ANNONSTIDER I RADIO OCH TV
Ökningen av den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter

Dnr: 13/03026

Sammanfattning
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig utvärdering
av effekterna av den ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) som genomfördes 2008 och som
innebar en ökning av den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter per timme. I utvärderingen
ska ingå en analys av konsekvenserna av lagändringen för konkurrensförutsättningarna för
programföretag samt konsekvenserna för tittare och lyssnare.
Endast de programföretag som är etablerade i Sverige omfattas av lagändringen. Av de största
kommersiella aktörerna på den svenska tv-marknaden, TV4-Gruppen, MTG och SBS Discovery
TV, är det endast TV4-Gruppen som är etablerad i Sverige. Båda de stora kommersiella aktörerna
på den svenska radiomarknaden, SBS Discovery Radio och MTG Radio, är etablerade i Sverige.
Reklaminvesteringarna i medierna har förändrats mycket mellan åren 2006 och 2013.
Reklaminvesteringarna på internet har ökat kraftigt medan de har sjunkit för dagspressen. Tvmarknaden har, med undantag för 2009, ökat sina reklamintäkter varje år under perioden 2006–
2013. Reklaminvesteringarna på radiomarknaden har varierat under motsvarande period och
investeringarna 2013 motsvarade 2006 års nivå. De mycket stora förändringarna i
reklaminvesteringarnas fördelning mellan medieslagen radio, tv, dagspress och internet kan, enligt
myndighetens bedömning, främst antas bero på faktorer som tar sikte på teknikutvecklingen,
förändrade konsumtionsmönster och konjunkturen.
Den utökade annonstiden i tv har, enligt myndighetens bedömning, troligen haft störst effekt för
TV4-Gruppen och kan ha bidragit till att den har bibehållit sin starka position på tv-marknaden.
Det finns dock andra faktorer som sannolikt i betydligt högre utsträckning har bidragit till denna
position och den rådande konkurrenssituationen mellan programföretagen.
Den utökade annonstiden i radio har, enligt myndighetens bedömning, inte haft någon direkt
påverkan på konkurrensförutsättningarna mellan radiobolagen på den svenska radiomarknaden.
Tittarna och lyssnarna tar i många fall del av en större mängd reklam efter ändringen om en utökad
annonstid och en hög andel av tittarna och lyssnarna är negativt inställda till reklam. Den negativa
inställningen till reklam har dock inte förändrats i någon större utsträckning sedan 2008, då
ändringen trädde i kraft. Myndigheten konstaterar vidare att det fortfarande finns en relativt stor
förståelse för att annonserna är nödvändiga för att finansiera innehållet i kommersiell radio och tv.
Tittarnas och lyssnarnas beteende vid reklamavbrott, om de fortsätter att titta eller lyssna under
avbrottet, har inte heller förändrats i någon större utsträckning. Myndighetens bedömning är därför
att den utökade annonstiden inte har haft någon märkbar påverkan på tittarnas och lyssnarnas
inställning till reklamen i radio och tv.
Konsumenternas förflyttning från traditionell radio och tv till internetbaserade beställtjänster kan,
enligt myndighetens bedömning, förväntas fortsätta. En minskad konsumtion av traditionell radio
och tv kan antas leda till att reklaminvesteringarna i dessa sändningsformer kommer att sjunka på
längre sikt.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Den 1 februari 2008 trädde nya regler för annonstider i tv och radio i kraft. Ändringarna
innebar att den högsta tillåtna annonstiden i tv- och radiosändningar utökades från åtta
minuter, i vissa fall tio minuter, till tolv minuter per timme mellan hela klockslag.

1.2

Uppdraget
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig
utvärdering av effekterna av den ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) som genomfördes
2008 och som innebar en ökning av den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter per
timme. I utvärderingen ska ingå en analys av konsekvenserna av lagändringen för
konkurrensförutsättningarna för programföretag samt konsekvenserna för tittare och
lyssnare, se bilaga 1.
Uppdraget ska genomföras i dialog med Konkurrensverket och Konsumentverket.
Myndigheten ska inhämta synpunkter från programföretagen och andra berörda intressenter.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 december
2014.

1.3

Metod
Myndigheten för radio och tv har anlitat konsultföretaget AB Stelacon för att ta fram en
underlagsrapport och i rapporten analyseras lagändringens konsekvenser
•
•

för konkurrensen mellan programföretag, och
för tittare och lyssnare.

I juni 2014 redovisade AB Stelacon underlagsrapporten till myndigheten. Den har publicerats
på vår webbplats för att ge möjlighet åt allmänheten och intressenter att lämna synpunkter.
Det har inkommit synpunkter från Sveriges Television AB (SVT), TV4-Gruppen och
Sveriges Annonsörer som vi sedan har beaktat i vårt fortsatta arbete med uppdraget.
AB Stelacon har även genomfört djupintervjuer med intressenter som i varierande
omfattning är påverkade av den utökade annonstiden (se respondentlista i bilaga 2). I
rapporten redogör vi för deras synpunkter på hur den utökade annonstiden kan ha påverkat
konkurrensen samt vilka konsekvenserna blivit för lyssnare och tittare.
Vi har även tagit del av flera undersökningar om media och reklam samt ställt egna frågor till
allmänheten om attityden till reklam i radio och tv.
De undersökningar och rapporter vi har använt oss av i uppdraget är:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

TSN Sifos, (2014) Rapport: Inställning till reklam, Tidsserier från ORVESTO
Konsument 2004-2013 & ORVESTO Junior 2010-2014.
TNS Sifos Radioundersökningar Rapport IV 2012 samt PPM-mätning 2013.
Nordicom–Sveriges Mediebarometer 2013.
Mediamätning i Skandinavien AB (MMS), Årsrapporter (2006-2013).
Mediamätning i Skandinavien AB (MMS), Rörliga Bilder 2009.
Mediamätning i Skandinavien AB (MMS), Rörliga Bilder 2014.
Mediamätning i Skandinavien AB (MMS), MMS SVOD-topp Trend och Tema
2013:3 och 2014:3.
Börjesson, Britt & Edström, Maria (2014) Fler negativt inställda till tv-reklam i
Annika Bergström & Henrik Oscarsson (red) Mittfåra & marginal. Göteborgs
universitet: SOM-institutet.
Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet
(JMG), professor Kent Asp, Svenskt medieutbud 2014.
Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2014.
Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM. Reviderad reklam- och medieprognos
2014–2015, Q-rapport Tredje kvartalet 2014 samt Reklaminflation 2013.
AB Stelacon, (2014) Vilken är din generella inställning till reklam?
Enkätundersökning för Myndigheten för radio och tv.
Post- och telestyrelsen, (PTS), Svensk telemarknad 2013.
Statens Medieråd, Ungar & medier 2012/13.

Undersökningarna och rapporterna avser ofta beskrivningar av en utveckling över tid. I
många fall sträcker sig dessa beskrivningar fram till och med 2013. I vissa fall omfattar de
dock även delar av 2014 eller till och med en prognos för hela 2014.
För att jämföra Sveriges regler om annonstid i radio och tv med vissa andra länders har vi
kontaktat Nederländerna och Storbritannien där programföretag som sänder programtjänster
som riktar sig till en svensk publik är etablerade. Dessutom redogörs för Danmarks, Finlands
och Norges regler om annonstid i radio och tv.
I uppdraget har vi även haft löpande kontakt med Konkurrensverket och Konsumentverket.

1.4

Utgångspunkter och avgränsningar
Myndigheten för radio och tv ska genomföra en allsidig utvärdering av den utökade
annonstiden. I uppdraget ingår dock inte att föreslå förändringar i regelverket.
En begränsning i radio- och tv-lagen som innebar att annonser fick sändas under högst 15
procent av sändningstiden avskaffades för tv-sändningar 2010. Effekterna av att
begränsningen har tagits bort har vi inte analyserat närmare.
I vår utvärdering av konsekvenserna av den utökade annonstiden för
konkurrensförutsättningarna för programföretagen har vi valt 2006 som utgångspunkt, det
vill säga två år före det att annonstiden utökades, för att få en referens till hur marknaderna
såg ut innan 2008. Det statistiska underlaget sträcker sig till 2013. I vissa fall har vi dock, som
tidigare angetts, haft tillgång till uppgifter för några kvartal 2014 samt prognoser för hela
2014. Tidsperioden i de figurer som förekommer i redovisningen kan därför variera.
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Uppdraget rör effekterna av utökningen av den högsta tillåtna annonstiden i radio och tv.
Radio- och tv-lagen (2010:696) definierar annonser som dels reklam, dels sändningar som
utan att vara reklam sänds på uppdrag av någon annan och som har till syfte att främja en sak
eller en idé. De intressenter som har intervjuats i samband med den här rapporten gör
överlag ingen skillnad på reklam och annonser utan använder dessa begrepp synonymt. I den
här rapporten gör vi därför ingen åtskillnad mellan begreppen annonser och reklam.
Enligt uppdraget ska vi göra en allsidig utvärdering av effekterna av den utökade annonstiden
i radio och tv. Vi ska analysera konkurrensförutsättningarna för programföretagen, det vill
säga leverantörer av medietjänster som tillhandahåller ljudradiosändningar, tv-sändningar
eller sökbar text-tv, samt konsekvenserna för deras tittare och lyssnare. Vi har därför
avgränsat vårt uppdrag till att omfatta radio- och tv-marknaderna. För att skapa en mer
allsidig analys och en bredare redogörelse har vi dock även tittat något översiktligt på några
andra mediers utveckling.
För att närmare kunna analysera konsekvenserna av den utökade annonstiden och hur denna
har påverkat konkurrensförutsättningarna för programföretagen undersöker vi inledningsvis
den svenska tv- och radiomarknaden och bland annat dess intäkts- och affärsmodeller.
Därefter tittar vi något på reklaminvesteringarna i radio, tv, dagspress och internet och deras
utveckling under perioden 2006 till 2013 (i vissa fall 2014).
För att närmare kunna analysera konsekvenserna av den utökade annonstiden för tittare och
lyssnare undersöker vi användningen av olika medier och hur användningen av radio och tv
har förändrats, framförallt i olika åldersgrupper. Vi tittar också på hur inställningen till
reklam har förändrats samt tittarens och lyssnarens beteende vid reklamavbrott.
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2

Tillåtna annonstider i radio
och tv

Sammanfattning: Radio- och tv-lagen (2010:696) innehåller bestämmelser om reklam och
andra annonser för tv- och ljudradiosändningar.
De nya reglerna för annonstid i tv som infördes 2008 är en harmonisering av svensk
lagstiftning med AV-direktivet och innebär att annonser i tv får sändas under högst tolv
minuter, mot tidigare åtta eller tio minuter, under en timme mellan hela klockslag. En
begränsning som innebar att annonser fick sändas under högst 15 procent av sändningstiden
per dygn i tv-sändningar avskaffades 2010. Reglerna om annonstid gäller för linjära
traditionella tv-sändningar men inte för beställ-tv-tjänster.
De nya reglerna som infördes 2008 innebär vidare att annonser i radio får sändas under högst
tolv minuter per timme, mot tidigare åtta eller i undantagsfall tio minuter. I sändningar som
inte omfattar en timme mellan hela klockslag får annonser sändas högst 15 procent av
sändningstiden.
Endast programföretag etablerade i Sverige omfattas av den svenska lagstiftningen.
Programföretag som är etablerade i en annan EES-stat, men som riktar sändningar till en
svensk publik, omfattas inte av svensk lag utan ska följa reglerna i de länder där de är
etablerade.

2.1

Inledning
Den 1 februari 2008 trädde nya regler för annonstider i radio och tv i kraft. Ändringarna
innebar att den tillåtna tiden för att sända annonser utökades från åtta, eller tio minuter, till
högst tolv minuter under en timme mellan hela klockslag. Annonser i tv fick sändas under
högst 15 procent av sändningstiden per dygn. I radio fick annonser sändas under högst 15
procent av tiden i program som inte omfattade en timme mellan hela klockslag. I augusti
2010 avskaffades dock 15-procentsregeln för tv-sändningar men begränsningen om 15
procent finns fortfarande kvar för radio.
För tv är det viktigt att skilja mellan beställ-tv och linjära tv-sändningar. Till skillnad från
linjär-tv finns för beställ-tv nämligen inte någon högsta tillåtna annonsmängd.
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2.2

Direktivet om audiovisuella medietjänster
Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av direktivet om audiovisuella
medietjänster, AV-direktivet1. Direktivet syftar till att säkerställa fri rörlighet över gränserna
för audiovisuella medietjänster, det vill säga linjär traditionell tv och audiovisuella
medietjänster på begäran (beställ-tv). AV-direktivet är ett minimidirektiv. Det innebär att
medlemsstaterna får behålla eller införa strängare regler för programföretagen. AV-direktivet
reglerar inte ljudradiosändningar.
Direktivets bestämmelser innebär bland annat att den medlemsstat som sändningen utgår
från ska se till att sändningen följer lagen i den medlemsstaten. Sändningarna kan sedan fritt
cirkulera på den inre marknaden. Den stat som har jurisdiktion ska se till att den egna
lagstiftningen och därmed direktivet följs. För att fastställa jurisdiktionen tillämpas olika
kriterier. I första hand anses den stat ha jurisdiktion där medieföretaget är etablerat, det vill
säga där företaget har sitt huvudkontor och där de redaktionella besluten fattas. I direktivet
anges också hur etableringslandet ska bestämmas i de fall då flera medlemsstater skulle kunna
komma i fråga.
Inslag med tv-reklam i traditionell tv får enligt direktivet inte överstiga 20 procent av
sändningstiden inom en given klocktimme, det vill säga tolv minuter. Det finns dock ingen
begränsning för reklamtiden i beställ-tv.

