökbar texttv.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 20162 

6.6.6 Annonstider i radio och tv
Myndigheten för radio och tv fick i uppdrag av regeringen att genomföra 
en allsidig utvärdering av effekterna av den ändring i radio och tvlagen 

2  Några ändringar i radio- och tv-lagen (2014/15:118)
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(2010:696) som genomfördes 2008 och som innebar en ökning av den 
högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter per timme. Uppdraget redo
visades den 1 december 2014. I utvärderingen skulle det ingå en analys 
av konsekvenserna av lagändringen för konkurrensförutsättningarna för 
programföretag samt konsekvenserna för tittare och lyssnare.

Den utökade annonstiden i tv har, enligt myndighetens bedömning, tro
ligen haft störst effekt för TV4Gruppen och kan ha bidragit till att den 
har bibehållit sin starka position på tvmarknaden. Det finns dock andra 
faktorer som sannolikt i betydligt högre utsträckning har bidragit till 
denna position och den rådande konkurrenssituationen mellan program
företagen. Den utökade annonstiden i radio har, enligt myndighetens 
bedömning, inte haft någon direkt påverkan på konkurrensförutsätt
ningarna mellan radiobolagen på den svenska radiomarknaden. 

Tittarna och lyssnarna tar del av en större mängd reklam efter ändringen 
om en utökad annonstid och en hög andel av tittarna och lyssnarna är 
negativt inställda till reklam. Den negativa inställningen till reklam har 
dock inte förändrats i någon större utsträckning sedan 2008, då änd
ringen trädde i kraft. Myndigheten konstaterar vidare att det fortfarande 
finns en relativt stor förståelse för att annonserna är nödvändiga för att 
finansiera innehållet i kommersiell radio och tv. Tittarnas och lyssnarnas 
beteende vid reklamavbrott, om de fortsätter att titta eller lyssna under 
avbrottet, har inte heller förändrats i någon större utsträckning. Myn
dighetens bedömning är därför att den utökade annonstiden inte har 
haft någon märkbar påverkan på tittarnas och lyssnarnas inställning till 
reklamen i radio och tv.

I utredningen konstateras det att reklaminvesteringarna i medierna har 
förändrats mycket mellan åren 2006 och 2013. De har ökat kraftigt på 
internet medan de har sjunkit för dagspressen. Tvmarknaden har, med 
undantag för 2009, ökat sina reklamintäkter varje år under perioden 
2006 till 2013. Reklaminvesteringarna på radiomarknaden har varierat 
under motsvarande period och investeringarna 2013 motsvarade 2006 
års nivå. De mycket stora förändringarna i reklaminvesteringarnas 
fördelning mellan medieslagen radio, tv, dagspress och internet kan, 
enligt myndighetens bedömning, främst antas bero på faktorer som 
teknikutvecklingen, förändrade konsumtionsmönster och konjunkturen. 
Konsumenternas förflyttning från traditionell radio och tv till beställ
tjänster kan dessutom förväntas fortsätta. En minskad konsumtion av 
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traditionell radio och tv kan antas leda till att reklaminvesteringarna i 
dessa sändningsformer kommer att sjunka på längre sikt.

6.6.7 Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion
Regeringen beslutade den 25 juli 2013 att ge en särskild utredare i upp
drag att som branschsamordnare arbeta för en övergång till digital ljud
radio. I uppdraget ingick att tillsammans med Myndigheten för radio 
och tv och i nära dialog med berörda aktörer utarbeta ett förslag till plan 
för övergång från analog marksänd ljudradio till digital marksänd ljud
radio. Uppdraget redovisades den 30 november 2014. En utgångspunkt 
för arbetet var att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som 
det allmänna kan bidra till att skapa goda förutsättningar. Uppdraget 
har genomförts tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i 
nära dialog med Sveriges Radio AB, de kommersiella radioföretagen, 
företrädare för närradion och andra berörda aktörer, bland andra Post 
och telestyrelsen. 

De bedömningar som regeringen redovisat i propositionen Bildning 
och tillgänglighet  radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 (prop. 
2012/13:164) har tjänat som grund för arbetet. Det har inneburit att 
samordningsarbetet utgått från att fmsändningarna upphör 2022 och 
att de digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda 
beredskapskrav. Planen för övergång till digital marksänd radio har 
tagits fram i nära dialog med radioföretagen. Utgångspunkterna är att 
marknaden behöver tydliga förutsättningar, att SR spelar en central roll 
i en digitalisering, samt att det är viktigt att SR och de kommersiella 
programföretagen samverkar.

Digitalradiosamordnaren konstaterade att det efterfrågas tydliga förut
sättningar för övergången och att de bör skapas genom ett riksdagsbeslut 
om digitalisering av marksänd ljudradio. Det skulle innebära en fram
tida släckning av public service radions och den kommersiella radions 
fmsändningar. En övergång skulle även kräva nya tillstånd för SR och 
UR, beslut om finansiering av public serviceföretagens kostnader för 
en digitalradioövergång samt beslut om nya regler för den kommersiella 
radions tillstånd för analoga sändningar som går ut 2018.
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6.6.8 Utredning om den framtida användningen av  
700 MHz-bandet
Postoch telestyrelsen (PTS) fick i uppdrag av regeringen att utifrån de 
politiska målen för informationssamhället utreda den fortsatta använd
ningen av 700 MHzbandet efter den 31 mars 2017. Detta med anled
ning av regeringens beslut om att frigöra 700 MHzbandet (694790 
MHz) för annan användning än marksänd tv. Uppdraget redovisades 
den 15 april 2015. Inom ramen för regeringsuppdraget skulle PTS redo
göra för den internationella utvecklingen av 700 MHzbandets använd
ning, särskilt i ett europeiskt perspektiv. PTS skulle även överväga beho
vet av åtgärder för att skydda sändningar av marksänd tv från störningar 
till följd av annan användning i 700 MHzbandet. PTS analys visar att 
den användning som i dagsläget bedöms generera högst samhällsnytta 
i 700 MHzbandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. PTS 
anser därför att 700 MHzbandet bör tilldelas för att möjliggöra denna 
användning.

PTS konstaterar att användning av mobilt bredband riskerar att orsaka 
påverkan på mottagning för marksänd tv inom samma geografiska 
område om inte åtgärder vidtas. PTS anser att förutsättningarna för att 
skydda mottagning av marksänd tv är goda och bör därmed inte hindra 
en framtida tilldelning av 700 MHzbandet för mobilt bredband. Dä
remot kommer det sannolikt krävas särskilda åtgärder för att säkerställa 
skydd av marksänd tv. PTS uppger att de kommer säkerställa ett adekvat 
skydd av marksänd tv vid en framtida tilldelning av 700 MHzbandet.3 

3  Framtida användning av 700 MHz-bandet, Rapportnummer PTS-ER-2015:15,  
Post- och telestyrelsen
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7 EUROPEISK MEDIEPOLITIK

Den europeiska mediepolitiken har som övergripande mål att skapa en gemen-

sam 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 med-

lemsländerna. Den typen av lagstiftning handlar mer om att försöka påverka 

medlemsstaterna och aktörerna inom mediebranschen att använda sig av de 

strategier som är framtagna av EU, för att uppnå en önskvärd utveckling inom 

den europeiska mediesektorn. Ett exempel på detta är Kommissionens rekom-

mendation 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. 

