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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 ser ut. Medieutveck-
ling 2013 innehåller en beskrivning av den svenska mediemarknaden med 
fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. I frågor 
som statistik och annan information om ägande och branschstruktur inom 
medieområdet samarbetar vi med Nordicom- Sverige. Vi har även samarbe-
tat med Statens medieråd, Presstödsnämnden, Myndigheten för tillgängliga 
medier, Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

Jag vill tacka alla som har arbetat med Medieutveckling 2013 för era 
värdefulla bidrag och jag hoppas att den innehåller intressant läsning för 
er som vill veta mer om den svenska mediemarknaden.

Globen i juli 2013

Magnus Larsson
Generaldirektör
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 SAMMANFATTNING
Digitaliseringen har nu pågått i mer än tio år och den ger fortfarande 
upphov till stora förändringar på medieområdet. Papperstidningarna 
tappar läsare, främst bland de yngre, för att försöka behålla läsarna satsar 
de allt mer på den digitala tidningen och på att sända rörlig bild. Radion 
står åter inför en digitalisering och den här gången är det både Sveriges 
Radio och den kommersiella radion som har möjlighet att börja sända 
digitalt i hela Sverige. Tv-marknaden tvingas se över sina gamla affärs-
modeller och snegla mot nya när konsumenterna i allt större utsträck-
ning upptäcker de digitala tjänsterna. Tendensen är att tittandet börjar 
flytta från den tablålagda tv:n till de tjänster där du själv väljer vad och 
när du vill se på rörlig bild. De traditionella tv-bolagen satsar stort på 
sina play-kanaler för att finnas där tittarna kommer vara i allt större 
utsträckning.

Under hösten 2012 lanserades både HBO Nordic och Netflix sina beställ-
tv tjänster i Sverige. För att möta konkurrensen har de svenska aktörerna 
satsat på att förbättra sina beställ-tv tjänster genom ett större utbud och 
bättre funktionalitet. Tittarna har skaffat sig allt fler mobila enheter och 
konsumerar allt oftare rörlig bild i dem. Den totala konsumtionen av rörlig 
bild ökar när utbudet alltid finns tillgängligt. Samtidigt pågår en utbyggnad 
av bredbandsnätet och regeringens mål att minst 90 % av hushållen ska ha 
tillgång till 100 Mbit/s år 2020 kommer troligen öka svenskarnas konsum-
tion av rörlig bild på mobila enheter. Stelacon konstaterar i sin rapport om 
rörlig bild att trenden att erbjuda konsumenten större valmöjligheter och fler 
valbara kanaler i operatörernas utbud kommer fortsätta vilket innebär högre 
krav på tv-operatörerna att ha väl paketerade och delvis nischade kanaler. 
Det finns en vilja bland konsumenterna att nischa sig, att köpa ett mindre 
betal-tv abonnemang och komplettera med beställ-tv-tjänster eller fritt valda 
linjära kanaler.

De fyra stora kanalhusen, SBS, MTG, TV4-Gruppen och SVT, har fort-
farande en stark dominans med 90 % av allt tittande på den linjära tv:n 
och det är även deras playkanaler som är mest populära. De har lyckats 
behålla många av sina tittare genom att ha kompletterat sina huvudkana-
ler med flera nischkanaler och nu även med sina playtjänster. Idag startas 
det få nya linjära tv-kanaler däremot finns det en trend att börja sända 
rörlig bild på webben. Flera etablerade tidningar startar webb-tv-kanaler. 
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Även andra aktörer som inte är mediebolag startar webb-tv-sändningar 
eftersom det är ett enkelt och billigt sätt att sprida information. 

Tv-tittandet är fortfarande starkt förankrat hos alla ålderskategorier men 
det minskar hos de yngre och ökar hos de äldre. Tv-tittandet totalt har 
dock ökat sedan förra året, både vad gäller tid och räckvidd. Den dagliga 
räckvidden, det vill säga andelen av tv-befolkningen mellan 3 och 99 år 
som tittat på tv under minst 5 sammanhängande minuter en genom-
snittlig dag, är 71,2 % 2012 enligt MMS, vilket är en ökning jämfört 
med föregående år då räckvidden var 70,7 %. Under en genomsnittlig 
dag 2012 tittade den svenska tv-befolkningen (3-99 år) 164 minuter, det 
vill säga två timmar och 44 minuter, på tv vilket är två minuter mer än 
förra året. 

Den största förändringen hos tv-tittarna under år 2012 har skett bland 
män i åldersgruppen 60 år och uppåt. Där har tittartiden ökat med åtta 
minuter under året. En förändring som skett i tittarmönstret är att det 
blivit allt mer koncentrerat till de två största kanalerna, SVT1 och TV4. 
Tidigare var tittandet mer jämnt spritt över de fem största kanalerna 
men nu börjar Big 5 närma sig Big 2. Trots alla valmöjligheter finns det 
fortfarande tv-program som samlar en stor publik och blir lägerelds-tv. 
Det är program som Melodifestivalen, Kalle Anka på julafton och stora 
sportevenemang som samlar hela familjen i tv-soffan och blir typiska 
lägereldar. De programmen sänds i princip uteslutande på de två mest 
populära kanalerna.

Radion behåller de flesta av sina lyssnare och särskilt de äldre. Branschen 
är i ett nytt skede där det finns möjlighet för den kommersiella radion 
att för första gången sända nationellt i det digitala marknätet. Idag är 
radion ensam om att sändas analogt i marknätet. Trots att den tekniska 
utvecklingen har gått fort under det senaste decenniet och marknätet 
för tv digitaliserades för tio år sedan har radiosändningarna ännu inte 
digitaliserats. Radion fortsätter att sändas i FM-nätet samtidigt som det 
bedrivs digitala provsändningar. 

Det finns idag ett frekvensutrymme avsatt för att börja sända kommersi-
ell digital radio men för närvarande har inga sändningstillstånd förde-
lats. En tillståndsprocess pågår dock med ett flertal sökande som vill 
börja sända radio digitalt. En viktig faktor för utbyggnaden av digital ra-
dion är att Sveriges Radio ska börja sända digitalt igen. I public service-
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propositionen som kom i juni 2013 föreslogs det att även Sveriges Radio 
ska börja sända digital radio och att FM-nätet ska släckas ned 2022. 

Närradion har granskats för att kartlägga i vilken utsträckning sådana 
tillstånd används i vinstsyften trots att det inte är tillåtet. Utredningen 
konstaterade att den i huvudsak är fri från kommersiella intressen. 

EU-kommissionen har intresserats sig för frågan om uppkopplade 
tv-apparater (connected tv). Den europeiska lagstiftningen håller inte 
jämna steg med den tekniska utvecklingen och det kan skapa problem. 
AV-direktivet som är implementerat i den svenska radio- och tv-lagen 
innehåller visserligen regler om linjära- och icke-linjära sändningar men 
det är inte samma innehållsreglering för program som sänds via internet. 
När tittarna tar del av innehållet via en connected tv är det svårt för dem 
att förstå att det inte är samma regler som gäller för alla program på tv:n. 
För att uppmärksamma problem som kan uppstå genom att regelverket 
skiljer sig åt, har kommissionen tagit fram en grönbok om connected tv.
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1 MEDIEKONSUMTION

Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av 
sin tid åt att konsumera medier. Tiden för konsumtion är relativt konstant 
sedan flera år tillbaka. Däremot förändras vilka medier vi avsätter mest tid 
på att använda.  2011 använde vi lika mycket tid åt tv och internet därefter 
kom radion. Tidigare år har det varit tv och radio följt av internet som varit 
de medier svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. År 2012 skedde ett 
trendbrott när användningstiden för internet blev högre än för tv. 

Det är fortfarande personer i den äldsta åldersgruppen som avsätter mest tid 
till att använda olika slags medier, 393 minuter, och de yngsta minst tid,  
222 minuter. Men det är 15- till 24-åringarna som avsätter absolut mest tid 
på ett enskilt medium och det är internet, 182 minuter, en vanlig dag.1 

I nästan alla svenska hem finns det minst en tv-apparat, en dator och 
tillgång till radio. Tillgången till internet via en annan apparat än en dator 
har ökat kraftigt sedan 2010 och att använda datorn för att se på tv, eller 
någon form av rörlig bild, har blivit vanligare. 2012 hade närmare hälften 
av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till webb-tv via internet.  Även 
tillgången till mobil-tv ökar och 2012 hade 35 % av befolkningen i åldern 
9 till 79 år tillgång till en så kallad smart mobiltelefon, att jämföra med 
14 % 2010. Under 2012 hade 25 % tillgång till tv i sin mobil, mp3 eller 
iPod, att jämföra med 9 % 2010.

Radio är fortfarande ett av de mer populära medierna och i princip hela 
befolkningen i åldern 9 till 79 år har tillgång till en radio. Det är dock stora 
skillnader i användningstid i de olika åldersgrupperna. De i åldern 9 till 14 
år lyssnar på radion 16 minuter en genomsnittlig dag till skillnad från de 
äldsta, 65 till 79 år, som lyssnar 122 minuter en genomsnittlig dag. När det 
gäller användningstiden för internet blir förhållandet omvänt. Personer i 
åldern 15 till 24 år använder internet 182 minuter en genomsnittlig dag, att 
jämföra med personer i åldern 65- till 79-åringar som använder internet 
35 minuter en genomsnittlig dag. 

1  Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012
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I detta avsnitt används statistik från Nordicom-Sverige och dess Medieba-
rometer som är en årlig räckviddsundersökning vilken avser att belysa hur 
stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under 
respektive år tagit del av ett antal enskilda medier. Undersökningen bygger 
på telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9 
till 79 år. Den genomfördes första gången 1979 och har genomförts varje år 
sedan dess.

Tabell 1. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika 
medier i hemmet 2012 (%). 

Har i hemmet tillgång till 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dagstidningsprenumeration 70 68 66 64 62 59

Radio 100 100 100 99 99 100

   vanlig radioapparat - 93 92 88 85 84

   via internet - 56 56 58 68 72

   i mobil/mp3/ipod - 52 56 60 66 70

   i bilen - 86 85 84 85 83

Tv - 98 97 97 98 97

   Vanlig tv-apparat 97 97 97 96 96 95

      enbart en 32 32 33 34 31 36

      två 36 36 34 36 36 36

      tre eller fler 30 29 29 26 29 34

      via internet - 20 22 23 55 49

      i mobil/mp3/ipod - 6 6 9 22 25

Multi-tv totalt1 - 90 90 90 91 91

   via kabel 45 43 41 39 34 24

   via parabol 29 31 30 28 23 21

   via mark 29 31 33 30 23 17

   via bredband 3 7 10 12 18 21

Dvd-spelare 84 85 86 83 82 79

Videobandspelare 65 57 53 48 43 37

PVR/hårddiskmottagare 12 12 15 23 26 25

Persondator totalt 87 89 89 91 91 92

Portabel dator 44 54 62 71 75 77

Surfplatta - - - - - 18

Internet via dator 83 85 83 85 86 90

Internet via annan apparat - 26 25 27 41 48

Smart mobiltelefon - - - 14 36 54
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Har i hemmet tillgång till 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mp3-spelare 54 55 45 38 36 35

Konsol för tv-spel 37 41 40 38 45 39

Bärbart spel 36 - 10 11 15 14

Läsplatta - - - - - 4

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

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012. 

Tabell 2. Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 
9-79 år en genomsnittlig dag 2012 (minuter). 

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

Radio 84 16 53 78 94 122

CD-skiva 8 5 4 8 10 8

Mp3 21 25 59 26 10 5

Tv1 93 66 70 81 95 126

Text-tv 3 1 1 2 3 5

Video/DVD 8 7 11 12 6 5

Internet 96 73 182 129 84 35

    Sociala medier2 17 15 44 24 12 2

    Traditionella medier3 9 4 15 14 8 6

Dagstidning4 21 4 6 12 24 43

Morgontidning 19 4 5 11 21 37

Kvällstidning 4 1 1 2 5 7

Tidskrift2 12 4 5 9 13 21

Vecko-/månadstidning 9 4 4 6 9 18

Special-/facktidskrift 3 0 1 3 4 4

Bok 19 21 22 16 16 23

Totalt 365 222 413 373 355 393

1. Avser genomsnittlig tid för vanlig tv-apparat.   
2. Med sociala medier avses här socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller blogg.
3. Med traditionella medier avses morgontidning, kvällstidning, tidskrift, eller tv på internet.
4. Avser genomsnittlig tid för papperstidning.    

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012. 
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Tabell 3. Total användningstid för olika massmedier i hela befolk-
ningen 9-79 år en genomsnittlig dag (minuter).

Total tid för medie-
användning

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

i minuter 368 359 359 352 361 367 365

i timmar 6,13 5,98 5,98 5,87 6,02 6,12 6,08

Källa: Nordicom- Sveriges Mediebarometer 2012

Diagram 1. Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika 
medier och kanaler1 i befolkningen 9-79 år 2012 (%)

        

1. Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och tv fördelats på grundval 
av uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium 2012. Källor: TNS-Sifo (radio), MMS (tv). 
2. Avser enbart papperstidningen.       
3. Avser tv, dagstidning och tidskrift på internet.     
         
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012.

Tabell 4. Total användningstid för radio, tv och internet en genom-
snittlig dag i hela befolkningen 9-79 år (minuter)

Användningstid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Radio 109 100 93 91 86 81 84

Tv 101 99 96 96 98 95 93

Internet 53 61 68 68 81 95 96

Källa: Nordicoms-Sveriges Mediebarometer 2012

Övriga TV-kanaler 7%

Sjuan 1%

TV6 1%

Kanal 5 2%

TV4 5%

TV3 2%

SVT2 2%

SVT1 6%

Text-TV 1%

Video/DVD 2%

Sociala medier 5%

Traditionella medier 
på internet 2%

Övrigt internet 19%
Bok 5%

Kvällstidning2 1% 

Morgontidning2 5%

Special-/facktidskrift2 1% 

Vecko-/
månadstidning2 2% 

Mp3 6%

CD-skiva 2%

Övrig radio 2%

Privat lokalradio 6%

Sveriges Radio 15%

3
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Diagram 2. Total användningstid för radio, tv och internet i minuter 
i befolkningen 9-79 år

 

Källa: Nordicom-Sveriges Medeibarometer 2012

Diagram 3. Månadsräckvidd tv via internet, totalt och per skärm, 
individ 15-74 år, Q4 2012

 

Källa: Mediavision
Anmärkning: i tv via internet inkluderas all rörlig bild distribuerad via internet både klipp och pro-
gram. Med månadsräckvidd menas andelen av individer i åldern 15-74 år som har tittat på tv via 
internet någon gång under de senaste 30 dagarna.
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Diagram 4. Tittartidsandel för tv via internet per skärm, individ 
15-74 år, Q4 2012

 

Källa: Mediavision

Tabell 5. Tv-tittare via olika apparater i befolkningen 9–79 år en 
genomsnittlig dag 2012 (procent)

Tittar en genomsnittlig dag: Totalt 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79

på vanlig tv-apparat 81 87 70 75 83 88

Via dator/mobiltelefon/mp3/ 
annan apparat

7 8 13 10 5 5

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2012

Tabell 6. Tv-tittare via olika apparater i befolkningen 9–79 år en 
genomsnittlig dag 2007-2012 (procent)

Tittar en genomsnittlig dag: 2007 2008 2009 2010 2011 2012

på vanlig tv-apparat 85 84 81 85 83 81

Via dator/mobiltelefon/mp3/ 
annan apparat

1 3 3 6 6 7

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2012

Koppla dator till tv 14%

Smart-tv 3%

Mobiltelefon 10%

Surfplatta 9%

Dator 61%
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Tabell 7. Play-tv-tittare i befolkningen 9–79 år en genomsnittlig 
vecka 2012 (%)

Tittar en genomsnittlig vecka: Totalt 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79

Play-tv (totalt) 2011 21 17 32 30 17 9

Play-tv (totalt) 2012 27 27 42 36 23 14

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2012

Tabell 8. Play-tv-tittare i befolkningen 9–79 år en genomsnittlig 
vecka 2012 per tjänst (%)

Tittar en genomsnittlig dag: Totalt 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79

SVT Play 15 11 16 22 14 9

TV4 Play 6 4 11 7 6 3

TV3 Play 2 4 6 3 2  –

Kanal5 Play 2 2 5 3 1  –

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012

       
Allt fler vänjer sig vid att med digital-tv-mottagaren enkelt kunna spela 
in eller pausa tv-program för att se på programmet i efterhand. År 2006 
var det endast 2 % som hade tillgång till en personal video recorder 
(PVR) att jämföra med 2012 då 25 % hade tillgång till en PVR.
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Diagram 5. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till PVR 
i hemmet år 2007-2012. 

 

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2012

Det blir även allt vanligare att titta på tv och samtidigt vara uppkopplad 
på nätet, så kallad multi tasking. 2012 var det 20 % av befolkningen, 9 till 
79 år, som både använde internet och tittade på tv mellan klockan 19.00 
och 22.00 vilket var något färre än 2011.

Tabell 9. Andel av befolkningen 9-79 år som tittar på tv och använder 
internet samtidig kl. 19-22. 

2003 2009 2011 2012

Tittar på tv och använder internet samtidigt 
klockan 19-22

6 18 23 20

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2012
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1.1 Konsumtion av tv
Tv-tittandet har ökat sedan förra året, både vad gäller tid och räckvidd. 
Den dagliga räckvidden, det vill säga andelen av tv-befolkningen mellan 
3 och 99 år som tittat på tv under minst 5 sammanhängande minuter 
en genomsnittlig dag, är 71,2 % för 2012 enligt MMS Mediemätning 
Skandinavien AB, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 
räckvidden var 70,7 %. Under en genomsnittlig dag 2012 tittade den 
svenska tv-befolkningen (3-99 år) 164 minuter, det vill säga två timmar 
och 44 minuter, på tv vilket är två minuter mer än förra året. Den största 
förändringen under år 2012 har skett bland män i åldersgruppen 60 år 
och uppåt. Där har tittartiden ökat med åtta minuter under året.2  Både 
andelen tittare och tiden vi tittar på tv ökade något under 2012.

I detta avsnitt används statistik från MMS som tas fram med hjälp av 
en tv-panel. Systemet bygger på att medlemmarna i panelen rapporterar 
om sitt tv-tittande via elektroniska mätare. Panelen är representativ för 
hushåll med tillgång till tv i Sverige och i panelen ingår 1 200 hushåll 
eller cirka 2 600 individer i åldrarna 3 till 99 år.

Tabell 10. Daglig räckvidd i procent och tv-tittande i minuter för 
befolkningen 3-99 år

Tv-tittande 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Tittartid genomsnittlig dag i 
min.

157 160 166 166 162 164

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

De kanaler som har mest tittare fortsätter vara de så kallade Big 5; 
SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5, trots den ökade konkurrensen av 
nischkanaler.

2  MMS, Årsrapport 2012
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Tabell 11. Tittartidsandel Big 5 2006-2012 

Kanaler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SVT1 21,8 19 19,4 21 23,2 22,9 24,3

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

TV3 9,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,2 6,4

TV4 22,2 21,2 20,1 19,4 19,2 19,6 18,9

Kanal 5 8,8 8,2 7,9 7,2 6,8 6,5 6,1

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

Flest tittare år 2012 hade SVT1 med 24,3 %. Därefter kommer TV4 med 
18,9 %. SVT1:s tittarandelar ökade under 2012 och TV4:s minskade något. 
Allt sedan SVT:s kanalomläggning 2008 då SVT1 blev den breda kanalen 
med program för alla och SVT2 blev en faktainriktad kanal har SVT2 
tappat tittare. SVT1 har blivit den största kanalen mätt i tittarandelar och 
är den kanal som har en ökad andel tittare sedan 2007. Övriga kanaler har 
däremot tappat tittare under flera år. 

Diagram 6. Tittartidsandel Big 5 2006-2012 

 
Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

Även 2012 var årets mest sedda program finalen i Melodifestivalen som 
sändes i SVT1. På andra plats kom julaftonsprogrammet Kalle Anka 
och hans vänner som även det sändes på SVT1. Topplistan över de mest 
sedda programmen domineras av SVT1. 
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Tabell 12. Topplista över de 10 mest sedda programmen 2009-2012

2009

Program Kanal Tittare (milj)

Melodifestivalen final SVT1 3,59

Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,29

Eurovision Song Contest SVT1 3,12

Let´s Dance TV4 2,63

På spåret SVT1 2,35

Svenska idrottsgalan SVT1 2,34

Antikrundan SVT1 2,22

Nyheterna TV4 2,14

Allsång på Skansen SVT1 1,95

Så ska det låta SVT1 1,95

2010

Program Kanal Tittare (milj)

Melodifestivalen final SVT1 3,87

Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,35

Melodifestivalen del 1 SVT1 2,97

Det kungliga bröllopet kortegen SVT1 2,97

Det kungliga bröllopet vigseln SVT1 2,92

Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,89

Melodifestivalen del 3 SVT1 2,87

Melodifestivalen del 2 SVT1 2,82

Fotboll VM Ned-Spa förlängning SVT1 2,66

OS Längd herr 50 km masstart SVT1 2,51

2011

Program Kanal Tittare (milj)

Melodifestivalen final SVT1 3,67

Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,52

Melodifestivalen del 2 SVT1 3,12

Melodifestivalen del 1 SVT1 3,02

Eurovision Song Contest SVT1 2,88

Melodifestivalen del 4 SVT1 2,83

Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,74

Melodifestivalen del 3 SVT1 2,73

Solsidan TV4 2,59

Mästarnas mästare SVT1 2,52
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2012

Program Kanal Tittare (milj)

Melodifestivalen final SVT1 4,11

Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,90

Melodifestivalen del 1 SVT1 3,41

Melodifestivalen del 2 SVT1 3,33

Melodifestivalen del 3 SVT1 3,34

Eurovision Song Contest SVT1 3,23

Melodifestivalen del 4 SVT1 3,11

På spåret SVT1 3,00

Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,97

Fotbolls EM Ukr-Sve SVT1 2,94

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

Sveriges Television AB (SVT) är det största programföretaget på den 
svenska tv-marknaden mätt i tittartid och SVT1 är den kanal som hade 
flest tittare 2012. Därefter kommer Bonnierägda TV4-Gruppen vars 
kanal TV4 kommer på andra plats i MMS mätning av tittartidsandelar 
för 2012. TV4-Gruppen har även ett flertal nischkanaler som fångar 
upp en del av de tittare som TV4 har tappat under senare år men även 
premiumkanaler från Canal+. Modern Times Group AB (MTG)/Via-
sat är det tredje största programföretaget med kanaler som TV3, TV6, 
TV8, TV10 samt premiumkanaler från TV1000. Därefter kommer SBS 
Broadcasting/ProSiebenSat.1 med Kanal 5 och Kanal 9. Trots att titta-
randelarna har minskat för de fem största kanalerna behåller programfö-
retagen sina tittartidsandelar genom att ha startat nischkanaler. De mest 
framgångsrika nischkanalerna tillhör något av de större programbolagen. 
På så sätt fragmenteras tittandet men de stora programbolagen behåller 
ändå sina tittarandelar.
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Diagram 7. De största tv-programföretagen på den svenska tv-
marknaden efter tittartidsandel 2012 (%) 

 

Källa: MMS AB bearbetad av  NORDICOM

Diagram 8. De största tv-företagens andel av tittartiden 1997-2012

Anm: Figuren omfattar de kanaler som ingått i MMS offentliga redovisning av tittartid respektive år. 
Canal+ redovisas under Övriga 1997–2004, SBS Broadcasting 2005–2007 och TV4/Bonnier 2008–.
Källa: MMS AB (bearbetad av NORDICOM).
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1.2 Konsumtion av radio
Att lyssna på radio fortsätter att vara populärt trots den ökade konkurrensen 
från andra medier. Drygt 71 % av befolkningen lyssnar på radio minst  
5 minuter varje dag.3   Uppgifterna bygger på TNS Sifo:s Radioundersök-
ningar som mäter radiolyssnandet med bland annat telefonintervjuer och 
dagböcker där lyssnarna fyller i vad de lyssnat på. Äldre personer lyssnar 
mer på radio och helst på Sveriges Radio till skillnad från de yngre som helst 
lyssnar på kommersiell radio. I åldersgruppen 9 till 19 år lyssnar bara 15 % 
på Sveriges Radio och i åldersgruppen 65 till 79 år lyssnar bara 3,8 % på den 
kommersiella radion. Idag finns det flera alternativ till att lyssna på vanlig 
FM-radio och att lyssna på radio via webben ökar men ligger fortfarande på 
låga nivåer. På webben kan man lyssna både på de flesta kanaler som sänder i 
FM-nätet och på andra kanaler som till exempel de digitala. Andra alternativ 
för att lyssna på radioprogram är att ladda ner en podcast och lyssna på den 
i sin mobil och  om man bara vill lyssna på musik finns musiktjänster som 
exempelvis Spotify. 

Tabell 13. Andel av befolkningen 9-79 år 2007-2012 som lyssnat på 
radio minst 5 min ett genomsnittligt dygn (%)

Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012

Radio totalt 75,2 74,3 75,6 72,9 71,6 71,3

SR totalt 47,4 47,2 49,2 48,6 48,0 47,8

Kommersiell 
radio totalt

33,2 32,6 31,5 29,2 28,5 28,4

Närradio 2,7 1,7 3,3 2,9 2,6 2,6

Webbradio 3,7 3,4 3,8 3,7 4,6 6,8

Källa: TNS SIFO Radioundersökningar.

Tabell 14. Andel av befolkningen 9-79 år 2012 som har lyssnat på 
radio minst 5 min ett genomsnittligt dygn 2012(%)

Samtliga 9-19 år 20-34 35-49 50-64 65-79

Radio totalt 71,3 62,3 63,2 74,6 76,2 78,4

SR totalt 47,8 15,1 34,1 46,7 62,3 75,3

3 Radioundersökningar, Rapport IV 2012, TNS Sifo Radioundersökningar
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Samtliga 9-19 år 20-34 35-49 50-64 65-79

Kommersiell 
radio totalt

28,4 45,5 34,0 38,5 20,0 3,8

Närradio 2,6 1,9 2,6 2,7 3,3 2,1

Webbradio 6,8 7,8 10,8 9,3 4,0 1,0

Källa: TNS SIFO Radioundersökningar.

Tabell 15. Andel av befolkningen 16-74 år som har använt mobil-
telefon eller annan handburen utrustning för podcast–tjänster, 
16–74 år, första kvartalet 2012 (%)

Samtliga 16–24 år 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 

Andel  
i procent

9 21 12 10 7 3 1

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Tabell 16. Andel av befolkningen 9-79 år som har lyssnat på radio 
och var de har lyssnat en genomsnittlig dag 2012 (%)

Lyssnar på radio: Totalt 9-14 år 15-24 25-44 45-64 65-79 

i bostaden 37 17 15 25 39 66

i bilen 30 24 25 38 37 18

på arbetet 7 1 7 12 11 2

i skolan 0 1 2 0 0 0

på resa, café ellar  
annan offentlig plats

3 2 5 4 2 1

Källa: Undersökningen Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012. 

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.

Tabell 17. Radiolyssnande fördelat på mottagningssätt i befolk-
ningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2012 (%)

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

vanlig radioapparat 39 16 18 29 44 66

bilradio 29 24 24 37 36 17

mobiltelefon/mp3/Ipod 5 4 7 8 4 1

Källa: Nordicom-Sverige 2012.
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Sedan 1979 har Nordicom-Sverige tagit fram statistik över bland annat 
radiolyssnandet. Deras statistik visar att andelen lyssnare ökade succes-
sivt fram till mitten av 90-talet bland samtliga åldersgrupper men främst 
bland de yngsta, 9-14-åringar, som tidigare hade lyssnat mindre på radion. 
Ökningen i den åldersgruppen berodde troligen på att den kommersiella 
radion startade sina sändningar. Under 2000-talet har dock radion åter 
tappat lyssnare och främst då bland de yngre.4 

Det totala antalet lyssnare har minskat något och den kommersiella radion 
har tappat fler lyssnare än Sveriges Radio. En anledning till att den kom-
mersiella radion tappar lyssnare kan delvis bero på konkurrensen från musik-
tjänsten Spotify. Det är flest unga som använder sig av musiktjänsten. Enligt 
Svenskarna och Internet 2011 använder 86 % av internetanvändarna i åldern 
16 till 25 år Spotify och av dem lyssnar 55 % dagligen på musik från tjäns-
ten. I åldern 12-15 år lyssnar 77 % på musik från Spotify och 47 % dagligen 
vilket kan jämföras med åldersgruppen 56 till 65 år där endast 8 % lyssnar 
dagligen.5 Enligt Svenskarna och Internet 2012 har den utvecklingen planat 
ut och 2012 var användandet detsamma som 2011.6 

Radiostationerna kompletterar sina fm-sändningar med sändningar via 
internet. Det finns även ett stort utbud av radiostationer som enbart sänder 
på webben. Det uppmätta lyssnandet är dock fortfarande lågt, 6,8 % i 
åldern 9 till 79 år ett genomsnittligt dygn.