2.3

Radio- och tv-lagen

2.3.1

Inledning

AV-direktivet har i Sverige implementerats genom i första hand radio- och tv-lagen.
De grundläggande föreskrifterna rörande friheten att yttra sig i andra medier än tryckta
skrifter finns dock i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). YGL omfattar ljudradio, television
och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska
upptagningar. Grundlagens syfte är att värna yttrandefriheten och det fria informationsflödet
i vidaste bemärkelse. Av 1 kap. 12 § andra stycket YGL följer att frågor om reklam i
radioprogram (ljudradio och television) får regleras genom vanlig lag.
I radio och tv-lagen finns bestämmelser om reklam och andra annonser för både tv- och
ljudradiosändningar. Bestämmelserna om annonser gäller dock inte för egenreklam, det vill
säga sådan reklam som den sändande gör för sin programverksamhet (8 kap. 16 § samt 15
kap. 7 §).
Begreppet reklam definieras i radio- och tv-lagen som varje form av meddelande som sänds
antingen mot betalning eller liknande ersättning, eller som utgör egenreklam, och som syftar
till att i näringsverksamhet marknadsföra varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen eller
andra nyttigheter (3 kap. 1 § 13 p).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som
fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster.
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Med annonser avses enligt radio- och tv-lagens definitioner dels reklam, dels sändningar som
utan att vara reklam sänds på uppdrag av någon annan och som har till syfte att främja en sak
eller en idé (3 kap. 1 § 1 p).

2.3.2

Tillåtna annonstider i tv-sändningar m.m.

Annonser i tv får sändas under högst tolv minuter per timme mellan hela klockslag.
Programtjänster som uteslutande är avsedda för försäljningsprogram får dock sändas i tv,
under förutsättning att sändningstiden är minst 15 minuter (8 kap. 1 §).
I radio- och tv-lagen finns vidare bestämmelser om bland annat annonstidens minsta längd,
när program får avbrytas för annonsering, vilka program som inte får avbrytas för
annonsering, annonssignatur, och förbud mot alkohol- och barnreklam.

2.3.3

Tillåtna annonstider i radiosändningar m.m.

Annonser i en ljudradiosändning får sändas högst tolv minuter per timme mellan hela
klockslag. Om sändningstiden inte omfattar en timme mellan hela klockslag, får annonser
sändas under högst femton procent av sändningstiden (15 kap. 2 §).
I radio- och tv-lagen finns vidare regler som gäller för radio om bland annat annonssignatur
(15 kap.)

2.4

Utländska programföretag omfattas inte av
svenska regler
Programföretag som är etablerade i en annan EES-stat omfattas inte av reglerna om
annonser i radio- och tv-lagen utan ska normalt följa reglerna i de länder där de är etablerade.
Läs mer i avsnitt 10 om tillåtna annonstider i några andra länder
Programtjänsterna TV3, TV6, TV8 och TV10 sänds av Viasat Broadcasting UK Ltd i
Storbritannien och programtjänsterna Kanal 5 och Kanal 9 sänds av det brittiska bolaget SBS
Discovery Media UK Ltd. Även programtjänsterna CNN och Discovery Channel med flera
sänds från Storbritannien. Alla dessa programtjänster lyder under brittisk jurisdiktion.
Programtjänsterna MTV och Nickelodeon sänds av företaget VIMN Netherlands Holding
B.V., som är etablerat i Nederländerna, och omfattas därför inte heller av de svenska reglerna
om annonser utan av det nederländska regelverket.
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3

Den svenska tv-marknaden

Sammanfattning: Den svenska tv-marknaden domineras av SVT, TV4-Gruppen, MTG och
SBS Discovery. De fem största programtjänsterna är SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5.
Vid sidan av de traditionella programtjänsterna växer dock utbudet av tv-liknande tjänster via
internet.
TV4-Gruppen är den enda av de stora kommersiella aktörerna som är etablerad i Sverige och
som därmed omfattas av svenska annonsregler.
Programutbudet i SVT1 och SVT2 består av en jämn fördelning av informationsinriktade
och underhållningsinriktade program. Programutbudet i TV3 och Kanal 5 domineras av
underhållningsinriktade program, medan utbudet i TV4 ligger någonstans mitt emellan SVT
och de kommersiella konkurrenterna. TV4:s utbud har dock på senare år blivit något mer
inriktat mot underhållning.
Public service-bolagen, SVT och UR, finansieras huvudsakligen av radio- och tv-avgiften. De
kommersiella bolagens verksamhet finansieras huvudsakligen av annonser, abonnemang eller
en kombination av dessa två. Generellt sett är intäkterna från annonsering i anslutning till tvtjänster på internet en liten men växande del av programbolagens intäkter.

3.1

Marknaden och aktörer

3.1.1

Inledning

Flera aktörer är verksamma på den svenska tv-marknaden. Sveriges Television AB (SVT) har
tillsammans med Bonnierägda TV4-Gruppen den största andelen tittare. SVT:s båda största
programtjänster, SVT1 och SVT2, utgör tillsammans med TV3 (Modern Times Group MTG
AB, MTG), TV4 och Kanal 5 (SBS Discovery TV AB, SBS Discovery TV) de fem största
programtjänsterna.
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Tabell 1. Tv-företagen på den svenska marknaden 2013 med andel av tittartid i
procent.

Huvudägare

Företag/programtjänster

Andel av
tittartid (procent)

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

SVT, UR

35,3

Bonnier AB

TV4 AB/C More

29,7

Investment AB Kinnevik/ Stenbecksfären

MTG/Viasat

16,7

Discovery Communications Inc

SBS Discovery TV (Kanal 5,
Kanal 9)

10,8

Walt Disney Company

Disney Channel

1,8

Viacom Inc

MTV, Nickelodeon, VH-1 m.fl.

1,4

Time Warner Inc/Turner

Cartoon Network, CNN m.fl.

1,0

TF1 SA

Eurosport m.fl.

0,7

BBC

BBC World News m.fl.

0,4

Övriga

2,1

Totalt

100,0

Källa: Medieutveckling 2014, Myndigheten för radio och tv. Bearbetning av MMS årsrapport 2013.

De fyra störst aktörerna sänder flera olika programtjänster som sammanlagt har en tittarandel
på cirka 90 procent. Av de programtjänster som har flest tittare och som sänder reklam är
det bara de programtjänster som sänds av TV4-Gruppen som omfattas av svenska
annonsregler (se avsnitt 2.4 Utländska programföretag omfattas inte av svenska regler).

3.1.2

TV4 och marknätet

Distribution av linjär traditionell tv sker genom marknätet, kabel-tv, satellit-tv och ip-tv.
Kabel-tv är den vanligaste distributionsformen för tv men ip-tv är den plattform som ökar
mest.
TV4-Gruppens största programtjänst TV4 var genom ett beslut i riksdagen 1991, den första
reklamfinansierade programtjänsten som fick tillstånd att sända i det rikstäckande marknätet.
TV4 lanserades som en fri-tv-kanal, det vill säga den är tillgänglig utan abonnemangsavgift.
TV4 fick betala en årlig koncessionsavgift för sin ensamrätt i marknätet. Avgiften påfördes
för att motverka de konkurrensfördelar som TV4 fick genom att vara den enda
reklamfinansierade aktören med rätt att sända i marknätet. TV4-Gruppen består i dag av
flera programtjänster, bara programtjänsten TV4 är helt reklamfinansierad, övriga finansieras
genom reklam och abonnemang eller enbart abonnemang (se avsnitt 3.3.3 Kommersiella bolag).
TV4:s ensamrätt att sända reklamfinansierad tv i marknätet var knuten till analoga
sändningar. När digitaliseringen av marknätet slutfördes under 2007 och de analoga
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sändningarna avslutades upphörde även denna ensamrätt och koncessionsavgiften
avskaffades. Även MTG, SBS Discovery TV och flera andra aktörer finns nu sedan flera år
tillbaka representerade i marknätet.

3.1.3

Beställtjänster i Sverige

Vid sidan av det linjära traditionella tv-utbudet pågår en kraftig expansion av tv-tjänster via
internet. Utbudet växer snabbt, liksom antalet aktörer. Alla större svenska tv-kanaler har i
dag en beställ-tv-tjänst där delar av eller hela programinnehållet från de linjära traditionella
tv-sändningarna finns tillgängligt. Under 2012 introducerades de amerikanska
beställtjänsterna Netflix och HBO på den svenska marknaden och de fick ett stort
genomslag.

Tabell 2. Daglig räckvidd och tillgång till beställtjänster på den svenska marknaden.
Tjänst

Daglig räckvidd

Daglig räckvidd

Tillgång till tjänsten i

Tillgång till tjänsten i

Q3 2013

Q3 2014

hemmet Q3 2013

hemmet Q3 2014

Netflix

308 000

405 000

864 000

1 491 000

Viaplay

128 000

207 000

633 000

974 000

C More Play

26 000

17 000

94 000

181 000

HBO Nordic

17 000

34 000

68 000

198 000

17 000

43 000

181 000

672 000

2 378 000

TV4 Play
Premium
Någon SVODtjänst

Källa: MMS Trend & Tema 2013:3 och 2014:3.

Tredje kvartalet 2014 hade nästan en och en halv miljon svenskar tillgång till Netflix och
nästan tvåhundra tusen till HBO Nordic. Enligt MMS Mediemätningar i Skandinavien AB,
MMS, fortsätter antalet personer som har tillgång till Netflix att öka, men den dagliga
räckvidden är i princip oförändrad jämfört med det andra kvartalet 2014. Det är i stället de
mindre tjänsterna som har ökat mest mellan andra och tredje kvartalet 2014.

3.2

Inriktningen i programutbudet
Professor Kent Asp vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid
Göteborgs universitet (JMG), har på uppdrag av Myndigheten för radio och tv undersökt hur
tv-utbudet har förändras över tid. Resultaten har redovisats i den årliga rapporten Svenskt
medieutbud.
Av rapporterna kan man se att det samlade programutbudet i SVT1 och SVT2 under en
tioårsperiod (åren 2003–2013) har haft en jämn fördelning av informationsinriktade och
underhållningsinriktade program. Den genomsnittliga programbredden minskar långsiktigt,
men minskningen har avtagit under senare år.
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TV4 ligger under samma period (åren 2003–2013) utbudsmässigt mellan SVT och de mer
renodlade underhållningskanalerna, men utbudet har under senare år blivit något mer inriktat
på underhållning. Programbredden i TV4 har också minskat under en längre period, särskilt
under de senaste tre åren. Detta gäller både utbudet i sin helhet och utbudet på bästa
sändningstid. TV3:s och Kanal 5:s programutbud har däremot dominerats av fiktion och
underhållning under hela tioårsperioden.

3.3

Tv-branschens intäkts- och affärsmodeller

3.3.1

Inledning

De kommersiella bolagen på den svenska mediemarknaden får huvudsakligen sina intäkter
från två håll; från försäljning av annonsutrymme till annonsörer och från försäljning av
medieinnehåll till konsumenter (abonnemang). Public service-bolagen finansieras genom
radio- och tv-avgiften.
Ur programbolagens och tv-operatörernas synvinkel kategoriseras ofta tv-kanalerna som fritv eller betal-tv. Fri-tv består av tv-kanaler som programbolaget inte kräver någon ersättning
för vare sig av konsumenten eller av tv-operatören. Fri-tv kan antingen vara finansierat av
radio- och tv-avgiften (som SVT och UR) eller finansierat via reklamintäkter (som TV4 och
TV6).
Betal-tv är benämningen på tv-kanaler som finansieras genom olika abonnemangsformer. I
huvudsak finns två former av betal-tv: mini pay och premium pay.
Mini pay är benämningen på kanaler i ett betal-tv-abonnemang som både finansieras av
reklamintäkter och abonnemangsavgifter. Vanligtvis ingår dessa kanaler i betal-tvoperatörernas basabonnemang. Exempel på mini pay-kanaler är TV3 och Kanal 5.
Premium pay är kanalerna i ett betal-tv-abonnemang som enbart finansieras av
abonnemangsintäkter, det vill säga kanalerna sänder ingen reklam. Exempel på premium paykanaler är C More First och Viasat Sport. Vanligtvis är premium pay-kanalerna mer nischade
och inriktade mot exempelvis film, sport eller dokumentärer medan mini pay-kanalerna har
ett bredare innehåll.

3.3.2

Public service

SVT ägs precis som Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) av den
statliga Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges
Utbildningsradio AB. Medelstilldelning till programföretagen sker genom årliga
riksdagsbeslut, vilka verkställs genom regeringsbeslut om anslagsvillkor. Bolagen har
dessutom rätt att låta sponsra sändningar av vissa evenemang. Under 2013 uppgick SVT:s del
av radio- och tv-avgiften till cirka 4,1 miljarder kronor och sponsorsintäkterna till knappt
24,3 miljoner kronor.

3.3.3

Kommersiella bolag

De kommersiella tv-aktörerna har, som tidigare nämnts, i huvudsak två olika intäktskällor,
försäljning av annonser och abonnemang. Vilken intäktskälla som tv-aktörerna får mest
intäkter från varierar mellan de olika aktörerna. MTG har betydande intäkter från
annonsförsäljning kopplat till sina reklamfinansierade kanaler, men har samtidigt ökat sina
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abonnemangsintäkter. SBS Discovery TV driver i huvudsak reklamfinansierade kanaler.
Även TV4-Gruppens huvudsakliga intäkter kommer från annonsförsäljning.
Programtjänsterna TV4 och TV6 (MTG) är de enda nationella kommersiella kanalerna som
är helt reklamfinansierade och som tittare kan se via marknätet utan något abonnemang.
Alla större aktörer distribuerar även sitt innehåll över internet med tv-liknande tjänster där
tittaren kan välja innehåll, tid och plats. Intäkterna från olika typer av annonsering på internet
ökar stadigt, men de är fortfarande låga för tv-distribution. Den strategiska vikten av tvdistribution via internet är dock stor, eftersom tittandet via internet ökar.
Förutom de nationella programbolagen finns ett mindre antal regionala programföretag med
tillstånd att sända tv regionalt i marknätet. Även dessa har annonsintäkter som den
huvudsakliga intäktskällan, exempelvis 24UNT, 24Norrbotten, 24nt och 24Corren som ingår
i Norrköpings Tidningars Media AB (NTM- koncernen).
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4

Den svenska radiomarknaden

Sammanfattning: De tre stora aktörerna på den svenska radiomarknaden är SR, SBS
Discovery Radio och MTG Radio. SR är störst, både vad gäller omsättning och lyssnande.
De två nätverken SBS Discovery Radio och MTG Radio omfattar tillsammans över 98 av de
sammanlagt 99 tillstånden för att sända analog kommersiell ljudradio som finns i dag.
SR finansieras genom radio- och tv-avgiften, de kommersiella bolagen genom annonsintäkter
och närradion genom annonsintäkter, kommunala bidrag och medlemsavgifter. En majoritet
av tillstånden att sända analog kommersiell radio är förenade med krav på betalning av en
koncessionsavgift.