Medlemsländerna är däremot 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 be-

rörs 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 radio- 

och 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 tvområdet utgörs av direktivet om 
audiovisuella medietjänster (AVdirektivet).1 Direktivet, som tillkom i 
slutet av 1980talet, är ett inre marknadsdirektiv vars syfte är att under
lätta för tvsändningar mellan medlemsländerna. Direktivets tillämp
ningsområde utvidgades 2007 till att, förutom tvsändningar (linjära 
audiovisuella medietjänster), även omfatta beställtv tjänster (ickelinjära 

1  Direktiv om audiovisuella medietjänster, AVMSD 2010/13/EU, Bryssel 10 mars 2010
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audiovisuella medietjänster). Direktivet innehåller regler om tvreklam, 
sponsring, teleshopping och produktplacering. Det innehåller även mi
nimiregler för beställtv 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  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 serviceföretag. Enligt direktivet ska EUländerna samordna 
sin nationella lagstiftning för att se till att:

•  det råder fri handel för tvprogram och beställtv tjänster på den inre 
marknaden,

•  tvkanaler, när det är möjligt, avsätter åtminstone hälften av 
sändnings tiden för filmer och program som producerats i Europa.  
Beställtv tjänster ska främja europeiskt material,

•  kulturell mångfald och andra viktiga mål av allmänt intresse skyddas,
•  stora evenemang som OS och fotbollsVM ska kunna ses av en stor 

publik och inte bara på betaltvkanaler,
•  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 tvsändning 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 Översyn av AV-direktiv
Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen samt konvergensen 
uppmanades Kommissionen, efter ett rådsmöte i november 2014, att 
snarast avsluta pågående översyn och på basis av denna eventuellt lägga 
fram ett förslag till reviderat AVdirektiv. Ministrarna enades då om 
att de viktigaste målen för EU:s audiovisuella politik i den nya digitala 
världen är att: 

•  underlätta tillgången till ett brett audiovisuellt utbud med språklig och 
kulturell mångfald,  
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•  möta publikens efterfrågan genom att göra europeiskt utbud lättill
gängligt på samtliga distributionsplattformar,

•  säkerställa lika villkor för konkurrens för audiovisuella medietjänster 
på den inre marknaden.

För att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att; garantera mångfald i 
medierna, främja en teknikneutral audiovisuell inre marknad, skydda 
både allmänna intressen och publiken och då främst minderåriga, garan
tera tillgång till medier för äldre och personer med funktionsnedsättning 
samt stödja mediekompetens, främst bland barn och ungdomar samt att 
främja tillgången till det Europeiska filmarvet.2 

7.1.2 Grönbok om förberedelser för en konvergerad värld
Kommissionen har publicerat en grönbok om den pågående konvergen
sen av medietjänster.3 Syftet med grönboken är att inleda en diskussion 
om konsekvenserna av den pågående förändringen av medielandskapet. 
Grönboken föreslår inte några direkta åtgärder utan boken är ett doku
ment som Kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i 
en särskild fråga. I detta fall konvergensen av medietjänster. Genom en 
grönbok uppmanas berörda parter (organisationer och enskilda) att delta 
i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger grönboken 
till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok. 

Genom grönboken om konvergensen av medietjänster inbjöds intres
senter att lämna sina synpunkter på det föränderliga medielandskapet 
och att svara på 27 frågor. Frågorna omfattade marknadsutvecklingen 
och regelverket med fokus på AVdirektivet. Samrådet pågick från den 
24 april 2013 till den 30 september 2013 och det kom in svar från 236 
intressenter. Det fanns dock inga tydliga tendenser bland svaren. In
tressenterna som svarade hade snarare ganska olika åsikter om de flesta 
områden som berörs i grönboken. Exempelvis förespråkade en del av de 
svarande att direktivet bör breddas till att omfatta tjänster som idag fal
ler utanför den nuvarande definitionen och/eller som faller utanför dess 
geografiska begränsning. Andra varnade däremot för en breddning och 
hävdade att det inte skulle vara berättigat och skulle kunna begränsa  
 

2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdf
3  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultations-media-issues#online-consul-

tations
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framtida innovation. Många av de svarande väckte frågan om själv och 
samreglering som en möjlig väg framåt.4

7.1.3 European Regulators Group for  
Audiovisual Media Services (ERGA)
Europeiska Kommissionen har bildat en grupp för EU:s tillsynsmyndig
heter inom området för audiovisuella medietjänster, ERGA. Den består 
av beslutsfattare från de nationella oberoende tillsynsorganen på området 
och de ska ge råd till Kommissionen vid genomförandet av direktivet om 
audiovisuella medietjänster. Den europeiska gruppen av tillsynsmyndig
heter för audiovisuella tjänster ska råda och bistå Kommissionen för att 
säkerställa ett konsekvent genomförande av direktivet om audiovisuella 
medietjänster. ERGA:s syfte är att underlätta samarbetet mellan tillsyns
organ inom EU.5 Bakgrunden till att ERGA 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 2013. Av rapporten samt av kon
sultationen framgick det att det fanns ett behov av ett samarbete mellan 
de oberoende mediemyndigheterna och därför bildade Kommissionen 
ERGA.6 Myndigheten för radio och tv är medlem i ERGA.

7.2 EU:s stödprogram
Kreativa Europa är EU:s program för att främja europeisk film, kultur 
och konst. Det bygger vidare på de tidigare stödprogrammen Kultur och 
Media, inklusive Media Mundus. De övergripande målen med program
met 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). 
Kreativa Europa består av tre delar; en för kultursektorn, en för den 
audiovisuella sektorn samt en tvärsektoriell del, som bland annat inklu
derar en garantifond som ska göra det lättare för små aktörer att få bank
lån. Garantifonden förvaltas av Europeiska investeringsfonden och kom
4  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/publication-summaries-green-paper-replies
5  Pressmeddelande Bryssel 3 februari 2014, Commission establishes a European Regula-

tors Group for Audiovisual Media Services
6  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/inaugural-meeting-european-regulators-

group-audiovisual-media-services-erga
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mer att börja användas först 2016. Enskilda personer kan inte ansöka om 
bidrag från Kreativa Europa, men enskilda konstnärer och yrkesverk
samma inom den kulturella och audiovisuella sektorn kan få pengar från 
projekt som genomförs av kulturorganisationer. Nästan alla projekt som 
får stöd är gränsöverskridande. Den största delen av stödpengarna går 
till enskilda projekt. Programmet stödjer även initiativ såsom europeiska 
kulturhuvudstäder, europeiska kulturarvsmärket, europeiska kulturarvs
dagarna och EU:s priser för kulturarv (Europa nostra).7 

Kreativa Europa Desk Sverige svarar på frågor om programmet och ger 
råd vid ansökan. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminsti
tutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och 
Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.8

7.2.1 Statsstöd till film och andra audiovisuella verk 
EU:s medlemsstater ger stöd till film och andra audiovisuella verk på 
flera 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 med
delande om statligt stöd till filmer och andra audiovisuella verk. Det 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 syn
punkter är inlämnade från flera olika parter.9 

7.2.2 Ny europeisk filmstrategi för kulturell mångfald och 
internationell konkurrenskraft i den digitala tidsåldern
Europeiska filmer står för närmare två tredjedelar av de filmer som släpps 
i EU men för bara en tredjedel av biljettförsäljningen. Antalet filmer som 
producerades i Europa ökade mellan 2008 och 2012 från cirka 1 100 till 
1 300, men de flesta europeiska filmer visas bara i det land de görs i och 
de distribueras sällan över gränserna. Detta är något som Kommissionen 
ska försöka ändra på med hjälp av en EUstrategi om europeisk film i 

7 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1009_sv.htm
8 http://www.sfi.se/sv/varastod/Kreativa-Europa/Om-Kreativa-Europa/
9 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_films/index_en.html
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den digitala tidsåldern. Man vill bland annat lyfta fram behovet av att 
utnyttja nya distributionssätt för att stärka den kulturella mångfalden 
och konkurrenskraften.