Tabell 18. Webbradiolyssnandet efter ålder i minst 5 min ett genom-
snittligt dygn 2012 (%)

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

Radio totalt 6,8 7,8 10,8 9,3 4,0 1,0

Sveriges Radio totalt 3,1 0,7 5,8 4,6 2,3 0,6

Kommersiell
radio totalt

2,9 6,1 3,8 4,0 1,0 0,1

Källa: TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2012.

4 Mediebarometer 2010, Nordicom-Sverige
5 Svenskarna och Internet 2011, Olle Findahl
6 Svenskarna och Internet 2011, Olle Findahl
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1.3 Konsumtion av dagspress
En stor del av befolkningen läser en dagstidning varje dag, 69 %. Det är 
fortfarande många fler som läser den i tryckt format, 61 %, än på inter-
net, 19 %. De flesta som läser en dagstidning läser en morgontidning, 
61 %, och 25 % läser en kvällstidning. Med dagstidning totalt menas att 
det är både morgontidning och kvällstidning vilket är två separata frågor 
i undersökningen 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. 

Diagram 9. Dagspressläsare 9-79 år en genomsnittlig dag 2012 

 

Källa: Nordicom

Tabell 19. Andel dagspressläsare 9-79 år en genomsnittlig dag 
1999-2012. Uppgifter saknas för år 2004 och 2006

2000 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

85 81 82 81 81 80 77 77 75 73 69

Källa: Nordicom
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Tabell 20. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till en 
dagstidningsprenumeration i hemmet 2005-2012 (%)

Har i hemmet 
tillgång till dagstid-
ningsprenumeration 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

74 72 70 68 66 64 62 59

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012

Trots konkurrensen från andra medier är ändå andelen dagspressläsare 
fortfarande relativt hög men den minskar och det gör även andelen av 
befolkningen i åldern 9 till 79 år som har tillgång till en prenumererad 
dagstidning, 2012 var det 59 %. 
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TV- UTBUD & 
TJÄNSTER
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2 TV- UTBUD & TJÄNSTER

Den svenska tv-marknaden består av flera företag som erbjuder tv via 
kabel, marknät, satellit och ip-tv till de svenska hushållen. De sex största 
aktörerna på digitala betal-tv -marknaden den sista december 2012 var 
Com Hem, Boxer, TeliaSonera, Viasat, Tele2 och Telenor. Tillsammans 
stod de för 97 % av samtliga abonnemang på digitala betal-tv-tjänster.  
Diagrammet nedan visar hur utvecklingen för antalet abonnemang per 
plattform sett ut sedan 2007. Det analoga kabelnätet har flest kunder 
trots att antalet minskat något under senare år. De plattformar som har 
ökat är digital kabel-tv och ip-tv via fiber-LAN medan abonnemangen i 
marknät och satellit har minskat.1

Diagram 10. Marknadsandelar- abonnemang på tv-tjänst (%)

 

Källa: Post- och telestyrelsen

Sedan ip-tv introducerades har TeliaSonera haft den största ökningen av 
marknadsandelar. Gruppen övriga som ökat kraftigt under det senaste 
året består av Tele2, Telenor och SMATV-operatörer. Den viktigaste 
orsaken till ökningen är Telenors förvärv av bolaget Canal Digital Kabel. 
Det gav Telenor ungefär 220 000 nya kunder i kabel-tv och ip-tv vilket 
också påverkar Canal Digitals marknadsandel.2   

1 Svensk Telemarknad 2012, Post- och telestyrelsen, 2013
2 Rörlig bild, Stelacon 2013
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2.1 Utbudet av kanaler
Grundutbudet på de olika plattformarna skiljer sig inte åt i någon större 
utsträckning. Samtliga plattformar sänder de mest populära kanalerna 
och erbjuder även premiumkanaler samt andra mer nischade kanaler.  
Eftersom frekvensutrymmet begränsar antalet möjliga kanaler har mark-
nätet ett mindre utbud än de andra plattformarna. Premiumkanaler är 
de som anses vara mer attraktiva för konsumenter och de innehåller ett 
mer nischat programutbud, ofta en stor andel film eller sport. Konsu-
menten måste vara beredd att betala lite mer för att få ett utbud som 
är anpassat efter egna preferenser. Av diagrammet nedan framgår att 
tittartiden för premiumkanalerna har ökat och nådde en topp 2003 sam-
tidigt som marknätet digitaliserades och utbudet blev större på samtliga 
plattformar.

Diagram 11. De svenska premiumkanalernas andel av den totala 
tittartiden 1996–2012 (%)

 
Anm: Avser kanaler från TV1000, Canal+, SF-kanalen och FilmNet (1996).
Källa: MMS AB (bearbetad av Nordicom).

2.1.1 Marksänd tv
Det finns bara ett företag som erbjuder betal-tv-abonnemang i marknä-
tet och det är Boxer Sweden. Den sista juni 2012 hade 612 0003 kunder 
betal-tv-abonnemang hos Boxer. I marknätet finns det även möjlighet att 
titta på fri-tv utan abonnemang. Det är svårt att fastställa antalet hushåll 
som enbart har fri-tv. En anledning till det är att hushållen inte har 
abonnemang hos någon operatör vilket gör dem mindre medvetna om 
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hur de tar emot tv. Post- och telestyrelsen gjorde dock 2011 en undersök-
ning som visar att 7,4 % av hushållen har enbart fri-tv4,  det motsvarar 
ungefär 342 000 hushåll.5  Åtta kanaler i marknätet är fri-tv: SVT1, 
SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland. 
Boxer erbjuder även beställ-tv via sin tjänst Boxer On Demand. För 
att kunna använda tjänsten behövs ett abonnemang från Boxer, en On 
Demand-box och bredband.

Eftersom frekvensutrymmet i marknätet är en begränsad resurs krävs 
tillstånd av regeringen eller Myndigheten för radio och tv för att sända 
där. Regeringen meddelar sändningstillstånd för public service-kanalerna 
och Myndigheten för radio och tv för de andra kanalerna. Public service-
företagens sändningstillstånd gäller till och med den 31 december 2013 och 
de andra programbolagens tillstånd gäller till och med den 31 mars 2014. 
De senaste tillstånden meddelades i juli 2012 till fem nationella och en lokal 
tv-kanal. Sju av de nationella kanalerna sänds med högupplöst bildkvalitet 
(hdtv) och övriga med standardupplöst bildkvalitet (sdtv). Under våren 2013 
har tillstånden för två lokala kanaler, 24 HD samt Kanal 12, återkallats på 
egen begäran. 

Tabell 21. Utbudet i marknätet

Tillståndshavare/  
Programbolag

Programtjänst Ägare

Sveriges Television AB SVT1, SVT2, 24, 
Barnkanalen, UR/SVT 
Kunskapskanalen, 
SVT1 HD, SVT2 HD, 
SVT Extra

Förvaltningsstiftelsen 
för Sveriges Television 
AB, Sveriges Radio AB 
och Sveriges Utbild-
ningsradio AB

Sveriges Utbildningsradio AB UR, UR/SVT Kunskaps-
kanalen

Förvaltningsstiftelsen 
för Sveriges Television 
AB, Sveriges Radio AB 
och Sveriges Utbild-
ningsradio AB

Axess Publishing AB Axess Nordstjernan Kultur och 
Media AB

BBC Global News Ltd BBC World News British Broadcasting 
Corporation

BBC Worldwide Ltd BBC Entertainment British Broadcasting 
Corporation

4 Hushållens användning av fri-TV, PTS Rapport 2011-09-13
5 Antalet hushåll är baserat på SCB:s uppgifter om hushåll, http://www.scb.se/Pages/Table  
 AndChart_146283.aspx.
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Tillståndshavare/  
Programbolag

Programtjänst Ägare

C More Entertainment AB CMore Sport SF-kana-
len, C More Series, C 
More First HD, C More 
Fotboll Hockey Kids, C 
More First, C More Hits

C More Group AB

Discovery Communications 
Europe Ltd

Discovery Channel, 
Animal Planet, Disco-
very Science, TLC

Discovery Communica-
tions Europe

Eurosport SAS Eurosport, Eurosport 2 Télévision Française 1 
Société Anonyme

Kanal GlobalTelevision 1 AB Kanal Global Stiftelsen för integra-
tion i det Mångkultu-
rella Sverige, ISB Movie 
Production AB samt 
Mojdeh Zandieh

MTV Networks Europe MTV, Vh1, Comedy 
Central, MTV Live HD

MTV Networks Europe 
Inc och Viacom Net-
works Europe Inc

NGC Europe Limited National Geographic 
Channel HD

NGC UK Holdings 
Company Limited

Nickelodeon International Ltd Nickelodeon Viacom International 
Inc

Nyhetsbolaget Sverige AB TV4 News Bonnier AB

SBS Broadcasting Networks 
Ltd

Kanal 5, Kanal 9, Kanal 
5 HD

SBS Broadcasting (UK) 
Ltd

The Walt Disney Company 
Ltd

Disney XD, Disney 
Channel

The Walt Disney Inter-
national Limited

Travel Channel International 
Limited

Travel Channel Travel Channel Interna-
tional Limited

Turner Broadcasting System 
Europe Limited

CNN, Cartoon Network, 
TNT 7

Turner Broadcasting 
System Holdings (Eu-
rope) Ltd

Turner Nordic and Baltic AB SHOWTIME Turner Broadcasting 
System Holdings (Eu-
rope) Ltd

Turner Nordic and Baltic AB SILVER Turner Broadcasting 
System Holdings (Eu-
rope) Ltd

Turner Nordic and Baltic AB TNT Turner Broadcasting 
System Holdings (Eu-
rope) Ltd

Turner Nordic and Baltic AB STAR! Turner Broadcasting 
System Holdings (Eu-
rope) Ltd

TV4 AB TV4, 7, TV4 Fakta, 
TV11, TV4 Film, TV4 
Sport, TV4 HD

Bonnier AB
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Tillståndshavare/  
Programbolag

Programtjänst Ägare

Viasat Broadcasting UK Ltd TV3, TV6, TV8, TV10, 
TV3 HD, Visat Explorer

Modern Times Group 
MTG AB

Tabell 22. Lokala och regionala programtjänster

Tillståndshavare/Program-
bolag

Programtjänst Ägare

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

Media AB

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

Norrköpings Tidningars AB 24nt, 24 Corren Norrköpings Tidningar 
Förlagsaktiebolag

Sverigefinska Riksförbundet TV Finland Ideell förening

2.1.2 Kabel-tv

Kabel-tv är den vanligaste distributionen för tv i Sverige. Den sista juni 
2012 uppgick antalet abonnemang för digitala kabel-tv-tjänster till cirka 
en miljon.6 Under första halvåret 2012 minskade antalet abonnemang 
med 39 000. Det är första gången som antalet abonnemang har mins-
kat för kabel-tv. Det är främst Com Hem AB och Tele2 som har tappat 
abonnenter.7 

I slutet av december 2012 fanns det cirka 2,4 miljoner abonnemang för 
analoga kabel-tv-tjänster, 2,1 miljoner av dem var inrapporterade till PTS 
från de större tv-operatörerna. Resterande 272 000 abonnemang består av 
abonnenter på kabel-tv via SMATV-nät (Satellite Master Antenna Televi-
sion) som är ett fristående kabelnät där flera hushåll delar en mottagare. 
De tre största kabel-tv-operatörerna är Com Hem AB, Tele2 AB och 
Canal Digital Sverige AB. Flest anslutna hushåll har Com Hem AB med 
sina 1,75 miljoner varav 612 000 är digitala.8 Tele2 AB har 284 8009 och 

6 Svensk Telemarknad  2012, Post- och telestyrelsen
7 Svensk Telemarknad  2012, Post- och telestyrelsen
8 https://www.comhem.se/comhem/om-com-hem/press/pressmeddelanden/stabilt-resul 
 tat-for-tredje-kvartalet/-/5030/863476/-/index.html
9 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
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Canal Digital Sverige AB hade cirka 193 70010 anslutna hushåll i slutet av 
december 2012. Canal Digital Sverige AB erbjuder mer än 130 kanaler via 
kabel-tv och Tele2 AB erbjuder ungefär 140 kanaler. Com Hem erbjuder 
ett analogt kanalpaket som består av ett 15-tal kanaler, ett så kallat analogt 
grundutbud. Hushållen kan utöver detta grundutbud välja att teckna 
tilläggsabonnemang som då är digitala. Com Hem AB erbjuder mer än 
140 stycken kanaler till sina digital-tv-abonnenter samt video on demand. 
Nyligen lanserades Com Hem ett samarbete med Tivo, som kan användas 
till att spela in program, titta på live-tv och play-kanaler samt hyra filmer 
direkt från Tivo.  Tjänsten är tillgänglig för de som är digitala kunder. 

2.1.3 Satellit 

På den svenska marknaden finns i dag två operatörer som erbjuder tv 
via satellit till hushållen, Viasat AB och Canal Digital Sverige AB. Båda 
operatörerna sänder sedan flera år enbart digital-tv. För att kunna titta på 
tv-kanalerna krävs det någon form av betal-tv-abonnemang och en para-
bolantenn. Parabolantennen är inte knuten till något bolag, vilket däremot 
digital-tv-boxen är. Kanalerna sänds krypterade och är paketerade i olika 
betal-tv-abonnemang. Det totala antalet abonnemang för digital-tv via 
satellit har minskat och var sammanlagt 642 000.11 Viasat har drygt hälf-
ten av abonnemangen, 334 900, och Canal Digital har de resterande 307 
400.12 Viasat, som inte äger någon infrastruktur, köper utsändningstjäns-
ten från SES Astra AB medan Canal Digital köper utsändningen från sin 
ägare Telenor (Thor). Förutom sändningar från ASTRA och Thor kan de 
svenska hushållen ta emot sändningar av både fri-tv och betal-tv-kanaler 
från ett flertal andra satelliter, bland andra Eutelsat, under förutsättning 
att hushållen har rätt mottagningsutrustning. Viasat erbjuder ungefär 75 
tv-kanaler och även tjänsten Viaplay som ger tillgång till filmer, sport och 
serier via streaming över internet. Det går att köpa filmer och sporteve-
nemang  genom Viaplay styckvis eller i paket utan bindningstid. För att 
kunna göra det krävs en internetuppkoppling och en skärm att titta på. 
Det kan vara en dator, en smartphone, surfplatta eller tv. Det finns även 
digitalboxar med internetuppkoppling. För att få tillgång till Viaplay via 
sin tv behövs ett abonnemang, en box som stödjer hd och en internetupp-
koppling. Canal Digital erbjuder, ungefär 100 tv-kanaler, men även andra 
tjänster. De har en tjänst som heter Canal Digital GO som finns på web-
ben och ger tittaren möjlighet att hyra filmer och se tv-program när de vill, 
10 Svensk Telemarknad halvårsrapport 2012, Post- och telestyrelsen
11 Svensk Telemarknad  2012, Post- och telestyrelsen
12 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
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var de vill. Canal Digital är först i Sverige med att lansera en 3D-kanal, 
HighTV 3D, där alla program sänds i 3D. För att kunna se 3D krävs en 
hd-box, en 3D-tv samt 3D-glasögon.

2.1.4 Ip-tv

Aktörerna inom ip-tv är ofta teleoperatörer som även har börjat sända tv. 
De största operatörerna på den svenska marknaden är TeliaSonera AB, 
Telenor Sverige AB och Tele2 Sverige AB. För att få tillgång till ip-tv krävs 
det att kunden har bredbandsabonnemang hos samma operatör. Antalet 
ip-tv-abonnenter har ökat kraftigt under senare år särskilt för ip-tv via 
fiber-LAN. I slutet av december 2012 hade TeliaSonera AB 503 600 abon-
nenter på ip-tv. Telenor Sverige AB hade 90 700 abonnenter och Tele2 
Sverige AB hade 17 900 abonnenter.13 TeliaSonera erbjuder över hundra 
kanaler i sitt utbud samt beställ-tv tjänsten Telia Play+. De har även inlett 
ett samarbete med den amerikanska tv- producenten HBO. TeliaSonera 
är även en av de svenska aktörerna som erbjuder telefoni, bredband och tv 
till sina kunder, så kallat triple play. Bredbandsbolaget och Canal Digital 
ägs båda av Telenor Sverige AB. Bredbandsbolaget erbjuder också telefoni, 
bredband och tv och har ett tv-utbud bestående av över hundra kanaler 
från bland andra Viasat och C More. Canal Digitals utbud distribueras 
via stadsnät och varierar beroende på ort.14 Tele2 erbjuder även de ett stort 
utbud av kanaler bland annat från både Viasat och C More.

2.1.5 Beställ-tv-tjänster

De flesta tv-kanaler sänder webb-tv i någon form i dag och det gör även 
tidningar, radiokanaler och andra företag. Flera av de etablerade svenska 
tv-bolagen har under hösten 2012 satsat på att starta nya eller förbättra 
sina beställ-tv-tjänster samtidigt som de får konkurrens från internatio-
nella aktörer, som Netflix och HBO. En förutsättning för att beställ-tv-
tjänster ska fungera är att konsumenten har tillgång till bredband  
antingen mobilt eller fast, samt en internetansluten enhet som till ex-
empel en dator, smart mobil, surfplatta eller smart tv. Sedan kan man 
ta emot tjänsten direkt över internet och tittaren väljer program från en 
katalog av utbud. Det valda programmet spelas sedan upp och tittaren 
kan själv starta, stoppa och spola i programmet. Utbudet av beställ-tv 
består både av gratis- och betaltjänster. 

13 Post- och telestyrelsens statistikdatabas
14 Rörlig bild, Stelacon 2013



 | 43T V – UTBUD OCH TJÄNSTER • • • Medieutveckling 2013

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

De flesta svenska programföretag har en play-tjänst. Den fungerar som en 
portal för kanalernas samlade beställ-tv utbud. MTG samlar sitt utbud i 
on-demand-tjänsten Viaplay men  TV3, TV6 och TV8 har dessutom varsin 
egen play-tjänst. Även Kanal 5 och Kanal 9 har varsin play-tjänst. SVT 
sänder numera hela sitt utbud och alla sina kanaler på SVT Play. Precis som 
tidigare kommer programmen även att finnas tillgängliga i efterhand på 
SVT Play. SVT har även lanserat en tjänst som heter SVTr som är anpas-
sad för operatörernas digitalboxar. Materialet är oftast tillgängligt i 30 dagar 
efter ordinarie sändning. TV4 var liksom SVT tidiga med att visa klipp och 
webb-tv på sin webbplats och i januari 2009 lanserades en webb-tv-kanal, 
TV4 Replay, på prov. Där fanns samtliga av TV4-Gruppens egenprodu-
cerade program tillgängliga i en vecka efter sändning. Redan i april 2009 
lanserades tjänsten i större skala och bytte namn till TV4 Play. Därefter 
startades TV4 Play Premium som är en abonnemangstjänst där tittaren kan 
se program från alla TV4:s kanaler, även äldre program.  TV4 Play Premium 
innehåller hela TV4 Plays gratisutbud i högre bild- och ljudkvalitet och utan 
reklamavbrott. Därutöver finns hela säsonger av TV4:s egna program. Sedan 
oktober 2012 finns  alla elva TV4-kanalerna tillgängliga.

I takt med att utbudet av tv-program på internet ökat i både kvalitet och 
antal, genom tv-kanalernas utvecklande av playtjänster, har också tv-
tittandet via dem ökat. I oktober 2012 slog säsongspremiären av TV4:s 
Solsidan nytt rekord för tittande på webb-tv med en ackumulerad publik 
över åtta dagar på över 200 000. Det var en fördubbling av den tidigare 
högsta nivån som uppmättes ett år tidigare. I jämförelse nådde den lin-
jära tv-sändningen av samma program drygt två miljoner tittare. Sedan 
dess har Melodifestivalen lockat ännu fler webb-tv tittare.15 

15 MMS Mediemätning i Skandinavien AB
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Myndigheten för radio och tv och Konkurrensverket genomförde en 
gemensam undersökning hösten 2012 då 1000 hushåll fick svara på 
frågor om sin konsumtion av rörlig bild. En del av frågorna handlade om 
hushållens användning av play-tjänster och 4 av 10 hushåll svarade att de 
använder play-tjänster. 

Diagram 12. Andel hushåll som tittar på tv-program via play-
tjänster på dator, mobiltelefon eller surfplatta.

 

Källa: Rörlig bild, Stelacon 2013

Den play-tjänst som hushållen använder absolut mest är SVT Play (82 
%) och därefter TV4 Play (56%). Att så få hushåll har använt tjänsten 
Filmnet beror troligen på att den lanserades av TV4 bara några veckor 
innan undersökningen genomfördes.

Diagram 13. Av de som har använt playtjänster. Vilka playtjänster 
har du använt?

Källa: Rörlig bild, Stelacon 2013
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Det är absolut vanligast att titta på playtjänster i datorn (93 %) därefter 
i mobiltelefonen (26%) och sedan i surfplattan (23%). Däremot är det 
mindre vanligt att använda sin tv-spelskonsol eller Apple TV för att titta 
på playtjänster. Det är fortfarande så att fler hushåll har tillgång till en 
dator(92 %) eller en smart mobiltelefon (35%) än till en surfplatta (18%) 
och ännu färre hushåll har tillgång till en Apple TV.16 

Diagram 14. Av de som har använt playtjänster. Vilken eller vilka 
plattformar använder hushållet för playtjänster?

 
Källa: Rörlig bild, Stelacon 2013 

Diagram 15. Hushållens kännedom om ett urval av beställ-tv-
tjänster. 

Källa: Rörlig bild, Stelacon 2013

16 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012
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Av tabellen framgår vilka beställ-tv tjänster som flest svenska hushåll har 
kännedom om. Flest hushåll känner till tjänsten Filmnet vilket kan bero 
på att det sedan tidigare finns en kännedom om varumärket Filmnet, 
dvs. den tidigare filmkanalen. Därefter kommer Voddler som funnits ett 
tag på den svenska marknaden. Även den svenska tjänsten SF Anytime 
är mer känd än de nya omskrivna tjänsterna, Netflix och HBO. Intresset 
hos hushållen för att skaffa en av dessa beställ-tv tjänster är dock lågt. Av 
bilden nedan framgår det att de hushåll som besvarat enkäten använder 
en annan tjänst än de som finns att välja mellan i undersökningen och 
om de skulle skaffa sig en tjänst skulle det troligen vara en annan.17 

Diagram 16. Av de som känner till tjänsten. Hur troligt är det att 
du skaffar den? 

 

Källa: Rörlig bild, Stelacon 2013

2.2 Svenskt tv-utbud
I public service-kanalerna har det informationsinriktade programutbudet 
(nyheter, samhälle, kultur, fakta, vetenskap) aldrig varit så omfattande som 
under 2012. De kommersiella kanalerna har däremot gått i motsatt riktning 
och har aldrig tidigare haft ett så litet faktautbud som idag. Det visar den 
årliga undersökningen av de största tv-kanalernas programutbud som görs 
av JMG vid Göteborgs universitet på uppdrag av Myndigheten för radio och 
tv. Undersökningen mäter hur innehållet i de största tv-kanalerna förändrats 
17 Rörlig bild, Stelacon 2013
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över tid. Studien mäter utbud och mångfald i tio kanaler. Mångfalden i ut-
budet undersöks genom att bredden i tv-kanalernas programutbud fastställs. 
Ju fler olika typer av program som en tv-kanal kan uppvisa i sitt utbud, 
desto större bredd antas tv-kanalens programutbud ha. Nytt för årets rap-
port, Svenskt medieutbud 2012, är att även Sveriges Radios programutbud 
och tv-kanalernas playtjänster undersöks. Av årets studie framgår att sedan 
Kunskapskanalen lanserades har det informationsinriktade utbudet mer än 
fördubblats i public service. Det informationsinriktade utbudet har även 
ökat kraftigt i SVT1 och SVT2 främst som ett resultat av att kanalernas 
sändningstid har ökat och fyllts med repriser. Utbudet i SVT Play överens-
stämmer i stort med utbudet i SVT1 och SVT2. SVT Play är inte mer un-
derhållningsinriktad än SVT:s huvudkanaler. TV4 skiljer sig fortfarande 
klart från de andra kommersiella kanalerna vad gäller utbudet, men under 
senare år har det informationsinriktade utbudet i TV4 minskat.

2.3 Nya krav på tjänster för att öka  
tillgängligheten i tv
Myndigheten för radio och tv har i uppgift att besluta om krav på tjäns-
ter som ska göra svenska tv-sändningar lättare att nå för personer med 
funktionsnedsättning. Programföretag som sänder via marknätet och via 
satellit har en generell skyldighet att främja tillgängligheten för personer 
med  funktionsnedsättning. Varje år ska programföretagen redovisa för 
MRTV vad de har gjort för att underlätta för personer med funktionsned-
sättning att ta del av deras program. När MRTV fattar beslut om hur och 
i vilken omfattning kanalernas utbud ska göras tillgängligt tas det hänsyn 
till leverantörens finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen 
av tillgänglighetstjänster. I bedömningen av en leverantörs finansiella 
förutsättningar att tillgängliggöra tjänster ingår därför programtjänstens 
tittarandel. Myndigheten för radio och tv har beslutat att särskilda skyldig-
heter inte ska gälla för en leverantör vars programtjänst har en tittartids-
andel som understiger en procent. De har istället en generell skyldighet att 
främja tillgängligheten. 

För de kanaler som har en tittartidsandel på en procent eller mer gäller mer 
omfattande skyldigheter.  Flera av TV4 AB:s kanaler har en tittartidsandel 
om minst en procent och för dem gäller särskilda skyldigheter. TV4 AB ska 
i ökande omfattning tillgängliggöra ljud och bild i kanalerna TV4, 7 En 
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del av TV4-gruppen, TV4 Sport, TV4 Fakta och TV11. Förinspelade och 
direktsända tv-program ska textas och teckenspråktolkas. Bolaget ska göra 
bilden tillgänglig genom uppläst text och syntolkning. TV4 AB får använda 
andra tilläggstjänster eller liknande teknik för att öka tillgängligheten.

För de kanaler som sänds i marknätet och satellit och som har en tittar-
tidsandel på mindre än en procent gäller en generell skyldighet att främja 
tillgängligheten av tv program med tekniska tilläggstjänster som textning, 
teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text och liknande teknik. De 
generella skyldigheterna gäller för närvarande 28 svenska programföretag 
som sänder i marknätet och via satellit. Kraven gäller till och med 30 juni 
2016. Myndigheten ska varje år pröva om leverantörerna istället för generella 
skyldigheter ska åläggas särskilda skyldigheter för att främja tillgängligheten.
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3 DISTRIBUTION AV TV

Tv levereras till konsumenterna med hjälp av olika slags sändningstekniker 
såsom kabel, satellit, marknät eller bredband. Med distributionsplattform 
avses den fysiska infrastruktur som används för att elektroniskt överföra bild 
och ljud till en mottagare. När tv-signalerna förflyttas mellan sändaren och 
mottagaren, tar de ett visst utrymme i anspråk. Utrymmet kan exempelvis 
vara i etern (trådlöst) eller i kablar beroende på vilket distributionssätt som 
används. Marksänd och satellitsänd tv överförs trådlöst i etern medan kabel- 
och ip-tv översänds i kabel, så kallad trådsändning. Kabel-tv är den vanli-
gaste distributionsformen men ip-tv är den som ökar mest.

MMS Mediamätning i Skandinavien AB mäter kontinuerligt tv-kon-
sumtionen i Sverige. Dess basundersökning visar vilka mottagningssätt 
de svenska hushållen använder genom en enkätundersökning.  I tabel-
len nedan visas en fördelning av de svenska hushållens olika former för 
tv-mottagning under perioden 2005 till 2012. Av tabellen framgår att 
antalet hushåll som tar emot tv via kabel har minskat något. Även satellit 
och mottagning via marknätet har minskat till skillnad från ip-tv som 
har ökat. Att summan i tabellen överstiger 100 % beror på att några hus-
håll har flera tv-apparater och tar emot tv på fler än ett sätt. 1 Andelen 
som inte vet hur de tar emot tv har ökat och andel hushåll med kabel-tv 
är låg jämfört med PTS marknadsandelar. Det kan bero på att det är 
många hushåll med kabel-tv i flerfamiljshus som är kollektivt anslutna 
via sin fastighetsägare. 