4.1

Marknaden och aktörer

4.1.1

Inledning

De tre stora aktörerna på den svenska radiomarknaden är public service-bolaget Sveriges
Radio AB (SR), SBS Discovery Radio AB, (SBS Discovery Radio) och MTG Radio AB
(MTG Radio). Även public service-bolaget Sveriges Utbildningsradio (UR) sänder radio.

Tabell 3. Daglig räckvidd i procent, lyssnartid i minuter och marknadsandelar i
procent på den svenska radiomarknaden 2013.
Aktör

Daglig räckvidd

Lyssnartid min

Marknadsandel

Sveriges Radio

59,8

145

79,7

SBS Discovery Radio

25,1

56

13,0

MTG Radio

16,6

48

7,3

Källa: Medieutveckling 2014, bearbetningar av TNS Sifos nationella PPM-mätningar.

Tabell 3 visar att av de tre stora aktörerna är SR störst, både beträffande daglig räckvidd och
antal lyssnare. Daglig räckvidd anger andelen lyssnare som en genomsnittlig dag har lyssnat
på en radiokanal minst tre sammanhängande minuter. Lyssnartiden anger den genomsnittliga
dagliga lyssnartiden en radiokanals lyssnare lägger på denna radiokanal och marknadsandel
anger en radiokanals andel i procent av den totala lyssnartiden.

18

4.1.2

Analog kommersiell radio

De två nätverken som sänder analog kommersiell radio är SBS Discovery Radio och MTG
Radio, som båda är delar av internationella mediekoncerner. MTG Radio tillhör Modern
Times Group MTG AB och SBS Discovery Radio tillhör SBS Discovery Media AB som ägs
av Discovery Networks International Holdings Limited. De två nätverken omfattar, genom
direkt eller indirekt ägande och samarbetsavtal, över 98 av de sammanlagt 99 tillstånd som
finns för att sända analog kommersiell radio. En stor förändring för nätverken ägde rum
2013 då samarbetet mellan MTG Radio och RBS Broadcasting AB (RBS) upphörde och
RBS, som har 20 tillstånd, i stället började samarbeta med SBS Discovery Radio.

4.1.3

Webbradio

Aktörerna på radiomarknaden kompletterar sina FM-sändningar med sändningar via internet.
Det finns även aktörer som enbart sänder via webben.
Enligt TNS Sifos Radioundersökningar Rapport IV 2012 lyssnade cirka sju procent av
befolkningen mellan 9 och 79 år på webbradio minst fem minuter ett genomsnittligt dygn.

4.1.4

Närradio

På radiomarknaden finns det även, utöver de kommersiella aktörerna och public servicebolagen, närradioaktörer (789 tillstånd i november 2014). Närradion är föreningslivets lokala
radiosändningar. Närradioföreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan få
tillstånd att sända närradio om de har anknytning till sändningsområdet.
Liksom för webbradio är lyssnandet på närradion lågt jämfört med de kommersiella bolagens
och SR:s sändningar. Enligt TNS Sifos Radioundersökningar Rapport IV 2012 lyssnade cirka
2,6 procent av befolkningen mellan 9 och 79 år på närradio minst fem minuter ett
genomsnittligt dygn.

4.1.5

Digital radio

SR och UR har sedan 1995 bedrivit digitala radiosändningar i Stockholm, Göteborg och
Malmö, samt sedan 1996 även i Norrbotten. Vidare har Myndigheten för radio och tv under
hösten 2014 meddelat 21 nationella och fyra regionala tillstånd att sända kommersiell digital
radio. SBS Discovery Radio meddelades sju tillstånd och MTG 11 tillstånd. Sändningarna ska
inledas senast den 1 oktober 2015 och tillstånden gäller till den 30 september 2022.

4.2

Inriktningen i programutbudet
Professor Kent Asp vid institutionen för journalistisk, medier och kommunikation vid
Göteborgs universitet (JMG) har i den årliga rapporten Svenskt medieutbud även undersökt
hur utbudet i svensk radio såg ut under 2013. För de kommersiella radiokanalerna, Radio Rix
(MTG Radio) och Mix Megapol (SBS Discovery Radio) genomfördes undersökningen för
första gången. Av rapporten framgår att Radio Rix och Mix Megapol har mycket likartade
programprofiler. Utbudet domineras av blandprogram där musik varvas med prat.
Sveriges Radios kanaler uppvisar tydligt åtskilda programprofiler. P1 domineras nästan helt
av nyhetsprogram och ett faktainriktat programutbud, P2 av klassisk musik och
minoritetsprogram, P3 av ett ungdomsinriktat utbud inom olika programområden. P4
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präglas av ett lokalt utbud med nyheter, blandprogram som varvar prat och musik, och på
kvällar och helger direktsänd sport.

4.3

Radiobranschens intäkts- och affärsmodeller

4.3.1

Public service

SR och UR finansieras genom radio- och tv-avgiften. SR:s del av avgiften uppgick 2013 till
knappt 2,7 miljarder kronor. UR:s del av avgiften var samma år 338 miljoner kronor.

4.3.2

Kommersiella bolag

De kommersiella radiobolagens huvudsakliga intäkt är reklamförsäljning. Till skillnad från
kommersiell tv har dock radiobranschens kommersiella aktörer inga abonnemangsintäkter.
De två stora bolagen inom kommersiell radio, SBS Discovery Radio och MTG Radio, sänder
flera radiokanaler över FM-bandet som huvudsaklig verksamhet, och det är därifrån som de
huvudsakliga intäkterna kommer.
Samtidigt betalar den kommersiella radion koncessionsavgifter för de flesta av sina tillstånd.
Under 2013 varierade dessa avgifter mellan cirka 60 000 kr och 3,7 miljoner kronor.
Tillstånden för sändningar i storstadsområden har en högre koncessionsavgift då de vid
auktionsförfarandet under åren 1993–1995, i samband med att sändningarna av kommersiell
ljudradio inleddes i Sverige, ansågs motsvara områden med ett högre antal lyssnare och
därmed större möjligheter till annonsintäkter.

4.3.3

Webbradio

Webbradiosändningar finansieras till stor del av reklamintäkter. Till skillnad från vanlig radio
tillkommer också möjligheten med så kallad banner-reklam intill spelaren.

4.3.4

Närradio

Närradiosändningarna finansieras genom medlemsavgifter, kommunala bidrag och
reklamintäkter. Sändningarna får i likhet med sändningarna i kommersiell radio innehålla tolv
minuter reklam per timme. Närradion betalar dock ingen avgift för sina tillstånd. Eftersom
närradion är avsedd för ideella föreningar får inte föreningens radioverksamhet gynna
medlemmarna ekonomiskt.
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5

Reklaminvesteringar

Sammanfattning: Reklaminvesteringarna i medierna har förändrats mycket mellan åren
2006 och 2013. Reklaminvesteringarna på internet har ökat kraftigt medan de har sjunkit för
dagspressen. Reklaminvesteringarna i tv har stigit medan reklaminvesteringarna i radio har
legat relativt stabilt med endast mindre förändringar.
De totala reklaminvesteringarna i Sverige har kopplingar till BNP. Detta gäller även för tv
men för radio är sambandet inte lika tydligt.
TV4-Gruppen och den totala tv-marknaden har, med undantag för 2009, ökat sina
reklamintäkter varje år under tiden 2006 till 2013. Nedgången 2009 var en följd av
lågkonjunkturen som inleddes 2008.
Enligt en prognos från IRM kommer reklaminvesteringarna på tv-marknaden under 2014 att
minska något, medan investeringarna i radion kommer att öka.
För att närmare kunna analysera konsekvenserna för konkurrensförutsättningarna för
programföretagen av ökningen av den högsta tillåtna annonstiden i radio- och tv-sändningar
vill vi i detta avsnitt ge en översiktlig bild av reklaminvesteringarna i Sverige.

5.1

Reklaminvesteringarna i olika medier

5.1.1

Inledning

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, redovisar reklaminvesteringar netto, det vill
säga annonsintäkter efter att eventuella provisioner och rabatter räknats bort. Enligt IRM är
nettoinvesteringarna lämpliga som underlag för att analysera utvecklingen för den totala
reklammarknaden. I IRM:s statistik kan man se hur mycket annonsörerna faktiskt spenderar i
olika medier totalt samt hur stor reklammarknaden är i Sverige.

5.1.2

Reklaminvesteringarna och deras samband med BNPutvecklingen

Det totala värdet av allt sålt reklamutrymme i Sverige 2014 beräknas uppgå till cirka 32,1
miljarder kronor.
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Figur 1. De totala reklaminvesteringarna i Sverige (mnkr) för perioden 2006–2013 och
en prognos för 2014.
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Källa: IRM

Av figur 1 framgår att det var en kraftig nedgång i de totala reklaminvesteringarna under
lågkonjunkturen 2008 men 2011 hade investeringarna återhämtat sig till samma nivåer som
2007.
Det finns ett samband mellan reklaminvesteringarnas utveckling och BNP-utvecklingen.

Figur 2. Jämförelse mellan den årsvisa procentuella förändringen av
reklaminvesteringarna och BNP-utvecklingen för perioden 2006–2013.
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Källor: SCB och IRM

Enligt IRM har dock de totala reklaminvesteringarna i Sverige sedan millennieskiftet haft en
sämre utveckling än BNP och det är tydligt att glappet mellan reklaminvesteringarnas
utveckling och BNP har blivit större under de senaste två åren.
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5.1.3

Reklaminvesteringarna i radio, tv, dagspress och internet

Reklaminvesteringarna i de traditionellt största medieslagen tv och dagspress gick tillbaka i
samband med lågkonjunkturen 2008 medan investeringar i internetannonseringen, som
under perioden 2006–2014 vuxit till att bli den största annonsplattformen, växte trots att
dess tillväxt bromsades upp något under lågkonjunkturen.

Figur 3 och 4. Reklaminvesteringarna fördelat på olika medier i procent under 2006
och 2013.
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Källa: IRM och Medieutveckling 2014, Myndigheten för radio och tv.

Bilderna 3 och 4 visar att sett till andelar i procent av reklaminvesteringarna fördelat på olika
medier har radion legat relativt stabil jämfört mellan 2006 och 2013 (2 respektive 1,9
procent). Jämfört med tv, dagstidningar och internet är dock radio ett mindre
reklammedium. Radion används ofta för att förlänga en annonskampanj som huvudsakligen
har tagit avstamp i tv eller i dagstidningar.
Andelen av de totala reklaminvesteringarna har ökat för tv (15 till 19 procent). Den största
förändringen har dock skett inom internet och dagstidningar. För 2013 anges även att
mobilmarknadsföring har en andel på 2,9 procent av de totala reklaminvesteringarna.
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Figur 5. Reklaminvesteringar i radio, tv, dagspress och internet i miljoner kronor för
perioden 2006–2013 samt en prognos för 2014.
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Källa: IRM

Sett till reklaminvesteringar angett i kronor har tv ökat under perioden 2006–2014 och
förväntas bli större än i dagspressen under 2014. Dagspressen, den tidigare största
annonsplattformen, har minskat kraftigt sedan år 2006. För radio har reklaminvesteringarna
legat på en relativt jämn nivå under perioden 2006–2014.

5.1.4

Reklaminvesteringarna och några viktiga händelser på
mediemarknaden

Konsumtionen av medier förflyttas delvis till mobila enheter såsom smarta telefoner och
surfplattor. Samtidigt ökar tillgången till snabba internetuppkopplingar, vilket innebär att
konsumenter i allt större utsträckning kan använda nya tjänster över internet. Antalet
abonnemang på bredband via fiber-LAN växer kraftigt, liksom antalet abonnemang på
mobilt bredband.
När publikens konsumtionsmönster förändras följer annonsörerna med för att finnas där
konsumenterna är. Den plattform som i dag växer snabbast vad gäller reklaminvesteringar är
internet.
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Figur 6. Reklaminvesteringar i Sverige perioden 2006–2013 (mnkr) och händelser som
har påverkat på mediebranschen.

Källa för reklaminvesteringar: Medieutveckling 2006–2014, Myndigheten för radio och tv, och IRM.

Figur 6 visar några händelser som, enligt myndighetens bedömning, typiskt sett skulle kunna
ha påverkat reklaminvesteringarnas utveckling i de olika medierna tv, radio, internet och
dagstidningar.

5.1.5

Utvecklingen under 2014 för den totala reklammarknaden

IRM:s rapport för det tredje kvartalet 2014 visar att den totala reklammarknaden fortsätter
att växa. Enligt IRM har reklaminvesteringarna hittills, till och med det tredje kvartalet
uppgått till cirka 23 miljarder kronor.

Tabell 4. Utvecklingen på reklammarknaden, tredje kvartalet 2013 till tredje kvartalet
2014, förändringen i procent.
Kvartal

Förändring, procent

Q3 2013

0,72

Q4 2013

0,29

Q1 2014

2,2

Q2 2014

1,82

Q3 2014

3,12

Källa: IRM
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Den totala tillväxten för de tre första kvartalen 2014 är 3,1 procent relativt samma period
2013 och omsättningen på reklammarknaden var under det tredje kvartalet 2014 totalt 7,2
miljarder kronor. Detta är det femte kvartalet i rad med positiv tillväxt.
Enligt IRM är den huvudsakliga orsaken till tillväxten det goda allmänekonomiska läget. Det
är enligt IRM framför allt reklam via internet och mobilmarknadsföring som driver den
positiva utvecklingen. Med mobilmarknadsföring avser IRM både betald annonsplats på
mobilsidor och i appar, samt reklam-SMS/MMS.

5.2

Mer om reklaminvesteringarna på
tv-marknaden

5.2.1

Inledning

Enligt IRM uppgick reklaminvesteringarna i tv år 2013 till cirka 5,95 miljarder kronor men
prognosen för helåret 2014 visar en minskning till cirka 5,81 miljarder kronor. Som framgår
ovan utgjorde reklaminvesteringarna i tv 2013 cirka 19 procent av de totala
reklaminvesteringarna (figur 4).

5.2.2

Reklaminvesteringarna och användningstiden för tv

Reklaminvesteringarna inom tv har ökat trots att tittartiden för traditionell tv har varit
oförändrad eller till och med minskat.