Kommissionens strategidokument visar att offentlig finansiering bör fo
kusera mer på att höja publiksiffrorna för europeiska filmer och på att ge 
ökat stöd till utveckling, marknadsföring och internationell distribution. 
Idag går närmare 70 procent av den nationella offentliga finansieringen 
till att producera film och inte till att höja publiksiffrorna. Med tanke på 
den ökande populariteten för beställvideo och nedladdning rekommen
deras också större flexibilitet och mer experimenterande för hur och när 
filmerna visas.

Strategin ska främja en ny dialog – European Film Forum – som ska 
uppmuntra till utbyte av idéer om hur audiovisuella initiativ på nationell, 
regional och europeisk nivå bättre kan komplettera varandra och möta 
utmaningar som digitalisering och finansieringssvårigheter.10 

7.3 En strategi för en digital inre marknad
I maj 2015 presenterade EUkommissionen ”En strategi för Europas 
digitala inre marknad”. Det är en strategi som syftar till att få EU:s inre 
marknad att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital eko
nomi. Strategin innehåller både lagstiftande och ickelagstiftande förslag 
som kommer att diskuteras och på sikt genomföras av EU:s medlemssta
ter. Strategin fokuserar på tre övergripande områden

•  förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster 
online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verk
samhet,

•  skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och inno
vativa tjänster, samt

•  maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exem
pelvis investeringar i itinfrastruktur, digitala kunskaper och offentliga 
etjänster.

10 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-560_sv.htm
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Under den första punkten föreslås även att se över satellit och kabel
sändningsdirektivet och modernisera EU:s upphovsrättsliga regelverk. 
Under den andra punkten föreslås även en översyn av telekomregelver
ket, det audiovisuella regelverket samt en analys av onlineplattformarnas 
roll. Under den tredje punkten föreslås bland annat åtgärder för fritt 
flöde av information, utveckla standarder och interoperabilitet så att 
olika nationella system kan fungera tillsammans.

Förslag angående de upphovsrättsrelaterade frågorna om gränsöverskri
dande verksamhet och översyn av satellit och kabelsändningsdirektivet 
aviseras redan till andra halvan av 2015. När det gäller AVdirektivet 
planeras översynen under våren 2016.11

7.4 Skydd av barn på internet
År 2012 presenterade Kommissionen ett meddelande om en europeisk 
strategi för ett bättre internet för barn. Kommissionen konstaterade att 
medlemsstaterna gör allt större ansträngningar för att ta itu med digitala 
utmaningar, men att de åtgärder som vidtas inte räcker till. Därför tog 
Kommissionen fram ett förslag på en samlad europeisk strategi för att; 
stimulera kvalitetsinnehåll online för ungdomar, öka medvetenhet och 
egenmakt, skapa en säker miljö för barn på nätet och bekämpa sexuella 
övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn. De åtgärder som 
föreslogs av Kommissionen har sin grund i lagstiftningen, självreglering  
och finansiellt stöd. Kommissionen anser att självreglering ska ges 
företräde eftersom det anses vara den mest flexibla formen för att uppnå 
konkreta resultat men även utbildning och egenmakt bör ges företräde 
framför alternativet lagstiftning. Kommissionen föreslog att åtgärderna 
skulle genomföras gemensamt av Kommissionen, medlemsstaterna och 
marknaden.12

Kommissionen inledde våren 2014 ett offentligt samråd på nätet för att 
hjälpa medlemsländerna att utveckla integrerade och effektiva system 
för skydd av barn. I vägledningen kommer man att redogöra för hur EU 
kan stödja de nationella barnskyddssystemen och lyfta fram god praxis 

11  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/kommissionen-presenterar-
strategi-for-eus-digitala-inre-marknad/ och http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/
en-strategi-for-en-digital-inre-marknad/

12  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Europeisk-
strategi-for-ett-bat_GZ06FPM150/



EUROPEISK MEDIEPOLITIK • • • Medieutveckling 2015  | 145

för att skydda barns intressen både i gränsöverskridande och i nationella 
sammanhang.13

Statens medieråd är Sveriges 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. 
Ett centralt begrepp för myndighetens arbete är medie och informa
tionskunnighet (MIK). MIK är förmågorna att kunna finna, analysera, 
kritiskt värdera och skapa innehåll i olika medier och kontexter.14 

7.4.1 Safer Internet Programme
Som en del i den Europeiska strategin för ett bättre internet för barn 
kombinerar Safer Internet Programme flera olika initiativ som tillsam
mans syftar till en säkrare användning av digitala medier bland barn och 
unga. Arbetet med att stärka och skydda barn och unga i sin mediean
vändning pågår internationellt. Statens medieråd samarbetar med andra 
organisationer i 31 länder i Europa i nätverket Insafe kring en säkrare 
användning av internet bland barn och unga. Samarbetet fokuserar på 
att sprida kunskap samt öka medvetenheten hos både barn och vuxna 
om möjligheter och risker kring internetanvändning. I EUnätverket  
Insafe (som även inkluderar länder utanför EU) representerar Statens 
medieråd och Bris Sverige, genom att driva ett så kallat Safer Internet 
Centre. Arbetet utgör sedan 2011 en integrerad del i myndighetens 
medie kunnighetsarbete och delfinansieras av EU:s Safer Internet  
Programme. EU:s Safer Internet Programme genomgår en förändring i 
Europeiska unionens nya program 2014–2020. Kommissionens imple
mentation av arbetet skiftar från Safer Internet Programme (som tog slut 
2013) till att ingå i programmet Connecting Europe Facility och andra 
initiativ.15 

13 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-392_sv.htm
14 https://mik.statensmedierad.se/
15 http://www.statensmedierad.se/Europeiskt-samarbete/
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8 MYNDIGHETER & ORGANISATIONER

Den snabba utvecklingen inom medieområdet ställer stora krav på de 
som verkar inom området. Inom medieområdet finns idag ett flertal 
myndigheter som arbetar med olika frågor som rör medier. Den 1 juli 
2015 sker en förändring då Presstödsnämnden avvecklas som egen myn
dighet. Presstödsnämndens uppgifter förs då över till Myndigheten för 
radio och tv och en nämnd för presstöd blir beslutsorgan. Detta är ett 
led i regeringens arbete med att effektivisera myndigheternas arbete.