Tabell 23. Andel hushåll i procent fördelade efter mottagningsform 
för tv

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Marknätet 31,3 31,5 31,5 31,4 29,0 30,0

Kabel 56,6 52,5 49,6 44,8 40,3 35,4

Satellit 18,4 17,0 17,0 17,1 16,2 15,6

Ip-tv - 4,8 5,3 6,9 6,7 11,5

Ingen tv - - - - 0,2 0,1

Vet ej - - - - 9,9 10,0

- Uppgift saknas

Källa: MMS Mediamätning i Skandinavien AB

1  MMS Mediamätning i Skandinavien AB
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3.1 Distribution av tv via marknätet
Marknätet är den äldsta infrastrukturen för tv-sändningar i Sverige. Nätet 
började byggas redan på 1950-talet och var den enda distributionsformen 
för tv fram tills 1980-talet. Nu sker sändning av radio och tv i marknätet 
via 54 sändarstationer som når merparten av de svenska hushållen. Det 
finns även cirka 600 mindre sändarstationer som ska nå de hushåll som 
inte nås av de stora sändarstationerna. Tv-signalen överförs oftast trådlöst i 
etern mellan de olika sändarstationerna via så kallade radiolänkarna. Sänd-
ningsutrymmet i etern är en ändlig resurs och för att undvika störningar i 
näten regleras frekvensutrymmet av nationella och internationella telekom-
munikationsorgan. Eftersom frekvensutrymmet för marksänd tv är mer 
begränsat än för andra distributionsformer har riksdagen beslutat att det 
krävs sändningstillstånd för sådana sändningar. Regeringen ger tillstånd 
för public-service i marknätet och Myndigheten för radio och tv till övriga 
kanaler. Inom andra distributionsplattformar bygger distributionen helt 
på ett avtalsförhållande mellan programbolagen och distributören/ope-
ratören. Marknätet kan framförallt tas emot i enfamiljshus eftersom det 
i flerfamiljshus kan vara svårt att ta emot marknätets signaler. Eftersom 
flerfamiljshus i de flesta fall inte har någon möjlighet att ta emot marksänd 
tv genom centralantenn krävs det att hushållet har en inomhusantenn.  
I dag skulle teoretiskt sett cirka 25 % av hushållen i flerfamiljshus kunna 
ta emot marksänd tv via en bordsantenn enligt Teracom AB:s beräkning.2 
Enligt MMS tar 30 % av de svenska hushållen emot marksänd tv.

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

3.2 Distribution av kabel-tv
I början av 1980-talet inleddes utbyggnaden av kabelnät till hushållen och 
är idag det vanligaste sättet att ta emot tv i Sverige. Kabel-tv-nät är byggda 
speciellt för att kunna distribuera ett stort antal tv-kanaler samtidigt till 

2  Teracom AB:s beräkning.
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alla som är anslutna till nätet. För att kunna nå alla anslutna hushåll med 
samtliga kanaler krävs det hög kapacitet i hela nätet. Ett kabel-tv-nät utgår 
från en huvudcentral som matas med innehåll i form av tv-kanaler. Inne-
hållet eller signalen kan komma från marknät, satellit eller fibernät för att 
sedan vidaresändas i kabelnätet. Från huvudcentralen utgår en eller flera 
ledningar som var och en successivt förgrenar sig ut mot slutanvändarna. 
Stora kabel-tv- operatörer har nät över hela landet där de olika huvudcen-
tralerna kan vara sammankopplade via ett stomnät som operatören förfogar 
över. Ledningarna i kabel-tv-nätet närmast huvudcentralen utgörs vanligen 
av optisk fiber medan ledningarna närmast slutanvändarna utgörs vanligen 
av koaxialkabel. Kabel-tv- operatören, det vill säga den som förfogar över 
ledningsstrukturen i kabel-tv-nätet, kan äga eller hyra de ledningar som 
ingår i nätet eller på annat sätt ingå avtal om att få utnyttja dessa delar. De 
delar av nätet som finns i fastigheterna ägs dock alltid av fastighetsägarna. 
Kabel-tv-nät finns mestadels i tätortsområden och har begränsad utbred-
ning i glest bebyggda områden. I mer än 80 % av flerfamiljshusen finns det 
ett fastighetsnät för kabel-tv. Enligt MMS är det cirka 35,4 % av de svenska 
hushållen som aktivt tar emot tv via kabel. Däremot har drygt hälften av de 
svenska hushållen en teoretisk möjlighet att ta emot kabel-tv.

3.3 Distribution av tv via satellit
Tv via satellit introducerades under 1980-talet då satelliternas kapacitet 
ökade och därmed kunde börja användas för att distribuera tv-program 
direkt till allmänheten. År 1989 togs satelliten ASTRA i bruk vilket 
innebar ett genombrott i Sverige för tv distribuerad via satellit. Tack vare 
högre sändareffekt på satelliterna kunde betydligt mindre och billigare 
parabolantenner börja tillverkas. Då satelliter skickar tv-signaler direkt 
till hushållens parabolantenner kallas sändningen DTH (Direct-To- 
Home). Satelliterna befinner sig alltid ovanför samma punkt på ekvatorn 
och tar emot tv-signaler från markstationer och förstärker dem för att 
sända tillbaka dem över ett visst bestämt geografiskt område där de tas 
emot av parabolantenner. Satellitsändningar används också inom ramen 
för andra utsändningsformer av tv-sändningar. Parabolantenner vid 
Kaknästornet tar emot satellitsändningar och sänder ut dem i marknätet. 
På samma sätt skickas tv-sändningar från satelliter i många fall vidare 
ut i kabel-tv eller bredbandsnät. Satellitsystemen ASTRA och Thor når 
alla nordiska länder även om räckvidden begränsas av vissa topografiska 
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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 koordi-
neras internationellt för att undvika störningar. Eftersom frekvensut-
rymmet inte är lika begränsat som för sändningarna i marknätet behövs 
inte tillstånd för satellitsändningen. Enligt MMS tar cirka 15,6 % av de 
svenska hushållen emot tv via satellit men teoretiskt skulle många fler 
kunna ta emot tv via satellit eftersom den erbjuder god yttäckning över 
hela Sverige.

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

Fiber-LAN är nät där ledningar från respektive användare är anslutna till 
en gemensam kopplingsutrustning. Därifrån går de, via optisk fiber, vidare 
till en huvudcentral. Liksom i ett traditionellt kabel-tv-nät sker matningen 
med tv-kanaler från huvudcentralen med marknät, satellit eller fiber. En 
speciell signalering krävs i nätet för att distribution ska bli effektiv och för 
att undvika att man skickar samma tv-kanal flera gånger samtidigt i nätet. 
Ledningarna till slutanvändaren har begränsad kapacitet och därför krävs 
ett system för att prioritera störningskänslig trafik, som tv, före mindre 
känslig trafik till exempel sökningar på internet. Sammantaget innebär det 
här att tv-distribution via fiber-LAN är mer komplicerad än tv-distribution 
i ett traditionellt kabel-tv-nät.

Fiber-LAN har hög överföringskapacitet och ger möjlighet för dubbelriktad 
kommunikation. Ett xDSL-nät är i princip uppbyggt på samma sätt som ett 
fiber-LAN-nät, med skillnaden att xDSL-nät använder TeliaSoneras kop-
parledningar istället för optisk fiber för att ansluta slutanvändarna.  
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Ett xDSL-nät möjliggör, liksom fiber-LAN, dubbelriktad kommunikation. 
Överföringshastigheten i en xDSL-anslutning beror på avståndet mel-
lan slutanvändaren och kopplingsstationen. Det maximala avståndet från 
telestationen till slutanvändaren är teoretiskt ca 3 km för tv-distribution via 
xDSL. För att möjliggöra hdtv-sändningar är det största avståndet 1,5 km 
mellan kopplingsstation och slutanvändare. Man kan minska avståndet 
mellan kopplingsstationen och slutanvändarna genom att helt enkelt flytta 
kopplingsstationen från telestationen och montera den i ett flerfamiljshus. 
Det är dock ovanligt eftersom det medför att antalet slutanvändare per 
kopplingsstation minskar, vilket gör att kostnaden per slutanvändare ökar. 
Tv via xDSL kan nå hushåll i både flerfamiljshus och enskilda hus. Enligt 
MMS är det 11,5 % av hushållen som tar emot ip-tv men PTS bedömer att 
mer än 60–70 % av befolkningen teoretiskt sett skulle kunna ta del av tv 
via xDSL. Det är främst i mer tätbebyggda områden som det finns förut-
sättningar att få tv via xDSL. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i snabb takt 
och ip-tv-leverantörerna fortsätter att satsa på nya tjänster. Enligt regeringens 
bredbandsstrategi bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit per sekund år 2020. 

3.5 Distribution av tv via internet
Med webb-tv menas tv som distribueras via internet. Det finns två olika 
former av webb-tv. Den ena formen innebär direktsändning eller uppspel-
ning av tv-program som startas på tider som bestäms av den som sänder ut 
programmen, i likhet med vanlig tablålagd tv. Den andra formen av webb-tv 
innebär inspelade tv-program som lagras i en katalog på en webbsida vilket 
ger användaren möjlighet att bestämma när programmet ska sändas, ofta 
kallad beställ-tv, se nedan. Webb-tv har andra förutsättningar för tv-sänd-
ningar än övriga distributionsformer eftersom webb-tv inte förutsätter att 
någon särskild tv-operatör paketerar och förmedlar tv-kanalerna. Istället sker 
utsändningen oftast efter en direktkontakt mellan tittaren och webbplatsen. 
Utsändningen förutsätter däremot att tittaren har tillgång till en bredbands-
uppkoppling till internet och tv-programmens kvalitet beror på bredbands-
uppkopplingens hastighet och tillhandahållen serverkapacitet. Utbyggnaden 
av bredbandsnät är därför en förutsättning för etableringen av webb-tv. 
Genomslaget för mobilt bredband innebär också en ökad tillgång till webb-
tv även utanför hemmet. Webb-tv distribueras som strömmande media 
(streaming). Det innebär att varje tv-program spelas upp från en server och 
distribueras över internet medan tittaren ser på programmet. Tittaren laddar 
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under tiden ner många korta sekvenser av programmet som visas direkt utan 
att innehållet lagras på förhand på datorns hårddisk. I Nordicoms undersök-
ning Mediebarometern för 2012 uppger cirka 49 % av befolkningen i åldern 
9–79 år att de har tillgång till tv via internet.

3.6 Distribution av beställ-tv
Beställ-tv eller video on demand (VoD) är en tjänst som har utvecklats i 
Sverige sedan slutet av 90-talet och gör det möjligt för tittaren att själv välja 
program från en katalog och inte från en tv-tablå. Beställ-tv distribueras över 
tv-operatörernas nät eller över internet. Flera tv-operatörer erbjuder beställ-tv 
via digital-tv-boxen genom att tittaren med sin fjärrkontroll väljer program 
från en katalog av utbud. Tv-programmet spelas sedan upp som unicast, 
vilket innebär att tittaren själv kan starta, stoppa och spola i programmet. 
Utbudet av beställ-tv består både av gratis- och betaltjänster. Kvaliteten för 
beställ-tv över internet varierar beroende på vilken typ av anslutning man 
använder sig av och hur hög belastningen är i nätet. Belastningen i nätet 
påverkas av hur många det är som samtidigt använder sig av det. Vid stora 
händelser och evenemang kan kvaliteten på sändningen bli sämre eftersom 
det då är många samtidiga användare.

3.7 Distribution av mobil-tv
Distributionen av mobil-tv är densamma som tv via internet men över 
mobilnät. Sedan mitten av 2000-talet har de svenska hushållen med 
tillgång till en 3G-telefon haft möjlighet att titta på tv i sina mobiler. Idag 
sker utsändningen av tv-program via mobilnät både i tredje och fjärde 
generationens mobiltelefoni, 3G och 4G. Programmen distribueras med 
streamingteknik, s.k. unicast, som innebär att man skickar en individuell 
videoström från den server där programmet är lagrat till en enskild mot-
tagare. 4G, även kallad Long Term Evolution (LTE), är nästa utvecklings-
steg av 3G. LTE kan erbjuda betydligt högre dataöverföringshastigheter 
än 3G men än så länge har endast LTE implementerats framför allt i 
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Utbyggnaden av LTE pågår 
dock kontinuerligt och i snabb takt. Alla tjänster i LTE – tal, data och tv-
sändningar – konkurrerar dock om basstationens kapacitet inom det geo-
grafiska område som den täcker. Det gör det svårt att garantera ljud- och 
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bildkvaliteten för tv som sänds genom mobiltelefonnätet. I LTE-standar-
den finns i dag visst stöd och funktion för multicast, dvs. att man sänder 
samma program till många mottagare på en gång men det har ännu inte 
testats på den svenska marknaden. En multicast-teknik är multimedia 
broadcast multicast services (MBMS) som Ericsson har utvecklat. Man 
använder samma spektrum som för mobiltelefoni och inga nya frekvenser 
behöver tilldelas. Tekniken är standardiserad men har ännu inte fått något 
genomslag på marknaden. I Nordicoms undersökning Mediebarometern 
för 2012 uppger cirka 25 % av befolkningen i åldern 9-79 år att de har 
tillgång till tv i mobilen.
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4 BRANSCHSTRUKTUR
Detta kapitel är skrivet av Jonas Ohlsson och Staffan Sundin, Nordicom, på 

uppdrag av Myndigheten för radio och tv. 

Den svenska mediemarknaden är under snabb utveckling. Övergången till 

digital teknik har minskat både produktions- och distributionskostnaderna på 

etermedieområdet och gjort det möjligt att lansera nya, i regel nischade, tv-

kanaler. Samtidigt ökar konsumtionen och annonseringen på internet mycket 

kraftigt. 2012 blev året då konkurrensen på marknaden för film och tv-serier via 

abonnemangstjänster på nätet tog fart på allvar. På dagspressmarknaden har 

en omfattande strukturomvandling satt stor press på företagen att hitta nya sätt 

att hålla uppe intäktsnivåerna. Samtliga förändringar innebär stora utmaningar 

för de etablerade medieföretagen i sin strävan att behålla sina konsumenter och 

annonsörer. 

4.1 Mediekonsumtion och 
reklaminvesteringar
Företagen på den svenska mediemarknaden får sina intäkter från huvud-
sakligen två olika håll: från försäljning av annonsutrymme till annonsörer 
och från försäljning av medieinnehåll till konsumenter. Betydelsen av de 
olika intäktskällorna varierar dock stort, såväl mellan de olika delarna av 
mediemarknaden som mellan enskilda medieföretag. När det gäller för-
säljningen till mediekonsumenterna utgörs en särskild intäktsström av de 
licensmedel som i statens regi bidrar till finansieringen av Sveriges Televi-
sion, Sveriges Radio och Utbildningsradion. 

En tydlig tendens under senare år är att både publik- som annonsmarknaden 
skär alltmer över mediegränserna. I båda fallen är konkurrensen mycket hög. 
Att kampen om mediepublikens uppmärksamhet har ökat över tid framgår 
av tabell 1. Även om den samlade tid vi lägger på medieanvändning har 
förblivit relativt konstant (omkring sex timmar), har de senaste åren innebu-
rit omkastningar mellan vad vi lägger tiden på. För den största nedgången i 
samlad användningstid står radion. 

Nedgången för tv och dagspress har varit mer begränsad, i synnerhet om 
användningen via internet tas med i beräkningarna. Av tabellen framgår 
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tydligt den förskjutning från traditionella medier till internet som skett 
under de senaste tio åren. I genomsnitt spenderade vi över en och en 
halv timme på internet per dag under 2012. Skillnaden i användningstid 
mellan olika åldersgrupper är dock fortfarande mycket hög, beträffande 
både räckvidd och användningstid. 

Tabell 24.  Användningstid för olika medier i hela befolkningen 
9–79 år en genomsnittlig dag, 2002, 2007 och 2012 (minuter)

2002 2007 2012 Förändring 
2002/2012 %

Förändring 
2007/2012 %

Radio 124 100 84 -32 -16

Television1 102 99 93 -9 -6

Dagstidning2 28 28 21 -25 -25

Bok 21 19 19 -10 ±0

Tidskrifter 14 13 12 -14 -8

Mp3 u.s. 11 21 … +91

Video/dvd 11 12 8 -27 -33

Internet 19 61 96 +405 +57

   Sociala medier3 u.s. u.s. 18 … …

   Traditionella 
   medier4

u.s. u.s. 8 … …

1. Avser genomsnittlig tid för vanlig television. Inkluderas tv-tittande via internet ökar tiden för 2012 
till 98 minuter. 
2. Avser genomsnittlig tid för papperstidningen. Inkluderas dagstidningsläsning på nätet ökar tiden 
för 2012 till 25 min. 
3. Med sociala medier avses här socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller blogg. 
4. Med traditionella medier på internet avses morgontidning, kvällstidning, tidskrift eller tv. 

Källa: Bearbetning av Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2012. 

Svenskars mediekonsumtion påverkas i relativt liten utsträckning av 
svängningar i den allmänna konjunkturen. Reklammarknaden präglas 
i jämförelse av en betydligt högre konjunkturkänslighet. Efter ett par år 
av stigande reklaminvesteringar vände reklammarknaden nedåt under 
2012. De samlade investeringarna i mediereklam minskade med 2,1 % 
jämfört med året före och landade på strax under 32 miljarder kr (tabell 
25). Tillbakagången speglade det allmänna konjunkturläget i landet. 
Tillväxten i BNP sjönk under året från 3,9 till 0,8 % och arbetslösheten 
steg från 7,8 till 8,0 % (SCB). Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska 
läget är prognosen att reklammarknaden som helhet kommer fortsätta 
att krympa också under 2013.1 

1 Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM), pressmeddelande 130315
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Nedgången i reklaminvesteringarna gäller emellertid inte alla medietyper. 
Trots en vikande konjunktur växte annonseringen på internet under 2012 
med 9,9 %, till 7,7 miljarder kr. Internet passerade därmed den tryckta 
dagstidningen som landets största reklambärare. För den största ökningen 
under året stod dock marknadsföringen via mobiltelefoner: plus 101,2 %. 
Till de medier som sett sin del av annonskakan minska under senare år 
hör dagspressens pappersutgåvor – minus 12,3 % under 2012 – och tid-
skriftsbranschen – minus 9,4 %. Av tabell 25 framgår tydligt den pågående 
strukturomvandlingen på reklammarknaden där annonsörerna väljer att 
förlägga en allt större del av sin annonsering till internetbaserade mediefor-
mer. Reklamen följer med andra ord publiken ut på nätet. 

Tabell 25. Reklaminvesteringar i Sverige 2007, 2011 och 2012 
(Mkr, %)

Intäkter Mkr Andel % Förändring % 
2011/20121

2007 2011 2012 2007 2011 2012

Internet 4 069 6 455 7 674 12,7 20,2 24,1 +9,9

Dagstidningar 9 116 7 859 6 881 28,6 24,6 21,6 -12,3

Television 4 726 5 753 5 935 14,8 18,0 18,6 +4,0

Direktreklam 4 417 3 981 3 840 13,8 12,4 12,1 -3,5

Gratispublika-
tioner

1 938 2 587 2 507 8,3 8,1 7,9 -3,6

Tidskrifter 2 483 1 915 1 760 7,8 6,0 5,5 -9,4

Utomhus-
reklam

1 039 1 102 1 030 3,3 3,4 3,2 -5,7

Radio 701 759 672 2,2 2,4 2,1 -11,2

Tryckta  
kataloger

2 081 704 493 6,5 2,2 1,5 -28,1

Annonsbilagor 468 460 465 1,5 1,4 1,5 +1,1

Mobilmark-
nadsföring

21 191 381 0,1 0,6 1,2 +101,2

Bio 91 126 113 0,3 0,4 0,4 -10,3

Butiksmedia 63 111 96 0,2 0,3 0,3 -13,3

Text-tv 28 12 10 0,1 0,0 0,0 -23,4

Totalt 31 924 32 009 31 847 100 100 100 -2,1

Kommentar: Avser löpande priser, netto, inklusive reklamskatt. 1Tillväxten är baserad på jämför-
bart underlag.

Källa: Svensk Reklammarknad 2011 och www.irm-media.se, Institutet för reklam- och mediestatistik 
(IRM). 
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4.2 Den svenska tv-marknaden
Sett till utvecklingen under senare år framstår televisionen som det av de 
traditionella medierna som klarat sig bäst i den allt hårdare konkurrensen 
på mediemarknaden. Jämfört med utvecklingen för dagspress och radio 
har publikbortfallet för tv under 2000-talet varit begränsat. Tv har därför 
stärkt sin position som det mest utbredda mediet i Sverige, både när det 
gäller andel användare per dag och samlad användningstid. I det senare 
fallet har en viss nedgång i tittandet genom traditionella tv-apparater kom-
penserats med ett ökat tv-tittande via nätet.

Den starka positionen hos publiken har avspeglat sig på annonsmark-
naden. Både 2009, 2010, 2011 och 2012 slutade med rekordresultat för 
tv-branschen i fråga om annonsintäkter. Som följd har tv under samma 
år ökat sin andel av den totala reklammarknaden från 15,4 % (2008) till 
rekordhöga 18,6 % 2012. Under fjärde kvartalet 2012 passerade tv även 
dagspressen på listan över svenska annonsmedier och överträffas därmed 
endast av internet i fråga om reklamintäkter. Också det är rekord.2

Trots en tilltagande globalisering på tv-området domineras den svenska 
tv-marknaden fortfarande av inhemska aktörer. År 2012 svarade svensk-
ägda kanaler för över 82 % av den totala tittartiden. Resultatet förklaras 
huvudsakligen av Sveriges Televisions (SVT) och TV4s starka ställning 
hos publiken. Likafullt är televisionen den del av den svenska medie-
marknaden där närvaron av internationella aktörer är mest påtaglig. På 
listan över företag som är aktiva på den svenska tv-marknaden återfinns 
flera av världens största mediekoncerner (tabell 3). 

Tabell 26. Tv-företagens publik 2012 (%)

Huvudägare Land Företag/kanaler Antal 
kanaler

Publik 3–99 år An-
del av tittartid %

Förvaltningsstiftelse SE SVT, UR 5 36,6

Bonnier SE TV4 AB/C More 20 29,0

Stenbeck SE MTG/Viasat 18 16,6

ProSiebenSat.1 TY Kanal 5 AB 2 8,3

Discovery Holding US Discovery m.fl. 6 2,2

Viacom US MTV, Nickelode-
on, VH-1 m.fl.

5 1,3

2 Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)
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Huvudägare Land Företag/kanaler Antal 
kanaler

Publik 3–99 år An-
del av tittartid %

Disney US Disney Channel 3 1,7

Time Warner US Cartoon Net-
work, CNN m.fl.

7 1,0

TF1 FR Eurosport m.fl. 3 0,8

BBC UK BBC World 
News m.fl. 

4 0,6

Övriga … … … 2,0

Totalt 100,0

Källa: Bearbetning av MMS årsrapport 2012. 

Än mer påtaglig blir internationaliseringen om man istället tittar på var 
innehållet i det svenska tv-utbudet produceras. År 2012 stod amerikan-
ska produktioner för 43 % av den samlade programtiden i de fem största 
svenska tv-kanalerna (SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5). Det svensk-
producerade programmen svarade för endast 40 %.3 Också på marknaden 
för tv-distribution finns flera stora utländska aktörer (tabell 27). Com 
Hem, som med cirka 1,75 miljoner anslutna hushåll är landets största 
kabel-tv-distributör, ägs sedan 2011 av det engelska investmentföretaget 
BC Partners. Telenor, som äger Canal Digital, ägs av norska staten. Tele-
nor gick år 2010 även in på den svenska programbolagsmarknaden genom 
att av Bonnier AB förvärva 35 % av aktierna i C More Entertainment.

Tabell 27. Företag på marknaden för distribution av radio och tv, 
intäkter och resultat 2011 (Mkr) 

Huvudägare Företag Intäkter Resultat e.  
finansiella poster

BC Partners Com Hem 4 515 1 165

Staten Teracom Group 4 059 325

varav rörelsegren:

Boxer Sweden 2 011 2783

Teracom Sweden 1 478 4693

Norska staten (54) Telenor1 1 791 103

Canal Digital Sverige 1 548 98

Canal Digital Kabel-TV 243 5

Stenbeck … …

Stenbeck/MTG Viasat 1 769 784

3 Svenskt medieutbud 2012, beräkningar
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Huvudägare Företag Intäkter Resultat e.  
finansiella poster

Stenbeck/Tele2 Tele2TV2 … …

1. Telenor bedriver även distribution av television via bredband i B2 Bredband. Denna verksamhet 
särredovisas inte. 

2. Stenbecksfären bedriver även kabel-tv-distribution i och distribution via bredband i Tele2. 
Denna verksamhet särredovisas inte.

3. Avser rörelseresultat.

Källa: Årsredovisningar

Den svenska tv-marknaden har under 2000-talet kommit att domineras av 
fyra olika aktörer. Trots den ökade konkurrensen har SVT kunna behålla 
sin position som landets marknadsledande tv-företag när det gäller andel 
av den totala tittartiden (se tabell 26). Andraplatsen innehas av Bonnier 
AB, som äger sammanlagt 20 kanaler, varav en handfull ingår i marknätet 
(TV4-Gruppen) och resten i premium- och betal-tv-gruppen C More. 
Nästa lika många kanaler – 18 – har Stenbecksfären. Fyra av dem – TV3, 
TV6, TV8 och TV10 – ingår i koncernens reklamfinansierade fri-tv-
utbud, medan de övriga hör till betal-tv-segmentet Viasat. Fyra på listan 
över de största aktörerna på tv-marknaden är SBS med Kanal 5 och Kanal 
9. Båda är huvudsakligen reklamfinansierade. 

Vid sidan av det traditionella tv-utbudet ökade konkurrensen kring 
film och tv-serier kraftigt under 2012 genom lanseringen av en rad nya 
internetbaserade abonnemangstjänster. Bland dessa märks i synnerhet 
amerikanska Netflix och HBO Nordic, samt svenska Filmnet, som ägs 
av C More. MTG annonserade under året ytterligare investeringar i 
nättjänsten Viaplay såväl som i den traditionella betal-tv-verksamheten 
Viasat. Den senare verksamheten har redovisat stagnerade tillväxtsiffror i 
fråga om antal nordiska abonnenter under både 2011 och 2012.4

Dominansen av ett fåtal stora aktörer får konsekvenser för ägarstrukturen 
på den svenska tv-marknaden. I jämförelser med övriga Europa framstår 
Sverige som ett av de länder där ägarkoncentrationen på tv-området är 
som allra störst. År 2012 svarade kanaler tillhörande de två största ägar-
grupperingarna för nära två tredjedelar av den samlade tittartiden (tabell 
28). Motsvarande andel för de fyra största var över 90 %. Som framgår 
av tabellen har ägarkoncentrationen efter en successiv tillbakagång sedan 
1990-talet åter ökat under de senaste åren. En viktig förklaring är att SVT 
har lyckats stärka sin position bland tittarna. Efter nära två decennier av 

4 Bokslutskommuniké 2012, MTG AB
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mer eller mindre konstant minskande publikandelar kan public servicefö-
retaget se tillbaka på tre år av stigande tittarsiffror.

Tabell 28. Ägarkoncentration på svenska tv-marknaden; andel av 
tittartiden 1997, 2000, 2009 och 2012 (procent)

1997 2000 2009 2012 Förändring 
1997/2012 %

Förändring 
2009/2012 %

Den störste 
ägaren

47,7 44,1 32,9 36,6 -11,1 +3,7

De två största 
ägarna

75,4 70,9 61,8 65,6 -9,8 +3,8

De fyra största 
ägarna

93,9 90,9 88,1 90,5 -3,4 +2,4

Källa: Bearbetning av MMS årsrapport 2012. 

De senaste årens framgångar på publik- och annonsmarknaderna har lämnat 
positiva avtryck i tv-företagens bokslut. Både Stenbecksfärens tv-bolag (med 
verksamhetsområde Norden) och SBS TV har sedan 2009 redovisat årliga 
överskott omkring eller över 20 % (tabell 29). I båda fallen rör det sig om 
börsnoterade koncerner och kanal- och programutbud med en utpräglad 
underhållningsprofil. För den tredje stora kommersiella aktören på markna-
den, Bonnier AB, har vinstnivåerna varit betydligt lägre. År 2011 drogs det 
samlade överskottet från tv-rörelsen dessutom ned av ett negativt resultat för 
premiumdivisionen C More. Licensfinansierade SVT har av naturliga skäl 
inte kunnat dra nytta av de senaste årens framgång på annonsmarknaden 
för tv-branschen (eller för den delen av företagets stärkta position på publik-
marknaden). Intäktsökningen sedan 2009 har också varit jämförelsevis be-
gränsad. Företaget saknar dock vinstsyfte varför intäkterna mer eller mindre 
oavkortat gått in i rörelsen.
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Tabell 29. De största tv-företagens lönsamhet, 2009–2011. Intäkter 
(Mkr), resultat efter fin. poster (Mkr) och nettomarginal (procent)

2009 2010 2011

MTG/Viasat Intäkter 8 147 8 731 9 123

(Norden) Resultat1 1 545 1 915 2 000

Vinstmarginal2 19,0% 21,9% 21,9%

Bonnier (TV4, C 
More)

Intäkter 5 543 6 019 6 594

(Norden) Resultat 348 671 220

Vinstmarginal 6,3 % 11,1 % 3,3 %

Sveriges Televi-
sion AB

Intäkter 3 804 4 156 4 169

(Sverige) Resultat 10 42 28

Vinstmarginal 0,3 % 1,0 % 0,7 %

SBS (Kanal 5 
AB)

Intäkter 1 059 1 160 1 212

(Sverige) Resultat 267 313 278

Vinstmarginal 25,2 % 27,0 % 22,9 %

1. Avser rörelseresultat. 
2. Avser bruttomarginal.

Källa: Företagens årsredovisningar, bearbetning.