Figur 7. Reklaminvesteringar och användningstid för tv, procentuella förändringar
perioden 2006–2013.

Källa: Bearbetning av statistik från Medieutveckling 2006–2014, Myndigheten för radio och tv. Reklaminvesteringar: IRM,
Användningstid: Nordicom-Sverige. Anmärkning: Användningstiden inkluderar allt tittande på tv.

Av figur 7 framgår att reklaminvesteringarna sjönk 2009, trots att inte tittandet inte sjönk på
motsvarande sätt vilket kan förklaras av lågkonjunkturen 2008.
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5.2.3

Reklaminvesteringarna i tv och BNP-utvecklingen

Reklaminvesteringarna inom tv-mediet har, i likhet med vad som gäller för de totala
reklaminvesteringarna, kopplingar till den svenska BNP-utvecklingen.

Figur 8. Reklaminvesteringar i tv och den svenska BNP-utvecklingen, procentuella
förändringar perioden 2006–2013.

Källa: Bearbetning av statistik från SCB och Medieutveckling 2006–2014, Myndigheten för radio och tv.

Reklaminvesteringarna inom tv-mediet har, i likhet med vad som gäller för de totala
reklaminvesteringarna, kopplingar till den svenska BNP-utvecklingen (se avsnitt 5.1.2
Reklaminvesteringarna och deras samband med BNP-utvecklingen).

5.2.4

Reklamintäkterna för TV4-Gruppen och de totala
reklaminvesteringarna i tv

Av de fem största programtjänsterna i Sverige så har den utökade annonstider endast direkt
ändrat förutsättningarna för TV4-Gruppen. Reklamintäkterna för TV4-Gruppen har
kopplingar till BNP-utvecklingen på det som gäller för de totala reklamintäkterna på tvmarknaden.
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Figur 9. Reklamintäkter för TV4-Gruppen och totala reklaminvesteringar inom tv i
miljoner kronor.

Källa: Bearbetning av TV4-Gruppens årsredovisningar och statistik från Medieutveckling 2006–2014, Myndigheten för radio
och tv, och IRM.

Figur 9 visar TV4-Gruppens (samtliga programtjänster inom TV4-Gruppen inklusive C
More) totala reklamintäkter i relation till de totala reklaminvesteringarna i den svenska tvmarknaden där MTG och SBS Discovery TV ingår.
Vi har dock inte haft tillgång till uppgifter om hur de andra två större kommersiella
programföretagens, Modern Times Group MTG AB (MTG) och SBS Discovery TV AB
(SBS Discovery TV) reklamintäkter har förändrats eftersom dessa bolag inte redovisar sina
reklamintäkter separat, utan enbart i en samlad intäktspost som inkluderar
distributionsintäkter.

5.2.5

Priset för annonsutrymme

Både de totala reklaminvesteringarna inom tv-mediet och tv-mediets andel av den totala
reklammarknaden har ökat sedan år 2006, men priset för annonsutrymme i tv har sjunkit. De
sjunkande priserna kan bland annat ha berott på att det i samband med övergången till
digitala tv-utsändningar i marknätet skapades nya och billigare annonsmöjligheter eftersom
kanalutbudet ökade.
Priserna för annonsutrymme i radio och tv prissätts och mäts ofta i ”pris per
reklamkontakt”, som avser att reklamköparen betalar för att nå (kontakt) med tittare eller
lyssnare.
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Figur 10. Indexvärde och procentuell förändring för pris per reklamkontakt och
reklaminvesteringar tv, perioden 2000 till 2013.
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Källa: Bearbetning av statistik från Reklaminflation 2013, IRM, och Medieutveckling 2000–2014, Myndigheten för radio och tv.

Som framgår av figur 10 sjönk priset per reklamkontrakt markant 2009, året efter det att
annonstiden utökades, men enligt Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer, beror
denna prisnedgång mer på konjunkturförändringen än på den utökade annonstiden.
Efter 2009 har priserna per reklamkontakt ökat igen och en bidragande anledning till det är
att fler annonsörer satsar på tv och att annonsörerna ökar sina investeringar. Tv är därför,
trots ett något sjunkande tittande, fortsatt starkt på annonsmarknaden. Läs mer om tittandet
i avsnitt 6 Tittare och lyssnare.

5.2.6

Utvecklingen under 2014

Utvecklingen för reklaminvesteringar i tv vände nedåt under det andra och det tredje
kvartalet 2014, efter tre kvartal av positiv utveckling.

Tabell 5. Utvecklingen på reklammarknaden för tv, tredje kvartalet 2013 till tredje
kvartalet 2014, förändringen i procent.
Kvartal

Förändring, procent

Q3 2013

6,5

Q4 2013

0,21

Q1 2014

4,49

Q2 2014

-4,78

Q3 2014

-4,09

Källa: IRM

Förklaringen till nedgången är, enligt IRM, en negativ tittarutveckling.
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5.3

Mer om reklaminvesteringarna på
radiomarknaden

5.3.1

Reklaminvesteringarna och användningstiden i radio

Radiolyssnandet minskar, både vad gäller räckvidd och genomsnittlig användningstid (se
avsnitt 6.1 Användningen av olika medier och avsnitt 6.3 Radiolyssnandet). Enligt IRM uppgick
reklaminvesteringarna i radio 2013 till cirka 600 miljoner kronor, och prognosen för helåret
2014 är nästan 700 miljoner kronor. Som tidigare har nämnts utgjorde reklaminvesteringarna
i radio 2013 cirka två procent av de totala reklaminvesteringarna (figur 4).

Figur 11. Reklaminvesteringar och användningstid i radio, procentuell förändring
perioden 2006 och 2013.

Källa: Bearbetad statistik från Medieutveckling 2014, Myndigheten för radio och tv och IRM. Anmärkning: Användningstiden
inkluderar allt lyssnande på radio.

Figur 11 jämför den procentuella förändringen i reklaminvesteringar och lyssnartid i relation
till basåret 2006, två år innan det att annonstiden i radio utökades. Av figuren framgår att
reklaminvesteringarna i radio har varierat under perioden 2006–2013 och att 2013 års
reklaminvesteringar motsvarar 2006 års. Under samma period, 2006–2013, sjönk
lyssnartiden.

5.3.2

Reklaminvesteringar i radio och BNP-utvecklingen

Reklaminvesteringarna i radio har en koppling till konjunkturen och BNP.
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Figur 12. Reklaminvesteringarna i radio och BNP-utvecklingen, procentuell
förändring perioden 2006 till 2013.

Källa: Bearbetning av statistik från SCB och Medieutveckling 2006–2014 (Myndigheten för radio och tv och IRM).

Till skillnad från tv är sambandet mellan BNP och reklaminvesteringar i vart fall under
senare tid, inte lika tydligt för radio.

5.3.3

Priset för annonsutrymme

Det fanns en oro bland vissa radioaktörer att den utökade annonstiden skulle sänka priserna
för annonsering på radiomarknaden, men detta har inte inträffat.

Figur 13. Indexvärde för pris per reklamkontakt för radio, indexvärde.
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Källa: Reklaminflation 2013, IRM.

Priserna per reklamkontakt i radio har ökat under de senaste åren. Detta beror på att
annonspriserna i stort sett varit oförändrade samtidigt som antalet lyssnare har sjunkit.
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5.3.4

Utvecklingen under 2014

Efter två års negativ utveckling redovisar IRM en positiv utveckling för investeringarna i
radioreklam under de tre första kvartalen 2014.

Tabell 6. Utvecklingen för reklaminvesteringar i radio, tredje kvartalet 2013 till tredje
kvartalet 2014.
Kvartal

Förändring, procent

Q3 2013

-10,67

Q4 2013

-2,3

Q1 2014

9,47

Q2 2014

17,98

Q3 2014

23,35

Källa: IRM
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6

Tittare och lyssnare

Sammanfattning: Medieutbudet växer, men den totala tiden för vår mediekonsumtion är
relativt konstant över tid. Skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas mediekonsumtion
blir allt tydligare. Radio och dagstidningar har haft svårast att fånga den unga publiken, som
främst spenderar sin tid på internet. Det traditionella linjära tv-tittandet har minskat något
under senare tid och då särskilt bland de yngre. De populäraste programtjänsterna är SVT1
och TV4.
En stor andel av tittarna och lyssnarna är negativt inställda till reklam i radio och tv. Denna
andel har dock varit relativt konstant sedan 2008. Annonser i radio och tv är inte
uppskattade, men det finns samtidigt en förståelse bland många av tv-tittarna och
radiolyssnarna för att annonserna är viktiga för att finansiera innehållet.
För att närmare kunna analysera konsekvenserna för tittare och lyssnare av ökningen av den
högsta tillåtna annonstiden i radio- och tv-sändningar från åtta eller tio till tolv minuter per
timme vill vi i detta avsnitt ge en översiktlig bild av konsumtionen av radio och tv och
presentera några undersökningar om inställningen till reklam.

6.1

Användningen av olika medier

6.1.1

Inledning

Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av sin tid åt att
konsumera medier. Tiden för konsumtion är relativt konstant sedan flera år tillbaka. Vad
som förändrats under senare tid är vilka medier vi avsätter mest tid på.
Teknikutvecklingen går snabbt framåt. Konsumenterna i Sverige är teknikintresserade och
tar snabbt till sig ny teknik och nya tjänster. Tv-tittarna förväntar sig i dag att kunna se sina
program inte bara på linjär traditionell tv utan även på internet. Tv-aktörerna måste finnas
där tittarna finns och alla stora tv-aktörer satsar därför på tv via internet och har en playtjänst där de lägger ut hela eller delar av sitt programutbud.
Antalet abonnemang på bredband har ökat kraftigt under perioden 2006–2013. Enligt PTS
Svensk Telemarknad 2013 var antalet abonnemang på bredband och internettjänster 2006
cirka 3,8 miljoner och 2013 var antalet abonnemang omkring 11 miljoner. Antalet
abonnemang på mobilt bredband var nära 7,8 miljoner i slutet av 2013 (en ökning med
770 000 abonnemang eller 11 procent sedan 2012) att jämföra med 2006 då antalet
abonnemang på mobilt bredband var lågt och knappt mätbart. Även tillgången till surfplattor
och smarta telefoner har ökat under de senaste fyra åren.
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6.1.2

Användningstiden för olika medier

Användningen av linjär traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat de senaste åren
medan internetanvändningen har ökat.

Figur 14. Användningstiden i minuter för olika medier i befolkningen mellan 9 och 79
år en genomsnittlig dag under perioden 2002–2013.

Källa: Medieutveckling 2002–2014, Myndigheten för radio och tv och Nordicom – Sverige Mediebarometern 2013.

6.1.3

Användningstiden för olika medier fördelat på olika
åldersgrupper

Skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas mediekonsumtion blir allt tydligare.

Figur 15. Användningstiden i minuter för olika medier i befolkningen mellan 9 och 79
år en genomsnittlig dag 2013.

Källa: Nordicom – Sverige Mediebarometern 2013.
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Av de traditionella medierna är det radio och dagstidningar som haft svårast att fånga den
unga publiken. Den äldsta åldersgruppen 64 till 79 år avsätter mest tid av alla åldersgrupper
på radio, tv och dagstidningar. Den näst yngsta åldersgruppen 15 till 24 år avsätter mest tid
på internet.

6.2

Tv-tittandet

6.2.1

Inledning

Under perioden 2007–2013 har tittartiden på linjär traditionell tv legat runt 160 minuter om
dagen.

Tabell 7. Daglig räckvidd i procent och tv-tittande i minuter för befolkningen
mellan 3 och 99 år.
Tv-tittande

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Daglig räckvidd %

71

69,3

70,3

71

70,7

71,2

69,1

Tittartid genomsnittlig
dag i min.

157

160

166

166

162

164

159

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB. Daglig räckvidd: andelen av tv-befolkningen mellan 3 och 99 år som tittat på tv
under minst 5 sammanhängande minuter en genomsnittlig dag.

Av tabell 7 framgår att tv-tittandet dock minskade något 2013, både vad gäller tid och
räckvidd. Under mars och april 2014 var det dessutom, enligt MMS, nio procent färre som
såg på linjär tv jämfört med samma period 2013.

6.2.2

Tittartidsandelar

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

Figur 16. Tittartidsandelar SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 i procent för
perioden 2006 till 2013.

Källa MMS Mediemätning i Skandinavien AB.
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De fem största programtjänsterna och har sammanlagt en total tittarandel på cirka 60
procent. Av dessa fem programtjänster utmärker sig SVT1 och TV4 med flest tittare. Störst
tittartidsandel 2013 hade SVT1 med 23,3 procent. Därefter kommer TV4 med 20,1 procent.
TV4:s tittarandelar ökade något under 2013 och SVT1:s andel minskade något. Playtjänster
ingår inte i figuren.

6.2.3

Tittartiden på tv fördelat på olika åldersgrupper

Tittartiden i minuter under en genomsnittlig dag varierar mellan olika åldergrupper.

Figur 17. Tittartid i minuter fördelat på åldersgrupper en genomsnittlig dag.

Källa: MMS

Det är den äldsta åldersgruppen, 60 år och uppåt, som lägger mest tid, 241 minuter, på att
titta på tv en genomsnittlig dag 2013. Minst tid lägger de yngre, 82 minuter i åldersgruppen
15 till 24 år. Alla åldersgrupper utom den äldsta, har minskat sin tittartid sedan 2010.

6.3

Radiolyssnandet

6.3.1

Inledning

Även om räckvidden för radio inte har förändrats nämnvärt under perioden 2007 till 2013
har tiden som vi lyssnar på radio minskat för varje år.

Tabell 8. Den dagliga räckvidden i procent och den genomsnittliga användningstiden för
radio i minuter.
Radiolyssnande

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Daglig räckvidd %

75,2

74,3

75,6

72,9

71,6

71,3

74,4

Användningstid
genomsnittlig dag i min.