Nedan följer en kort presentation av dessa myndigheter med texter fram
tagna av myndigheterna själva. Myndigheten för radio och tv, Statens 
medieråd, Presstödsnämnden och Myndigheten för tillgängliga medier 
är mediemyndig heter som lyder under Kulturdepartementet. Nordicom
Sverige är en oberoende institution vid Göteborgs Universitet som bland 
annat producerar mediestatistik. Post och telestyrelsen och Konkur
rensverket lyder under Näringsdepartementet och arbetar bland annat 
med frekvensfördelning respektive konkurrensfrågor. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap är en myndighet under Försvarsdeparte
mentet 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 TVverket och Granskningsnämnden för radio och TV 
avvecklades. MRTV arbetar för ett öppet, innehållsrikt och ansvarsfullt 
medielandskap. Myndighetens uppgift är att besluta i frågor om till
stånd, tillsyn, avgifter och registrering som rör radio och tvsändningar 
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 tvsändningar i marknä
tet för andra än programbolagen i allmänhetens tjänst. MRTV har också 
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ett tillsynsansvar över att de tillstånd som beviljas används av tillstånds
havarna och att sändningarna bedrivs enligt tillståndsvillkoren. MRTV 
kan vidta sanktioner om tillståndshavarna bryter mot bestämmelser i 
radiooch tvlagen eller mot sina tillståndsvillkor. Ytterst kan myndig
heten besluta att återkalla ett sändningstillstånd. Från den 1 juli 2015 
hanterar MRTV även presstödsfrågor.

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 om
strukturering av mediemarknaden. Digitalisering och teknisk utveckling 
har suddat ut gränserna mellan medier, och mediernas innehåll är svå
rare 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 information 
om svenska medier utifrån ett antal aspekter såsom struktur, ekonomi, 
användning o s v. Dokumentationens uppgift är att beskriva mediesyste
met samt peka på trender och nya företeelser. Tanken är även att arbetet 
ska utveckla meningsfulla tidsserier 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. NordicomSverige ingår även i ett samar
bete som drivs av Nordicom på nordisk nivå, i syfte att arbeta fram och 
sammanställa fakta och statistik om medier i de nordiska länderna.



150 | Medieutveckling 2015 • • • MYNDIGHETER & ORGANISATIONER

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:

•  Statistik online – nordisk, svensk och i viss utsträckning internationell.
•  Nyhetstjänst med nyheter från Nordicom och medielandskapet, tips 

om läsvärda rapporter.
•  Nyhetsbrev med utblick på medieutvecklingen i Norden samt ett 

nyhetsbrev om vad som pågår inom EU och Europarådet med anknyt
ning till medier och informationssamfundet.

•  Länkar – vägledning till statistik, rapporter, nyhetsbrev m m om  
medier.

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,  
pdfrapporter och statistik som är fritt tillgängliga på Nordicoms hem
sida. Statistiken online uppdateras kontinuerlig.

Den tryckta publikationen MedieSverige – statistik och analys kombine
rar forskares analyser av ämnen som är relevanta för att beskriva medie
utvecklingen med ren fakta och statistik. Senaste utgåvan publicerades 
2014. MedieSverige mini är en mindre komprimerad variant som inne
håller uppdatering av grundläggande fakta och statistik. Den läggs ut i 
pdf på hemsidan, och nästa upplaga beräknas till hösten 2015.

Mediebarometern
NordicomSverige 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 slump



MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • • • Medieutveckling 2015  | 151

mässigt urval av befolkningen i åldern 9–79 år. Mediebarometern genom
fördes 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
NordicomSverige arbetar med att systematisera information om medie
företag i Sverige och deras ekonomi. Fakta och analys av företag och 
bransch publiceras regelbundet, bland annat i MedieSverige 2014 – sta-
tistik och analys och The Nordic Media Market 2015. Material läggs också 
upp på hemsidan. Nordicom samlar även in uppgifter om stora utländ
ska medieföretag och presenterar årligen sammanställningar över de 
största medieföretagen i Norden, Europa och världen. 

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

Senast publicerat i Nordic Media Trends är The Nordic Media Market 
2015 med fokus på företag och marknad för dagspress och audiovisuella 
medier, på nationell och nordisk nivå.

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 infor
mation 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:
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•  Sprida det digitala utbildningsmaterialet MIK för mig. Utbildnings
materialet bör bl.a. nå lärare inom årskurs 7–9 i grundskolan och 
motsvarande skolformer samt lärare inom gymnasie och gymnasiesär
skolan som undervisar i samhällskunskap och historia. Materialet kan 
även spridas till fritidsledare och det civila samhällets organisationer 
(Ju2014/4192/D). Uppdraget är ett led i arbetet med att värna demo
kratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 12 juni 2015.

Medie- och informationskunnighet (MIK)
Ett centralt begrepp för myndighetens arbete är medie och informa
tionskunnighet (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. Myn
digheten 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 som kan laddas ned kostnadsfritt på myn
dighetens webbplats. Myndigheten har också en pedagogisk webbresurs 
om MIK kallad MIKrummet (mik.statensmedierad.se).

Fakta och kunskap
Myndighetens arbete baseras på fakta och kunskap om barns och ungas 
mediesituation. Kunskapsbasen bygger på nationell och internationell 
forskning om barns och ungas medieanvändning. Det gäller även barns 
och ungas egna erfarenheter och upplevelser av medier. Myndigheten ut
för 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 tillställ
ning. 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 
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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 dags
tidningsmarknaden i syfte att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och 
opinionsbildning i hela landet. 

Presstödsnämnden följer också den ekonomiska utvecklingen, för
ändringar i tidningsägandet och övriga väsentliga förändringar inom 
dagspressen som kan påverka behovet av presstöd. Myndigheten följer 
även utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen. 
Uppföljningarna ska redovisas till regeringen.

Presstödet består av två delar, driftsstöd och distributionsstöd.

Driftsstödet
Driftsstödet – som är den största delen av presstödet – utgår till dags
tidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen 
(1990:524). Tidningen ska bland annat komma ut med minst ett num
mer per vecka och ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. 
Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresska
raktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbild
ning.

År 2014 fanns det 176 unika dagstidningstitlar (1–7 dagar/vecka) i 
Sverige, enligt uppgift från TS Mediefakta AB. Av dessa hade 88 tid
ningstitlar driftsstöd under 2014. Under år 2014 har driftsstöd utbetalats 
med nästan 464 miljoner kronor. Motsvarande belopp året före var 460 
miljoner kronor. Utgifterna för driftsstödet har till följd av bland annat 
de sjunkande upplagorna sjunkit successivt sedan 2010. Att det skedde 
en ökning 2014 beror främst på två orsaker. En tidning med utgivning 
sex dagar per vecka fick rätt till driftsstöd eftersom dess hushållstäckning 
minskat på utgivningsorten. En tidning som tidigare kommit ut en gång 
per vecka ökade sin utgivning till fem dagar i början av 2014 och fick 
därmed stöd som medelfrekvent tidning. 
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Tabell 8.1 Fördelningen mellan olika tidningskategorier

Frekvens Antal

1–2 nr/vecka 68

3–5 nr/vecka 5

6–7 nr/vecka 15

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 för vilket ska redovisas till nämnden. Presstöds
nämndens 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 2014 utbetalades totalt 55,4 miljoner kronor i 
distributionsstöd till 136 tidningar. Distributionsstödet minskade jäm
fört med 2013 (57,6 miljoner kronor) vilket förklaras av de sjunkande 
upplagorna som nämndes ovan.