För de företag som svarar endast för mindre delar av den svenska tv-
marknaden har det ekonomiska utfallet varit sämre. Såväl Viacom som 
Time Warner redovisade förluster för sina svenska verksamheter under 
2011 (tabell 30). Det gjorde också Axess Publishing, det företag inom 
Ax:son Johnson-sfären (Nordstjernankoncernen) som sedan 2006 driver 
den markbundna tv-kanalen Axess TV. Under 2011 uppgick förlusten 
till tio mkr efter intäkter på endast sju mkr, för företaget som också ger 
ut tidskriften Axess. Både tv-kanalen och tidskriften har ett innehåll 
med inriktning mot samhällsfrågor, kultur och vetenskap.   
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Tabell 30. Programföretag på den svenska tv-marknaden 2011. 
Intäkter och resultat efter finansiella poster (Mkr)

Huvudägare Företag Kanaler1 Intäkter Resultat

Sverige Totalt Totalt

Bonnier TV4 AB TV4, Sjuan, 
TV 11, sex 
övriga TV4-
kanaler

4 406 4 406 506

Bonnier (65) Telenor 
(35)

C More  
Entertainment

Ett femtontal 
C More-
kanaler

1 157 2 188 -286

Förvaltningsstiftelse Sveriges  
Television AB

SVT1, SVT2, 
SVT24, 
Barnkanalen, 
Kunskapska-
nalen2

4 169 4 169 28

Förvaltningsstiftelse Sveriges 
Utbildnings-
radio AB

Kunskapska-
nalen2

294 294 -4

Stenbeck MTG –  
Affärsområde  
Betal-TV 
Norden

Tretton 
Viasat-kanaler 

… 47303 9234

Stenbeck MTG –  
Affärsområde 
Fri TV Skandi-
navien

TV3, TV6, 
TV8, TV10

… 43933 1 0774

ProSiebenSat.1 SBS TV AB Kanal 5, Kanal 
9

1 212 1 212 278

Viacom MTV Net-
works AB

MTV, Nickelo-
deon, VH-1, 
Comedy 
Central

169 169 -9

Time Warner Millennium 
Media Group 
och Turner 
Broadcasting

Star!, Show-
time, Silver, 
TNT 

213 213 -8

TF1 Eurosport 
Television AB

Två Euro-
sport-kanaler

69 69 1

Nordstjernan Axess  
Publishing

Axess TV 7 7 -10

1. Uppgifter om kanaler avser februari 2013. 
2. Kunskapskanalen produceras i samarbete mellan Utbildningsradion och Sveriges Television. 
3. Exkl. eventuella koncernelimineringar.  
4. Avser rörelseresultat. 

Källa: Företagens årsredovisningar. 
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4.3 Den svenska radiomarknaden
Den svenska radiomarknaden har en delvis annan finansieringsform 
än tv-marknaden, framförallt beroende på den mer eller mindre totala 
avsaknaden av traditionella publikintäkter. Radioföretagens verksamhet 
finansieras istället nära nog uteslutande genom antingen licensavgifter 
– som är fallet med Sveriges Radio (SR) eller reklamförsäljning – som 
är fallet med de kommersiella aktörerna. Det ger radiobranschen den 
kanske mest renodlade intäktsstrukturen som förekommer på med-
iemarknaden. Radion har under en följd av år fått se sin andel av den 
totala medieanvändningen minska. Under 2008 passerades radion av 
televisionen som det medium som svensken i genomsnitt lägger mest tid 
på. Tre år senare gick även internet förbi. Den genomsnittliga tiden som 
läggs på radiolyssnande har på tio år minskat med en dryg tredjedel.

Trots nedgången i lyssnande lyckades de privata radioföretagen under en 
följd år att stärka radions ställning som reklammedium. År 2011 var ett 
rekordår för radion, både i fråga om andel av reklamkakan och absoluta för-
säljningstal. Totalt uppgick reklamintäkterna till 759 miljoner kr, en ökning 
med nästan 40 % på bara sex år.5 Det innebar att radion ökat sin andel av 
den samlade medieannonseringen från 1,9 % år 2005 till 2,4 % 2011. Under 
2012 vände dock den positiva trenden tvärt. Nedgången blev hela 11,2 %, 
vilket innebar att en stor del av de senaste årens uppgång raderades. Oaktat 
de senaste årens snabba upp- och nedgångar kan konstateras att radion fort-
sätter att stå för en mycket begränsad del av den samlade reklammarknaden. 
År 2012 uppgick reklamintäkterna i radion till endast elva % av dem för 
televisionen. Av de enskilda företagen på radiomarknaden är SR överlägset 
störst – beträffande både omsättning och lyssnande. Företagets intäkter upp-
gick 2011 till 2,5 miljarder (tabell 31), vilket är drygt tre gånger mer än de 
totala reklaminvesteringarna på radiomarknaden. När det gäller lyssnandet 
råder en liknande relation mellan SR och de privata radioföretagen. 

5 IRM
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Tabell 31. Företag på den svenska radiomarknaden 2011. Intäkter 
och resultat efter finansiella poster (Mkr)

Huvudägare Företag Intäkter Resultat

Förvaltningsstiftelse Sveriges Radio 2 513,3 7,6

Stenbeck MTG1 ca 380,0 …

ProSiebenSat.1 SBS Radio2 366,5 42,0

NRJ SA NRJ-sfären 53,6 15,2

Norrköpings Tidningar Media Norrköpings Radio 
& Co 

24,0 4,4

Christer Jungeryd,  
Pia Jungeryd Kittel

Svenska Medietjänster 
AB3

24,0 -0,1

Erik Roll (33), Anders Elfström 
(33), Roger Dackegård (33)

Filt 14,4 0,3

Li Skarin Massa Media i Piteå 9,2 0,3

Daniel Bengtsson (60)  
Mats Bengtsson (40)

DB Media 8,5 1,1

Munck Sverige (91) Produktionsbolaget 
Munck

6,8 0,2

Erland Karling (33), Per Juhlin 
(33), Daniel Nilsson (33)

Beppo Ljudproduktion 6,6 0,5

Upsala Nya Tidning Uppsala Musikradio 
City4

6,0 2,3

Anders Olsson A-One Produktion 5,5 0,5

Kommentar: Mediekoncernerna driver sin verksamhet på den svenska radiomarknaden via en 
rad majoritets- eller minoritetsägda bolag för koncessionsägande, programproduktion, nationell 
reklamförsäljning, lokal reklamförsäljning etc. Denna ägarstruktur försvårar redovisningen. 
1. Intäkterna är uppskattade. Modern Times Group AB redovisar inte ekonomiska uppgifter för 
sin verksamhet på radioområdet. 
2. De ekonomiska uppgifterna avser SBS Radio och dess dotterbolag exkl. koncernelimineringar. 
3. De ekonomiska uppgifterna avser Svenska Medietjänster och dess dotterbolag exkl. koncer-
nelimineringar. 
4. Enligt avtal ansvarar MTG Radio (Kilohertz AB) för sändningarna på företagets frekvens (106,5) 
sedan 2008. 

Källa: Företagens årsredovisningar.

Den privata delen av den svenska radiomarknaden har sedan 1990-talets 
mitt genomgått en genomgripande förändring. Alltfler av de enskilda 
lokala kanalerna har antingen köpts upp eller på annat sätt knutits till 
något av de två stora nätverken på marknaden, SBS Radio och MTG 
Radio. Vid ingången av 2013 kontrollerade de 101 av landets 103 lokala 
sändningstillstånd. Tillsammans med SRs stora dominans innebär det 
att det råder en betydande ägarkoncentration också på radiomarknaden 
– något som reflekteras inte minst i radioföretagens intäkter: år 2011 
svarade de tre största företagen för uppskattningsvis 95 % av den svenska 
radiobranschens samlade intäkter (tabell 31). 
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Under de senaste åren är det framför allt SBS som kraftigt stärkt sin position 
på radiomarknaden. Genom förvärv och samarbetsavtal har företaget mer 
än dubblerat sitt innehav av sändningslicenser, från 31 år 2008 till 74 fem 
år senare. Mätt i lyssnarandelar var SBS i början av 2013 nära nog dubbelt 
så stort som MTG (tabell 32). I takt med den ökade tillväxten har även 
företagets lönsamhet förbättrats. Åren 2010 och 2011 uppgick vinstmargina-
len till 13,8 respektive 11,5 %, efter intäkter på 299 respektive 367 miljoner 
kr (tabell 33). Då MTG inte särredovisar resultatet från sin radioverksamhet 
saknas motsvarande siffror för företaget.  

Tabell 32. Konkurrensen om radiopubliken, januari 2013. Daglig 
räckvidd, genomsnittlig lyssnartid per dag samt marknadsandel 
(lyssnartid) 

Nätverk Daglig 
räckvidd1 %

Lyssnartid2 
min.

Marknadsandel3 
%

Sveriges Radio 59,8 145 79,7

SBS Radio 25,1 56 13,0

MTG Radio 16,6 48 7,3

Totalt 74,0 147 100,0

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) 2013 i åldrarna 12–79 år. Resultaten omfattar endast lyssning på kanaler tillhö-
rande 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 radiokanal. 
3. Andel av den totala lyssnartiden. 

Källa: Bearbetningar av TNS Sifos nationella PPM-mätningar. 

Tabell 33. SBS Radio: licenser, räckvidd, omsättning och resultat 
efter finansiella poster, 2007–2011

2007 2008 2009 2010 2011

Licenser (antal) 31 31 40 40 54

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

Intäkter (Mkr) 274,5 290,5 291,0 298,8 366,5

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

Vinstmarginal (%) -0,9 1,7 6,2 13,8 11,5

1. Räckviddssiffrorna avser första kvartalet varje år och gäller åldrarna 7–79 år. Underlaget bygger 
på intervjudata och kan därför inte direkt jämföras med resultatet i tabell 9, som bygger på PPM. 

Källa: Myndigheten för radio och tv, Nordicom (antal licenser); TNS-Sifo (räckvidd), årsredovis-
ningar SBS Radio (intäkter, resultat och vinstmarginal). 
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4.4 De största medieföretagen 
Den svenska mediemarknaden domineras av en liten grupp stora företag. 
En genomgång av de största aktörerna på den svenska mediemarknaden 
visar dock att det rör sig om en relativt heterogen skara, både vad gäller 
ursprung och ägarförhållanden. Här finns såväl gamla, väl etablerade 
mediesläkter (t.ex. familjerna Bonnier i Stockholm, Hjörne i Göteborg 
och Ander i Karlstad), som inhemska och utländska börsjättar (t.ex. 
svenska Kinnevik/MTG, norska Schibsted och tyska ProSiebenSat.1). 
Till de allra största medieägarna hör också den förvaltningsstiftelse som 
äger public service-företagen SVT, SR och UR. Inom dagspressen kon-
trolleras flera lokala och regionala marknader av tidningsföretag ägda av 
ideella tidningsstiftelser.

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 34). 

Tabell 34. Vertikal integrering inom tv, radio och dagspress bland 
de största aktörerna på den svenska mediemarknaden, 2012 

Fri-TV Betal-TV Radio Kvälls-
press

Morgon-
press

Gratis-
press

Bonnier X X X X X

Statliga 
sfären

X X

Schibsted X X

MTG X X X X

SBS X X

Stampen X X
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Men det finns också tecken som pekar i motsatt riktning. Efter en miss-
lyckad storsatsning på en nationell edition av gratistidningen Metro be-
slutade Stenbecksfären under 2011 att begränsa utgivningen av tidningen 
(då ägd av Metro International, nu ett helägt dotterbolag i Kinnevikkon-
cernen) till de tre storstadsregionerna. Samma år valde Bonnier att dra sig 
tillbaka från landsortspressen. I och med försäljningen av tre lokaltidning-
ar i Skåne är också Bonniers tidningsverksamhet numera koncentrerad 
till Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2011 övergav koncernen sin 
satsning på gratistidningen Stockholm City och i början av 2013 avyttra-
des ägarmajoriteten i landets största biografkedja, SF Bio. I slutet av 2012 
sålde tidningskoncernen Stampen i Göteborg sin ägarandel i SBS Radio 
till den tyske huvudägaren ProSiebenSat.1. I och med försäljningen är den 
svenska dagspressens ägarinflytande i kommersiella radio begränsad till en 
handfull lokala sändningstillstånd. Mot bakgrund av dagspressföretagens 
stora engagemang vid införandet av privat lokalradio i början av 1990-talet 
är det ett faktum som förtjänar en extra betoning. 

Bland de tretton största medieaktörerna i Sverige 2011 återfinns sju kon-
cerner, Bonnier, Schibsted, Stenbeck, ProSiebenSat.1, Egmont, Telenor 
och Aller, som alla har starka positioner i flera nordiska länder (tabell 35). 
Även KF Media och statliga Teracom har viss verksamhet i grannländerna. 
Av de större aktörerna är det public service-företagen, Stampen, MittMe-
dia, Norrköpings Tidningar Media och det utlandsägda Com Hem som 
uteslutande är verksamma på den svenska marknaden.

Tabell 35. Ägare på den svenska mediemarknaden. Medieintäkter 
i Sverige och totalt samt totala intäkter 2011 (Mkr)

Ägare Huvud-
bolag

Sverige Totalt Koncer-
nens totala 

intäkter

Större företag (va-
rumärken) i Sverige

Familjen 
Bonnier 

Bonnier AB 16 785 30 479 30 479 Albert Bonniers 
Förlag, Wahlström & 
Widstrand, Forum, 
Bonnier Carlsen, 
Bonnier Audio, 
Adlibris, Bonnier 
Tidskrifter, Semic, 
Dagens Nyheter, 
Sydsvenskan, Ex-
pressen, Dagens In-
dustri, TV4, C More, 
Svensk Filmindustri, 
SF Bio, Homeenter, 
Discshop
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Ägare Huvud-
bolag

Sverige Totalt Koncer-
nens totala 

intäkter

Större företag (va-
rumärken) i Sverige

Svenska 
staten

12 0951 12 0951 …

varav SVT, 
SR och UR

7 419 7 419 7 419 Sveriges Television, 
Sveriges Radio, 
Utbildningsradion 

varav 
Teracom

4 059 4 059 4 059 Teracom, Boxer 

Svenska 
staten (60), 
Danska 
staten (40)

varav 
Posten 
Norden AB

1 226 1 226 39 466 Tidningstjänst

Familjen 
Hjörne (87)

Stampen 5 603 5 603 5 603 Göteborgs-Posten, 
V-TAB, Liberala Tid-
ningar (VLT, Nerikes 
Allehanda, 12 lokal-
tidningar samt gra-
tistidningar), Medi-
abolaget Västkusten 
(Hallandsposten, 
Hallands Nyheter, 
TTELA, Bohuslä-
ningen, Strömstads 
Tidning), Appelberg 
Publishing Group, 
Stampen Media 
Partner

Familjen 
Stenbeck 
(>50 genom 
direkt och 
indirekt 
ägande)

Stenbecks-
fären2

Ca  
5 950

17 441 97 886

varav  
Modern  
Times 
Group 

4 293 13 473 13 473 TV3, TV6, TV8, 
Viasat, Strix, MTG 
Radio (Rix FM)

varav Metro 
Internatio-
nal

649 2 039 2 039 Metro

Varav 
CDON 
Group3

… 1 929 3 404 CDON

Blommen-
holm Indu-
strier (26), 
investe-
ringsfonder

Schibsted 
A/S

4 849 16 659 16 659 Svenska Dagbla-
det, Aftonbladet, 
Blocket, Hitta.se, 
Sandrew Metro-
nome

BC Part-
ners4

Com Hem 4 515 4 515 4 515 Com Hem
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Ägare Huvud-
bolag

Sverige Totalt Koncer-
nens totala 

intäkter

Större företag (va-
rumärken) i Sverige

Kooperativa 
Förbundet 

KF 2 670 2 670 37 284 Akademibokhan-
delsgruppen, Nor-
stedts Förlagsgrupp 
(Norstedts, Rabén & 
Sjögren), Tidningen 
Vi, Pan Vision

Erik och 
Asta Sun-
dins Stif-
telse (88)

Norrkö-
pings 
Tidningars 
Media

1 811 1 811 1 811 Norrköpings 
Tidningar, Östgöta 
Correspondenten, 

Norrländska Social-
demokraten, Norr-

bottens-Kuriren, 
Upsala Nya Tidning 
(50) samt ytterligare 

4 lokaltidningar

Norska 
Staten (54)

Telenor5 1 789 8 084 114 116 Canal Digital

Egmont 
Fonden

Egmont In-
ternational 
Holding6

1 514 12 523 12 523 Egmont Kärnan, 
Nordisk Film, 
Egmont Tidskrifter, 
Vagabond 

Nya Stiftel-
sen Gefle 
Dagblad 
(70)

MittMedia 
Förvalt-
nings AB

1 584 1 584 1 584 Sundsvalls Tidning, 
Gefle Dagblad, 
Arbetarbladet, 
Östersunds-Posten, 
Dalarnas Tidningar 
samt ytterligare 8 
lokaltidningar

KKR och 
Permira 
(88)7

ProSieben-
Sat.1

1 588 26 840 26 840 SBS TV (Kanal 5, 
Kanal 9), SBS Radio

Familjen 
Aller

Aller  
Holding

1 428 4 908 4 908 Aller Media

1. SVT:s, SR:s och UR:s avgifter till Teracom är eliminerade. 
2. Stenbecksfären bedriver genom Tele2 kabel-tv-verksamhet som inte särredovisas. CDON:s 
medieförsäljning i Sverige uppskattas till cirka 1 000 miljoner kronor. 3. I CDON:s medieintäkter 
ingår även försäljning av elektronik och leksaker. 
4. Com Hem såldes 2011 av Carlyle Group och Providence Equity till BC Partners. 
5. Telenor bedriver även distribution av television via bredband i B2 Bredband. Denna verksam-
het särredovisas inte. 
6. Uppgifterna för Sverige avser koncernens totala medieintäkter exklusive koncernelimineringar. 
7. KKR och Permira kontrollerar 88 % av rösterna och 51 % av aktiekapitalet i ProSiebenSat1. 
ProSiebenSat1:s verksamhet i Norden övertogs 2013 av Discovery Communications. 

Källa: Företagens årsredovisningar.
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4.4.1 Bonnier

Bonnier AB är landets i särklass största mediekoncern med en omsätt-
ning 2012 på 29,2 miljarder kronor, varav något mer än hälften i Sverige. 
Koncernen vidgade under 1900-talet successivt sina verksamhetsfält och 
tillhör de allra största aktörerna inom så gott som alla mediesektorer i 
Sverige med undantag för radio och musik. Efter en rad uppmärksam-
made förvärv under 2000-talets inledande decennium, varav köpet av 
TV4 under 2007 och Canal+-kanalerna i Norden (senare C More) året 
därpå hör till de största, har tillväxten i koncernen stannat av. I fyra 
år i rad har Bonnier redovisat en stagnerad eller minskad omsättning. 
Två av åren, 2009 och 2012, har slutat med förlust (tabell 36). Av de 
förvärv som genomförts under de två senaste åren kan flera hänföras till 
bok- och förlagsmarknaden. Bland dessa märks framförallt köpen av det 
stora finska förlaget WSOY (2011) och Sveriges ledande återförsäljare av 
pocketböcker, Pocket Shop (2012).  

Tabell 36. Intäkter och resultat efter finansnetto för Bonnier AB 
2008–2012 (Mkr)

2008 2009 2010 2011 2012

Bonnier AB Intäkter 29 731 30 960 30 870 30 520 29 176

Resultat 1533 -228 1000 664 -217

Vinstmar-
ginal

5,2% -0,7% 3,2% 2,2% -0,7%

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Bonnier AB.

Den huvudsakliga orsaken till det negativa resultatet 2012 är fallande 
vinstnivåer på den nordiska bokmarknaden och TV-verksamheten 
(tabell 37). I det senare fallet är det i första hand den förlusttyngda 
premiedivisionen C More som drar ner resultatet. Stora släpande 
kostnader till följd av ränteutgifter och avskrivningar av övervärden 
(goodwill) från 2000-talets stora och i huvudsak lånefinansierade 
företagsförvärv inverkar också. Till ljuspunkterna hör en betydande 
ekonomisk uppryckning för Sydsvenskan i Malmö under 2012. Hit 
hör också Dagens Industri, som under en rad år hört till Sveriges allra 
lönsammaste tidningsföretag. 
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Tabell 37. Intäkter och rörelseresultat för Bonnier AB efter affärs-
område 2012 (Mkr)

Affärsområde Intäkter Andel av 
intäkter %

Rörelse-
resultat EBITA

Rörelse-
marginal %

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Books Nordic 4 096 3 964 14 13 147 379 4 10

Books  
International

2 204 2 302 7 8 214 277 10 12

Broadcasting 8 161 8 014 28 27 385 731 5 9

Business to 
Business

1 040 1 093 4 4 80 56 8 5

Magazine 4 907 5 250 17 17 142 164 3 3

News Sweden 4 736 5 360 16 18 232 222 5 4

Growth Media 4 216 3 987 14 13 222 79 5 2

Övrigt -184 -151   -616 -645   

Totalt 29 
176

29 
819

100 100 806 1 263 3 4

Källa: Bokslutskommuniké, Bonnier AB.

En viktig organisatorisk förändring under 2012 var att produktionen av 
TV4s nyhets- och samhällsprogram, inklusive den redaktionella perso-
nalen på 400 personer, överfördes till ett eget bolag, Nyhetsbolaget AB. I 
likhet med övriga stora svenska kommersiella nyhetsföretag (t.ex. Stampen, 
MittMedia och Schibsted) har den redaktionella personalen i Bonnier-
gruppens nyhetsföretag, t.ex. Dagens Nyheter, Sydsvenskan och nämnda 
Nyhetsbolaget, utsatts för betydande neddragningar under de senaste åren.  
I början av 2012 inleddes sändningarna av den rena nyhetskanalen TV4 
News men i maj 2013 kom beskedet att den kommer läggas ner. 

4.4.2 Den statliga sfären

Den statliga sfären är den näst största medieägaren i Sverige. Basen i de 
statligt ägda medieföretagen utgörs av public service-bolagen Sveriges 
Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion vilka ägs av Förvalt-
ningsstiftelsen för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveri-
ges Utbildningsradio AB. Den sammanlagda omsättningen för stiftel-
sens bolag uppgick 2011 till 7,4 miljarder kr, en ökning med 7 % jämfört 
med året före. Sedan 2009 har årsavgiften för hushållen legat oförändrad 
på 2 076 kr (tabell 38). 
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Det av staten helägda Teracom AB med en omsättning under 2011 
på 1,5 miljarder kr (1,5 miljarder) svarar för utsändning av radio och 
television i marknäten. Dotterbolaget Boxer TV-Access AB säljer utöver 
särskilda kanalpaket också bredband och telefoni tillsammans med tv 
(s.k. Triple Play) på den svenska marknaden. Företagets omsättning för 
2011 uppgick till 2,0 miljarder kr (2,0 miljarder) och vinstmarginalen 
efter finansiella poster till 14 % (15 %). 

Tabell 38. Intäkter de statliga mediebolagen, 2008–2011

2008 2009 2010 2011

Radio- och tv-avgiften (kr) 2 032 2 076 2 076 2 076

Antal avgifter (1000-tal) 3 457 3 480 3 4551 3 469

Intäkter totalt (Mkr)2 10 812 10 966 11 813 12 095

varav de tre programföretagen 6 911 6 879 7 365 7 419

1. År 2010 reducerades antalet avgifter med 41 000 till följd avförändrade regler för juridiska 
personer.
2. SVT:s, SR:s och UR:s avgifter till Teracom är eliminerade. 

Källa: Årsredovisningar, Radiotjänst i Kiruna AB. 

4.4.3 Schibsted

Den norska mediekoncernen Schibsted etablerade sig i mitten av 
1990-talet i Sverige och blev snabbt en av landets största medieägare. 
Koncernen har sedan länge haft en mycket stark ställning inom norsk 
dagspress. Under 2000-talet har koncernen gjort stora investeringar på 
internetområdet, framför allt inom rubrikannonsering där Schibsted är 
störst i Europa. Den utomnordiska andelen av omsättningen har idag 
vuxit till att omfatta omkring 18 % (tabell 39). 

Tabell 39. Intäkter och rörelseresultat för Schibsted efter division 
2012 och 2011 (MNOK)

Division Intäkter Andel av 
intäkter %

Rörelse- 
resultat EBIT

Rörelse- 
marginal %

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Rubrikannon-
ser online

3 535 3 123 24 22 954 821 27 26

Mediehus 
Norge

6 475 6 477 44 45 564 708 9 11
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Division Intäkter Andel av 
intäkter %

Rörelse- 
resultat EBIT

Rörelse- 
marginal %

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Mediehus 
Sverige

3 495 3 575 24 25 384 398 11 11

Mediehus 
International

904 980 6 7 -35 3 Neg. 0

Övrigt och 
huvudkontor

354 223 2 2 -318 -250 Neg. Neg

Totalt 14 763 14 378 100 100 1 549 1 680 11 11

Kommentar: Intäkterna inkluderar koncernelimineringar. Växelkursen för norska kronan jämfört 
med den svenska (SEK/NOK) var 0,8528 för år 2012 och 0,8755 år 2011.

Källa: Årsredovisning, Schibsted Media Group.

Till skillnad från dess närmsta svenska motsvarighet, Bonnier, är Schibsted 
ett börsnoterat bolag. Störste ägaren, med 26 % av aktiekapitalet, är Blom-
menholm Industrier, ett företag med koppling till den tidigare ägar-familjen. 
Under 2012 fanns dock majoriteten av ägarna utanför Norge, bland dem 
flera utländska finansbanker och investmentbolag. Till de större ägarna, med 
omkring 4,2 % av aktierna, hör också NWT-koncernen i Karlstad. 

Sedan Schibsted förvärvat Aftonbladet 1996 och Svenska Dagbladet 
1998 har koncernen positionen som en av de största dagspressutgivarna. 
Koncernen är även en mycket stor aktör på internet med sajter som 
aftonbladet.se, Blocket och hitta.se. Aftonbladet.se har sedan starten 
1994 skaffat sig en unik position ifråga om nationell utbredning för ett 
enskilt nätbaserat nyhetsmedium. Under december 2012 uppgick den 
dagliga räckvidden till 1,8 miljoner unika användare. Motsvarande do-
minans gäller också för tidningens mobilsajt, vars räckvidd vid utgång-
en av året nästan passerade 1 miljon dagliga användare (TNS Sifo). 
Nätsajtens plustjänst hae år 2012 omkring 160 000 prenumeranter. 
Intäkterna från annonseringen på aftonbladet.se passerade under året 
annonsintäkterna från papperstidningen, ett förhållande som också det 
är unikt i svensk dagspress. 

Även om dagstidningsverksamheten också fortsättningsvis svarar för 
huvudparten av Schibstedkoncernens intäkter så är det en andel som 
krymper (tabell 40). När det gäller lönsamhet är det också den väx-
ande rubrikannonseringen som visar de klart högsta vinstnivåerna. År 
2012 uppgick vinstmarginalen (EBITDA) för säljsajterna Blocket.se och 
Bytbil.com till 54 %. Motsvarande andelar för Aftonbladet respektive 
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Svenska Dagbladet var 14 respektive 5 %. Förhållandena inom den 
norska verksamheten uppvisar ett liknande utfall. Såväl den svenska 
som den norska tidningsverksamheten har därför genomfört omfattande 
besparingsprogram under de senaste två åren. 

Tabell 40. Intäkter och rörelseresultat för Schibsted efter affärs-
område 2012 och 2011 (MNOK)

Affärsområde Intäkter Andel av intäkter %

2012 2011 2012 2011

Rubrikannonser online 3 661 3 222 24 21

Tryckta dagstidningar 8 415 9 001 55 60

Nättidningar 2 255 1 923 15 13

Filmer 134 206 1 1

Övriga 864 642 6 4

Elimineringar -566 -616 - -

Totalt 14 763 14 378 100 100

Kommentar: Växelkursen för norska kronan jämfört med den svenska (NOK/SEK) var 0,8528 för 
år 2012 och 0,8755 år 2011.

Källa: Årsredovisningar, Schibsted Media Group.