100

93

91

86

81

84

77

Källa daglig räckvidd: TNS SIFO Radioundersökningar 2007–2012 samt PPM-mätning för 2013.
Källa användningstid: Nordicom-Sveriges Mediebarometer
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Såväl 2007 som 2013 lyssnade i genomsnitt cirka 75 procent av Sveriges befolkning på radion
en vanlig dag. År 2007 var användningstiden 100 minuter och 2013 var den 77 minuter.
TNS Sifo:s Radioundersökningar baserades fram till kvartal fyra 2012 på telefonintervjuer och
dagböcker där lyssnarna fyllt i vad de lyssnat på. Sedan den första januari 2013 rapporteras dock de
nationella räckviddstalen via en teknisk panelundersökning, Portable People Meter (PPM) som bärs
av drygt 1 300 svenskar. Med PPM görs lyssnarundersökningar varje dag och minut för att kartlägga
det nationella radiolyssnandet. Skillnaden mellan PPM och den tidigare mätmetoden är att
radiolyssnandet mäts i åldrarna 12 till 79 år, mot tidigare 9 till 79 år, och att definitionen av daglig
räckvidd är minst 3 minuter sammanhängande lyssning istället för som tidigare 5 minuter. Eftersom
mätmetoderna är så pass olika bör inte radiolyssnandet för 2013 som är mätt med PPM direkt
jämföras med tidigare års lyssnande.

6.3.2

Lyssnartid på radio fördelat på olika åldersgrupper

Nordicom-Sveriges undersökning Mediebarometern 2013 visar att det är stora skillnader i
användningstid för radio i de olika åldersgrupperna

Tabell 9. Användningstiden för radio i hela befolkningen indelat i åldersgrupper en
genomsnittlig dag i minuter 2013.

Användning
stid för radio

Totalt

9-14

15-24

25-44

45-64

65-79

77

25

36

63

87

119

Källa: Nordicom-Sverige Mediebarometer 2013.

De i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 25 minuter en genomsnittlig dag medan de äldsta, 65
till 79 år, lyssnar 119 minuter en genomsnittlig dag.
Räckvidden för radiolyssnandet har i de yngsta åldersgrupperna, 9–14 år och 15–24 år,
sjunkit till under 50 procent.

6.4

Inställningen till reklam

6.4.1

Inledning

I detta avsnitt redovisas resultaten från tre undersökningar om konsumenternas inställning
till reklam. SOM-institutet har jämfört svenska folkets inställning till tv-reklam sedan år 1992.
Vidare genomför TNS Sifo årligen undersökningen ORVESTO Konsument, som bland
annat undersöker attityder till reklam. Slutligen har AB Stelacon under 2014, på uppdrag av
Myndigheten för radio och tv, genomfört en uppföljning av två frågor som ingick i MMS
undersökning Rörliga bilder 2009.
Reklam finns i dag överallt och den blir mer och mer personlig. Det är bland annat mycket
vanligt att reklamen finns i mobiltelefonen något som var ovanligt för bara ett antal år sedan.
Teknikutvecklingen medför möjligheter att nå ut med reklam på ett helt annat sätt än tidigare
och ger konsumenten även möjligheter att undvika reklam.
Antalet anmälningar från tittare och lyssnare till granskningsnämnden för radio och tv som
gäller reklammängd i radio och tv är endast ett fåtal per år och har inte ökat efter
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annonstiden utökades 2008. Under åren 2004–2013 har antalet anmälningar gällande
annonsmängden varierat årligen mellan en och tio.

6.4.2

Inställningen till reklam i medierna

TNS Sifos undersökning ORVESTO Konsument från år 2013 visar att andelen som är
positivt inställd till reklam generellt sett har minskat.

Figur 18. Andelen som är ganska eller mycket positiva till reklam i procent.

Vilken är din allmänna inställning till reklam? Källa: TNS Sifo ORVESTO Konsument 2004–2013.

De kraftigaste minskningarna ser man främst för Bioreklam, Butiksreklam samt de olika
tidningstyperna. De enda medier som går emot strömmen är Reklamtavlor/Affischpelare
och Gratistidningar. Andelen som är positivt inställda till tv-, radio- och internet-reklam är
liten, men andelen håller sig relativt stabila över tid.
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Figur 19. Andelen som är ganska eller mycket negativa till reklam i procent.
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Vilken är din allmänna inställning till reklam? Källa: TNS Sifo ORVESTO Konsument 2013.

Enligt TNS Sifo undersökning ORVESTO Konsument 2013 har andelen som uppger att de
är ganska eller mycket positiva till reklam i tv sjunkit från 14,9 till 12,7 procent under
perioden 2008–2013 (figur 18). Under samma period har andelen som uppger att de är
ganska eller mycket negativa till reklam i tv varit relativt stabil med en andel på cirka 62
procent (figur 19).

6.4.3

Inställningen till reklam i tv

SOM-institutets undersökningar om inställning till tv-reklam för perioden 1992–2013 visar
att andelen som är ganska eller mycket negativt inställda till tv-reklam ökade tydligt fram till
2002, därefter har andelen som uppger att de är negativa till tv-reklam legat relativt stabilt.

Figur 20. Svar på frågan ”Är du positivt eller negativt inställd till tv-reklam?” i
procent.

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1992–2013. ”Fler negativt inställda till tv-reklam” (Börjesson/Edström)
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Andelen som är ganska eller mycket negativt inställd till tv-reklam har, enligt SOM-institutet,
ökat från 65,8 till 71 procent under perioden 2008–2013 medan andelen som uppger att de är
mycket eller ganska positivt inställd till tv-reklam har sjunkit från 11 till 9,2 procent.
I en undersökning genomförd av MMS, Rörliga bilder, från 2009 var det 64 procent av de
svarande som såg tv-reklam som nödvändigt; man uppskattar inte tv-reklam men tycker det
är nödvändigt eftersom det betalar för programinnehåll. Vid en uppföljning av MMS
undersökning genomförd av AB Stelacon 2014 var motsvarande andelen som såg tv-reklam
som nödvändig 63 procent. AB Stelacons uppföljning visar också att något fler, jämfört med
2009, är beredda att betala för reklamfritt tv-innehåll.

Figur 21. Den generella inställningen till reklam i procent. En jämförelse mellan åren
2009 och 2014.

Jämförelse mellan MMS undersökning Rörliga bilder 2009 och AB Stelacons undersökning 2014. Bas 2009: 2 701 respondenter
(har tittat på tv någon gång under de tre senaste dagarna). Bas 2014: 2 410 respondenter (har tittat på tv någon gång under de tre
senaste dagarna)

I dag finns fler alternativ på den svenska tv-marknaden, bland annat TV4 Play Premium,
Netflix, HBO och Viaplay (se tabell 2) där man mot en abonnemangsavgift kan ta del av ett
innehåll som i princip är reklamfritt. Det ökade utbudet av reklamfria alternativ kan vara en
anledning till att fler 2014 än 2009 hellre betalar för tv-innehållet.

6.4.4

Inställningen till reklam i radio

Enligt TNS Sifo undersökning ORVESTO Konsument 2013 (se avsnitt 6.4.2 Inställningen till
reklam i medierna) har andelen som uppger att de är ganska eller mycket positiva till reklam i
radio sjunkit från 9,1 till 6,9 procent under perioden 2008–2013. Under samma period har
andelen som uppger att de är ganska eller mycket negativa till reklam i radio varit stabil med
en andel på cirka 61 procent.
I den undersökning som AB Stelacon genomförde under 2014 tillfrågades även radiolyssnare
om sin inställning till reklam (någon sådan undersökning genomfördes inte 2009).
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Figur 22. Den generella inställningen till radioreklam i procent.
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Vilken är din generella inställning till radioreklam? Källa: AB Stelacon Bas: 2 700 respondenter

Mer än hälften av de svarande tycker inte om radioreklam, men tycker att den är nödvändig
eftersom den finansierar radioinnehållet. I jämförelse med inställningen till tv-reklam är det
en något lägre andel som tycker att radioreklam är nödvändigt. Äldre är mer benägna än
yngre att vilja betala för radioinnehåll. De som oftare lyssnar på radio som innehåller reklam
tycker i högre utsträckning än de övriga att reklamen är nödvändig. De som mer sällan
lyssnar på radio som innehåller reklam hade hellre betalat för radioinnehållet.

6.4.5

Reklamavbrott i tv och tittarens beteende

Figur 19 nedan visar skillnaden i tittartid under reklamavbrott och program för
programtjänsterna TV4, TV3 och Kanal 5. Basen är alla svenskar mellan 3 och 99 år och
figurerna jämför mätresultaten 2007, det vill säga före det att annonstiden utökades, och
2013. Tittarsiffrorna redovisas i procent av hela befolkningen och inte som andelen av tvbefolkningen vilket förklarar de låga siffrorna.

Figur 23. Tittande på TV4, TV3 och Kanal 5 under programtid respektive under
reklamavbrott 2007 och 2013 i procent.
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Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB.

Av mätningarna kan utläsas att det är något fler som byter kanal under reklamavbrott vid
2013 års mätning än 2007, men de flesta tittare stannar kvar under reklamavbrotten. Det går
inte heller att utläsa några stora skillnader i beteende mellan de tre kanalernas tittare.
Även om de flesta tittarna stannar kvar under reklampauserna så är det få som uppger att de
tittar aktivt på reklamen. Enligt MMS undersökning Rörliga Bilder 2014 visar att de flesta
tittare gör något annat under reklampauserna.

Figur 24. Svar på frågan ”Vad gjorde du när det blev reklampaus i tv:n?” i procent.
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tittandet. Källa: MMS Rörliga bilder 2014. 1735 respondenter.
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Vanligast är att tittaren sitter kvar vid tv:n med ljudet på, men att denne gör något annat än
att se reklamen. Yngre tittare tenderar att göra detta i högre utsträckning än äldre. En möjlig
förklaring kan vara att yngre är mer frekventa användare av mobil, dator eller surfplatta i tvsoffan. Endast åtta procent uppger att de ser aktivt på reklamen under reklamavbrotten.

6.4.6

Reklamavbrott i radio och lyssnarens beteende

I TNS Sifos undersökning ORVESTO Konsument 2013 framgår att andelen radiolyssnare
som uppger att de byter radiokanal vid reklam ökar.

Figur 25. Svar på påståendet ”Byter radiokanal vid reklam”.
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Påstående: Andel som byter radiokanal vid reklam i procent. Källa: TNS Sifo ORVESTO Konsument 2004–2013.

I 2013 års undersökning svarade drygt 45 procent ”instämmer helt” eller ”instämmer något”
på frågan om de byter radiokanal vid reklam jämfört med cirka 34 procent år 2006.

6.5

Unga mediekonsumenter

6.5.1

Barn och ungas användning av medier

I oktober 2013 publicerade Statens medieråd rapporten Ungar & medier 2012/13. I
rapporten redovisas svar från 2 000 barn och unga mellan 9 och 18 år på frågor om deras
medievardag. Rapporten innehåller även jämförelser av hur barnens och de ungas
medieanvändning har förändrats sedan år 2010. Av rapporten framgår att det vid mätningen
2012/2013 var mer populärt från 13 års ålder och uppåt att ägna sig åt internet än åt tv och
detta trots att barnens och de ungas tv-tittande inte hade sjunkit markant sedan år 2010. 82
procent av tolvåringarna använde internet dagligen (47 procent 2010) och 81 procent av
nioåringarna gjorde det några gånger i veckan eller oftare (62 procent 2010). Störst var
ökningen när det gäller användningen av internet i mobilen.

6.5.2

Barn och ungas inställning till reklam

I Statens medieråds rapport Ungar och medier 2012/13 redovisas även inställningen till tvreklam bland barn och unga mellan 9 och 18 år.
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Figur 26. Andelen barn och unga som tycker ganska eller mycket bra om
reklam i procent.

Källa: TNS Sifo ORVESTO Junior 2010–2014.

En majoritet av barnen och de unga tyckte att reklam var ”tråkigt och irriterande” Av TNS
Sifos undersökning ORVESTO junior 2014 framgår vidare att andelen barn och unga som är
positiva till reklam minskar något.
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7

Aktörernas bedömning av
effekterna av den utökade
annonstiden

Sammanfattning: SVT, SBS Discovery och MTG anser att den utökade annonstiden har
påverkat konkurrensförutsättningarna för programbolagen genom att denna gynnande TV4
som redan hade en dominerande position.
TV4-Gruppen anser dock att den utökade annonstiden i tv var en viktig och nödvändig
harmonisering ur ett konkurrensperspektiv. Efter förändringen har, enligt TV4-Gruppen, alla
reklamfinansierade tv-aktörer på den svenska marknaden liknande spelregler.
MTG Radio och SBS Discovery Radio anser att den utökade annonstiden i radio var ett
riktigt beslut, att reklamen är viktig för branschen och att annonstiden till stor del är
självreglerande.
De flesta aktörerna anser dock inte att konsumenterna har påverkats negativt i någon större
utsträckning av den utökade annonstiden. Sveriges Mediebyråer anser att konsumenternas
makt och valmöjligheter har ökat sedan 2008. SVT och MTG tror att den utökade
reklammängden eventuellt kan ha påskyndat migrationen från traditionell linjär tv till andra
plattformar. Sveriges Konsumenter uppger att konsumenterna upplever att mängden reklam
ökat.

7.1

Aktörer på den svenska tv-marknaden

7.1.1

Inledning

I följande avsnitt presenteras hur några av aktörerna på den svenska tv-marknaden uppfattar
effekterna av den utökade annonstiden. Aktörernas synpunkter har framkommit genom
intervjuer som genomfördes av AB Stelacon för detta uppdrag.
Samtliga aktörer har uttalat sig om den utökade annonstidens påverkan på
konkurrensförutsättningarna och tittarna.

7.1.2

TV4-Gruppen

TV4-Gruppen anser att förändringen 2008 var en viktig och nödvändig harmonisering ur ett
konkurrensperspektiv och utifrån det faktum att TV4-Gruppen inte längre hade en
särställning i marknätet efter digitaliseringen 2007. TV4-Gruppen framhåller också att det var
riksdagens vilja att harmonisera marknaden. Nu har alla reklamfinansierade tv-aktörer på den
svenska marknaden liknande spelregler, vilket TV4-Gruppen anser borde vara en
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självklarhet. TV4-Gruppens årliga programinvesteringar är en miljard högre 2013 än
programinvesteringarna 2007, och TV4-Gruppen uppger att man därmed har en möjlighet
att göra bättre tv som gynnar tittarna.
TV4-Gruppen framhåller att det ligger i dess intresse att inte ge tittaren en negativ upplevelse
som skulle innebära att hon eller han väljer bort kanalen. Uppföljningar kring tittandet görs
på minutnivå för varje dag. Den utökade annonstiden innebär att TV4-Gruppen inte
behöver göra reklampauser vid illa valda tillfällen. TV4-Gruppen kan i stället placera
reklamen där upphovsmännen till programmen lämnat utrymme. TV4-Gruppen anser att
detta har förbättrat upplevelsen för tittaren. Tittarsiffrorna under reklampauserna jämfört
med övrig programtid har enligt TV4-Gruppen inte förändrats sedan annonstiden utökades.
Undersökningsföretaget Novus har för TV4-Gruppens räkning genomfört en undersökning
baserad på webbintervjuer. Av undersökningen framgår bland annat följande. Cirka 75
procent av svenskarna tycker det är bra att det finns gratis tv-kanaler tack vare reklamen och
att det är bra att det finns – och att man kan välja mellan att ta del av – gratis tv (med reklam)
eller betala för att ta del av innehållet utan reklam via play-tjänster. 44 procent tycker enligt
undersökningen att det är ”mer ok” i dag än för tre år sedan med reklamfinansierade kanaler.