Under 2014 genomförde Presstödsnämnden en undersökning om tid
ningsdistribution inom ramen för nämndens uppdrag i sin instruktion. 
En enkätundersökning genomfördes bland tidningar med distributions
stöd och distributionsföretag som verkar inom samdistributionen. I de
cember lämnades en rapport till regeringen. Av rapporten framgår bland 
annat att den övervägande majoriteten bland tidningar och distributörer 
anser att samdistributionen fungerar bra eller mycket bra: 89 procent av 
tidningarna och 83 procent av distributions företagen.

Upplageminskningen uppges vara den faktor som påverkar systemet 
mest negativt. Av rapporten framgår att distributionsföretagen inte kan 
rationalisera verksamheten i tillräckligt hög utsträckning för att kom
pensera för upplageminskningen.
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Dagspressens ekonomi
Presstödsnämnden följer den ekonomiska utvecklingen för svensk dags
press samt förändringar i ägandet av landets dagstidningar. Nämnden 
presenterar årligen en redovisning och analys i publikationen Dagspres
sens ekonomi.

Den senaste rapporten avser uppgifterna för 2013. I rapporten framkom 
bilden av fortsatt försämring av den ekonomiska situationen för dags
pressen. Huvudsakligen beror nedgången på minskande annonsintäkter 
för tidningsföretagen. Samtidigt med intäktsminskningarna föll också 
kostnadsnivåerna i branschen. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för 
de icke presstödsbärande tidningsföretagen blev –0,8 procent, jämfört 
med 2,4 under 2012. För första gången under de 38 år som Presstöds
nämndens rapportering omfattar uppvisar den här gruppen ett samlat 
negativt resultat.

Proposition om justeringar i driftsstödet
Regeringen lämnade i mars 2015 en proposition till riksdagen om statens 
stöd till dagspressen (prop. 2014/15:88). I propositionen ges förslag till 
justeringar av driftsstödet. Propositionen innehåller även förslag till för
ändrad myndighetsorganisation för presstödet.

Enligt regeringen bör vissa av bestämmelserna i presstödsförordningen 
som reglerar driftsstöd ändras så att regelverket anpassas till de förändra
de tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför.
I korthet föreslås följande:

•  Alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt vid beräkning av driftsstöd.
•  Villkoret om andel abonnerad upplaga ändras för hög och medelfrek

venta tidningar.
•  Möjligheten till begränsat driftsstöd även när en tidnings täcknings

grad överstiger den tillåtna ska utökas. 
•  Möjligheten till begränsat driftsstöd för tidningar som delvis skriver på 

finska ska utökas.

I propositionen föreslås även att Presstödsnämnden ska avvecklas som 
egen myndighet och dess uppgifter inordnas inom Myndigheten för 
radio och tv. En nämnd för presstöd kommer inrättas som ett särskilt 
besluts organ inom Myndigheten för radio och tv. Organisationsföränd
ringen kommer vara genomförd den 1 juli 2015.



156 | Medieutveckling 2015 • • • MYNDIGHETER & ORGANISATIONER

8.5 Myndigheten för tillgängliga medier, 
MTM
Uppdrag och lagar
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet 
som tillhör Kulturdepartementet. MTM ska arbeta för att alla ska ha 
tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förut
sättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM har till 
uppgift att i samverkan med bibliotek och skolor 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 också 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. 

Från och med 1 januari 2015 har MTM tagit över statens ansvar för 
lättläst, vilket också omfattar den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

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 samarbe
tar. 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 
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 dags
tidningar för personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär 
att de inte kan ta del av en vanlig tidning. TTN beslutar om stöd till 
dagstidningar som vill ge ut en anpassad version av den tryckta upp
lagan. Nämnden har också till uppgift att: 
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•  genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att starta  
utgivning av taltidningar

•  verka för att abonnenter på taltidningen får utbildning och stöd som 
underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och sköta den 
tekniska utrustning som behövs för mottagningen

•  följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av 
taltidningar TTN finansieras via ett särskilt anslag.

Taltidningar och abonnenter
Vid utgången av 2014 utgavs sammanlagt 109 tidningar (106 tidningstitlar)  
som taltidning. 89 av dessa är taltidningar med Text och 20 är talsyntes
tidningar. Alla taltidningar som tidigare var inlästa med mänskligt tal och 
distribuerades via radio eller CD, har under året konverterats till taltidningar  
med Text som är inlästa med talsyntes och distribueras via internet. Detta 
ger användaren möjlighet att prenumerera på valfri dagstidning oavsett var 
man befinner sig, läsa allt redaktionellt material i tidningen och även att 
kunna använda konsumtionsutrustning som passar det egna behovet.

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

Tabell 8.2 Antal taltidningar och abonnenter 2014

 
Antal 

tidningar
Förändring 
2013–2014

Antal  
abonnenter

Varav 
kvinnor

Varav 
män Övriga

Förändring 
2013–2014

Radiotidningar 0 –39* 0 0 0 0 –2 523

Kassettidningar 0 0 0 0 0 0 0

CD-tidningar 0 –6* 0 0 0 0 –207

Talsyntestidningar 
(RATS)

20 –2** 646 252 335 59 –85

Taltidningar med 
text

89 55*** 4 421 1960 2 165 296 1 972

Totalt 109 8 5 067 2 212 2 500 355 –843

Källa: MTM:s årsredovisning 2014
*  Minskningen beror på att tidningarna konverterats till taltidningar med text under året
**   Två RATS-tidningar har tillkommit. Tidningen NU räknades tidigare som RATS, är nu konver-

terad till taltidning med text. Tre RATS-versioner upphörde vid övergång till taltidning med text. 
***   45 tidningar har konverterats till taltidningar med text. Två editionstidningar produceras nu som 

separata tidningar. Åtta helt nya taltidningar har tillkommit under året.
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Abonnentstatistiken för olika typer av taltidningar är uppdelad på kvin
nor och män och visar totalt sett på en jämn fördelning mellan könen. 
Flera tidningar rapporterar samtidigt en viss osäkerhet i den könsupp
delade 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. 

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 äm
nen samt främja forskning och utveckling inom det taktila området. 

Svenska Daisy-konsortiet 
Svenska Daisykonsortiet är medlem i det internationella DAISY  
Consortium, som leder en världsomfattande övergång från analoga till 
digitala tillgängliga medier. 

Internationellt
MTM har en viktig roll i internationella nätverk för blindbibliotek och 
för den tekniska utvecklingen av tillgängliga medier. De nordiska biblio
teken för personer med läsnedsättningar samarbetar regelbundet i såväl 
utvecklingsfrågor som lån mellan biblioteken. 

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 kommuni
kation 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: 
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•  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 analy
sera 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 konver
gensen mellan radio, tv, telekommunikation och datakommunikation. 
Gränserna mellan olika kommunikationsslag suddas ut, varför det blivit 
mer relevant att tala om en samlad sektor för elektroniska kommunika
tioner.