4.4.4 Stenbecksfären

Stenbecksfären utgörs av en grupp koncerner som kontrolleras av Jan 
Stenbecks barn via direkt eller indirekt ägande. Totalt omsatte gruppen 
2011 cirka 17,4 miljarder kronor inom mediesektorn. Störst bland gruppens 
mediekoncerner är Modern Times Group (MTG) med en omsättning 2012 
på 13,3 miljarder kronor (tabell 41). MTG AB är idag ett mer eller mindre 
renodlat tv- och radioföretag, medan Metro International, CDON Group 
och några dotterbolag till Tele2 svarar för Stenbecks aktiviteter inom gratis-
tidningar, e-handel och kabel-tv. Under 2012 avnoterades Metro Internatio-
nal från Stockholmsbörsen. Företaget är numera ett helägt dotterbolag till 
Stenbeckfamiljens investmentbolag Kinnevik. MTG, CDON Group och 
Tele2 är alla börsnoterade företag.
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Tabell 41. Intäkter och resultat MTG, koncernen och den nordiska 
tv-verksamheten, 2009–2012 (Mkr) 

2009 2010 2011 2012

Modern Times 
Group

Intäkter 12 427 13 101 13 473 13 336

Resultat (EBT) -1 553 2 355 -637 2 124

Nettomarginal -12,5% 18,0% -4,7% 15,9%

Varav:

Fri-TV-Skandina-
vien1

Intäkter2 3 820 4 247 4 393 4 157

Rörelseresultat 
(EBIT)

820 1 082 1 077 793

Bruttomarginal 21,5% 25,5% 24,5% 19,1%

Betal-TV-Norden Intäkter2 4 327 4 484 4 730 4 925

Rörelseresultat 
(EBIT)

725 833 923 834

Bruttomarginal 16,8% 18,6% 19,5% 16,9%

1. Ingående kanaler 2012: TV3, TV6, TV8, TV10 (Sverige), TV3, TV3+, TV3 PLUS (Danmark), TV3, 
Viasat4 (Norge). 
2. Exkl. ev. koncernelimineringar.

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Modern Times Group. 

Tyngdpunkten i Stenbecksfärens medieverksamhet har sedan starten 
av TV3 1987 legat på televisionsområdet. Verksamheten utgörs av ett 
hundratal tv-kanaler, varav ett tjugotal i Sverige, som paketeras, distri-
bueras och marknadsförs av koncernens satellitoperatör Viasat. För att 
minska beroendet av den konjunkturkänsliga annonsmarknaden har 
MTG strävat mot att kontinuerligt öka andelen abonnemangsintäkter. 
Sedan 2009 har betal-tv-segmentet (Viasat) också successivt ökat sin 
andel av såväl intäkter som överskott för koncernens nordiska tv-verk-
samhet. Däremot har förhållandet mellan annonser och publikintäkter 
i koncernen som helhet förblivit huvudsakligen oförändrat (tabell 42). 
Samtidigt är det just det huvudsakligen annonsfinansierade fri-tv-seg-
mentet i Sverige, Norge och Danmark som varit MTG:s mest lönsamma 
division under senare år (tabell 41).  
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Tabell 42. Fördelningen mellan olika intäktskällor MTG, 2009–
2012 (procent)

2009 2010 2011 2012

Annonser 43 43 44 44

Prenumerationer 47 46 47 47

Övrigt 10 11 9 9

Totalt 100 100 100 100

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Modern Times Group. 

MTG driver även Strix som är ett av de ledande produktionsbolagen i 
Norden. Verksamheten är framför allt inriktad på reality-tv som produ-
ceras för de skandinaviska och holländsk/belgiska marknaderna. Bolaget 
har också utvecklat och exporterat flera egna format. På radiomarknaden 
tillhör MTG de större aktörerna i både Sverige och Norge.

År 2011 genererades 75 % av koncernens intäkter i Skandinavien. Om-
sättningen har sedan år 2000 ökat betydligt snabbare i de övriga skandi-
naviska länderna än i Sverige. De senaste åren har koncernen gjort stora 
investeringar på tv-marknaderna i Östeuropa. Gratistidningen Metro 
som Stenbeck började ge ut i Stockholm 1995 blev snabbt en stor fram-
gång och kom att bilda grunden för en mediekoncern, Metro Interna-
tional. Koncernen expanderade mycket snabbt men har de senaste åren 
tvingats till ett flertal nedläggningar och avyttringar på grund av stora 
förluster. Koncernen gav i maj 2012 ut editioner av Metro i åtta länder.

4.4.5 Stampen

Stampen är moderbolag i den koncern som ger ut Göteborgs-Posten och 
som har familjen Hjörne som majoritetsägare. Genom en rad övertagan-
den av andra tidningsföretag runt om i Sverige under åren 2005–2008 
etablerade sig Stampen som landets största tidningskoncern i fråga om 
enskilda titlar. Förvärven innebär en ökning av omsättningen på över 
200 %, samtidigt som koncernens andel av den totala dagspressuppla-
gan nästan fördubblades, från 8,2 % (2005) till 16,1 % (2011). Under 
senare år kan dock skönjas en viss koncentrering av koncernens intressen 
i dagspressen till Västsverige. År 2011 såldes Karlskoga-Kuriren till Nya 
Wermlands-Tidningen och året därpå avyttrades Motala & Vadstena 
Tidning till NTM-koncernen. Försäljningarna följdes under 2013 av 
ett förvärv av aktiemajoriteten i Ortstidningar i Väst tillsammans med 
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Gota Media. Företaget ger ut fem lokaltidningar i Västsverige. Stampens 
dominans på den västsvenska tidningsmarknaden ökade därmed ytterli-
gare.  

Tidningsrörelsen är sedan 2013 organiserad i tre affärsområden, Gö-
teborgs-Posten, Mediabolaget Västkusten med bland andra Hallands 
Nyheter, Hallandsposten och Bohusläningen samt Liberala tidningar för 
tidningarna i Mellansverige med bland andra VLT, Nerikes Allehanda 
och gratistidningen Mitt i Stockholm (tabell 43). Koncernen är också en 
mycket stor aktör på tryckerimarknaden genom dotterbolaget V-TAB. 
Tryckeriverksamheten svarade år 2012 för 31 % av Stampens totala 
omsättning. Stampen Media Partner (SMP) driver några internetsajter, 
bland annat Familjeliv och Svenska Fans, samt kundtidningsförlaget 
Appelberg Publishing Group. Under 2012 köptes produktionsbolaget 
OTW Media. Stampen är även majoritetsägare i utvecklingsbolaget Mkt 
media som drivs tillsammans med MittMedia, Lidköpingspress och 
Eskilstuna-Kuriren. 

Tabell 43. Intäkter och rörelseresultat (EBITA) per affärsområde, 
Stampen, 2012 och 2011 (Mkr)

Affärsområde Intäkter1 Andel av 
intäkter %

Rörelse- 
resultat EBITA

Rörelse- 
marginal %

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Göteborgs-
Posten 

1 166 1 244 20 21 19 75 2 6

V-TAB 2 072 2 126 36 36 75 22 4 1

Promedia 1 112 1 179 19 20 48 80 4 7

Mediabolaget 
Västkusten

606 608 10 11 -21 25 -3 4

Mitt i  
Stockholm

319 358 5 6 69 85 22 24

Stampen Me-
dia Partners

561 334 10 6 30 7 5 2

Övriga verk-
samheter

    -133 127   

Totalt 5 391 5 603 100 100 87 420 2 7

1 Intäkter för affärsområden anges exklusive koncerneliminering 

Källa: Bokslutskommuniké, Stampen AB.

Till följd framför allt av minskade annonsintäkter i tidningsrörelsen, sjönk 
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koncernens omsättning med 3 % under 2012. Vinstmarginalen (resultat 
före skatt) föll från 6,1 till 1,8 %. Hade det inte varit för försäljningen av 
minoritetsposten i SBS Radio, vilket innebar ett resultattillskott på 108 
miljoner kr, hade året slutat med förlust (tabell 44). 

Tabell 44. Intäkter och resultat efter finansiella poster, Stampen, 
2008–2012 (Mkr)

2008 2009 2010 2011 2012

Intäkter 5 096 5 072 5 196 5 603 5 391

Nettoresultat 154 173 136 343 99

Nettomarginal (%) 3,0 3,4 2,6 6,1 1,8

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Stampen AB. 

4.4.6 SBS

Till de större aktörerna på den svenska etermediemarknaden hör sedan 
några år SBS Media Group. Med tv-kanalerna Kanal 5 och Kanal 9 och 
radioföretaget SBS Radio innehar gruppen andraplatsen på listan över de 
största kommersiella aktörerna på fri-tv-marknaden och förstaplatsen på 
samma lista för kommersiell radio.  SBS köptes år 2007 av den börsnote-
rade tyska tv-koncernen ProSiebenSat.1, vars huvudägare är riskkapital-
bolagen Permira och KKR. Koncernen har sedan köpet varit den enda 
ickenordiska aktören med en mer omfattande verksamhet på den svenska 
mediemarknaden. Omsättningsmässigt är koncernen i ungefär samma 
storlek som Bonnier. Under senare år har dock vinstnivåerna varit betyd-
ligt högre i den tyska koncernen än i den svenska (tabell 45).

Tabell 45. Intäkter och nettoresultat ProSiebenSat.1, 2008–2012 
(miljoner euro)

2008 2009 2010 2011 2012

ProSieben-
Sat.1

Intäkter (milj. 
euro)

3 054,2 2 760,8 3 000,0 2 756,2 2 356,2

Resultat före 
skatt (milj. euro)

-68,4 233,1 233,1 366,6 324,7

Nettomarginal 
(%)

-2,2 8,4 7,8 13,3 13,8

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer ProSiebenSat.1. 

Under det tyska ägarskapet har SBS svenska verksamhet redovisat stora 
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ekonomiska framgångar med snabb tillväxt och hög lönsamhet. I början av 
november 2012 offentliggjordes att koncernen köpt de sista utestående ak-
tierna (20 %) i SBS Radio AB av Stampen. En månad senare kom beskedet 
att ProSiebenSat.1 kommit överens om en försäljning av sin nordiska tv- och 
radioverksamhet till amerikanska mediekoncernen Discovery Communica-
tions. Värdet på affären uppskattades till omkring 11,6 miljarder kr (1,325 
miljarder euro), vilket gör den till en av de största någonsin på den nordiska 
mediemarknaden. Discovery Communications är världens ledande media- 
och underhållningsföretag inom dokumentärområdet med 4 600 anställda 
och en räckvidd på över 400 miljoner hushåll världen över. Företaget står 
bakom ett 150-tal tv-kanaler, varav Discovery Channel, TLC, Animal 
Planet och Oprah Winfrey Network hör till de mer framträdande. År 2011 
uppgick företagets omsättning till 4 487 miljoner dollar (ca 29,2 miljarder 
kr), vilket var en ökning med 8 % jämfört med året före. Köpet av SBS 
följdes direkt av ett förvärv av 20 % av tv-sportnätverket Eurosport från den 
franska mediekoncernen TF1. I och med de båda affärerna väljer Disco-
very inte bara att utöka sin produktportfölj med allmänunderhållning och 
idrottssändningar, företaget skaffar sig också ett fotfäste på den europeiska 
radio- och tv-marknaden – den nordiska inte minst. 
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5 UTBUD OCH TJÄNSTER I RADION
Det svenska radiolandskapet består av radioformerna nationell radio, kommersiell 

lokalradio och ideell närradio. Sveriges Radio har flest lyssnare och är de enda 

som sänder i hela Sverige. Varje dag lyssnar mer än 70 % på radio men de yngre 

lyssnar allt mindre på radion vilket till viss del kan bero på konkurrensen från de 

nya musiktjänsterna. Populäraste radiokanalen är P4 och därefter talkanalen P1. 

Det finns även ett brett utbud av kanaler att lyssna på via mobilen och webben. 

Dessutom finns det möjlighet att lyssna på program via poddfiler och på webben 

som redan har sänts. 

5.1 Nationell radio
Idag är det enbart public service-företagen, Sveriges Radio AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB (UR), som har tillstånd att sända nationell radio i 
Sverige. Sveriges Radios och UR:s verksamhet styrs av regler som fastställs 
av riksdag och regering. Med stöd av radio- och tv-lagen utformar reger-
ingen sändningstillstånd som bestämmer ramarna för verksamheten. Public 
service-företagens nuvarande sändningstillstånd gäller till och med den 31 
december 2013. Av sändningstillståndet framgår bland annat att sändning-
arna ska vara opartiska och sakliga samt att de ska nå ut till så många som 
möjligt. De ska även vara mångsidiga och ta tillvara allmänhetens olika 
intressen i så stor utsträckning som möjligt. Sveriges Radio och UR ägs av 
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och 
Sveriges Utbildningsradio AB. De är självständiga gentemot stiftelsen och de 
medel de får genom radio- och tv-avgiften ges direkt till företagen för att ga-
rantera public service-företagens självständighet mot utomstående intressen.

5.1.1 Sveriges Radio

1925 sände AB Radiotjänst (i dag Sveriges Radio) radio för första gången 
– några timmar varje kväll i en kanal. Det tog 30 år innan sändningar i en 
andra kanal startade. Efter ett flertal omorganisationer och ombildningar 
bildades 1993 det nya bolaget, Sveriges Radio AB. Sveriges Radios verksam-
het finansieras huvudsakligen av radio- och tv-avgiften som bestäms av 
riksdagen. Sedan år 2009 har avgiften varit densamma, 2 076 kr per år. Ra-
dio- och tv-avgifterna inkasseras och förvaltas av Radiotjänst i Kiruna AB. 
År 2012 fick Sveriges Radio 37,2 % av avgiften, vilket blir 2 633 500 tkr.1 

1  www.radiotjanst.se
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5.1.2 Tjänster

Sveriges Radio sänder analogt i fyra rikstäckande kanaler, P1, P2, P3 och 
P4. Samtliga FM-kanaler finns även på webben. Flera av Sveriges Radios 
program kan laddas ner som poddfiler eller prenumereras på via poddra-
dio. Det går även att lyssna på program i mobilen via mobil.sr.se. Dessut-
om levererar Sveriges Radio nyheter och sammanfattningar via tjänsten 
RSS. Sveriges Radio tillgängliggör även valda delar av sitt innehåll som 
ljudfiler på musiktjänsten Spotify och WiMP. Användandet av Sveriges 
Radios utbud på digitala plattformar är fortfarande litet jämfört med det 
traditionella radiolyssnandet, och det är framförallt personer som redan 
är radiolyssnare som också använder utbudet på webb och i mobil.

Många delar av webbplatsens utbud finns numera också tillgängligt via 
en särskild mobilsajt och via applikationer för smarta mobiler. Under 
2011 har Sveriges Radio lanserat förbättrade så kallade Play-appar och 
nya mobilsajter, en för smarta mobiler och en för enklare mobiler. 2

5.1.3 Vad sänder Sveriges Radio?

Musikutbudet på webben och i DAB är ett annat än vad som sänds i 
FM-nätet. Där finns ett större musikutbud i fler genrer. 

Tabell 46. Sveriges Radios utbud

Kanal Innehåll1 Andel  
lyssnare2 %

Teknik3

Den talade kanalen som 
vill ge fördjupning

12,6 FM, webb, 
mobil, DAB, 
DAB+

Konstmusik, jazz, folk-
musik, program på fler 
språk 

1,6 FM, webb, 
mobil

Kanalen för de yngre där 
musiken är viktig

11,3 FM, webb, 
mobil, DAB+

25 lokala kanaler som 
sänder på vardagar

30,0 FM, webb, 
mobil, DAB+ 
Stockholm

2  Sveriges Radios Public Service redovisning 2011, sid 9
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Kanal Innehåll1 Andel  
lyssnare2 %

Teknik3

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

0,3 FM, webb, 
mobil

Metropol 93,8 För unga, mångkulturella 
storstadsbor i Stockholm

0,3 Webb, mobil, 
DAB+

P2 Musik Konstmusik i Stockholm FM, webb, 
DAB+, mobil

P6 Nyheter på flera språk 
sänds i Stockholm

FM, webb. 
mobil

SR Minnen Sändningar ur Sveriges 
Radios arkiv

Webb, DAB, 
mobil

SR Klassiskt Klassisk musik Webb, DAB, 
mobil

SR Sisuradio Finsk kanal Webb, DAB, 
mobil

P3 Star Musik för yngre Webb, DAB, 
mobil

Radioapans  
knattekanal

Radiokanal för barn Webb, DAB, 
mobil

SR c Radiokonst och experi-
mentell radio

Webb

SR Sápmi Samisk kanal Webb, mobil

SR Världen Världsmusik Webb, DAB, 
mobil

1. www.sr.se
2. TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2012
3. www.sr.se

5.1.4 Utbildningsradion

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har sitt ursprung i en statlig försöks-
verksamhet att utveckla radio och tv för utbildningsändamål. Den första 
skolradiosändningen ägde rum 1928 i AB Radiotjänsts regi. 1956 påbörjades 
tv-sändningar i Sverige och samtidigt började företaget sända vuxenutbild-
ning i det nya mediet. UR blev ett eget programbolag 1994 men har ingen 
egen kanal i radio utan sänder på sändningstider i Sveriges Radios kanaler 
efter överenskommelse med dem. UR sänder även tv-program i SVT:s kana-
ler. Programutbudet distribueras förutom via radio och tv även via webb och 
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böcker. UR:s uppdrag är fastställt av riksdag och regering och finns beskri-
vet i sändningstillstånd och anslagsvillkor samt i radio- och tv-lagen. UR 
finansieras med radio-och tv-avgiften. År 2012 fick UR 5,1 % av radio- och 
tv-avgiften och det motsvarar 363 800 tkr.3

5.2 Kommersiell radio
Det finns idag 103 tillstånd att sända analog kommersiell radio fördelade 
över hela Sverige. Ett tillstånd innebär en rätt att sända radio dygnet 
runt inom ett visst sändningsområde. Det kan jämföras med knappt 
900 närradiotillstånd, där det lokala föreningslivet har möjlighet att dela 
på en frekvens inom en kommun. Möjligheten att sända kommersiell 
radio har funnits sedan 1993 men hur tillstånd har fördelats, villkor om 
innehåll och bestämmelser om koncessionsavgifter har växlat genom 
åren. Sedan den 1 augusti 2010 gäller samma bestämmelser om innehåll 
för samtliga tillståndhavare men koncessionsavgifternas storlek varierar 
stort. Avgifternas storlek är beroende av vilket fördelningssystem som 
gällt vid tidpunkten för när tillståndet meddelats och det kommersiella 
värdet av sändningsområdet. 

Av de nuvarande 103 tillstånden har 81 fördelats enligt ett auktionsför-
farande under perioden 1993 – 1995. Koncessionsavgifterna för dessa 
tillstånd varierar stort och uppgår under 2013 till mellan cirka 60 000 
och 3 700 000 kronor. De som har tillstånd i storstadsområdena betalar 
de högsta avgifterna. För att förbättra villkoren för den kommersiella 
radion får tillståndshavarna  en reducering av avgifterna med 12 miljoner 
kronor varje år, från och med 2012. Sänkningen ska fördelas proportio-
nellt i förhållande till tillståndshavarnas andel av de totala avgifterna. 
Åtta tillstånd har fördelats enligt ett urvalsförfarande under perioden 
2001- 2010 och de betalar i år en avgift på 47 000 kronor per tillstånd. 
Slutligen har 14 tillstånd fördelats efter ett slutet anbudsförfarande under 
år 2010. Avgiften betalades som ett engångsbelopp när tillståndet bör-
jade 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. Det finns i dagsläget inga ytterli-
gare lediga frekvensutrymmen att utlysa.

3  www.radiotjanst.se
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5.2.1 Digital kommersiell radio

Under 2012 utlyste Myndigheten för radio och tv sändningsutrymme 
för att sända digital kommersiell radio. Utrymmet motsvarar två sän-
darnät och i ett sändarnät ryms cirka 16 kanaler. Sändningsområdena 
är nedbrytbara i 34 regioner, varför tillstånd kan ges för såväl nationella 
som lokala eller regionala sändningar. Tillståndsprocessen motsvarar den 
som gäller för marksänd tv men med den skillnaden att tillstånd inte 
får ges till bolag som direkt eller indirekt genom ägande eller avtal har 
anknytning till staten, landsting eller kommuner. Myndigheten avslog 
därför hösten 2012 en ansökan från Kanal 75 AB, vars moderbolag ATG 
kontrolleras av staten.  För att få tillstånd måste man också ha tekniska 
och finansiella förutsättningar att sända och aktörerna måste samverka i 
tekniska frågor om bland annat vilken sändaroperatör som ska anlitas. 

Myndigheten kommer att ta ställning till om de kvarvarande 25 ansök-
ningarna, varav fyra regionala, uppfyller kraven för tillstånd och vilka 
som ska meddelas tillstånd. De båda nätverken SBS Radio och MTG 
Radio står för huvuddelen av ansökningarna. Tillståndsprocessen för 
de kommersiella aktörerna pågår inte samtidigt som processen för de 
nya tillstånden för Sveriges Radio. Sveriges Radio sänder idag digital 
kommersiell radio i fyra större sändningsområden i Sverige och bolagets 
sändningstillstånd löper ut den 31 december 2013. Det kommer därför 
först under hösten 2013 bli klart om och i vilken omfattning som Sveriges 
Radio ska bedriva digitala radiosändningar. 

För närvarande driver Teracom AB branschgemensamma digitala test-
sändningar i Stockholm, Gävle och Uppsala. Syftet är att undersöka vad 
användarna tycker om innehåll och tilläggstjänster samt att möjliggöra 
för programbolagen att utvärdera kvalitet, innehåll och tjänster inför 
lanseringen av digitalradio.

5.2.2 Övriga tjänster

De flesta stationerna har även egna appar, som Vinyl 107, RIX FM, Mix 
Megapol, Rockklassiker, The Voice, Bandit Rock, Lugna Favoriter och 
NRJ.  Om du laddar ner en app till din smarta telefon kan du lyssna på 
många av de kommersiella radiostationerna i din mobil.
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5.3 Nätverken
Den analoga kommersiella radion domineras idag helt av de två nät-
verken MTG Radio AB och SBS Radio AB, som båda är delar av stora 
internationella mediekoncerner. MTG Radio AB tillhör Modern Times 
Group MTG AB och SBS Radio AB tillhör SBS Radio Sweden Holding 
AB som numera ägs av Discovery Networks International Holdings 
Limited. I nätverken ingår tillstånd som antingen direkt eller indirekt 
ägs av MTG eller SBS eller tillstånd vars innehavare slutit samarbetsavtal 
med något av nätverken om programinnehåll och reklamförsäljning. 
Myndigheten för radio och tv har under våren 2013 inlett en tillsyn över 
ägar- och avtalsförhållanden inom den kommersiella radion. Den största 
förändringen sedan föregående års Medieutveckling är att samarbetet 
mellan MTG Radio och RBS Broadcasting AB och deras 20 tillstånd nu 
upphört och att RBS sedan årsskiftet istället samarbetar med SBS Radio.

5.3.1 Nätverket MTG Radio

Nätverket MTG Radio består av 28 radiostationer. MTG Radio AB är 
delägare i 16 handelsbolag och fem aktiebolag som sammanlagt innehar 
22 tillstånd. MTG Radio tillhör Modern Times Group MTG AB.  
I nätverket ingår också sex tillståndshavare som har samarbetsavtal direkt 
eller indirekt med MTG Radio om programproduktion. I flera av dessa 
tillståndshavarbolag har Norrköpings Tidningars Media AB (NTM) 
ägarintressen. NTM äger också Radio & Co AB som producerar program 
och säljer reklam åt radiostationerna. Som sagts ovan förlorade nätverket 
en stor samarbetspartner när RBS Broadcasting AB vid årsskiftet istället 
valde att inleda samarbete med SBS Radio. Planet 103,3 i Södertälje AB 
samarbetade tidigare med SBS Radio men under våren 2013 förvärvade 
MTG-sfären samtliga aktier i bolaget. 

Tabell 47. Nätverket MTG Radio 28 stationer

Tillståndshavarbolag där MTG Radio 
AB har ägarintressen, 22 tillstånd

Tillståndshavare med samarbetsavtal 
med MTG Radio, 6 tillstånd 

Handelsbolag Uppsala Musikradio City 106,5 AB

Forum & Marknad 107,7 i Nyköping HB David Olsson Radioproduktion AB

GH Giga Hertz HB Fria Media i Östergötland AB

Göteborg Air 105,9 HB Radio Nova AB

Jönköpings Reklamradio 106,0 HB Göta Radiokanal i Linköping AB
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Tillståndshavarbolag där MTG Radio 
AB har ägarintressen, 22 tillstånd

Tillståndshavare med samarbetsavtal 
med MTG Radio, 6 tillstånd 

Kimtevill HB Björn Widstrand via VK Radio AB

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

Z-Radio 101,9 HB

Östersund Air 104,0 HB

Aktiebolag

Kilohertz AB

Radio National Luleå AB

Radio National Skellefteå AB

RadioIndustri Xerkses i Borås AB

Planet 103,9 Södertälje AB

5.3.2 Vilka format sänder MTG Radio?

MTG Radio:s stationer är RIX FM, Bandit Rock, Lugna Favoriter och 
Radio 1. RIX FM vänder sig till åldersgruppen 20 till 49 år och sänder 
från 21 stationer runt om i Sverige. Bandit Rock sänder rockmusik från 
fem 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. Radio1 är Sveriges första kommersiella pratradiokanal och den 
startade i april 2011. Målgruppen för stationen är de mellan 25 och 59 år.
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Tabell 48. Fyra programformat fördelade på 28 radiostationer

Programformat Andel lyssnare1

RIX FM 

21

Bandit Rock 

5

Lugna Favoriter

1

Radio 1

1

1. TNS SIFO Radioundersökningar, rapport IV, 2012

5.3.3 Nätverket SBS Radio

I nätverket SBS Radio ingår sedan årsskiftet 73 radiostationer. Nätverket 
har under de senaste åren stärkt sin ställning på marknaden genom att 
tillståndshavare som tidigare haft samarbetsavtal med MTG Radio istället 
samarbetar med SBS Radio, nu senast med RBS Broadcasting AB som 
innehar 20 tillstånd. Vid den senaste utlysningen av analog kommersiell 
radio, hösten 2010, tilldelades SBS Radio AB 13 av de 14 utlysta sänd-
ningsområdena eftersom bolaget lämnade de högsta anbuden i respektive 
område. 

SBS Radio ägdes tidigare av den tyska mediekoncernen ProSiebenSat.1 
Media AG och av tidningskoncernen Stampen. Stampen överlät under 
hösten 2012 sina andelar och under våren 2013 slutfördes överlåtelsen 
av hela SBS-koncernen till Discovery Networks International Holdings 
Limited. SBS Radio Sweden Holding AB innehar samtliga aktier i SBS 
Radio AB. SBS Radio AB innehar 27 egna tillstånd och via de båda 
dotterbolagen, Radio Match AB och Mix Megapol.se, ytterligare nio 
tillstånd. SBS Radio AB har också andelar i Östersjöns Reklamradio 
AB.  Holdingbolaget innehar vidare, direkt eller indirekt, ytterligare elva 
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tillstånd via bolagen Radio Licence Startup Halland AB, Radio Licence 
Startup Örebro AB och Radio Licence Startup Västerås, Vinyl AB och 
Radio City AB, E-fm Sverige AB och Rockklassiker Sverige AB.  

SBS Radio har även samarbetsavtal med tidningsföretagen AB Rix Gävle 
Sandviken KB, Radio Ö-vik KB, Mittmedia AB och Media Intressen-
terna Sundsvall/Härnösand KB. 

Tabell 49. Nätverket SBS Radio 73 stationer

Tillståndshavare där SBS Radio har 
ägarintressen, 48 tillstånd

Tillståndshavare med samarbetsavtal  
med SBS Radio, 25 tillstånd 

SBS Radio AB (27) Nätverket NRJ (20) 

Radio Match (8) Mittmedia AB 

Radio City AB (3) Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand 
KB 

Rockklassiker AB (2) Rix Gävle Sandviken KB 

Mix Megapol.se AB Radio Ö-vik KB 

Vinyl AB Umeå Radiointressenter KB

E-fm Sverige AB 

Östersjöns Reklamradio AB 

Radio Licence Startup Halland AB (2)

Radio Licence Startup Örebro AB 

Radio Licence Startup Västerås AB 

5.3.4 Vilka format sänder SBS Radio?

SBS Radio sänder de egna formaten Mix Megapol, Rockklassiker, The 
Voice, Vinyl och Radio 107.5 i Stockholm. Efter samarbetsavtalet med 
RBS Broadcasting AB sänder SBS Radio även formatet NRJ på 22 orter 
och huvudmålgruppen är kvinnor mellan 20 och 44 år.  Mix Megapol 
sänder från 37 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 och Dalarna för den något äldre åldersgruppen,  
35 till 64 år. Radio 107.5 sänder också över Stockholm och riktar sig 
främst till åldersgruppen 20 till 34 år.
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Tabell 50. Sex programformat fördelade på 73 radiostationer

Programformat Andel lyssnare1

Mix Megapol 37 11,0

Rockklassiker 10 3,6

The Voice 1 1,4

NRJ 22 2,8

Vinyl 2 1,0

Radio 107.5 1 0,5

1. TNS SIFO Radioundersökningar, rapport IV, 2012

5.3.5 Övriga tillstånd

En privatperson innehar ett tillstånd i Sundsvall och har avtal med 
Sundsvalls Tidning AB om produktion av radiosändningar och reklam-
försäljning. Sändningarna bedrevs fram till 30 april 2013 under beteck-
ningen Guld 106,6. Radiostationen har nu lagts ned läggs och från och 
med 1 maj 2013 sänds formatet Rockklassiker som är ett av SBS format. 
Sundsvalls Tidning AB är också komplementär i kommanditbolaget  
Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB med tillstånd i Sundsvall. 