7.1.3

Sveriges Television AB

Sveriges Television AB (SVT) anser att det är nödvändigt med flera starka spelare på tvmarknaden och att det generellt sett är bra med åtgärder som stärker aktörer för tv-mediet
som helhet.
SVT upplever att den utökade annonstiden kan ha påverkat konkurrensen inom branschen
eftersom TV4-Gruppen, som redan före lagändringen med en utökad annonstid hade en
stark ställning mot TV3 och Kanal 5, gavs en möjlighet att öka sina intäkter. SVT anser dock
att den utökade annonstiden inte har medfört en ökad konkurrens från TV4-Gruppen när
det gäller det traditionella programinnehållet.
Det linjära tv-tittandet minskar, och SVT anser att den utökade annonstiden kan vara en
bidragande faktor.

7.1.4

SBS Discovery TV AB

SBS Discovery TV AB (SBS Discovery TV) anser att lagändringen om en utökad annonstid
2008 var en harmoniserande åtgärd, som olyckligtvis gynnade TV4-Gruppen som redan hade
en dominant position.
Förändringen 2010, där begränsningen om 15 procents annonstid per dygn för tv slopades,
gick däremot onödigt långt, anser SBS Discovery TV. SBS Discovery TV anser att den
medförde att Sveriges regler för reklammängd blev mer liberala än för stora delar av övriga
Europa. Exempelvis har de brittiska reglerna ett maxtak på 216 minuter per dygn, i Sverige är
taket 288 minuter sedan 2010. SBS Discovery TV anger att det ger de som sänder från
Storbritannien en konkurrensmässig nackdel, då de har cirka 33 procents lägre annonstid än
de svenska.
SBS Discovery TV menar att den utökade annonstiden har påverkat konkurrensen, men att
detta knappast eller bara i begränsad utsträckning har märkts genom utökade
programinvesteringar på TV4.
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SBS Discovery TV anser inte att den utökade annonstiden har påverkat tittarna nämnvärt.

7.1.5

Modern Times Group MTG AB

Modern Times Group MTG AB (MTG) anser att förändringen 2008 var en gynnande åtgärd
för TV4-Gruppen som redan hade en mycket stark position genom en serie andra fördelar.
MTG menar att de mindre kanalerna har en besvärlig och sårbar situation som har blivit
värre. De lättnader i reklamreglerna som TV4-Gruppen fått i flera steg och borttagandet av
koncessionsavgiften snedvrider konkurrensen. De mindre kanalerna får mycket svårt att
finansiera det innehåll som krävs för att hävda sig mot TV4-Gruppen. Problemet förvärras
av migrationen till andra plattformar. Det kommer att krävas dyrare liveunderhållning för att
behålla tittare på linjära tablålagda program.
Konsekvenserna på sikt kan enligt MTG bli att de mindre kanalerna måste dra ner på
programinvesteringarna för att leva upp till en pressad lönsamhet, vilket leder till ett sämre
utbud för tittarna.
MTG uppger att aktörer som sänder från andra länder har andra mindre fördelar, som
möjlighet att sända reklam som inte är tillåten att sända från Sverige.
MTG anser inte att konsumenterna har påverkats nämnvärt av den utökade annonstiden,
men att den utökade reklammängden möjligen kan ha ökat migrationen till andra
plattformar.

7.1.6

Regionala och övriga aktörer

Intervjuer har skett med programbolagen Axess TV, Kanal Global och NTM (24UNT,
24Corren, 24nt och 24Norrbotten). Den samlade bedömningen från dessa aktörer är att den
utökade annonstiden har haft marginell påverkan på deras respektive verksamheter.
Axess TV och Kanal Global sänder generellt sett få reklaminslag och utnyttjar inte
möjligheten till tolv minuters reklam per timme. Axess TV anser att det är självklart att
lagstiftningen ska vara gemensam för hela EU eftersom sändningar i dag sker från ett flertal
länder.
De lokala aktörerna 24UNT, 24Corren, 24nt och 24Norrbotten utnyttjar inte heller sina
annonstider till fullo. Deras bedömning är att den utökade annonstiden inte har haft någon
direkt effekt på den regionala marknaden. De framhåller att det finns en ökande
reklamtrötthet bland tittarna, och den utökade annonstiden kan ha en påverkan på det
förhållandet.

7.2

Aktörer på den svenska radiomarknaden

7.2.1

Inledning

I det här avsnittet presenteras synpunkter på den utökade annonstiden från de största
aktörerna på den svenska radiomarknaden samt från några av de mindre aktörerna.
Aktörernas synpunkter har framkommit genom intervjuer som genomfördes av AB Stelacon
för detta uppdrag.
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Samtliga aktörer har uttalat sig om den utökade annonstidens påverkan på
konkurrensförutsättningarna och påverkan för lyssnarna.

7.2.2

MTG Radio AB

MTG Radio AB (MTG Radio) anser att det var ett korrekt beslut att utöka annonstiden.
Radiobranschen har problem med lönsamheten och tolv minuters reklam per timme är
viktigt för branschen. Reklammarknaden för radio följer enligt MTG Radio i övrigt till stor
del konjunkturen, där fördelen med att annonstiden utökades 2008 dämpades av en vikande
konjunktur 2009.
Annonstiden är enligt MTG Radio till stor del självreglerande. För lite reklam ger för låga
intäkter och för mycket reklam gör att lyssnarna lämnat en radiokanal. Det är svårt att vinna
tillbaka lyssnare som lämnat, varför MTG Radio anser det viktigt att inte ha för mycket
reklam.
MTG Radio tror att ungefär tio minuter reklam skulle vara den optimala nivån för att
maximera intäkterna och samtidigt bibehålla ett starkt lyssnande. MTG Radio upplever dock
att det är svårt att minska eller begränsa reklamvolymen på grund av konkurrensen på den
kommersiella radiomarknaden.

7.2.3

SBS Discovery Radio AB

SBS Discovery Radio AB (SBS Discovery Radio) anser att den utökade annonstiden var en
harmoniserande och rättvis åtgärd som inte bara gynnade radiobranschen, utan också
harmoniserade villkoren mellan Sverigebaserade radio- och tv-bolag och bolag som sänder i
Sverige från andra länder.
SBS Discovery Radio anser vidare att mängden reklam nu befinner sig på en nivå som den
nog skulle göra om marknaden hade varit oreglerad; varken mer eller mindre reklam skulle
alltså gynna radiobranschen på sikt. Mängden radioreklam påverkar konsumenternas val av
radiostation, vilket avspeglas i lyssnarantalet. Någon stor konsumentpåverkan till följd av
lagändringen har SBS Discovery Radio inte noterat, bolaget har höjt annonstiden stegvis.
Samtidigt menar SBS Discovery Radio att det finns en tydlig koppling mellan reklamintäkter
och kvalitet på programinnehållet. Ökade intäktsmöjligheter ger möjlighet till ökade
programsatsningar.

7.2.4

Sveriges Radio AB

Sveriges Radio AB (SR) har inte märkt någon påverkan av den utökade annonstiden, och har
inga ytterligare reflektioner i frågan.

7.2.5

Närradio och webbradio

De intervjuade mindre webbradio- och närradioaktörerna upplever att det är lättare att
disponera reklamminuterna efter lagändringen. Det har blivit enklare att planera in
reklamkampanjer. Vissa månader säljer de slut på reklamminuterna. Det sker framförallt
under sommaren. Andra månader säljer de däremot bara ett par minuter per timme. För
närradioaktörerna är förutsättningarna dessutom olika. En del aktörer sänder reklam, medan
andra knappt sänder någon reklam alls.
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De intervjuade aktörerna upplever inte att lagändringen har inneburit några förändringar i
konkurrensen mellan radiokanaler.

7.3

Övriga aktörer

7.3.1

Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörer, som är en intresseorganisation för annonsörer, bedömer att cirka tolv
minuters reklam per timme är en bra nivå, och att nivån skulle hamna ungefär där vid en
självreglering. Sveriges Annonsörer anser vidare att den utökade reklamtiden har varit positiv
för de som fått möjlighet att sälja mer reklamtid. Reklampriserna har fallit under en period,
men det är inte lätt att påvisa ett samband med reklamtiderna. Sveriges Annonsörer anser
även att TV4-Gruppen har fått en mycket stark ställning genom den möjlighet den haft att
bygga upp sitt varumärke under lång tid.
Sveriges Annonsörer anser att konsumenterna har påverkats marginellt av den utökade
reklamtiden, och att nya generationer av tittare och lyssnare generellt sett är betydligt mer
kritiska och ”reklamsmarta” än äldre reklamkonsumenter. Behovet av reglering minskar när
konsumenternas alternativ blir fler.

7.3.2

Sveriges Mediebyråer

Sveriges Mediebyråer, som företräder mediebyråbranschen, anser att den utökade
reklamtiden haft en positiv effekt för både annonsörer och de bolag som har fått utökat
utrymme för annonser. Detta för att förändringen medfört ett ökat utbud. Den utökade
reklamtiden kan också ha påverkat priserna för reklam, som sjunkit under de senaste åren.
De som inte lyder under det svenska regelverket har andra fördelar på marknaden, inte minst
för att de kan sända reklam från spelföretag. Konkurrensen i Sverige är relativt sund.
Sveriges Mediebyråer påpekar också att den utökade reklamtiden haft liten påverkan på
konsumenter, och att den påstådda reklamtröttheten inte är lika påtaglig i handling som i ord.
Konsumenternas makt och valmöjligheter har definitivt ökat, även om framför allt yngre
grupper är bättre på att tillgodogöra sig innehåll i nya kanaler.

7.3.3

Tidningsutgivarna

Enligt branschorganisationen Tidningsutgivarna har den utökade annonstiden påverkat hela
reklammarknaden. Det ökade utbudet av annonsplats i tv har påverkat alla programbolag
som säljer annonstid, men även övriga medier inklusive dagspressen har påverkats av att tvmediet har ökat sin reklamvolym och pressat priserna på annonser.
Tidningsutgivarna konstaterar att den totala reklammarknaden, marknaden för tv-reklam och
marknaden dagspressreklam rört sig på samma sätt under perioden 2001–2007. 2008 var
dock en brytpunkt, då reklaminvesteringar i dagspressen slutade följa utvecklingen för
reklaminvesteringarna i stort och reklaminvesteringarna i tv.
Tidningsutgivarna framhåller att enbart detta inte bevisar att ökad annonstid i tv har lett till
minskade reklaminvesteringar i dagspress, utan att flera faktorer påverkar utvecklingen varav
den största påverkan är lågkonjunkturen som inleddes under hösten 2008.
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7.3.4

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter upplever, genom konsumenterna i dess medlemsorganisationer,
framför allt en stor trötthet på reklamavbrott i tv och en irritation över att mängden reklam
ökat. Irritationen ter sig olika i olika grupper och inte minst vid olika typer av program. Vid
filmer och andra mer konstnärliga verk anses det mer störande än vid till exempel
sportevenemang, där det finns en större acceptans för sponsring.
Sveriges Konsumenters inställning är också att allt som är kommersiella budskap tydligt ska
markeras som sådana och ser med oro på en utveckling där programinnehåll styrs allt mer av
företags reklamsyften.
Vad gäller konkurrensförhållandena inom mediavärlden har Sveriges Konsumenter inte
resurser att genomföra analyser, men anser att det är av största vikt att det finns en
fungerande konkurrens och att en eller ett fåtal aktörer inte tillåts dominera. Sveriges
Konsumenter värnar också ett starkt public service.
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8

Analys

8.1

Inledning
Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att genomföra en allsidig utvärdering av
effekterna av den ändring av annonsreglerna som genomfördes 2008. I detta ingår att göra en
analys av konsekvenserna av ändringen för konkurrensförutsättningarna för programföretag
samt för tittare och lyssnare. Med effekt avser vi en förändring som inträffat till följd av en
vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat.
Bestämmelserna om annonstid omfattar linjära radio- och tv-sändningar genom de
traditionella distributionsplattformarna och genom internet. I distribution över internet
samlas ofta programbolagens linjära (traditionell radio och tv) och icke-linjära innehåll
(exempelvis beställ-tv) i en och samma tjänst. Reglerna om annonstid omfattar dock endast
det linjära innehållet i en sådan tjänst.
När annonstiden utökades 2008 utgjorde internetbaserade tjänster en mycket liten del av
programbolagens totala sändningsverksamhet. De internetbaserade tjänsterna utgör i dag en
större del av sändningsverksamheten men de linjära inslagen i dessa tjänster är begränsade. I
den fortsatta analysen fokuserar vi därför på den utökade annonstidens effekter på de
traditionella linjära radio- och tv-sändningarna.
De stora förändringar som har inträffat på radio- och tv-marknaderna sedan år 2008, med
bland annat en omfattande digitalisering, har påverkat och omformat medielandskapet vilket
gör att det är komplicerat att isolera och mäta effekter av lagändringen med en utökad
annonstid. Sedan lagändringen trädde i kraft har teknikutvecklingen förändrat
förutsättningarna för medieföretagen och utbudet av tjänster för konsumenterna. Därför bör
frågan om konsekvenserna av den utökade annonstiden ses i sammanhanget av dessa
förändrade förutsättningar.