Inom ramen för lagen om elektronisk kommunikation arbetar PTS med 
marknadsanalyser, samråd, tvistlösning, integritetsfrågor, konsument
frågor, beslut om olika skyldigheter och förpliktiganden.

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation granskar PTS 
konkurrensen på den så kallade broadcastingmarknaden, det vill säga 
analoga och digitala tvsändningar 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 använ
dare 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 kom
munikation 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 
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från Myndigheten för radio och tv innan PTS kan ge tillstånd. Myndig
heten för radio och tv har ansvar för frågor som avser rätten att sända 
enligt radio och tvlagen, medan PTS arbetar med den tekniska plane
ringen 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 upp
handling 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

Lagtillämpning och tillsyn
Konkurrensverket tillämpar konkurrenslagen och motsvarande artiklar i 
EUfördraget. Vi utövar också tillsyn enligt upphandlingsreglerna.

Konkurrenslagen innehåller flera förbud: förbudet mot konkurrensbe
gränsande samarbete mellan företag, förbudet mot missbruk av domi
nerande ställning och förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet. I konkurrenslagen finns också bestämmelser om att 
domstol på Konkurrensverkets talan kan förbjuda en företagskoncentra
tion 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 förhands
reglering. 
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Konkurrensförbättrande åtgärder
I Konkurrensverkets uppdrag att bidra till en mer effektiv konkurrens 
i privat och offentlig verksamhet ligger att föreslå regeländringar och 
andra åtgärder för att undanröja hinder för en effektiv konkurrens. Detta 
gör vi bland annat genom utredningar som presenteras i rapporter och 
remissyttranden till regeringen. 

8.8 Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets för
måga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Myndigheten arbetar 
genom kunskapsuppbyggnad, stöd och samordning, utbildning och 
övning, reglering och tillsyn samt eget operativt arbete i nära samverkan 
med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för 
att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt 
till globalt.

Medieberedskap
I MSB:s arbete ingår även uppdraget att stödja medieföretagen i deras 
beredskapsarbete. Som ett led i detta följer och analyserar MSB utveck
lingen inom medieområdet utifrån ett 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 med
ieföretagens 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 
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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 all
män 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 medieföretagen. Varning och information via radio och 
tv kompletteras genom systemet för utomhusvarning.
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ORDLISTA
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9 ORDLISTA
3G
Tredje generationens mobilkommunikationsnät. Datahastigheten är högre 
i 3G näten än i GSMnäten, 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 kapa
citet för informationen till hushållen än från hushållen.

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

App
Med app menar man i vardagligt tal en applikation är ett program som 
installeras på smartphones, surfplattor och smarttv:s.

AVOD 
Annonsfinansierad Video on Demand.

Beställ-tv
En tjänst där överföring av program/information tillhandahålls efter 
särskild begäran från mottagaren. Benämns även on demandtjänst och 
ibland VoD (video on demand) för tvtjänster.

Big 5
Sveriges fem största tvkanaler: SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5.
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Bredband
Samlingsbegrepp för olika tekniker för anslutning av elektronisk kom
munikation till internet med hög överföringshastighet. Det finns inga 
bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara 
för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling möjlig
het att hämta och skicka stora mängder digital information som telefoni, 
radio, bilder och musik.

Bredbands-tv
Se iptv.

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  
Tvapparat med bredbandsuppkoppling. 

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 eta
blerad standard för att strukturera, producera och distribuera ljud, text 
och bild. DAISY bygger på XML och SMIL, två standarder för elek
tronisk publicering som är framtagna av World Wide Webkonsortiet. 
DAISY 4standarden kommer att integrera det kommersiella EPUB
formatet. TPB gör alla talböcker i DAISY format.  
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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 digitaltv.

DVB-H
Digital Video Broadcasting – Handheld. Vidareutveckling av digitala 
tvstandarden DVBT avsedd för utsändning av tvtjänster till mobila 
mottagare.

DVB-T
Teknisk standard för utsändning av marksänd digitaltv som används i 
Sverige idag.

DVB-T2
Nästa generations tekniska standard för utsändning av marksänd digitaltv.

Elektronisk programguide (EPG)
Programtablå på tvskärmen med översikt över och information om 
pågående och kommande program och med möjlighet för tittaren att 
söka efter tvprogram.

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 hybrid
lösningar 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 tvtittare använder 
en texttvtjänst.

Ip
Internet Protocol. Kommunikationsprotokoll som hanterar adressering 
och vägval för datapaket i internet och andra ipbaserade nät.

Ip-tv
Tvsändningar som överförs i bredbandsnät med ipteknik. Den infra
struktur som används är logiskt avskild från det vanliga internet vilket 
innebär att det krävs särskild utrustning i distributionsnäten och i tv
tittarens hem. Benämns ibland bredbandstv.

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 
tvprogram sker idag över mobiltelenäten med 3Gtelefoner som mottagare.

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

Multiplex (mux)
Teknik för att samtidigt sända flera signaler över en enda datalänk.

On Demand-tjänst
Se beställtjänst respektive VoD för tvtjänster.
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Pay per view (PPV)
En form av beställtv som innebär att användaren betalar för varje enskilt 
program han/hon vill se. 

Playtjänster
En playtjänst kan sägas vara en portal för en kanals samlade ondemand 
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 mp3spelare.

Primetime
Den tidpunkt på dygnet när tvkonsumtionen är som störst, mellan 
klockan 20 till 24.

PVR
Personal Video Recorder. En enhet för inspelning av tvprogram med 
hjälp av en hårddisk. Det innebär vanligtvis att digitaltvboxen inne
håller en hårddisk och mjukvara för att kunna spela in tvprogram, 
tablålägga inspelningar och hämta tablåinformation.

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 
RSSläsare, för att via internet prenumerera på utvalda inslag av podd
radio/tv eller text. RSSläsaren laddar automatiskt ned allt nytt material 
från de källor som tittaren på förhand valt och skapar en form av webb
prenumeration.

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.
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S-VOD
Subscription Video on Demand.
En beställtv tjänst med abonnemang.

T-DAB
Terrestrial Digital Audio Broadcasting. Se DAB.

T-VOD 
Transactional Video on Demand, betalning per film/ tvserie.

Unicast
Motsatsen till broadcast. Sändning av information där varje mottagare 
får en egen unik elektronisk förbindelse från avsändaren, dvs. punkt till 
punktdistribution.

Vertikal integration
Ett företag kontrollerar flera led i distributionen till konsumenten, t.ex. 
äger både infrastruktur för utsändning av tvprogram och de tvkanaler 
som sänds.