JFM-Förvaltnings AB som sänder formatet East FM har tillstånd i 
Norrköping och samarbetar med Radio & Co om reklamförsäljning.  
Tillståndshavarbolaget ägs av en privatperson.
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5.4 Närradio
Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1979. 
Antalet tillståndshavare som sänder närradio har under de senaste 
decennierna sjunkit. Antalet var vid 2012 års slut 831 stycken, vilket 
är en minskning med 32 stycken jämfört med utgången av år 2011 då 
det fanns 863. Antalet tillstånd är högst i Västra Götalands län (203, 
jämfört med 217 år 2011) och lägst i Gotlands län(0, oförändrat jämfört 
med 2011).

Vid utgången av 2012 sändes det närradio i 151 områden i Sverige, en 
minskning med sex områden jämfört med år 2011. Sändningsområdena 
är oftast begränsade till en kommun.  I Stockholm, Göteborg och Malmö 
finns det flera närradiofrekvenser eftersom antalet föreningar är mycket 
stort. Under hösten 2012 genomförde SCB en enkätundersökning om 
närradion på uppdrag av Myndigheten för radio och tv. Av den framgår 
det att cirka 26 % av de föreningar som svarade på enkäten beskriver 
sin förening som en religiös förening. Dessa föreningar är därmed den 
största gruppen av tillståndshavare och har så varit sedan år 1998. Efter 
de religiösa föreningarna kommer närradioföreningar (cirka 19 %) följt 
av föreningar som bildats i syfte att sända närradio (cirka 19 %), politiska 
föreningar (8,5 %) och kulturföreningar (cirka 8 %). Av de föreningar som 
svarat på SCB:s enkätundersökning uppgav cirka 60 % att de bedriver 
någon annan verksamhet än att sända närradio. 

Närradion betalar ingen avgift för sina tillstånd. Verksamheten finan-
sieras genom medlemsavgifter, kommunala bidrag och reklamintäkter. 
Eftersom närradion är avsedd för ideella föreningar får inte föreningens 
radioverksamhet gynna sina medlemmar ekonomiskt. Kostnaderna för 
att sända närradio påverkas bland annat av geografiska förhållanden 
och utrustningen som krävs för att täcka in en kommun. I södra och 
mellersta Sverige kan en enda sändare täcka in ett sändningsområde till 
skillnad från norra Sverige där kommunerna är stora och det på grund av 
terrängen kan behövas flera sändare för att täcka ett sändningsområde. 
Det tillkommer även kostnader för studion och upphovsrättsliga avgifter 
för den musik som spelas. Närradiostationerna sänder sina program ana-
logt via FM-nätet och en del sänder även via webben. Några närradiosta-
tioner deltar i Teracoms testsändning av digital radio.
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5.4.1 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 för radio och tv bedömer om en ideell förening eller ett 
trossamfund har anknytning till sändningsområdet tar vi hänsyn till var stu-
dion och övriga lokaler för verksamheten finns, var den ansvarige utgivaren 
och styrelsemedlemmarna är bosatta samt var föreningsstämman och styrel-
semöten hålls. Alla radiosändningar från svenska programföretag ska följa 
radio- och tv-lagen. I den nya radio- och tv-lagen avskaffades riksförbudet. 
Tidigare fick en tillståndshavare i huvudsak bara sända program som har 
framställts särskilt för den egna verksamheten, vilket kallades för riksförbu-
det. Det fanns vissa möjligheter att sända program som inte producerats för 
den egna verksamheten, men det fick ske högst tio timmar per månad. Det 
har även blivit lättare att få utvidgat sändningsområde inom närradion. Det 
räcker med att det finns särskilda skäl för att ett sändningsområde ska kunna 
vara större än en kommun. Tidigare krävdes det synnerliga skäl för att få 
sända i mer än en kommun. Dessutom utökades tillståndshavarkretsen till 
att omfatta alla registrerade trossamfund som har anknytning till ett sänd-
ningsområde. Svenska kyrkan var tidigare det enda trossamfund som ingick 
i tillståndshavarkretsen. Obligatoriska sammanslutningar av studerande vid 
universitet och högskolor togs samtidigt bort från tillståndshavarkretsen. I 
stället kan studentföreningar ges tillstånd att bedriva närradio i egenskap av 
ideella föreningar.
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Hösten 2012 fick Myndigheten för radio och tv i uppdrag av regeringen 
att kartlägga i vilken utsträckning tillstånd att sända närradio används i 
vinstsyfte.  Utredningen kom fram till att närradion i huvudsak upp-
fyller sitt syfte, att vara det ideella föreningslivets och de registrerade 
trossamfundens radio, fri från kommersiella intressen. De få inslag av 
kommersiella intressen som myndighetens kartläggning ändå visade på 
kan inte anses ha någon större påverkan på närradion som helhet. Därför 
ansågs det inte finnas skäl att föreslå några regeländringar eller andra 
åtgärder i syfte att minska de få inslagen av kommersiella intressen. 
De kontrollmekanismer som finns för att säkerställa att endast ideella 
föreningar och registrerade trossamfund får tillstånd att sända närradio 
fungerar. Avskaffandet av riksförbudet har generellt sett varit positivt för 
närradion men det kan finnas anledning att diskutera ett förbud mot att 
program som sänds ut i den kommersiella radion vidaresänds i närradi-
on. Närradions utveckling bör följas noggrant och särskilt när det gäller 
frågan om vidaresändning av kommersiell radio i närradion. Dessutom 
bör en mer övergripande översyn av det svenska radiolandskapet göras 
inom de kommande tre åren.

5.5 Hur många radiostationer finns det?

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Public service

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

Regionala 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27

Digitala (DAB) 3 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Privat

Analoga 
kommersiella 
sändningstill-
stånd

87 86 87 90 89 89 89 89 89 103 103

Närradion

Antal närrradio-
tillstånd

1319 1159 1164 1080 1027 1000 952 900 874 853 831

Antal sänd-
ningsområden

167 161 171 177 156 163 150 149 146 157 151
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6 DISTRIBUTION AV RADIO
Idag är radion ensam om att sändas analogt i marknätet. Trots att den tekniska 

utvecklingen har gått fort under det senaste decenniet och marknätet för tv digi-

taliserades för tio år sedan har radiosändningarna ännu inte digitaliserats. Radion 

fortsätter att sändas i FM-nätet samtidigt som det bedrivs digitala provsändningar. 

Det finns idag ett frekvensutrymme avsatt för att börja sända kommersiell digital 

radio men för närvarande har inga sändningstillstånd fördelats. Radion använder 

vid sidan om marknätet andra distributionsmöjligheter som är digitala. Att lyssna 

på webbradio är etablerat sedan länge och de flesta radiostationer sänds även via 

internet. Lyssnarna har allt mer börjat ladda ner poddfiler för att få tillgång till ett mer 

nischat utbud. Sveriges Radio har valt att satsa på både broadcasting och internet. 

Det gäller framför allt inom två områden, Sveriges Radio Play i mobilerna och en 

inbäddningsbar spelare som är tillgänglig för alla som vill använda den.1

6.1 Distribution av analog radio
Sveriges Radios analoga program, och även många kommersiella program, 
sänds via marknätet som drivs av statligt ägda Teracom AB. Det är möjligt 
för en tillståndshavare att själv köpa och driva sändarutrustning. Det krävs 
tillstånd från Post- och telestyrelsen för användning av en ljudradiosändare. 
Teracoms marknät för radio och tv består av drygt 570 sändarstationer, med 
en stomme av 54 större FM/tv-stationer. Sveriges Radios sändningar täcker 
90 % av Sveriges yta och når 99,8 % av befolkningen. Kommersiell radio 
sänds inom 52 sändningsområden och närradio sänds på ett flertal orter 
runt om i landet. De rikstäckande public service-kanalerna (P1, P2, P3 och 
P4) sänds ut från Kaknästornet i Stockholm till de 54 sändarstationerna via 
ett radiolänknät, som förbinder stationerna. Länknätet används även för 
insamling av material från programbolag från andra delar av landet.  
Sändarstationerna både sänder programmen och vidarebefordrar signalen till 
de mindre stationerna som återutsänder signalen. 

6.2 Distribution av digital radio
Digital ljudradio lanserades i Sverige redan 1995 men dess introduktion fick 
aldrig något större genomslag hos lyssnarna eftersom utbudet av kanaler var 
litet och mottagarna var dyra att köpa. DAB (Digital Audio Broadcasting) är 

1  Sveriges Radios Public Service redovisning 2011
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den distributionsteknik som har använts sedan 1995 och den är anpassad för 
både fast och mobil mottagning. Distributionstekniken som är den europe-
iska standarden T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting).  Sändarnä-
tet byggdes först ut till 85 % befolkningstäckning, men har begränsats sedan 
lanseringen och når idag endast 35 % av befolkningen. Orterna där DAB-
sändningar bedrivs är Älvsbyn, Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverige 
har genom internationella överenskommelser tilldelats frekvensutrymme 
i band III (174-240 MHz) motsvarande fyra frekvenslager för marksänd 
digital radio. Sveriges regering beslutade den 28 oktober 2010 att utrymme 
motsvarande två frekvenslager med regional nedbrytbarhet ska upplåtas för 
kommersiell radio.

6.3 Distribution av radio via internet
Webbradio går att lyssna på från alla plattformar som har bredbandsupp-
koppling. Med trådlöst internet blir webbradion även portabel. Varje lyssnare 
upprättar en egen unik anslutning mot servern, unicast, vilket kräver mycket 
bandbredd för att leverera ljudet till många samtidiga lyssnare. Webbradio är 
radio som sänds strömmande via internet. Lyssnare med tillgång till bred-
band kan lyssna på ett ständigt växande utbud av radiokanaler från hela värl-
den. Många traditionella mediaföretag kompletterar sina vanliga sändningar 
med webbradio. Det finns även många radiostationer som enbart sänder på 
internet. Webbradio bygger på att en ljudström görs tillgänglig via stationens 
hemsida. Varje lyssnare upprättar en egen anslutning mot radiostationens 
server, vilket kräver hög bandbredd för att leverera radioprogrammet till 
många samtidiga lyssnare. Den som direktsänder radio via internet ska 
registrera sin sändningsverksamhet och ansvarig utgivare till Myndigheten 
för radio och tv. I maj 2013 fanns det 113 sådana radiostationer registrerade 
hos myndigheten.

6.3.1 Radio via mobilen

Det går även att lyssna på radio i mobiltelefon antingen via internet eller 
fm-nätet. Mobilradio via internet bygger på samma teknik som används 
vid strömmande webbradio. Konsumenten kan lyssna på radio genom 
att koppla upp sig mot internet via mobilnäten. Konsumenten betalar 
trafikavgifter till mobiloperatören och i vissa fall en avgift för tjänsten. 
Överföringen i mobilnäten sker genom unicast.
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7 REGLERINGEN AV MEDIERNA
De svenska medierna regleras av flera lagar. En av dem är vår grundlagsskyddade 

yttrandefrihet som regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En annan är 

radio- och tv-lagen (2010:696)  som reglerar radio- och tv-sändningar i Sverige och 

för de elektroniska kommunikationsnäten gäller lagen om elektronisk kommunika-

tion (2003:389). Medierna styrs inte bara av lagar utan det finns även frivilliga regler. 

Pressen har egna frivilliga etiska regler som övervakas av Pressens Opinionsnämnd 

(PON) och Allmänhetens Pressombudsman (PO). Reglerna i radio- och tv-lagen 

övervakas av främst Myndigheten för radio och tv samt Granskningsnämnden för 

radio och tv och lagen om elektronisk kommunikation av Post- och telestyrelsen. 

7.1 Yttrandefrihetsgrundlagen
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) omfattar radio, tv, film, video och 
databaser. De grundläggande principerna i YGL bygger på samma som i 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105), bland annat etableringsfrihet, förbud 
mot censur, ensamansvar med meddelarskydd och en särskild brottskatalog. 
Etableringsfriheten innebär att det är tillåtet för vem som helst att sända 
program genom tråd, det vill säga kabel-tv, ip-tv, webb-tv eller webbradio. 
Något krav på tillstånd för verksamheten får inte ställas upp. Däremot kan 
det krävas att programbolaget registrerar sin verksamhet. När det gäller 
sändning av tv-program genom etern, det vill säga marksänd eller satellit-
sänd tv är det däremot tillåtet att begränsa etableringsfriheten. Anledningen 
är att det frekvensutrymme som kan användas för sändningarna är begrän-
sat. De som sänder radio och tv ska utse en utgivare och anmäla honom eller 
henne till Myndigheten för radio och tv. Utgivaren är ansvarig för yttrande-
frihetsbrott som kan begås under sändning, till exempel hets mot folkgrupp, 
förtal eller förolämpning. Utgivaren är den som bestämmer över sändningar-
nas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes vilja. Utgivaren 
ansvarar inte för att reglerna i radio- och tv-lagen följs, till exempel reklam-
regler. Detta ansvarar tillståndshavarna eller den som faktiskt driver sänd-
ningsverksamheten för. Yttrandefrihetsgrundlagen har varit under utredning 
av en parlamentariskt sammansatt kommitté, Yttrandefrihetskommittén. 
Yttrandefrihetskommittén hade i uppdrag av regeringen att utreda om det 
är lämpligt att ersätta de nuvarande grundlagarna Tryckfrihetsförordningen 
och Yttrandefrihetsgrundlagen med en medieoberoende grundlag. I augusti 
2012 kom kommitténs slutbetänkande i vilket de föreslår att Tryckfrihets-
förordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen ska behållas. 
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7.1.1 Yttrandefrihetsgrundlagen på internet

På samma sätt som i radio, tv och tidningar kan yttrandefriheten skyddas 
vid publicering på internet. Webbplatser, webbradio, webb-tv och e-posttid-
ningar kan omfattas av grundlagsskyddet. Traditionella massmedieföretag 
kan ha ett automatiskt grundlagsskydd för sina webbplatser och ska då 
anmäla en ansvarig utgivare och namnet på webbplatsen till Myndigheten 
för radio och tv. Den som vill ha ett myndighetsbeslut om skydd enligt 
YGL för sin webbplats kan ansöka om ett utgivningsbevis för webbplatsen 
hos Myndigheten för radio och tv. Utgivningsbevis kan utfärdas till fysiska 
och juridiska personer. För att ett utgivningsbevis ska kunna utfärdas måste 
webbplatsen bland annat vara avgränsad, bara kunna ändras av den som 
driver verksamheten, finnas tillgänglig för allmänheten, ha anknytning till 
Sverige och ha en ansvarig utgivare. Sändningar av webbradio och webb-tv 
kräver inte tillstånd men utgivaren ska registreras hos Myndigheten för radio 
och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som den som 
sänder har bestämt. Sändningarna ska vara riktade till allmänheten. 

Vad innebär grundlagsskyddet?
Grundlagsskyddet innebär bland annat att:
•	 särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
•	 det bara är utgivaren som ansvarar för det som publiceras
•	 meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte efterforska
•	 deras namn och personer som är verksamma på en redaktion får inte 

avslöja meddelarens identitet
•	 myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censur-

förbud)
•	 personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av lagen strider 

mot yttrandefrihetsgrundlagen.

7.2 Radio-och tv-lagen
Radio- och tv-lagen (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, till exempel att varna för sändningar som 
innehåller våldsskildringar och pornografi.  Det finns även regler i radio- 
och tv-lagen om reklam, sponsring, produktplacering  och regler för att 
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öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av 
sändningarna. 

7.2.1 Nya krav på tillgänglighet i tv

I radio- och tv-lagen ställs krav på ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Tillgängligheten i tv ska ökas med hjälp av till 
exempel textning, tolkning och uppläst text. Myndigheten för radio och 
tv fattar beslut om vilka krav som ska ställas på de svenska kommersiella 
programföretag som sänder tv i marknätet eller via satellit.  De krav som 
ställs på de kommersiella programföretagen tar hänsyn till deras finansiella 
förutsättningar. Programföretag som sänder via satellit och i marknätet 
ska årligen rapportera till Myndigheten för radio och tv (MRTV) hur de 
har underlättat för personer med funktionsnedsättning att ta del av deras 
utbud. 

7.2.2 Beställ-tv

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

7.2.3 Förhandsprövning av nya tjänster

Public service-bolagen ska enligt sina anslagsvillkor anmäla nya tjänster för 
godkännande av regeringen. Det är Myndigheten för radio och tv som ska 
göra själva förhandsprövningen av tjänsterna och sedan är det regeringen 
som ska godkänna dem eller inte.  Prövningen ska göras för nya permanenta 
programtjänster som SVT, SR och UR vill lansera eller andra tjänster av 
större betydelse för kärnverksamheten. Myndigheten för radio och tv ska 
bedöma den anmälda tjänstens marknadspåverkan samt hur och i vilken 
omfattning tjänsten bidrar till att public service-företaget uppfyller sitt upp-
drag som bland annat är att förse allmänheten med program som är obero-
ende, opartiska och sakliga.
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7.2.4 EPG och API

Radio- och TV-verket hade i uppdrag av regeringen att följa utveck-
lingen av elektroniska programguider (EPG) och av tillämpningspro-
gram (API) samt att uppmuntra övergången till en gemensam standard 
för tillämpningsprogram. Det uppdraget avslutades i samband med 
att Radio- och TV-verket ersattes med Myndigheten för radio och tv. 
Bakgrunden till uppdraget var att elektroniska programguider och till-
lämpningsprogram behandlades i propositionen Lag om elektronisk 
kommunikation (prop. 2002/03:110) vilket i sin tur hade sin bakgrund 
i att Europeiska Unionens (EU) s.k. tillträdesdirektiv1 genomfördes i 
svensk rätt genom denna lag. Tillträdesdirektivet innehåller bland annat 
en bestämmelse om att de nationella regleringsmyndigheterna ska kunna 
införa skyldigheter för operatörer att tillhandahålla tillträde till elek-
troniska programguider på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor. Regeringen gjorde dock bedömningen att det inte behövdes 
någon reglering av vare sig tillträde till elektroniska programguider eller 
införande av en gemensam öppen standard för tillämpningsprogram. 
Däremot ansåg regeringen att Radio- och TV-verket borde få i uppdrag 
att följa utvecklingen på området och årligen rapportera om utveck-
lingen ger anledning till ytterligare åtgärder. Under de år Radio- och 
TV-verket hade uppdraget bedömdes det inte finnas något behov av 
reglering. Myndigheten för radio och tv har fortsatt att följa utveckling-
en inom dessa områden och kan konstatera att det inte förekommer att 
operatören tillämpar diskriminerande villkor vid tillträde till EPG:er och 
att det därför inte finns behov av reglering. Myndigheten har inte heller 
fått några indikatorer på problem vad gäller en gemensam standard för 
API:er . Det är ett gemensamt europeiskt initiativ för att harmonisera 
utbudet av connected tv:s och digitalboxar som både kan användas för 
hybridlösningar mellan broadcasting och bredbandsuppkoppling. Även 
om det idag inte finns ett behov av reglering inom dessa områden finns 
det dock ett värde i att fortsätta följa utvecklingen.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7mars 2002 om tillträde till  
 och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillägsdirektiv)
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7.3 Lagen om elektronisk kommunikation
Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster.  Lagens syfte är att 
enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva 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 internatio-
nella harmoniseringen främjas. Samhällsomfattande tjänster ska dock 
alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till 
överkomliga priser. Dessutom ska hänsyn tas till elektroniska kom-
munikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet när 
lagen tillämpas. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation 
av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet 
och kabel-tv-nätet. Den omfattar den tekniska infrastrukturen men inte 
det innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät. Lagen 
bygger på EU-reglering vars övergripande mål är att åstadkomma ett 
harmoniserat regelverk för elektronisk kommunikation och därigenom 
öka konkurrensen och den fria rörligheten av elektroniska kommunika-
tionstjänster inom EU. Utsändningstjänster för radio- och tv-distribution 
är elektroniska kommunikationstjänster. De omfattas därför av lagen om 
elektronisk 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 sär-
skilda skyldigheter för dessa aktörer för att ”mildra” deras dominerande 
ställning. Skyldigheterna kan till exempel innebära att företaget måste 
lämna tillträde till nät eller hålla kostnadsorienterade priser. Sådan regle-
ring sker på förhand, utan att det har konstaterats att den dominerande 
aktören har missbrukat sin ställning. PTS har bedömt att Teracom har 
ett betydande inflytande på grossistmarknaderna för utsändning av fri-tv 
och nationell analog ljudradio via marknät. Till följd av detta har PTS 
ålagt Teracom skyldigheter som inbegriper en prisreglering av Teracoms 
utsändningstjänster.
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7.4 Granskning av program
Alla radio- och tv-sändningar från svenska programföretag ska följa reg-
lerna i radio- och tv-lagen. Kanaler med sändningstillstånd ska dessutom 
följa villkoren i dessa. Mest omfattande är reglerna för public service-
företagen SVT, SR och UR. För dem gäller bland annat att sändningarna 
ska vara opartiska och sakliga samtidigt som en vidsträckt yttrande- och 
informationsfrihet ska råda. De ska ta hänsyn till televisionens och radions 
särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utform-
ning samt tiden för sändning av programmen. Dessutom ska den enskildes 
privatliv respekteras om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. 
Med undantag för kravet på opartiskhet gäller alla dessa bestämmelser 
även för övriga radio och tv-kanaler som sänder i marknätet. I radio- och 
tv-lagen finns bestämmelser om reklam och sponsring som gäller för alla 
typer av sändningar. I lagen finns också en generell bestämmelse om att 
tv-program som innehåller grova våldsskildringar eller pornografiska 
bilder inte får sändas när det finns risk att barn kan se dem och att sådana 
program måste vara försedda med en varning. Även för beställ-tv gäller 
att program ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det inte finns risk att 
barn tar del av våldsskildringar och pornografi. Granskningsnämnden 
för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio 
och tv som prövar om innehållet i radio och tv följer reglerna för sänd-
ningarna. Nämnden granskar program efter anmälningar från tittare och 
lyssnare eller på initiativ av myndigheten eller nämnden. Utgångspunkten 
i reglerna är att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfri-
het. Om ett programföretag bryter mot reglerna om sponsring och reklam 
kan nämnden lämna in en ansökan till förvaltningsrätten om att en 
särskild avgift ska tas ut. Om sändningarna strider mot något av de andra 
kraven kan programföretaget tvingas att offentliggöra nämndens beslut på 
lämpligt sätt. Utländska programföretag som sänder till Sverige från till 
exempel Storbritannien omfattas inte av svenska regler. Förutom gransk-
ningsnämnden övervakar Justitiekanslern och Konsumentombudsmannen 
att vissa regler, bland annat förbudet mot reklam riktad mot barn, följs.
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7.4.1 Antalet inkomna respektive avgjorda ärenden under 
åren 2007–2012
Uppdraget att regleras i radio- och tv-lagen (2010:696) och i instruktionen 
för Myndigheten för radio och tv (2010:1062). Antalet inkomna respektive 
avgjorda ärenden under åren 2007-2012 fördelas på följande sätt.  

Tabell 51. Fördelning av antalet inkomna ärenden på program- 
företag/sändningsform 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nationella marksändningar 
(SVT, SR, UR)

775 1113 985 1085 1509 945

Därav:   SVT 486 745 634 717 998 573

SR 278 352 334 329 495 362

UR 11 16 17 39 28 10

Marksänd TV (andra) 278 198 170 109 282 154

Därav:   TV4 267 189 160 106 272 144

Övriga 11 9 10 3 10 10

Analog kommersiell radio 33 28 61 15 18 24

Närradio 15 33 37 28 23 12

Kabel-tv 7 3 6 1 8 2

Satellit-tv 36 37 27 11 2 0

Webb-tv/webbradio 4 5 8 2 6 2

Annan jurisdiktion 12 32 32

Beställ-tv 9 15

Övrigt 4 6 3

Totalt 1148 1417 1294 1267 1895 1 189

Sedan hösten 2011 diarieförs anmälningar som rör ett och samma 
program i samma ärende. Antalet ärenden är av det skälet lägre år 2012, 
trots att antalet anmälare inte något tidigare år varit högre än år 2012, 
då anmälningarna uppgick till 2892 stycken.
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Tabell 52. Granskningsnämndens avgjorda ärenden fördelade på 
sändningsform 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nationella marksändningar
(SVT, SR, UR)

774 1042 1085 965 1578 997

       Därav:   SVT 489 691 698 651 1042 605

          SR 276 338 373 279 504 379

          UR 9 13 14 35 32 13

Marksänd TV (andra) 199 255 213 89 263 153

       Därav:   TV4 187 244 204 84 249 140

Övriga 12 11 9 5 14 13

Analog kommersiell radio 24 30 47 35 16 29

Närradio 18 28 34 27 31 10

Kabel-tv 7 4 5 3 3 6

Satellit-tv 32 39 30 13 2 0

Webb-tv/webbradio 6 1

Annan jurisdiktion mm 3 4 10 2 34 32

Beställ-tv 8 8 14

Public service-bedöm-
ningar

3 3 3

Totalt 1057 1402 1424 1145 1944 1 245

Tabell 53. Fördelning av Granskningsnämndens avgjorda ärendena 
under året 2012

Ärende Antal

Friande 383

Kritiserande 10

Fällande 119

Övriga 119

Beslut om ej prövning 614

Totalt 1245
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Beslut
Eftersom ett beslut kan omfatta flera ärenden blir antalet beslut lägre än 
antalet avgjorda ärenden. 

Tabell 54. Granskningsnämndens beslut 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Friande 738 901 924 657 486 380

Kritiserande 10 7 11 8 7 10

Fällande 60 75 72 58 56 73

Övriga 7 7 7 3 4 117

Beslut om ej prövning - - - 136 645 614

Totalt 815 990 1014 862 1198 1194

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

Tabell 555. Granskningsnämndens beslut vid sammanträde

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Friande 40 48 55  61 79 86

Kritiserande 10 7 11  8 7 10

Fällande 37 51 44  48 26 68

Övriga 7 6 5  3 5 3

Totalt 94 112 115 120 117 167

Fällningsgrunder
Antalet fällnings grunder är större än antalet beslut eftersom ett beslut 
kan innehålla fällningar mot flera bestämmelser.   
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Tabell 56. Fällningsgrunder i anmälningsärenden

Fällningsgrund 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Opartiskhet 6 11 8 6 7 16

Saklighet 9 11 12 7 14 15

Beriktigande/genmäle 1 2 1 1 1 3

Privatlivet 4 11 5 5 5 8

Mediets genomslagskraft - 3 2 4 8 9

Utebliven varning för våld - 3 1 - 2 2

Otillbörligt gynnande 6 10 18 27 8 4

Produktplacering 1

Reklambestämmelserna 6 7 2 3 3 4

Sponsringsbestämmelserna 2 7 5 15 2 6

Sändningsbeteckning 4 3 3 6 - 2

Textning av program 1 - 1 - 2 -

Tabell 57. Fällningsgrunder i initiativärenden

Fällningsgrund 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mediets genomslagskraft 1 1 - - 5 4

Otillbörligt gynnande 12 13 9 2 3 10

Reklambestämmelserna 13 14 4 1 - 11

Produktplacering 1

Sponsringsbestämmelserna 11 7 9 1 4 8

Eget/lokalt programmaterial 3 1 2 - - -

Närradioförenings 
programutbud

- 1 1 - 2 -

Sändningsbeteckning 11 8 5 - 3 1

Pliktsändning 1 3 - - 1 3
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7.5 Utredningar

7.5.1 Public service-utredningen

Regeringen beslutade i juni 2011 att en kommitté skulle utreda public 
service-företagens uppdrag och villkor inför nästa tillståndsperiod som inleds 
den 1 januari 2014. Kommitténs uppdrag var att analysera förutsättningarna 
för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar 
som behöver göras inför nästa tillståndsperiod. Uppdraget omfattade bland 
annat frågor om utformningen av programföretagens uppdrag, samarbete 
och konkurrens, finansieringsformer och ekonomiska ramar, styrning, 
reglering och uppföljning samt distribution och digitalisering. Kommittén 
överlämnade sitt betänkande till regeringen i september 2012. Kommitténs 
förslag omfattade ett flertal områden några av dem är:

•	 En ny radio- och tv-avgift. 
•	 En utbyggnad av digitalradion.
•	 Tillståndsperioden blir 6 år.
•	 Förbud mot produktplacering.
•	 Ökade redovisningskrav.
•	 Ökade krav på tillgänglighetstjänster.