8.2

Den utökade annonstidens betydelse för
konkurrensen
Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Den utökade annonstiden i tv har förbättrat
konkurrensförutsättningarna för tv-bolag som är etablerade i Sverige gentemot tv-bolag som
är etablerade i andra länder.
Den utökade annonstiden i tv har troligen haft störst effekt för TV4-Gruppen och kan ha
bidragit till att den har bibehållit sin starka position på tv-marknaden. Det finns dock andra
faktorer som sannolikt i betydligt högre utsträckning har bidragit till denna position och den
rådande konkurrenssituationen mellan programföretagen.
Den utökade annonstiden i radio har inte haft någon direkt påverkan på
konkurrensförutsättningarna mellan radiobolagen på den svenska radiomarknaden.
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De mycket stora förändringarna i reklaminvesteringarnas fördelning mellan medieslagen
radio, tv, dagspress och internet kan främst antas bero på faktorer som tar sikte på
teknikutvecklingen, förändrade konsumtionsmönster och konjunkturen.

8.2.1

Aktörernas synpunkter

Annonstider i tv

Modern Times Group MTG AB (MTG) och SBS Discovery TV AB (SBS Discovery TV) anser att
den utökade annonstiden medförde att TV4-Gruppen ytterligare kunde stärka sin position
och att annonsmarknaden har påverkats genom att TV4-Gruppen fick möjlighet att sälja mer
annonsutrymme. Sveriges Television AB (SVT) anser att den utökade annonstiden kan ha
påverkat konkurrensen inom branschen eftersom TV4-Gruppen, som redan hade en stark
ställning, gavs möjlighet att öka sina intäkter. SVT anser däremot inte att den utökade
annonstiden har medfört ökad konkurrens från TV4-Gruppen vad gäller programinnehållet.
TV4-Gruppen anger å sin sida att den utökade annonstiden var en viktig och nödvändig
harmonisering ur ett konkurrensperspektiv och utifrån det faktum att TV4-Gruppen inte
längre hade en särställning i marknätet efter den fullbordade digitaliseringen 2007.
De intervjuade svenska aktörerna som sänder lokal och regional tv samt svenska
programbolag med mindre tittartidsandelar framför att den utökade annonstiden inte har
inneburit någon betydande förändring för dem eftersom de vanligtvis inte utnyttjar all sin
tillåtna annonstid.
Annonstider i radio

MTG Radio AB (MTG Radio) och SBS Discovery Radio AB (SBS Discovery Radio) anser att det
var ett korrekt beslut att utöka annonstiden och att denna förändring har stärkt
radiobranschen som helhet eftersom beslutet möjliggjorde ökade intäkter. De upplever att
det nuvarande annonsutrymmet per timme är viktigt för deras konkurrenskraft och
överlevnad. De positiva effekterna har dock enligt de kommersiella aktörerna delvis
försvunnit i lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen och som gjorde att
reklaminvesteringarna var mycket låga 2009. De kommersiella radioaktörerna anser vidare att
deras svaga lönsamhet har medfört att de inte har finansiellt manöverutrymme.
MTG Radio och SBS Discovery Radio anser att radio är komplementmedium till exempelvis
tv när det gäller reklamkampanjer. En reklamkampanj som går i tv kan förlängas i radio.
Samtidigt är, enligt radioaktörerna, radio ett attraktivt medium för lokala annonsörer.
Övriga aktörer om annonstider i radio och tv

Sveriges Annonsörer, som är en intresseorganisation för annonsörer, anser vidare att den
utökade reklamtiden har varit positiv för dem som fått möjlighet att sälja mer reklamtid.
Reklampriserna har fallit under en period, men det är inte lätt att påvisa ett samband med
reklamtiderna. Branschorganisationen Tidningsutgivarna framför att det ökade utbudet av
annonsplats i tv har påverkat alla programbolag som säljer annonstid, men att även övriga
medier inklusive dagspressen har påverkats av att tv-mediet har ökat sin reklamvolym och
pressat priserna på annonser.
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8.2.2

Skälen för myndighetens bedömning

Utökade annonstider i tv
Den utökade annonstiden har förbättrat de svenska tv-bolagens
konkurrensförutsättningar

En naturlig konsekvens av den utökade annonstiden, som innebär en möjlighet för alla
kommersiella tv-bolag som är etablerade i Sverige att sända mer reklam, är typiskt sett att
konkurrensförutsättningarna för dessa aktörer har förbättrats gentemot tv-bolag som är
etablerade i andra länder. De svenska tv-bolagen har efter den utökade annonstiden fått
möjlighet att sända lika många minuter reklam per timme som MTG och SBS Discovery TV
kan göra som mest enligt det brittiska regelverket. De svenska tv-bolagen har dessutom en
fördel gentemot MTG och SBS Discovery TV eftersom de svenska tv-bolagen inte längre
har någon begränsning av tillåten annonstid per dygn på det sätt som MTG och SBS
Discovery TV har.
TV4-gruppens starka ställning

Konkurrensförutsättningarna för samtliga svenska tv-bolag har alltså typiskt sett förbättrats
genom den utökade annonstiden. De svenska tv-bolag som bedriver lokala och regionala tvsändningar, och de svenska tv-bolag som har mindre tittartidsandelar, har dock angett att
mängden annonsering i deras kanaler är förhållandevis liten och att den utökade annonstiden
inte har inneburit någon betydande förändring för dem.
TV4-Gruppen har dock, framförallt genom programtjänsten TV4, höga tittartidsandelar och
detta trots att det nu finns ett stort utbud av traditionella linjära programtjänster och beställtv-tjänster. Allt sedan 2008 har TV4 varit den näst största kanalen och med betydligt högre
tittartidsandelar än de övriga större kommersiella tv-bolagen. TV4:s tittartidsandelar hänger
naturligtvis ihop med utbudets attraktionskraft. Det kan i det sammanhanget konstateras att
bredden i TV4:s programutbud trendmässigt minskat. Utbudet i TV4 består till stor del av
underhållning, fiktion och förströelse (se avsnitt 3.2 Inriktningen i programutbudet).

Figur 27. Tittartidsandelar för SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 i procent för åren
2006 till 2013.

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB.
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TV4-Gruppen har även, vid sidan av fortsatt höga tittartidsandelar för programtjänsten TV4,
en stor andel av de totala reklamintäkterna i tv. De annonsörer som vill nå ut till en bred
publik väljer att synas där flest tittare finns. Under perioden 2008, året då när annonstiden
utökades, till 2013 ökade TV4-Gruppens andel av reklamintäkterna i tv från cirka 56 procent
till cirka 58 procent.

Figur 28. TV4-Gruppens andel av reklamintäkterna i tv i procent för åren
2006 till 2013.

Källa: Bearbetning av TV4-Gruppen årsredovisningar och statistik från Medieutveckling 2006–2014, Myndigheten för radio och
tv och IRM.

MTG och SBS Discovery TV redovisar, som tidigare sagts, inte sina reklamintäkter separat,
utan enbart i en samlad intäktspost som också inkluderar distributionsintäkter. Det har
därför inte varit möjligt att få fram någon uppgift om deras reklamintäkter. Det finns i och
för sig ett naturligt samband mellan tv-bolagens reklamintäkter och deras finansiella resultat.
Det går dock inte, med hänsyn till TV4-Gruppens, MTG:s och SBS Discovery TV:s olika
redovisningsformer, att härleda den utökade annonstidens effekt på de tre tv-bolagens
resultat.
Det kan samtidigt konstateras att de totala reklaminvesteringarna i tv har, med en nedgång
under åren 2008 och 2009 vilket kan förklaras av lågkonjunkturen, ökat under perioden
2008–2013, från knappt fem miljarder till knappt sex miljarder kronor (se avsnitt 5.1.3
Reklaminvesteringarna i radio, tv, dagspress och internet samt avsnitt 5.2 Mer om reklaminvesteringarna på
tv-marknaden).
Har den utökade annonstiden bidragit till TV4-Gruppens starka ställning och påverkat
konkurrensen mellan programföretagen?

Det kan mot bakgrund av att TV4-Gruppen är etablerad i Sverige, samt dess tittartidsandelar
och andel av reklamintäkterna i tv, konstateras att den utökade annonstiden i tv troligen har
haft störst effekt för TV4-Gruppen. TV4-Gruppens höga tittartidsandelar och starka
position på marknaden för tv-annonser kan dock antas bero på ett flertal samverkande
faktorer, bland dem kan nämnas TV4:s utbud, den tidigare ensamrätten som kommersiell
aktör i det analoga marknätet samt att TV4 är en av två kommersiella nationella
programtjänster som tittarna kan ta emot utan krav på abonnemang. Vidare kan det
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konstateras att ökningen av TV4-Gruppens andel av de totala reklamintäkterna i tv från det
att annonstiden utökades 2008 till 2013 har varit liten.
Myndighetens bedömning är sammantaget att den utökade annonstiden kan ha bidragit till
att TV4-Gruppen har bibehållit sin starka position på tv-marknaden men att det finns andra
faktorer som sannolikt i betydligt högre utsträckning har bidragit till denna position och den
rådande konkurrenssituationen mellan programföretagen.
Utökade annonstider i radio

Alla betydande kommersiella programbolag på den svenska radiomarknaden är etablerade i
Sverige och omfattas därför av samma regelverk.
Syftet med att utöka den högsta tillåtna annonstiden i radio var att skapa förutsättningar för
att öka programbolagens intäkter. Myndigheten kan dock konstatera att
reklaminvesteringarna i radio har varierat under perioden 2006–2013 och att
reklaminvesteringarna 2013 motsvarar 2006 års nivå (se avsnitt 5.3.1 Reklaminvesteringarna och
användningstiden i radio).
Myndigheten bedömer att den utökade annonstiden inte har haft någon direkt påverkan på
konkurrensförutsättningarna mellan programföretagen på den svenska radiomarknaden. Den
utökade annonstiden för radiosändningar har inte i sig gynnat någon enskild aktör mer än
någon annan.
Reklaminvesteringarnas fördelning mellan radio, tv, dagspress och internet

För att kunna göra en allsidig utvärdering av effekterna av en utökad annonstid har
myndigheten även gjort en översiktlig jämförelse av reklaminvesteringarnas fördelning
mellan radio, tv, dagspress och internet.
Som konstaterats tidigare i rapporten finns det ett samband mellan förändringar i
reklaminvesteringarna och den svenska BNP-utvecklingen. Under en högkonjunktur finns
det ett större utrymme att investera i reklam och under en lågkonjunktur, som under åren
2008 och 2009, minskar reklaminvesteringarna (se avsnitt 5.1.2 Reklaminvesteringarna och deras
samband med BNP-utvecklingen). Sedan millennieskiftet har dock, enligt IRM, de totala
reklaminvesteringarna i Sverige haft en sämre utveckling än BNP och glappet mellan
reklaminvesteringarnas utveckling och BNP har blivit större under de senaste två åren.
Den sammanlagda mediekonsumtionen är sedan flera år relativt konstant. Konsumenterna
har dock i dag fler alternativ än tidigare för att tillgodogöra sig rörliga bilder, ljud och musik.
Nya aktörer har etablerat sig på den svenska tv-marknaden och befintliga aktörer har utökat
sitt utbud med bland annat beställ-tv-tjänster. Genom ett ökat utbud av tjänster över
internet, nya möjligheter att producera och tillgängliggöra medieinnehåll samt ändrade
konsumtionsmönster förändras rollfördelningen och konkurrensförhållandena mellan olika
aktörer på mediemarknaden
Den strukturella förändring som hela mediemarknaden genomgår har inneburit en stor
omställning vad gäller produktion, distribution och konsumtion. Denna omställning är
särskilt tydlig i dagspressen, som tidigare har haft en mycket stor del av
reklaminvesteringarna inom media. Dagspressens reklaminvesteringar har dock sjunkit sedan
2006 och är idag ungefär lika stora som reklaminvesteringarna i tv (se avsnitt 5.1.3
Reklaminvesteringarna i radio, tv, dagspress och internet).
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Investeringarna i tv-reklam har ökat sedan 2006 och reklam i tv utgör i dag en något större
andel av de totala reklaminvesteringarna inom media jämfört med 2006 och detta med ett
relativt stabilt tv-tittande.
Reklaminvesteringarna i radio har varierat under perioden 2006–2013 men andelen av de
totala reklaminvesteringarna inom media har varit relativt stabil, cirka två procent, trots att
lyssnandet minskat.
Av de fyra medieslagen, press, tv, radio och internet, är det internet som vuxit mest under
perioden 2006–2013 och internet är i dag den största annonsplattformen. Samtidigt står
internetanvändningen numera för den största delen av vår dagliga mediekonsumtion.
Den utökade annonstiden i radio och tv har typiskt sett förbättrat de svenska tv- och
radiobolagens möjligheter att konkurrera med övriga medier. Myndigheten gör dock
bedömningen att de mycket stora förändringarna i reklaminvesteringarnas fördelning mellan
medieslagen radio, tv, dagspress och internet främst beror på faktorer som tar sikte på
teknikutvecklingen, förändrade konsumtionsmönster och konjunkturen.

8.3

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

8.3.1

Aktörernas synpunkter

Intresseorganisationen Sveriges Konsumenter har framfört att dess medlemmar upplever en stor
trötthet på reklamavbrott i tv och en irritation över att mängden reklam har ökat. SVT och
MTG upplever att den utökade annonstiden till viss del kan ha påskyndat migrationen från
traditionell linjär tv till andra plattformar. Enligt Sveriges Mediebyråer och Sveriges Annonsörer är
produktplacering och sponsrade program en växande marknad. Detta kan enligt dessa
aktörer vara en metod att kompensera för reklamtröttheten och att fler tittare ”hoppar över”
reklamen i play-tjänster eller abonnerar på reklamfria alternativ.
TV4-Gruppen framhåller, liksom MTG Radio och SBS Discovery Radio, att de är beroende av att
hitta en balans där inte tittarna eller lyssnarna lämnar programmet eller kanalen på grund av
för mycket reklam. Det är enligt dessa aktörer en självreglerande marknad eftersom aktörerna
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säljer annonsutrymme utifrån antal tittare eller lyssnare. TV4-Gruppen framhåller att det
ligger i deras intresse att inte ge tittaren en negativ upplevelse som skulle innebära att hon
eller han väljer bort kanalen. Tittarsiffrorna under reklampauserna jämfört med övrig
programtid har enligt TV4-Gruppen inte förändrats sedan annonstiden utökades. Såväl SBS
Discovery Radio som MTG Radio höjde annonstiden per timme successivt för att inte tappa
lyssnare. Bägge dessa aktörer ser tio till tolv minuters reklam som en rimlig nivå för att
behålla både lyssnare och annonsintäkter.