VoD
Video on Demand. Beställtv med programinnehåll som tittare erbjuds 
att beställa utöver den ordinarie tvtablån och som tillhandahålls efter 
särskild begäran från tittaren.
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Akademibokhandeln
125 butiker och  

nätbokhandeln Bokus  
1 414 Mkr

Norstedts Förlagsgrupp
Två bokförlag (Norstedts 

och Rabén & Sjögren) 
465 Mkr

Tidningen VI
42 Mkr

#8

Kooperativa Förbundet
Holdingbolag  

38 118 Mkr

3,4 miljoner  
medlemmar

Com Hem AB
Kabel-TV  
4 387 Mkr

BC Partners
Riskkapitalbolag

#18

#11

Bonnier Audio
Ljudboksförlag 71 Mkr

Bokförlaget Max Ström
Bokförlag  

48 Mkr

TV4 AB
Nio TV-kanaler  

4 032 Mkr

C More Entertainment
15 tv-kanaler  
1 253 Mkr **

Nyhetsbolaget
TV-nyhetsproduktion*

Spoon Publishing 
Kundtidningar  

225 Mkr

Bonnier Publications 
Åtta specialtidningar 

Premo
Dagstidningsdistribution*

AB Kvällstidningen 
Expressen 

Expressen med GT och 
Kvällsposten 

1 308 Mkr

Dagens Industri AB
Dagens Industri  

707 Mkr

Sydsvenska  
Dagbladet AB
Sydsvenskan,  

Helsingborgs Dagblad, 
gratistidningar  
ca 8 746 Mkr

Pocketshop
Bokhandelskedja  

145 Mkr

Samdistribution
Bokdistribution*

Pocketgrossisten
Bokdistribution  

146 Mkr

Tidsam
Tidskriftsdistribution  

207 Mkr

Svensk Filmindustri
Film- och TV-produktion,
film- och videodistribution 

577 Mkr

SF Anytime
Video-on-demand  

182 Mkr

Tre Vänner
Film- och tv-produktion 

142 Mkr

Scandinavian Studios
TV-produktion  

20 Mkr

Toca Boca
Barnappar  

64 Mkr

Discshop
Internethandel film, musik 

106 Mkr

Homeenter
Film- och musikklubbar   

163 Mkr

Bold Printing Group BPG
Tryckerier*

TT Nyhetsbyrån
Nyhetsbyrå, bildbyrå  

638 Mkr

Retriever Sverige 
Textdatabas  

135 Mkr

Bonnier Business Media
Två facktidningar, ett 

affärsmagasin, bokförlag   
25 Mkr 

Aller Media

Bonnierförlagen
Nio bokförlag (Albert 

Bonniers Förlag, Forum, 
Wahlström & Widstrand, 
Bonnier Carlsen, Semic  

m fl) fyra bokklubbar  
1 098 Mkr

AdLibris
Internetbokhandel  

1 129 Mkr

Bonnier Tidskrifter
22 tidskrifter  

(specialtidningar,  
magasin) gratismagasin  

976 Mkr

Schibsted 

AB Dagens Nyheter
Dagens Nyheter  

1 623 Mkr

Bonnier AB
Holdingbolag  
26 688 Mkr

Albert Bonnier AB
Holdingbolag

78 medlemmar  
i familjen Bonnier 

#13

Free TV Scandinavia
Fyra tv-kanaler (TV3, TV6, 

TV8, TV10) i Sverige

Betal-TV Norden 
14 tv-kanaler i Sverige 

(Viasat-kanaler) 

MTG Radio
Tre radionätverk (Rix FM 
m fl), 15 online-stationer 

Cirka 250 Mkr

Nice Entertainment
TV-produktion (Strix,  

Titan, Baluba, Nice Drama)  
693 Mkr

Viasat
Tv-distribution  

2 489 Mkr

Metro Nordic Sweden AB
Gratistidningar  
cirka 500 Mkr

Qliro Group
CDON (försäljning bl a 
böcker, film och musik) 

4 440 Mkr

Investment AB Kinnevik 
Holdingbolag  

1 541 Mkr

Familjen Stenbeck  
via Verdere

Modern Times Group
Holdingbolag  

14 129 Mkr

Sveriges Television 
Fem tv-kanaler  

4 369 Mkr

#15

Sveriges Radio 
Fyra rikskanaler, 25 lokala 

kanaler, webb-kanaler 
2 475 Mkr

Sveriges  
Utbildningsradio

346 Mkr

Boxer TV-Acess
Digital betal-TV  

1 969 Mkr

Teracom AB
Utsändning av  
radio och TV  

1 498 Mkr

Tidningstjänst
Tidningsdistribution  

1 525 Mkr

Förvaltningstiftelsen för 
SR, SVT och UR

7 610 Mkr

Teracom Group
Holdingbolag  

3 837 Mkr

Svenska staten

PostNord
Holdingbolag  
40 582 MKr

#16

All Over Press
Bildbyrå  
18 Mkr

Frida Förlag
Sex tidskrifter  

92 Mkr

Blogg Esse
Bloggannonsering  

14 Mkr

Aller Media AB
36 tidskrifter  

(veckotidningar, magasin, 
specialtidningar)  

1 562 Mkr

Aller Holding AS
Holdingbolag  

4 852 Mkr

Familen Aller

#17

Stampen Local Media
Sex dagstidningar  

(Göteborgs-Posten, 
Hallandsposten, Hallands 

Nyheter, TTELA,  
Bohusläningen mfl),  
sju gratistidningar 

V-TAB*
Åtta tryckerier  

1 847 Mkr

VTD Västsvensk  
Tidningsdistribution*

Stampen Media Partner
Digitala medier, mobila 

medier, utomhusreklam, 
redaktionell kommuni-
kation, tv-produktion  

559 Mkr

Stampen AB
Holdingbolag  

4 831 Mkr

Familjen Hjörne

#19

Hallpressen
Tio dagstidningar  

(Jönköpings-Posten, 
Smålands-Tidningen m fl), 

en gratistidning  
464 Mkr

Riksmedia Sverige 
Annonsförsäljning  

58 Mkr

Lokalmedia Nu
Tre gratistidningar  

35 Mkr

Herenco
Holdingbolag  

2 944 Mkr

Carl-Olof och  
Jenz Hamrins stiftelseFamiljen Hamrin

#21

MittMedia AB
13 dagstidningar (Gefle 
Dagblad, Arbetarbladet,  

Dalarnas Tidningar, 
Sundsvalls Tidning,  

Östersunds Posten m fl) 
åtta gratistidningar,  
en endagstidning  

1 038 Mkr

MittMedia Print AB
Sju tryckerier  

119 Mkr

Norrländsk  
Tidningsutdelning

Tidningsdistribution* 

Mediebärarna i Dalarna
Tidningsdistribution*

Promedia
Tio dagstidningar (Nerikes 

Allehanda, VLT m fl),  
två gratistidningar,  
distributionsbolag

Sörmlands Media
Tre dagstidningar, en 

endagstidning,  
fyra gratistidningar 

Eskilstuna-Kuriren  
Tryckeri AB 

Tryckeri*

MittMedia  
Förvaltnings AB

Holdingbolag  
1 360 Mkr

Stiftelsen  
Pressorganisation

Nya Stiftelsen  
Gefle Dagblad

Eskilstuna-Kuriren AB
Holdingbolag  

401 Mkr

Stiftelsen  
Eskilstuna-kuriren

#22

Blekinge Media
Östran, Sydöstran  

76 Mkr

Skånemedia
Kristianstadsbladet, 
Ystads Allehanda, 

Trelleborgs Allehanda, 
gratistidningar  

272 Mkr

Sydostpressarna
Tryckerier*

Borås Tidning Tryckeri 
Tryckeri  
153 Mkr

Gota Media 
Sex dagstidningar  

(Borås Tidning, Smålands- 
posten, Barometern m fl), 

två endagstidningar,  
två gratistidningar  

1 134 Mkr

Tore G  
Värenstams StiftelseStiftelsen Barometern

Bonnier AB 

#24

LRF Media
19 tidskrifter  

specialtidningar, magasin, 
affärstidning)  