7.5.2 Sändningsutrymme för marksänd tv 

Regeringen gav Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera 
och föreslå vilket sändningsutrymme som bör upplåtas åt marksänd tv 
under perioden 2014-2020. Syftet med uppdraget var att få fram ett 
underlag inför beslut om sändningsutrymme för perioden 1 april 2014 
till och med 31 mars 2020, vilket motsvarar nästa tillståndsperiod. I det 
aktuella sändningsutrymmet finns idag SVT, UR och cirka 50 andra 
nationella programtjänster samt ett antal lokala programtjänster. Nuva-
rande tillståndsperiod gäller till och med 31 mars 2014.

Myndigheten för radio och tv har den 31 maj 2014 överlämnat rapporten 
Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden 2014–2020 
till regeringen. I rapporten föreslår myndigheten att ett sändningsutrymme 
motsvarande det utrymme som för närvarande används för marksänd tv 
får användas i hela landet för sådana tv-sändningar och sökbar text-tv som 
kräver tillstånd även under perioden 2014–2020. Myndigheten har gjort 
följande bedömningar.
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•	 Om det nuvarande sändningsutrymmet används för marksänd tv 
fram till den 31 mars 2020 är minst sju sändarnät möjliga att an-
vända inom detta utrymme. 

•	 Ur ett konsumentperspektiv bör det vara mest fördelaktigt om ett byte 
av konsumentutrustning kan ske under en längre övergångsperiod vilket 
talar för att hela frekvensutrymmet 470 – 790 MHz bör få användas för 
marksänd tv fram till den 31 mars 2020.

•	 De särskilda krav på beredskap och driftssäkerhet som ställs på tv-
sändningar i allmänhetens tjänst påverkas inte av de två alternativen, 
nuvarande sändningsutrymme för tv-sändningar behålls alternativt 
att 700 MHz-bandet avsätts för annan användning, om inte de 
nuvarande förutsättningarna för Sveriges Television AB:s verksamhet 
ändras under den kommande tillståndsperioden.

•	 Handlingsalternativet att hela frekvensutrymmet 470–790 MHz 
används för marksänd tv fram till år 2020 ger störst möjlighet att till-
godose det behov som berörda aktörer har av att planera sin verksamhet. 

•	 Handlingsalternativet att hela frekvensutrymmet 470–790 MHz 
används för marksänd tv fram till år 2020 innebär minst påverkan 
på konkurrenssituationen på betal-tv marknaden. 

7.5.3 Tillgänglighet till televisionstjänster för personer med 
funktionsnedsättning

Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga 
tillgängligheten till televisionstjänster för personer med funktionsnedsätt-
ning. De tillgänglighetsfunktioner som finns i dag är textning, uppläst text, 
syntolkning och teckenspråkstolkning. Utöver detta är hörbarhet viktigt för 
att tv-program ska vara tillgängliga för alla. Det har inte utvecklats några 
helt nya tillgänglighetsfunktioner under de senaste åren, däremot utnyttjas 
nya tekniker och andra plattformar som exempelvis internet för bland annat 
teckenspråkstolkning och syntolkning. Befintliga tillgänglighetsfunktioner 
utvecklas samtidigt genom effektivisering av produktionsprocessen. 

Textning fungerar generellt bra, däremot behöver fler program textas. 
Direkttextningen håller låg kvalitet enligt användarna och en bra lösning 
för taligenkänning efterfrågas. Nyare hd-boxar kan hantera uppläst text och 
användbarheten förbättras därmed kraftigt. När det gäller teckenspråkstol-
kade och syntolkade program är det största problemet att det fortfarande är 
få program som tolkas. Lagstiftning är den huvudsakliga drivkraften för att 
tillgängliggöra fler tv-program. Utvecklingen av tillgänglighetsfunktioner 



122 | Medieutveckling 2013 • • • REGLERINGEN AV MEDIERNA

sker till stor del på internet, och konvergensen mellan internet och traditio-
nell tv påverkar användbarheten positivt. En möjlighet för programbolagen 
att tillgodoräkna sig tillgänglighetsfunktioner som distribueras över internet 
skulle sannolikt leda till en ökad satsning och ett ökat utbud av tillgänglig-
hetsfunktioner på den plattformen.

Uppdraget har inte påvisat några direkta hinder i samarbetskedjan för att 
producera tillgänglighetsfunktioner. En utökad dialog med användarna 
om hur tillgänglighetsfunktionerna ska vara utformade behövs dock för 
att öka användbarheten. Ofta är det små förändringar som krävs för att 
förbättra tillgänglighetsfunktionerna.

7.5.4 Evenemangslista 
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att 
analysera och lämna förslag till hur en evenemangslista kan utformas. I 
myndighetens uppdrag ingår bland annat att analysera konsekvenserna 
av en eventuell lista för programföretagen och rättighetsinnehavare på 
marknaden. Myndigheten ska även redovisa hur evenemangslistor är 
utformade i andra EU-länder samt vilka effekter de har haft på markna-
den. Evenemangslistan är en förteckning över de evenemang, som när de 
sänds i tv, ska kunna visas i en fri-tv-kanal för att nå en väsentlig del av 
allmänheten. Enligt radio- och tv-lagen får regeringen utforma en lista 
med evenemang som har ett brett allmänintresse.  Uppdraget ska redovi-
sas senast 15 november 2013.

7.5.5 Översyn av presstödet

En förändrad mediemarknad och de europeiska statsstödsreglerna kräver en 
översyn av det nuvarande presstödet som gäller till och med den 31 december 
2016. Regeringen har tillsatt en kommitté som ska:

•	 analysera behoven av stöd och andra kostnadseffektiva insatser 
utifrån betydelsen av mångfald på mediemarknaden och stödets 
påverkan på konkurrensen

•	 lämna förslag på hur ett framtida stödsystem kan utformas
•	 ta ställning till om stödet för dagstidningar till nationella minoriteter 

bör stärkas
•	 analysera om det är möjligt och ändamålsenligt att som förutsättning 

för statligt stöd ställa krav på respekt för demokratins idéer eller på annat 
sätt säkerställa att statligt stöd kan motiveras ur demokratisk synvinkel
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•	 analysera hur ett framtida stöd bör administreras och vid behov 
lämna förslag på en förändrad organisation av nuvarande Press-
stödsnämnden. Kommittén ska i ett delbetänkande ta ställning till 
om stödet för dagstidningar till nationella minoriteter bör stärkas i 
nuvarande presstödsförordning. Uppdraget ska redovisas senast den 
31 augusti 2013.
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8 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 medlemsstaterna. Den typen 

av lagstiftning handlar mer om att försöka påverka medlemstaterna och aktörerna 

inom mediebranschen att använda sig av de strategier som är framtagna av EU, 

för att uppnå en önskvärd utveckling i den europeiska mediesektorn. Ett exem-

pel på detta är EU-kommissionens rekommendation från 2009 om mediekun-

nighet (media literacy) i en digital värld, där medlemsländerna uppmanas att ta 

olika initiativ för att öka mediekunnigheten hos befolkningen. Därutöver finns ett 

stödprogram, MEDIA 2007 som ger ekonomiskt stöd till den europeiska film- och 

tv-industrin. Däremot är medlemsländerna skyldiga att implementera EU-direktiv i 

sin egen lag. Inom medieområdet finns ett direktiv för audiovisuella medietjänster 

som har implementerats genom den svenska radio- och tv-lagen. Mediepolitiken 

berörs också i hög grad av EU-beslut på andra områden, som t.ex. telekomregler, 

skattelagstiftning, konkurrenslagstiftning, upphovsrätt och statsstödsregler. EU-

kommissionen har bland annat tagit fram ett särskilt meddelande med riktlinjer för 

public service och ett för stöd till filmsektorn. Den tekniska utvecklingen har inne-

burit 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 som har skett/sker inom området.

8.1 AV-direktivet
Den europeiska lagstiftningen på tv-område utgörs av direktivet om au-
diovisuella medietjänster (AV-direktivet).1 Direktivet, som tillkom i slutet 
av 1990-talet, är ett inre marknadsdirektiv vars syfte är att underlätta för 
tv-sändningar mellan medlemsländerna. Direktivets tillämpningsområde 
utvidgades 2007 till att, förutom tv-sändningar (linjära audiovisuella 
medietjänster), även omfatta beställ-tv tjänster (icke-linjära audiovisuella 
medietjänster). Direktivet innehåller regler om tv-reklam, sponsring, 

1  Direktiv om audiovisuella medietjänster, AVMSD 2010/13/EU, Bryssel 10 mars 2010
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teleshopping och produktplacering. Det innehåller även minimiregler för 
beställ-tv tjänster, för skydd av minderåriga, förebyggande av rashat och 
förbud mot smygreklam. Det är sändarlandsprincipen som gäller för alla 
medietjänster. Det innebär att tjänsterna regleras i det land de sänds ifrån. 
Den medlemsstat som har jurisdiktion ska se till att den egna lagstift-
ningen och att direktivet följs. En leverantör av medietjänster anses vara 
etablerad i den medlemsstat där huvudkontoret finns och de redaktionella 
besluten fattas. Reglerna omfattar både privata operatörer och public 
service-företag. Enligt direktivet ska EU-länderna samordna sin nationella 
lagstiftning för att se till att:

•	 det råder fri handel för tv-program och beställtjänster på den inre 
marknaden,

•	 tv-kanaler, när det är möjligt, avsätter åtminstone hälften av sänd-
ningstiden för filmer och program som producerats i Europa. Beställ-tv 
tjänster ska främja europeiskt material,

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

publik och inte bara på betal-tv-kanaler,
•	 barn och ungdomar skyddas mot program med inslag av våld och 

pornografi genom att sändningarna läggs sent på kvällen eller att 
programmen kan spärras,

•	 personer som blir kritiserade i en tv-sändning ges rätt att bemöta 
kritiken,

•	 samtliga medietjänster följer vissa reklamregler som respekt för den 
mänskliga värdigheten, restriktioner för alkohol, tobak, läkemedel osv.,

•	 kanalerna inte sänder mer än 12 minuter reklam per timme.

8.1.1 Grönbok om förberedelser för en konvergerad värld

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

2 Grönbok-Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och
 värderingar, http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.o?uri=COM:2013:0231:FIN:SV:PDF
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av audiovisuella tjänster.3 Tittare har höga förväntningar på innehålls-
reglering av tv-sändningar men även på beställ-tv- och catch up-tjänster. 
Trots att AV-direktivet idag omfattar idag tv-sändningar och beställ- tv 
tjänster gäller inte alla regler för beställ-tv tjänster. Det finns innehåll 
som kan tas emot på en uppkopplad tv som inte omfattas av AV-direk-
tivet. Det gäller sådant innehåll på internet som enligt AV-direktivet 
varken är en tv-sändning eller en beställ-tv tjänst. För tittarna är det 
svårt att förstå att det för samma innehåll kan vara olika regler beroende 
på om det är en vanligt tv-sändning, en beställ-tv tjänst eller en video 
som sänds via internet. Mot denna bakgrund anser EU-kommissionen 
att den måste följa den tekniska utvecklingen noggrant.  Kommissionen 
har haft diskussioner med arbetsgruppen för EU:s tillsynsmyndigheter 
inom området för audiovisuella medietjänster, i vilken MRTV ingår. 
Kommissionen vill ha synpunkter från både aktörer och allmänheten i 
flera aktuella frågor om internet, dess konvergens och hur det påverkar 
berörda. Mot denna bakgrund har Kommissionen publicerat en grönbok 
om den pågående konvergensen av medietjänster.4 Syftet med grönbo-
ken är att inleda en bred allmän diskussion om konsekvenserna av den 
pågående förändringen av medielandskapet. Den största förändringen är 
konvergensen av medietjänster som förändrar sättet att konsumera och 
leverera dem på.  

Utöver grönboken har kommissionen under våren 2013 efterfrågat 
synpunkter på en rapport från The High-level Group on Media Freedom 
and Pluralism.5Dessutom vill Kommissionen ha synpunker på medie-
myndigheternas oberoende och hur man kan stärka det.6

8.2 Public service
Public service-företagen har en särställning på mediemarknaden. De 
drivs oftast av särskilda företag som verkar i allmänhetens tjänst och 
finansieras vanligtvis med allmänna medel. Men det finns även public 

3 Europe Economics: Digital Content Services for Consumers: Assessment of Problems  
 Experienced by Consumers (2011): http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ 
 empirical_report_final_-_2011-06-15.pdf; För detaljerade undersökningsresultat se http:// 
 ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/empirical_report_final_ 
 appendix_9_2011-06-15.pdf
4 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultations-media-issues#online-consultations
5 http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf
6 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Art30%20consultation%20pu- 
 blish.pdf
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service-företag som har reklamintäkter och kommersiella programföretag 
som har public service-skyldigheter. Med den allt hårdare konkurrensen 
om publiken har de kommersiella aktörerna klagat allt mer på public 
service-företagens statliga stöd som de anser snedvrider konkurrensen. 
Enligt det s.k. Amsterdam-protokollet har varje medlemsland rätt att 
besluta om hur deras public service-verksamhet ska definieras, organi-
seras och finansieras för att bäst tillgodose allmänhetens intressen. Av 
protokollet framgår även att varje medlemsstat får ge ekonomiskt stöd 
till public service förutsatt att stödet används för att uppnå målen att 
verka i allmänhetens tjänst utan att hindra andra kommersiella verksam-
heter eller snedvrida konkurrensen mellan radio- och tv-företag. För att 
klargöra hur EU:s statsstödsregler ska tillämpas inom detta område pu-
blicerade kommissionen 2001 ett särskilt meddelande för public service. 
EU-kommissionens riktlinjer för public service bygger på rättspraxis från 
EU-domstolen och handlar främst om frågor kring tydlighet, öppenhet 
och transparens när det gäller public service-företagens uppdrag, finan-
siering och redovisning. Förändringarna på mediemarknaden har inne-
burit att det enligt EU-kommissionen funnits ett behov av att uppdatera 
meddelandet från 2001 om statligt stöd för radio och tv i allmänhetens 
tjänst. Särskilt genom utvecklingen av ny digital teknik och internet-
tjänster har nya frågor dykt upp om tillämpningsområdet för radio och 
tv i allmänhetens tjänst. Klagomål från privata aktörer har allt mer kom-
mit att handla om public service-företagens verksamhet på internet. När 
direktivet om audiovisuella medietjänster trädde i kraft utökades dess-
utom EU-lagstiftningens till att även omfatta icke-linjära medietjänster. 
Kommissionen antog därför 2009 ett nytt meddelande om statligt stöd 
för finansiering av public service. Meddelandet innehåller en ram för 
utveckling av offentliga radio- och tv-tjänster och syftar till att stärka 
rättssäkerheten vid investeringar från såväl offentliga som privata media. 
Det nya meddelandet (IP/09/1072)ersätter kommissionens meddelande 
om radio-och  tv-företag från 2001 (IP/01/1429).

De viktigaste förändringarna i det nya meddelandet innebär följande:
•	 Förhandskontroll (public value tests) av nya viktiga tjänster som 

startas av public service-företag för att väga tjänsternas marknadsin-
flytande mot nyttan för allmänheten.

•	 Förtydliganden kring betaltjänster.
•	 Effektivare kontroller av överkompensation och övervakning av 

public service-uppdraget på nationell nivå.
•	 Ökad finansiell flexibilitet för public service-företagen.
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Genom förhandskontrollen av nya tjänster ges EU-medborgare och 
andra berörda parter möjlighet att lämna synpunkter i samband med 
offentliga överläggningar innan public service-företagen marknadsför 
nya tjänster.7 Sverige har infört en sådan förhandskontroll av nya tjäns-
ter. Det innebär att nya permanenta programtjänster eller andra tjänster 
som är av större betydelse, som Sveriges Radio, SVT och UR vill lansera 
under tillståndsperioden, ska anmälas till regeringen för godkännande. 
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag att pröva de tjänster 
som programbolagen anmäler. Sveriges Radio, SVT och UR:s anslags-
villkor för 2011 innehåller anvisningar om vad företagens anmälningar 
av nya tjänster ska innehålla.

8.3 MEDIA-programmet
EU:s stödprogram inom den audiovisuella sektorn är MEDIA-programmet. 
Nuvarande stödprogram MEDIA 2007 ger stöd till den europeiska tv -och 
filmindustrin. Syftet med programmet är att göra europeisk tv- och film-
produktion mer konkurrenskraftig. MEDIA 2007 löper under perioden 
2007 till 2013 och programmet omfattar 755 miljoner euro. MEDIA 2007 
har som främsta mål att stärka och utveckla den europeiska medieindustrin 
med åtgärder som kompletterar de regionala och nationella stöden. Stöd 
kan ges före och efter produktion av audiovisuella verk till exempel genom 
att erbjuda samfinansiering för fortbildning av yrkesverksamma inom den 
audiovisuella industrin, stödja utveckling av projekt samt ge bidrag till 
distribution och marknadsföring av färdiga verk. En särskild produktions-
garantifond i programmet kommer att ge 8 miljoner euro i lånegarantier 
mellan 2010 och 2013 för att stödja europeiska filmbolag och göra det 
lättare för dem att få tillgång till finansiering. Fonden kan även komma att 
användas för att snabba på digitaliseringen av biografer. Europeiska kom-
missionen har tagit fram en strategi för att hjälpa europeiska biografer att 
gå över till digital teknik. Många små biografer har inte råd att köpa digital 
utrustning men genom kommissionens strategi erbjuds filmbranschen olika 
finansieringslösningar, bland annat statligt stöd och bidrag från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och MEDIA-programmet.8 För att finansiera 

7 Meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd till radio och tv  
 i allmänhetens tjänst (2009/C 257/01) samt Pressmeddelande: Statligt stöd: Kommissionen  
 uppdaterar reglerna för statlig finansiering av offentliga radio och teveorganisationer, IP/09/1072, 
 Bryssel 2 juli 2009.
8 Kommissionen stöder digitalisering av europeiska biografer, IP 10/1168,  
 Bryssel 24 september 2010
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internationella samarbetsprojekt har Media Mundus-programmet tagits 
fram för perioden 2011–2013. I varje medlemsland finns även ett kontakt-
kontor, ”MEDIA Desk”. De har i uppdrag att informera verksamma i den 
audiovisuella branschen på nationell och regional nivå om EU:s audiovisuella 
policy samt MEDIA-programmets olika stöd och utbildningsinsatser. Till 
deras uppgifter hör också att ge bolag och organisationer tips och strategisk 
rådgivning i ansökningsarbetet för specifika projekt. MEDIA Desk Sverige 
ger individuell rådgivning om stödmöjligheter för internationella projekt, 
sprider information om olika vidareutbildningar, seminarier och nätverks-
möjligheter för branschverksamma samt ger ut nyhetsbladet MEDIA Info 
med aktuella deadlines och MEDIA-relaterad information.9 

8.3.1 Statsstöd till film och andra audiovisuella verk 

MEDIA, Europeiska unionens stödprogram för film, television och nya 
medier, erbjuder många olika finansieringsordningar, var och en med 
inriktning på olika delområden inom den audiovisuella sektorn. Bidrag, 
skattelättnader och andra typer av stöd till den audovisuella sektorn omfattar 
i regel statliga medel. Eftersom filmproducenter är verksamma på interna-
tionell nivå och handeln med audiovisuella verk är internationell kan sådant 
stöd påverka handeln mellan medlemsstaterna. Syftet att skydda och främja 
Europas kulturella mångfald i filmer genom audiovisuella verk kan endast 
uppnås om dessa verk ses av publik. Stöd enbart till produktion riskerar att 
öka utbudet på audiovisuellt innehåll utan garanti för att det audiovisu-
ella verket distribueras och marknadsförs på rätt sätt. Nu diskuteras en 
förändring av detta stöd inom EU.  Kommissionens generaldirektorat för 
konkurrens publicerade den 30 april 2013 ett meddelande om statligt 
stöd till filmer och andra audiovisuella verk. Kommissionen har inlett 
ett öppet samråd och ber om kommentarer av medlemsstaterna och 
berörda parter. I meddelandet föreslås att det statliga stödet till filmsek-
torn utvidgas och där belyses tillämpningen av subsidiaritetsprincipen 
inom kulturpolitiken och respekten för inremarknadsprinciperna, införs 
en högre högsta tillåtna stödnivå för gränsöverskridande produktioner 
och behandlas skyddet av och tillgången till filmarvet. Olika berörda 
parter, såsom myndigheter, privatpersoner, aktörer och organisationer 
inom filmsektorn, är välkomna att delta i samrådet. Kommissionen ber 
medlemsstaterna och berörda parter besvara förfrågan senast den 28 
maj 2013.10 
9 http://www.sfi.se/SV/varastod/MEDIA-Desk-Sverige/Om-MEDIA-programmet/MEDIA- 
 Desk-Sverige/
10 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_films/index_en.html
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8.3.1 Kreativa Europa

I början av 2012 lämnade EU-kommissionen ett förslag till ett nytt stöd-
program för den kulturella och kreativa sektorn i Europa för 2014–2020, 
det s.k. Kreativa Europa. Förslaget som innebär att de tidigare separata 
Kultur- och MEDIA-programmen fogas samman under ett gemensamt 
paraply innehåller dessutom ett s.k. finansiellt instrument eller en låne-
garanti för aktörer i hela den kulturella och kreativa sektorn. Förslaget 
innebär en ökning av budgeten med 37 % jämfört med dagens kultur- 
och MEDIA-program och förhandlas sedan 2012 av medlemsstaterna i 
EU:s ministerråd och av Europaparlamentet. Beslut väntas under 2013. 
Programmet Kreativa Europa föreslås få en budget på 1,8 miljarder euro 
för 2014–2020. Film och audiovisuella produktioner (som nu omfattas 
av Mediaprogrammet) kan få över 900 miljoner euro i stöd och kultur-
sektorn kan få nära 500 miljoner euro. Kommissionen vill också satsa 
över 210 miljoner euro på att göra det lättare att få finansiering: små 
aktörer ska få tillgång till upp till en miljard euro i banklån. Dessutom 
ska 60 miljoner euro gå till policysamarbete och innovativa sätt att hitta 
ny publik och ta fram nya företagsmodeller. 

8.4 Mediekunskap
Att förstå mediernas roll och kraft i dagens samhälle kräver en viss 
sorts kompetens, ett slags mediekunskap. Den kunskapen handlar 
om vilka möjligheter det finns att få tillgång till media, att förstå och 
kritiskt utvärdera olika aspekter av media samt att själv kunna skapa 
medieinnehåll. Med den digitala tekniken kan allt fler skapa och sprida 
bilder, information och annat medieinnehåll. Syftet med att lyfta fram 
begreppet mediekunskap är att göra människor mer medvetna om de 
många olika former av mediebudskap som de stöter på i sin vardag. 
Att ha mediekunskap kan till och med sägas vara en grundläggande 
kompetens i dagens samhälle, inte bara för unga människor utan även 
för vuxna och äldre personer som föräldrar, lärare och yrkesverksamma 
inom mediebranschen. Därför har EU-kommissionen antagit en 
rekommendation i vilken medlemsländerna och branschen uppmanas 
att främja mediekunnighet i hela EU. Detta ska de göra med stöd av 
verksamheter som hjälper personer att få tillgång till, förstå och kritiskt 
granska alla medier som de använder sig av. För att öka mediekunnig-
heten inom EU rekommenderar därför kommissionen medlemsstaterna 
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att i samarbete med myndigheter med ansvar för reglering av audiovisuell 
och elektronisk kommunikation och i vissa fall dataskyddsmyndigheter,

•	 samregleringsinitiativ som leder till att de viktigaste intressenterna 
antar uppföranderegler och främjar självregleringsinitiativ,

•	 främjar systematisk forskning genom undersökningar och projekt,
•	 inleder en debatt i samband med konferenser och andra offentliga 

sammanhang om införandet av mediekunskap i den obligatoriska 
läroplanen,

•	 intensifierar sina ansträngningar att öka medvetenheten om det 
nationella och europeiska audiovisuella arvet genom nationella infor-
mationskampanjer riktade till medborgarna,

•	 ökar medvetenheten genom kurser, informationsdagar och sprid-
ning av informationspaket om riskerna i samband med behandling 
av personuppgifter i informations- och kommunikationsnätverk och 
utbildar användarna, särskilt unga människor, föräldrar och lärare, 
på detta område

•	 Dessutom rekommenderas medieindustrin att stärka sitt engage-
mang genom att tillhandahålla nödvändiga verktyg för att öka 
mediekunskaperna genom att

•	 systematiskt sprida kunskaper genom informationskampanjer om 
hur information och kreativt innehåll produceras, redigeras och 
distribueras i den digitala världen, samt om hur sökmotorer fungerar 
och hur de kan användas bättre,

•	 ge medborgarna tydlig och användarvänlig information genom in-
formationskampanjer om teknik som används för kommersiell kom-
munikation, särskilt om produktplacering och reklam på internet, 
och göra det lättare för dem att skilja mellan reklam och innehåll,

•	 ge medborgarna information, genom informationspaket särskilt rik-
tade till unga människor, om hur deras personuppgifter ska behand-
las i samband med skräddarsydda erbjudanden, särskilt interaktiv 
reklam, för att överensstämma med gällande rättsliga bestämmelser,

•	 aktivt informera medborgarna genom att organisera informationsda-
gar om hur den kreativa ekonomin fungerar och om upphovsrättens 
roll.11

Medlemsländerna i rådet har reagerat på kommissionens rekommenda-
tion genom s.k. rådsslutsatser som antogs i november 2009. I slutsatserna 

11 Mediekompetens- det nya målet för det nya informationssamhället, IP/09/1244,  
 Bryssel 20 augusti 2009
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välkomnar rådet kommissionens rekommendation men lägger till egna 
viktiga politiska beaktanden inför det fortsatta arbetet med mediekun-
nighet i EU, bl.a. när det gäller mediesektorns oberoende, de skiftande 
behoven hos olika grupper i samhället samt utbildningssektorns stora 
betydelse i sammanhanget.12 Medlemsländerna har också berört frågan 
om mediekunnighet i rådsslutsatser från november 2011 om skydd av 
barn i den digitala världen.13

8.5 Den digitala agendan
Internet har blivit en självklar del av vardagslivet för många i Europa. För 
att möta den digitala utvecklingen har EU-kommissionen tagit fram en 
digital agenda för Europa. Den ersätter i2010, som var EU-kommissionens 
strategi för informationssamhället och den audiovisuella politiken under 
åren 2005 till 2009. Den digitala agendan ingår i EU-kommissionens 
tillväxtstrategi för EU, Europa 2020.14 Den digitala agendan för Europa är 
ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020-strategin. I strategin 
framhävs bl.a. hur viktig bredbandsutbyggnaden är för social integration 
och  konkurrenskraft i EU och målet är att alla i Europa bör ha tillgång 
till bredband senast 2013.15 Trots den snabba bredbandsutvecklingen har 
150 miljoner européer – omkring 30 % – aldrig använt internet. I många 
fall beror det på att de saknar sådana användarfärdigheter som digital 
kompetens och medievana. 16 För att Europa fullt ut ska kunna utnyttja 
de potentiella fördelarna med den digitala ekonomin måste man göra en 
extra insats och tillhandahålla snabbare bredband, öka människors tillit 
till internet, förbättra allmänhetens färdighet på IT-området och ytterli-
gare främja IKT innovation. EU-kommissionen föreslog därför ett antal 
åtgärder som är tänkta att förbättra Europas ekonomiska tillväxt. Det var 
sju prioriterade åtgärdsområden: skapande av en digital inre marknad, större 
interoperabilitet, öka säkerheten på internet, snabbare internetanslutning, 
mer investeringar i forskning och utveckling, öka den digitala kompetensen 
samt e-integration och användning av informations- och kommunikations-
teknik för att lösa samhällsproblem som till exempel klimatförändringar och 
en åldrande befolkning.17

12  http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/recom/council_adoption_ml_27112009.pdf
13  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126399.pdf
14  Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020
15  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
16  En digital agenda för Europa, B KOM(2010) 245 slutlig/2, Bryssel 26 augusti.2010
17  Nyhetsbrevet EU Direkt, 19 maj 2010
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Europeiska kommissionen har därefter antagit sju nya prioriteringar för 
år 2013 och 2014. Eftersom den digitala ekonomin växer mycket snab-
bare än resten av den europeiska ekonomin behövs en gemensam politik 
på området. De nya prioriteringarna är resultatet av en omfattande 
översyn av politiken på området och lägger ny tonvikt på de viktigaste 
punkterna i den ursprungliga digitala agendan från 2010. De nya priori-
teringarna för år 2013 till 2014 är följande:

•	 Skapa en ny och stabilare bredbandslagstiftning
•	 Skapa nya offentliga infrastrukturer för digitala tjänster
•	 Samarbeta mer i frågor kring digital kompetens och digitala arbetstill-

fällen 
•	 Ta fram en EU-strategi för it-säkerhet och lägga fram förslag till direktiv
•	 Uppdatera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt
•	 Påskynda utvecklingen av molntjänster genom den offentliga sektorns 

köpkraft
•	 Lansera en ny strategi för elektronikindustrin18

Det är fortfarande stora skillnader i tillgången till internet och bredband hos 
EU:s medlemsländer trots de satsningar som görs i den digitala agendan. 
Tillgången till internet har dock ökat i samtliga länder från 2006 till 2012 
visar statistik från Eurostat. De länder där flest har tillgång till internet är 
Holland (94 %), Luxemburg (93 %), Danmark och Sverige (båda 92 %), att 
jämföra med Bulgarien (51 %), Grekland och Rumäninen (båda 54 %) där 
lite mer än hälften av befolkningen har tillgång till internet. I varje med-
lemsland hade minst hälften av hushållen en bredbandsuppkoppling 2012. 
I Sverige var det flest hushåll (87 %), därefter Danmark och Finland (båda 
85 %), Holland (83 %), Tyskland (82 %) och Storbritannien (80 % 2011). 
De vanligaste aktiviteterna på internet 2012 för de som använt internet de 
senaste tre månaderna var sända och ta emot e-post (89 %)samt att söka 
information om varor och tjänster (83 %). Av de som använder internet 
var det 61 % som läste nyheterna på nätet, 54 % använde banktjänster och 
52 % använde social media.19

8.5.1 Licensiera Europa
I tillväxt- och sysselsättningspakten i juni 2012 betonade stats- och 
regeringscheferna, bland andra åtgärder som behövdes för att uppnå en 
välfungerade inre digital marknad till 2015, betydelsen av att moderni-

18  Digital ”att göra”-lista – nya digitala prioriteringar för 2013–2014, IP/12/1389,  18/12/2012
19  Internet access and use in 2012, STAT/12/185,  18/12/2012
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sera Europas upphovsrättssystem och underlätta licensiering, samtidigt 
som en hög nivå på skyddet av immateriella rättigheter garanteras och 
den kulturella mångfalden beaktas.

Mot denna bakgrund har kommissionen redan utfört en del av de åt-
gärder som finns i den digitala agendan och i strategin för immateriella 
rättigheter men det återstår fortfarande mycket arbete för att säkerställa 
en effektiv inre marknad inom upphovsrättsområdet. Kommissionen 
kommer därför att fortsätta och avsluta sitt pågående arbete med att se 
över och modernisera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt. Paral-
lellt med det kommer kommissionen att ta itu med ett antal nya frågor 
som anses vara nödvändiga. Därför kommer en strukturerad dialog med 
intressenterna att inledas med målet att före utgången av 2013 leverera 
praktiska branschledda lösningar, däribland lagstiftningsreformer om så 
är lämpligt. Under namnet ”Licensiera Europa” syftar detta förfarande 
till att utnyttja potentialen och undersöka eventuella gränser för innova-
tiv licensiering och tekniska lösningar för att göra EU:s upphovsrättslag-
stiftning och -praxis redo för den digitala åldern.20

8.5.2 Skydd av barn på internet

Barn är särskilt utsatta på internet, och därför måste de ha ett särskilt 
skydd på internet. Barn måste kunna användainternet för att få tillgång 
till kunskaper, kommunicera, utveckla sina färdigheter och även för-
bättra sina framtida utsikter till arbete.  För att skapa ett bättre internet 
för barn krävs en kombination av strategier, vilket betonas i rådets slut-
satser om skyddet av barn i den digitala världen den 28 november 2011. 
Åtgärder håller på att tas fram på nationell- samt europeisk nivå. Dessa 
måste ingå i en EU-omfattande strategi, som tar fram grundläggande 
gemensamma krav. Reglering kan fortfarande vara ett alternativ, men det 
bör undvikas till förmån för mer självreglering och utbildning. Strategin 
är uppbyggd kring följande fyra pelare som kompletterar varandra: 
stimulera kvalitetsinnehåll online för ungdomar; 

•	 öka medvetenhet och egenmakt; 
•	 skapa en säker
•	 miljö för barn på nätet; 
•	 bekämpa sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn. 

20 Meddelande från kommissionen om innehåll i den digitala inre marknaden,  
 Bryssel 18/12/2012, KOM 2012, 789 Final
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Den innehåller förslag till en rad åtgärder som ska genomföras av 
kommissionen,medlemsstaterna och hela värdekedjan inom industrin.21

21 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska  
 sociala kommittén och regionkommittén, Europeisk strategi för ett bättre internet för barn,  
 Bryssel den 2.5.2012, KOM(2012) 196 final
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9 MYNDIGHETER & ORGANISATIONER
Den snabba utvecklingen inom medieområdet ställer stora krav på de som verkar 

inom området. Inom medieområdet finns ett flertal myndigheter som arbetar med 

olika frågor som rör medier. Nedan följer en kort presentation av dessa myn-

digheter med texter framtagna av myndigheterna själva. Myndigheten för radio 

och tv, Statens medieråd, Presstödsnämnden och Myndigheten för Tillgängliga 

medier är mediemyndigheter som lyder under Kulturdepartementet. Nordicom-

Sverige är en oberoende institution vid Göteborgs Universitet som bland annat 

producerar mediestatistik. Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket lyder 

under Näringsdepartementet och arbetar bland annat med frekvensfördelning 

respektive konkurrensfrågor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är 

en myndighet under Försvarsdepartementet som samlar allt arbete med skydd 

mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

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

Sprida information och kunskap om medier
Att sprida information och kunskap om medier och utvecklingen inom 
medieområdet är en  av Nordicoms främsta uppgifter, till det kommer att 
svara på frågor om medier från olika grupper såsom forskare, studenter, 
journalister, medieföretag, myndigheter m fl. En grundläggande tanke 
i verksamheten är att effektiv kunskapsförmedling är en förutsättning 
för fruktbar forskning (om medier), för en konstruktiv mediepolitik och 
utveckling av mediebranschen. 

För att få fram givande kunskap krävs en kvalificerad dokumentation där 
kärnan utgörs av fakta och statistik. Nordicom samlar därför information 
om svenska medier utifrån ett antal aspekter såsom struktur, ekonomi, 
användning o s v. Dokumentationens uppgift är att beskriva mediesystemet 
samt peka på trender och nya företeelser. Tanken är även att arbetet ska 
utveckla meningsfulla tidserier för att ge historiska perspektiv. En ytterligare 
förutsättning för arbetet är att samarbeta med kompetenta medieforskare 
som kan analysera de olika uppgifterna samt komplettera med internatio-
nella perspektiv. Nordicom-Sverige ingår även i ett samarbete som drivs av 
Nordicom på nordisk nivå, i syfte att arbeta fram och sammanställa statistik 
om medier i de nordiska länderna.

Portalen Medieutveckling och mediestatistik i Norden
Nordicoms hemsida består av flera delar som speglar olika verksamheter. 
Delportalen om medieutveckling och mediestatistik i Norden innehåller 
flera tjänster med olika typer av information om medier både i Sverige 
och Norden. Under 2013 pågår arbete med modernisering av hemsidan. 
Det gäller framför allt form, navigering och tillgänglighet men även vissa 
tjänster ses över. Portalen kommer fortsatt att ge användaren tillgång till 
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information och kunskap om medier genom olika tjänster:

•	 Statistik online – nordisk, svensk och, i mer begränsad mängd, interna-
tionell

•	 Länkar – vägledning till statistik, rapporter, nyhetsbrev m m om medier
•	 Nyhetstjänst
•	 Medielagstiftning och reglering 

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

MedieSverige
Samlingsnamnet för arbetet med medieutvecklingen är MedieSverige. 
Det består av olika delar som resulterar i både tryckta publikationer 
och pdf-dokument och statistik som är fritt tillgängliga på Nordicoms 
hemsida. Statistiken online uppdateras kontinuerlig. Publikationen 
MedieSverige – statistik och analys kombinerar analyser av forskare som 
är inriktade på olika områden relevanta för att beskriva och analysera 
medieutvecklingen, med ren fakta och statistik. Utkommer var tredje år 
och en ny utgåva planeras till slutet av 2013. 

Mediebarometern
Nordicom-Sverige ansvarar för den årliga räckviddsundersökningen 
Mediebarometern. Den belyser hur stor andel av den svenska befolk-
ningen som använder ett antal enskilda medier en genomsnittlig dag. 
Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors använd-
ning, och tillgång till, medier. Resultaten bygger på telefonintervjuer 
med ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 9–79 år. Medieba-
rometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genom-
förts varje år. För ett antal medier finns därmed information om deras 
utveckling i över trettio år.

Den svenska mediemarknaden
Nordicom-Sverige arbetar också med att systematisera information om 
medieföretag i Sverige och deras ekonomi. Det grundläggande arbetet 
är uppdatering och utveckling av databasen över medieföretag i Sverige. 
I dag innehåller basen uppgifter om ca 1 900 medieföretag. En samlad 
rapport har regelbundet publicerats sedan 1999 och information läggs 
ut på hemsidan. Nordicom samlar även in uppgifter om stora utländska 
medieföretag och presenterar årligen sammanställningar över de största 
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medieföretagen i Norden, Europa och världen. Under 2013 pågår arbete 
med att se över basens innehåll och struktur.

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

Nordic Media Trends
Skriftserien Nordic Media Trends redogör för olika medier utifrån olika 
aspekter i de fem nordiska länderna. Arbetet med medieutvecklingen i 
Norden bygger på ett samarbete som drivs på Nordicoms nordiska nivå 
tillsammans med organisationer och myndigheter i respektive land. 
Syftet är att arbeta fram och sammanställa statistik om medielandskapen 
i de nordiska länderna. Under 2013 har utkommit de avslutande publi-
kationerna i projektet Nordic Public Service Media Map.

9.3 Statens medieråd
Statens medieråd är regeringens expertmyndighet på barns och ungas 
mediesituation med huvuduppdrag att:

•	 verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare 
och skydda dem från skadlig mediepåverkan

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

•	 fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 
15 år enligt lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Tilläggsuppdrag
Myndigheten har dessutom pågående regeringsuppdrag att göra:

•	 en studie om antidemokratiska budskap som förmedlas genom inter-
net och hur unga kan stärkas mot sådana budskap

•	 en studie om barns och ungas användning av sociala mötesplatser på 
internet ur ett jämställdhetsperspektiv

Medie- och informationskunnighet (MIK)
Ett centralt begrepp för myndighetens arbete är medie- och informa-
tionskunnighet (MIK). MIK är de kompetenser som gör att människor 
kan finna, analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll i olika medier.
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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 och allt material kan beställas eller laddas 
ned kostnadsfritt på myndighetens webbplats.

Statens medieråd representerar Sverige inom det europeiska nätverket 
Insafe som arbetar för en säkrare användning av internet bland barn och 
unga. Mediekunnighetsarbetet sker med stöd från EU-kommissionens 
Safer Internet Programme och i samarbete med BRIS – Barnens rätt i 
samhället.
 
Fakta och kunskap
Myndighetens arbete baseras på fakta och kunskap om barns och ungas 
mediesituation. Kunskapsbasen bygger på nationell och internationell 
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, som också har en egen webbplats 
med lättillgängliga fakta – mediebarn.se.

Åldersgränser
Statens medieråd beslutar om åldersgränser för film som ska visas för 
barn under femton år vid en allmän sammankomst eller en offentlig till-
ställning (läs: visning på biograf). Framställningen i en film får inte god-
kännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton 
år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella 
åldersgruppen. På myndighetens webbplats finns ett sökbart register över 
alla filmer som förhandsgranskats sedan 1956, med åldersgränser och 
andra fakta. Där kan man också läsa mer om hur myndigheten går till 
väga när åldersgränser beslutas.
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9.4 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 all sidig nyhetsförmedling och 
opinionsbildning i hela landet. 

Presstödsnämnden följer också den ekonomiska utvecklingen, förändringar 
i tidningsägandet och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen som 
kan påverka behovet av presstöd. Myndigheten ska även följa upp kostnader 
och kostnadsutveckling för tidningsdistributionen samt distributionsföreta-
gens prissättning av distributionstjänsten. Uppföljningarna ska redovisas till 
regeringen.

Presstödet består av två delar, driftsstöd och distributionsstöd.

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

År 2012 fanns det 178 unika dagstidningstitlar (1–7 dagar/vecka) i 
Sverige, enligt uppgift från Tidningsstatistik AB (TS). Av dessa hade 
88 tidningstitlar driftsstöd under 2012. Under år 2012 har drifts stöd 
utbetalats med sammanlagt 474 mnkr. Motsvarande belopp året före var 
499,8 mnkr. Förklaringarna till minskningen är flera, bland annat sänks 
stödet till tidningarna som ges ut i storstad successivt i enlighet med nya 
bestämmelser och tidningarnas upplagor sjunker.

Tabell 58. Fördelningen mellan olika tidningskategorier

Frekvens Antal

1–2 nr/vecka 67

3–5 nr/vecka 5

6–7 nr/vecka 16
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Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får 
bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning 
som stödet beviljats till vilket ska redovisas till nämnden. Från och med 
2011 ska tidningarna redovisa hur de använt stödet till Presstödsnämnden 
och vilka kostnader det täckt. En första rapport om hur stödet användes 
lämnades till regeringen och Europeiska kommissionen under 2012.

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. Totalt erhöll 135 tidningar 61,3 mnkr i distributionsstöd 
under 2012. Även distributionsstödet minskade jämfört med 2011 (65,3 
mnkr) vilket helt förklaras av minskade upplagor för dagspressen.

Under 2012 lämnade Presstödsnämnden en första rapport till regeringen 
om kostnader och kostnadsutveckling för tidningsdistributionen samt 
distributionsföretagens prissättning av distributionstjänsten. Slutsatsen 
i rapporten var att kostnaderna hos distributionsföretagen inte går att 
minska i den takt som upplagevolymen minskar. Konsekvenserna blir 
ökade exemplarkostnader genom att kostnaderna ska fördelas på färre 
exemplar. Den sammantagna bilden är att kostnaderna för att distribuera 
tidningen uppgår till ungefär en femtedel av de totala kostnaderna för 
tidningsproduktionen. Distributionsstödet täcker drygt två procent av 
distributionskostnaderna.

Dagspressens ekonomi
Presstödsnämnden ger varje år ut publikationen Dagspressens Ekonomi. 
Dagstidningsföretagens resultat år 2012 kommer att redovisas i septem-
ber 2013. Publikationen avseende 2011 visade bland annat att resultatet 
i ett längre perspektiv ses som ett relativt gott år avseende dagspressens 
lönsamhet. År 2011 blev det sjunde bästa under den period (1976–2011) 
Dagspressens ekonomi omfattar.
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9.5 Myndigheten för tillgängliga medier
Uppdrag och lagar
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, (tidigare Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket, TPB) är en statlig myndighet under Kulturdepar-
tementet och har till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet 
arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana 
exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken. 
Myndigheten har även till uppgift att förbättra tillgången till innehållet 
i dagstidningar för synskadade, personer med funktionsnedsättning som 
inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning, afatiker och dyslektiker samt 
göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Verksamheten regleras bland annat av upphovsrättslagen, statlig förordning 
och regleringsbrev från Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet 
(särskild service till studerande vid högskola och universitet). Produktion och 
distribution av talböcker sker enligt den svenska talboksmodellen där MTM 
och regionala och kommunala bibliotek samt högskolebibliotek samarbetar. 
MTM deltar också i utveckling av ny teknik kring anpassade medier. 

MTM:s mediawebb Legimus innehåller i dag nära 100 000 talböcker. 
Bibliotek med talbokstillstånd och låntagare som är registrerade för tjänsten 
Egen nedladdning får ladda ned talböcker ur det digitala biblioteket. Man 
använder mediawebben Legimus för att söka och ladda ned talböcker och de 
kan laddas ner dygnet runt. 

Taltidningsnämnden
Taltidningsnämnden, TTN, är ett särskilt beslutsorgan inom MTM. 
Nämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dags-
tidningar för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan 
tillgodogöra sig innehållet i en tryckt text eller hålla i en tidning. TTN 
beslutar om stöd till dagstidningar som vill ge anpassad version av den 
tryckta upplagan. Nämnden svarar dessutom för utveckling, upphandling 
och utlån av de mottagare som behövs för att prenumeranter ska kunna ta 
del av taltidningen. TTN finansieras via ett särskilt anslag.
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Taltidningar och abonnenter
Vid utgången av 2012 utgavs sammanlagt 95 tidningstitlar som taltidning. 
77 av dessa är taltidningar i inläst version (65 radiotidningar, 3 kassettid-
ningar och 9 cd-tidningar) och 22 är talsyntestidningar. Tre tidningar kom 
ut som både radiotidning och talsyntestidning. En tidning kom ut som både 
radio- och cd-tidning. Sammanlagt gavs 99 taltidningar ut 2012.

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

Tabell 59. Antal taltidningar och abonnenter 2012

Antal 
tidningar

Förändring 
2011 -2012

Antal  
abonnenter

Varav 
kvinnor

Varav 
män

Övriga Förändring 
2011-2012

Radiotidningar 65 -1 5759 2698 2758 303 -550

Kassettidningar 3 -1 109 56 50 3 22

CD-tidningar 9 0 392 207 167 18 -8

Talsyntestidningar 22 -1 782 309 441 32 -70

Totalt 99 -3 7042 3270 3416 356 -606

Abonnentstatistiken för olika typer av taltidningar är uppdelad på kvinnor 
och män och visar totalt sett på en jämn fördelning mellan könen. Flera 
tidningar rapporterar samtidigt en viss osäkerhet i den könsuppdelade 
statistiken vilket bl.a. beror på att ett abonnemang kan användas av flera 
personer i hushållet. En viss andel av abonnemangen innehas också av t.ex. 
institutioner. 

Taltidningen 2.0: Utvecklingsprogram kring framtidens taltidningar 
MTM, TTN och Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan 2010 ett uppdrag 
från regeringen att utreda och utveckla verksamheten med taltidningar i 
Sverige. Genom Taltidningen 2.0 vill MTM höja servicenivån för personer 
med läshinder när det gäller tillgången till dagstidningar genom att erbjuda 
fler och bättre alternativ för åtkomst och konsumtion och att dessa samord-
nas med motsvarande tjänster kring talböcker. Uppdraget genomförs som 
ett sammanhållet utvecklingsprogram under tre år. Taltidningen 2.0 ska 
delrapporteras till regeringen vid fem tillfällen med slutrapport 2013. 
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Punktskriftsnämnden
Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som är knuten till MTM. 
Nämnden har i uppdrag att gynna användningen av punktskrift och 
taktila bilder, ansvara för svenska skrivregler för punktskrift i olika ämnen 
samt främja forskning och utveckling inom det taktila området. 

Svenska Daisy-konsortiet 
Svenska Daisy-Konsortiet är medlem i det internationella DAISY Consor-
tium, som leder en världsomspännande övergång från analoga till digitala 
anpassade medier. 

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

Läs mer på webbplatserna:
www.mtm.se 
www.legimus.se
www.taltidningsnamnden.se 
www.punktskriftsnamnden.se 
www.daisy.org 

9.6 Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elek-
tronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation 
inkluderar telekommunikationer, IT och radio. Myndigheten verkar för att 
alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, säkra och prisvärda kommunika-
tionstjänster inom dessa områden, och att radiospektrumet används på bästa 
sätt. Inom ansvarsområdena är PTS även ansvarig för beredskapsfrågor och 
för att behov hos personer med funktionsnedsättning tillgodoses.

PTS har fyra övergripande mål:
•	 långsiktig konsumentnytta
•	 långsiktigt hållbar konkurrens
•	 effektivt resursutnyttjande och 
•	 säker kommunikation.
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För att uppnå målen arbetar PTS bland annat med att bevaka och 
analysera utvecklingen inom sektorsområdet, meddela föreskrifter 
och fördela tillstånd, kontrollera att lagarna efterlevs samt informera 
användare och allmänhet.

Lagen om elektronisk kommunikation
En viktig utveckling som påverkar hela PTS ansvarsområde är konvergensen 
mellan radio, TV, telekommunikation och datakommunikation. Gränserna 
mellan olika kommunikationsslag suddas ut, varför det blivit mer relevant 
att tala om en samlad sektor för elektroniska kommunikationer.

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

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation granskar PTS 
konkurrensen på den så kallade broadcastingmarknaden, det vill säga 
analoga och digitala TV-sändningar via marknät och nationella analoga 
ljudradiosändningar via marknät. 

Radioområdet
PTS arbetar för ett effektivt användande av spektrum genom utökade 
undantag från tillståndsplikten, förenklar tillståndsprocess för användare 
av enskilda radiosändare, arbetar för att effektivisera handläggningen och 
utövar tillsyn. Inom radioområdet samarbetar PTS internationellt med 
att planera frekvensband för olika slags radiotjänster. Med utgångspunkt 
i denna fördelning och med stöd av bestämmelserna i lagen om elektro-
nisk kommunikation ger PTS tillstånd för användning av radiosändare i 
Sverige. Inom EU pågår arbete med att göra planeringen av frekvensban-
den sådan att frekvenserna kan upplåtas utan knytning till viss radiotjänst 
eller teknik. För vissa radiotjänster krävs tillstånd enligt andra lagar. Till 
exempel för ljudradio och television krävs tillstånd av regeringen eller från 
Myndigheten för radio och tv innan PTS kan ge tillstånd. Myndigheten 
för radio och tv har ansvar för frågor som avser rätten att sända enligt 
radio- och TV-lagen, medan

PTS arbetar med den tekniska planeringen och tillståndsgivningen för 
sändarna.
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9.7 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
•	 att föreslå konkurrensförbättrande åtgärder
•	 kunskapsuppbyggnad 
•	 forskning
•	 internationellt arbete
•	 samverkan

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

Konkurrenslagen innehåller flera förbud: förbudet mot konkurrensbegrän-
sande samarbete mellan företag, förbudet mot missbruk av dominerande 
ställning och förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 
I konkurrenslagen finns också bestämmelser om att domstol på Konkur-
rensverkets talan kan förbjuda en företagskoncentration om den påtag-
ligt 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. 

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 remiss-
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yttranden till regeringen. Under 2012 har Konkurrensverket lämnat flera 
remissyttranden om medieområdet.

9.8 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för 
frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.  Ansvaret avser 
åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner 
över ett brett område som rör allt från olyckor i hemmet till det moderna 
samhällets sårbarhet.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets för-
måga att före bygga 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 utvecklingen 
inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. Arbetet sker i nära 
samarbete med aktörerna inom branschen.

Det övergripande målet är att medieföretag – både producerande och 
distribuerande – kan förmedla nyheter, samhällsinformation och vikigt 
meddelande till allmänheten (VMA) i krissituationer. En viktig part i 
arbetet är Mediernas beredskapsråd.

Mediernas beredskapsråd
Inom Mediernas beredskapsråd förs en kontinuerlig dialog kring 
medieföretagens säkerhet, beredskap, krishanteringsförmåga och 
samverkan. En av grundförutsättningarna för rådets arbete är att 
redaktionellt arbete (innehållsfrågor) aldrig diskuteras. 
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I Mediernas beredskapsråd sitter representanter för Canal Digital, Com 
Hem, Radiobranschen, Sveriges Radio, Sveriges Television, Teracom, 
Tidningarnas Telegrambyrå, Tidningsutgivarna, TV4, Viasat och 
Post- och telestyrelsen. Fyra sammanträden genomförs per år och rådets 
ordförande är MSB:s generaldirektör.

Viktigt meddelande till allmänheten
VMA är ett varningssystem som används för att varna eller informera 
allmänheten vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor, andra 
allvarliga händelser eller för spridning av allvarlig smittsam sjukdom. 
Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information.

Varningsmeddelande sänds genast när det är risk för omedelbar och 
allmän fara för liv och hälsa, betydande skada på egendom eller miljö eller 
vid risk för spridning av en allvarlig smittsam sjukdom.

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att 
förebygga och begränsa väsentliga och omfattande skador på liv, hälsa, 
egendom eller miljö och vid smittspridning.

Sändning av VMA i radio och tv regleras genom överenskommelser 
mellan MSB och Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Utbild-
ningsradion, Kanal 5, Kanal 9 samt Radiobranschen. Varning och 
information via radio och tv kompletteras genom systemet för utom-
husvarning.
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10 ORDLISTA
3G
Tredje generationens mobilkommunikationsnät. Datahastigheten är högre 
i 3G näten än i GSM-näten, vilket innebär att man förutom ljud och 
text även kan skicka och ta emot grafik, rörliga bilder och använda andra 
avancerade tjänster, exempelvis sådana som är baserade på användarens 
position.

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

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

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

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

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

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

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

Bredbands-tv
Se ip-tv.

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

Catch-up tv
Möjlighet att själv välja när du vill se program som redan har sänts.

Conditional access (CA)
Åtkomstkontroll. Tekniskt system för villkorad åtkomst till programinnehåll 
genom kryptering.

Connected tv  
tv-apparat med bredbandsuppkoppling. Se smart-tv.

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

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

DAISY 
Digital Accessible Information System är en öppen, internationellt 
etablerad standard för att strukturera, producera och distribuera ljud, 
text och bild. DAISY bygger på XML och SMIL, två standarder för 
elektronisk publicering som är framtagna av World Wide Web-konsortiet. 
DAISY 4-standarden kommer att integrera det kommersiella EPUB-
formatet. TPB gör alla talböcker i DAISY- format. 
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Digital-tv-box
Mottagarutrustning som omvandlar digitala tv-signaler för att kunna 
visas på tv-skärmen. Kan även innehålla system för åtkomstkontroll och 
API. Benämns ibland settop-box, digitalbox eller dekoder.

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

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

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

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

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

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

Hbb-TV eller Hybrid Broadcast Broadband Television
är ett gemensamt Europeiskt initiativ för att harmonisera utbudet av 
connected tv:s och digitalboxar som både kan användas för hybrid-
lösningar mellan broadcasting och bredbandsuppkoppling. 

Hd-tv 
High definition television. Högupplöst tv med skarpare och mer detaljrik 
bild än vanlig standardupplöst tv.



 | 159ORDLISTA • • • Medieutveckling 2013

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

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

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

LAN
Local Area Network. Elektroniskt nätverk som knyter samman geografiskt 
närbelägna datorer i ett lokalt nätverk.

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

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

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

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

On Demand-tjänst
Se beställ-tjänst respektive VoD för tv-tjänster.
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Operatör
Företag som har distributionsrätten till olika kanaler och som erbjuder 
konsumenten dessa i olika paket.

Pay per view (PPV)
En form av beställ-tv som innebär att användaren betalar för varje enskilt 
program han/hon vill se. 

Playtjänster
En Play-tjänst kan sägas vara en portal för en kanals samlade on-demand 
utbud.

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

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

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

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

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

RATS-tidning
Taltidning med syntetiskt tal som skickas via internet till en dator som 
abonnenten har hemma.
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RSS
RDF Site Summary. Konsumenten tar hjälp av ett program, en så kallad 
RSS-läsare, för att via internet prenumerera på utvalda inslag av poddradio/
tv eller text. RSS-läsaren laddar automatiskt ned allt nytt material från de 
källor som tittaren på förhand valt och skapar en form av webbprenume-
ration.

Smartphone
En mobiltelefon med möjlighet att använda applikationer.

Smart-tv 
Tv-apparat med bredbandsuppkoppling.

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

T-DAB
Terrestrial Digital Audio Broadcasting. Se DAB.

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

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

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

Webbradio
Radio som distribueras över internet.
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Webb-tv
Tv som distribueras över internet.

Åkomstkontroll
Se Conditional Access.
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Digitaliseringen har nu pågått i mer än tio år och den ger fortfarande upphov 
till stora förändringar på medieområdet. Mediedagen förskjuts allt mer från de 
traditionella tablåstyrda medierna mot valfriheten på de uppkopplade platt-
formarna. Tittarna har skaffat sig allt fler mobila enheter och konsumerar allt 
oftare rörlig bild i dem. Konsumenterna vänjer sig snabbt med att kunna titta, 
lyssna eller läsa vad de vill, när de vill, överallt. Vi har inte frigjort mycket mer tid 
för medier men däremot använder vi flera medier samtidigt. Enligt statistik från 
Nordicom ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar ett vanligt dygn 
åt att ta del av utbudet i olika medier. 

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut?   
I Medieutveckling 2013 får du en översiktlig beskrivning av hur marknaden 
ser ut idag och i en närliggande framtid.

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