531 Mkr

Lantbrukarnas  
Riksförbund

Nya Wermlands- 
Tidningens AB

13 dagstidningar, fem 
gratistidningar  

538 Mkr

Anne-Marie  
och Gustaf och  

Anders stiftelse för  
medieforskning

Familjen Ander

#23

Östgöta Media
Fem dagstidningar 

(Corren, Norrköpings 
Tidningar mfl), fem gratis-
tidningar, två tv-kanaler 

624 Mkr

NTM Distribution 
Tidningsdistribution*

Pressgrannar
Tre tryckerier*

Gotlands Media
Två dagstidningar, en 

gratistidning  
88 Mkr

Norrköpings radio & Co
Radioreklamförsäljning, 

radiokanal  
21 Mkr

Norrbottens Media
Norrländska Socialdemo-
kraten, Norrbottens-Ku-
riren, fyra gratistidningar 

250 Mkr

UNT Distribution 
Tidningsdistribution*

Norrköpings Tidningar 
Media

Holdingbolag  
1 733 Mkr

#20

Valrossen
Holdingbolag

Piteå-Tidningen AB
Dagstidning  

102 Mkr

AB Upsala Nya Tidning 
dagstidning, sex gratis-

tidningar, tv-kanal  
458 Mkr

Erik och  
Asta Sundins 

stifelse

Axel Johanssons  
stiftelser

Arbetarrörelsen i 
Norrbotten

#26

Zodiak Television AB
Holdingbolag

Mastiff
Tv-produktion  

145 Mkr

Jarowskij Enterprises
Tv-produktion  

118 Mkr

de Agostini Group

Egmont Publishing AB
Veckotidning, magasin, 

specialtidningar, serietid-
ningar, barnböcker, spel 

466 Mkr

Nordisk Film Distribution 
Filmdistribution  

385 Mkr

#14

Egmont International 
Holding  

12 775 Mkr

Egmont Fonden

#5

Canal Digital Kabel-TV
Kabel-TV  
278 Mkr

Bredbandsbolaget
Bredbandstjänster 

1 663 Mkr

Canal Digital Sverige 
TV-distribution 

1 532 Mkr

Telenor
Holdingbolag 
155 414 Mkr

Norska staten

Aftonbladet Hierta AB
Mediehus  
1 976 Mkr

Svenska Dagbladet 
Holding AB
Mediehus  
1 033 MKr

Schibsted Growth
Nätbaserade mediebolag  

721 Mkr

Blocket AB
Online-annonser  

784 Mkr

Byt Bil Nordic AB
Online-annonser  

80 Mkr

Schibsted Classified 
Media AS

Holdingbolag

Schibsted Sverige AB
Holdingbolag 

Schibsted ASA
Holdingbolag  
15 232 Mkr

Blommenholm  
Industrier

#12
Youtube
Videosajt

#1

Google Inc
Internettjänster,  

sökordsannonser  
389 700 Mkr

Larry Page och  
Sergey Fibrin

#3

21st Century Fox
Holdingbolag  
207 582 Mkr

Twentieth Century Fox 
Sweden

Filmdistribution 76 Mkr

Meter Television 
TV-produktion  

329 Mkr

STO-CPH Produktion 
TV-produktion  

102 Mkr

Friday TV
TV-produktion  

40 Mkr

Endemol Sweden
TV-produktion  

89 Mkr

Filmlance International
TV- och filmproduktion 

112 Mkr

News Corporation
Holdingbolag  
55 851 Mkr

Harper Collins Nordic AB
Bokförlag (Harlequin)  

54 Mkr**

Familjen Murdoch

Endemol Shine Nordics
Holdingbolag

#2

The Walt Disney  
Company Nordic AB

Filmdistribution 447 Mkr**

The Walt  
Disney Company

Börsnoterat holdingbolag 
294 400 Mkr #4

HBO Nordic AB
Video-on-demand-tjänster  

82 Mkr

Turner Baltic  
and Nordic AB

Fem tv-kanaler 238 Mkr

Warner Bros.  
Entertainment Sverige 

Filmdistribution  
242 Mkr

Time Warner 
Börsnoterat holdingbolag 

194 085 Mkr

#6

Freemantle Media 
Sverige 

Tv-produktion  
80 Mkr

RTL Group
Holdingbolag

Bertelsmann SE & Co
Holdingbolag  
141 547 Mkr

Bertelsmann 
Stiftung

VIMN Nordic AB
Försäljningsagent för 

tv-kanaler  
172 Mkr

#7

Viacom Inc
Holdingbolag  
89 782 Mkr

Familjen Redstone

#9

Discovery Networks 
Sweden

Nio tv-kanaler  
(Kanal 5, Kanal 9 m fl)  

1 431 Mkr

SBS Discovery Radio
Tre radionätverk  

(Mix Megapol m fl),  
två radiostationer  

351 Mkr

Eurosport Television AB
Två tv-kanaler  

58 Mkr

Discovery  
Communications

Holdingbolag  
36 055 Mkr

Advance  
Publications

Netflix Inc
Börsnoterat 

Video-on-demand-tjänster  
28 500 Mkr

#10

* Omsättningen i huvudsak koncernintern

** Avser bolagets omsättning  i Sverige

SF Bio
SF Bio 244 biosalonger   

1 521 Mkr

Liber
Läromedelsförlag  

393 Mkr

Bridgepoint Capital Ltd
Riskkapitalbolag

#25

Bonnier AB 





Mediedagen förskjuts allt mer från de traditionella tablåstyrda medierna 
mot valfriheten på de uppkopplade plattformarna. Konsumenterna har 
snabbt vant sig vid att kunna titta, lyssna eller läsa vad, var och när de 
vill. Konvergensen mellan olika plattformar har ägt rum och kommer 
att påverka vårt sätt att konsumera medier för all framtid. Den tekniska 
revolution som internet stod för har blivit en självklarhet i varje hem och 
dess funktionalitet och betydelse har konstant ökat. Idag är det endast 
ett fåtal svenskar som helt står utanför den digitala världen. När bred-
bandet har tagit sig in i våra hem har svenskarna blivit allt bättre på att 
använda alla dess tjänster. På så vis har våra medievanor förändrats och 
mediebolagen driver på utvecklingen genom att lansera allt fler tjänster 
på nätet. Konsumenternas ökade möjligheter att själva styra över sin 
mediekonsumtion förändrar villkoren för alla aktörer på mediemarkna-
den.  

I Medieutveckling 2015 kan du läsa mer om de förändringar som pågår 
med fokus på hur medierna konsumeras, ägarförhållanden, vilka aktö-
rerna är och hur medierna regleras. 

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


	MU2015-omslag-webb
	Medieutveckling_2015_webb
	Mediekarta_MU2015_invik
	MU2015-omslag-webb