8.3.2

Bakgrund

TNS Sifos undersökning ORVESTO Konsument 2013 visar att andelen människor som är
positivt inställda till reklam i stort har minskat. Andelen som är positivt inställda till tv-,
radio- och internet-reklam är liten, men relativt stabil över tid.
Samtidigt visar de nationella SOM-undersökningarna att tittarnas inställning till tv-reklam har
blivit mer negativ under de senaste tjugo åren. Både de nationella SOM-undersökningarna
och TNS Sifos ORVESTO Konsument, i den del som avser tv-reklam, visar dock att
andelen som uppger att de är ganska eller mycket negativt inställda till tv-reklam har varit
relativt stabil under perioden 2008–2013. Denna andel har i SOM-undersökningarna legat
omkring 66–71 procent och i TNS Sifos undersökning omkring 60–65 procent.
De senaste tio åren har inställningen till radioreklam utvecklats på samma vis. TNS Sifos
ORVESTO Konsument visar att andelen som är ganska eller mycket negativt inställd till
reklam i radio är relativt stor men att den inte har förändrats i någon större utsträckning
under perioden 2008–2013.
MMS och AB Stelacons undersökningar om inställningen till reklam 2009 och 2014 visar att i
princip lika många tv-tittare under dessa år, omkring 64 procent, uppger att de inte
uppskattar tv-reklam, men tycker att den är nödvändig eftersom den betalar för en stor del av
programinnehållet. I jämförelse med inställningen till tv-reklam är det en något lägre andel,
omkring 56 procent, under 2014 som tycker att radioreklam är nödvändig för att finansiera
innehållet. För radions del genomfördes ingen undersökning 2009 (se avsnitt 6.4.3 Inställningen
till reklam i tv och avsnitt 6.4.4 Inställningen till reklam i radio).
Det är enligt MMS undersökning något fler som byter tv-kanal under reklamavbrotten vid
2013 års mätning jämfört med den mätning som gjordes 2007, men de flesta tittare stannar
kvar under reklamavbrotten. Det går inte heller att utläsa några stora skillnader i beteende
mellan TV4:s, TV3:s och Kanal 5:s tittare. Även om de flesta tittarna stannar kvar under
reklamavbrotten så är det få som tittar aktivt på reklamen. Andelen som byter radiokanal vid
reklamavbrott har enligt TNS Sifo ORVESTO Konsument ökat något under perioden 2007
till 2013 (se avsnitt 6.4.5 Reklamavbrott i tv och tittarens beteende och avsnitt 6.4.6 Reklamavbrott i
radio och lyssnarens beteende).

8.3.3

Skälen för myndighetens bedömning

Det kan inledningsvis konstateras att en naturlig konsvekvens av den utökade annonstiden är
att tittarna och lyssnarna i många fall möts av mer reklam.
En majoritet av den svenska befolkningen är också negativt inställd till reklamen i tv och
radio. Konsumenternas negativa inställning till radio- och tv-reklam har dock inte förändrats
i någon större utsträckning sedan år 2008.
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De reklamfinansierade tv-kanalerna har fortsatt starka tittarsiffror och tittarundersökningar
visar dessutom att publiken i stor utsträckning, såväl 2007 som 2013, stannar kvar under
reklampauserna. Tv-reklamen är i och för sig inte uppskattad men det finns fortfarande en
förståelse för att den är viktig för att finansiera innehållet.
Även de som lyssnar på radio har i en stor utsträckning förståelse för att annonserna är
nödvändiga för att finansiera innehållet i kommersiell radio. Andelen som byter radiokanal
vid reklamen har dock ökat något från 2006 till 2013.
I dag finns det vidare ett större utbud av alternativ på tv-marknaden, varav flera är
abonnemangsbaserade och reklamfria. Yngre personer konsumerar dessutom generellt sett
mindre linjär traditionell radio och tv, och väljer andra plattformar i större utsträckning, än
äldre. Därför kan den utökade annonstiden antas ha påverkat yngre konsumenter i mindre
utsträckning än äldre.
Myndigheten för radio och tv konstaterar sammantaget att tittarna och lyssnarna i många fall
tar del av en större mängd reklam efter ändringen om en utökad annonstid och att en hög
andel av tittarna och lyssnarna är negativt inställda till reklam. Samtidigt har den negativa
inställningen till reklam inte förändrats i någon större utsträckning sedan 2008, då
lagändringen om utökad annonstid i radio och tv trädde i kraft. Myndigheten konstaterar
dessutom att det fortfarande finns en relativt stor förståelse för att annonserna är nödvändiga
för att finansiera innehållet i kommersiell radio och tv. Tittarnas och lyssnarnas beteende vid
reklamavbrott, om de fortsätter att titta eller lyssna under avbrottet, har inte heller förändrats
i någon större utsträckning. Myndighetens bedömning är därför att den utökade annonstiden
inte har haft någon märkbar påverkan på tittarnas och lyssnarnas inställning till reklamen i
radio och tv.
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9

Medieutvecklingens framtida
effekt på annonser i radio
och tv

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Konsumenternas förflyttning från
traditionell radio och tv till internetbaserade beställtjänster kan förväntas fortsätta. En
minskad konsumtion av traditionell radio och tv kan antas leda till att reklaminvesteringarna i
dessa sändningsformer kommer att sjunka på längre sikt.
Lagändringen om utökade annonstider i radio och tv trädde i kraft för drygt sex år sedan och
när vi i det här avsnittet blickar framåt så gör vi det för ungefär sex år framöver, fram till
2020. Det är förstås vanskligt att försöka se så långt framåt i tiden på en så föränderlig
marknad, men vi kan identifiera pågående trender och göra antaganden om den fortsatta
utvecklingen.
Reklaminvesteringarnas utveckling påverkas av en mängd faktorer. Det allmänna
konjunkturläget kan påverka reklaminvesteringar på kort sikt medan strukturella förändringar
i marknaden eller i omvärlden kan påverka reklammarknaden på längre sikt.

9.1

Kortsiktiga förändringar
I ett kortare perspektiv är det främst konjunkturen som styr förändringstakten i
reklaminvesteringar på mediemarknaden. IRM:s prognos för den totala reklammarknaden i
Sverige under 2015 är en ökning om 1,9 procent, vilket skulle leda till en total
reklaminvestering om 32,7 miljarder kronor.

Tabell 10. Annonsinvesteringarna i dagspress, tv, radio, internet (totalt samt webb-tv)
för 2013 samt prognos för 2014 och 2015, i procent.
Mediegrupp

2013

±%

2014 p

±%

2015 p

±%

Dagspress totalt

5970

-13,4

5441

-8,9

4985

-8,4

Tv

5948

0,2

5810

-2,3

5730

-1,4

Radio

608

-9,3

698

14,8

722

3,4

Internet totalt

8399

8,5

9341

11,2

10142

8,6

Webb-tv

412

43,1

668

62

935

40

Källa: IRM
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IRM:s prognos för utvecklingen av reklaminvesteringar i tv är en årstillväxt på -2,3 procent
för år 2014 och -1,4 procent för år 2015. Trots att priset för annonser i tv har ökat de senaste
åren och att IRM förutser fortsatta prishöjningar för annonsutrymme i tv så görs i IRM:s
reklam- och medieprognos 2014–2015 bedömningen att ett svagare tittande på kort sikt
kommer att leda till minskade investeringar i linjär tv-reklam.
Reklaminvesteringarna i webb-tv däremot har sett en stark tillväxt. IRM:s prognos för
reklaminvesteringar i webb-tv är en tillväxt på 62 procent för helåret 2014. Denna prognos
grundar sig bland annat på en stark tillväxt för reklaminvesteringarna i webb-tv under första
halvåret 2014 och det faktum att annonsutrymmet i traditionell tv är slutsålt. För 2015
prognostiserar IRM en fortsatt tillväxt på 40 procent. Detta skulle innebära att
reklaminvesteringarna i webb-tv under 2015 för första gången blir större än
reklaminvesteringarna i radio. För internet totalt sett gör IRM prognosen att tillväxten blir
11,2 procent 2014 och 8,6 procent 2015.
Vad gäller reklaminvesteringar i radion så kan myndigheten konstatera att den svenska
radiomarknaden har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Förändrade
samarbeten mellan stora aktörer kan ha påverkat annonsförsäljningen och bidragit till den
negativa utvecklingen åren 2012 och 2013. Radiomarknaden synes dock ha stabiliserats under
2014 och IRM:s prognos för utvecklingen av radioreklam är 14,8 procents tillväxt för helåret
2014 och 3,4 procents tillväxt för 2015.

9.2

Långsiktiga förändringar
Teknikutvecklingen påverkar konsumtionen som i sin tur påverkar fördelningen av
reklaminvesteringarna över de olika medieslagen. Detta har hittills tydligast påverkat
reklaminvesteringarna i dagspressen, även om IRM konstaterar en relativ förbättring i
tillväxten hos vissa printkanaler under slutet av 2013 och i början av 2014.
Produktion, distribution och konsumtion av etablerade medieformer utmanas och omformas
av den tekniska utvecklingen. Utvecklingen går mot en mer fragmenterad mediekonsumtion
och en global mediemarknad där utmaningen för etablerade radio- och tv-aktörer är att finna
fungerande affärsmodeller när gränsen mellan traditionella distributionsplattformar och
internet blir allt mer otydlig samtidigt som gränserna mellan de nationella marknaderna
suddas ut. Exempel på detta är att flera svenska tidningshus numera tillhandahåller tvliknande tjänster på internet och att internationella beställ-tv-leverantörer har etablerat sig på
den svenska marknaden. Konkurrensen om konsumenterna kommer sannolikt att hårdna
ännu mer under de närmaste åren och det är inte självklart att en i dag stark aktör behåller sin
ställning när den konkurrerar mot nya aktörer och globala aktörer.
Det linjära traditionella tv-tittandet minskar något, men den totala konsumtionen av rörlig
bild ökar eftersom beställ-tv-tjänsterna kompenserar det minskade tittandet på linjär
traditionell tv. Vidare minskar lyssnandet på linjär traditionell radio när konsumenterna i allt
större utsträckning använder sig av musiktjänster via internet.
Minskad linjär konsumtion av radio och tv hotar i ett längre perspektiv försäljningen av
annonsutrymme i dessa medier. Detta kan kanske till viss del kompenseras av höjda
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annonspriser, men på längre sikt bör reklaminvesteringarna i traditionell radio och tv minska
i takt med konsumtionen av dessa medier.
Det kan dock antas att det växande utbudet av reklamfria tv-tjänster kan påverka
konsumenternas syn på reklamen i traditionell radio och tv. En ökad användning av
reklamfria tjänster skulle å ena sidan kunna leda till en ökad negativ inställning till reklam.
Samtidigt skulle, å andra sidan, en sådan ökad användning och en därmed minskad
exponering av reklam kunna leda till att den negativa inställningen till reklam minskar.
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Tillåtna annonstider i några
andra länder

Sammanfattning: Huvuddelen av de tv-programbolag som riktar sina sändningar till en
svensk publik är etablerade i Storbritannien och Nederländerna.
Reglerna som begränsar annonstiden i sändningarna i länderna Nederländerna,
Storbritannien, Danmark, Finland och Norge är i huvudsak desamma. Alla dessa länder har i
enlighet med AV-direktivet begränsat annonstiden till tolv minuter per timme. Flera länder
som tillåter annonsering i public service-kanaler har ytterligare restriktioner för dessa kanaler.
En skillnad som har betydelse för svenska förhållanden är att kommersiella programbolag
etablerade i Storbritannien får sända annonser under tolv minuter per timme, men endast
under högst 15 procent av dygnet (det vill säga i genomsnitt nio minuter per timme). I
Sverige finns inte någon sådan begränsning.

10.1

Inledning

Av de tv-bolag på den svenska marknaden som inte är etablerade i Sverige är huvuddelen
etablerade i Nederländerna och Storbritannien. Här lämnas en kort beskrivning hur reglerna
om annonsmängd för tv ser ut i dessa två länder. Avsnittet innehåller också en redogörelse
för de regler som gäller annonstider i radio och tv i Danmark, Finland och Norge.

10.2

Nederländerna

I Nederländerna är det tillåtet att sända tolv minuter annonser per timme för såväl
kommersiella bolag som public service-bolag. Public service har dock en begränsning som
innebär att man inte får sända mer än tio procent reklam per år.

10.3

Storbritannien

I Storbritannien gäller regler som i enlighet med AV-direktivet anger att annonstiden aldrig
får överskrida tolv minuter per timme för något programbolag. Därutöver har man vissa
ytterligare inskränkningar i förhållande till AV-direktivets regler. För public service-kanaler
gäller vidare striktare annonsreglerregler än för andra programtjänster. Vissa kommersiella
bolag har dessutom status som public service-programtjänster.
Storbritannien har fem public service-företag som sänder tv, dels BBC som finansieras av
licensavgiften, men också andra bolag som har garanterad tillgång till sändningsutrymme i
marknätet genom äganderätt i en sändningsmultiplex. Detta innebär att man bara betalar sina
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faktiska sändningskostnader snarare än ett marknadspris i en kommersiell multiplex. Denna
multiplex når en större andel av befolkning jämfört med de kommersiella multiplexerna (98,5
procent jämfört med 90 procent). Dessa kanaler får också ett framträdande utrymme i
elektroniska programguider. I gengäld förbinder bolagen sig att tillhandahålla tjänster som
ger en nytta för allmänheten exempelvis nyheter eller kulturprogram.

Tabell 11. Annonsminuter för public service-kanaler och
icke public-kanaler i Storbritannien.
Public servicekanaler

Icke-public service

Den högsta tillåtna
genomsnittliga
annonsmängd per
timme per dygn

Sju minuter/timme

Nio minuter/timme

Den högsta tillåtna
annonsmängden för
varje enskild timme

Tolv minuter/timme

Tolv minuter/timme

Den högsta
genomsnittliga
annonsmängden per
timme under bästa
sändningstid
(kl. 18.00-23.00)

Åtta minuter/timme

Ingen ytterligare
begränsning

Tillåten tid för köp-tv

Räknas in i
reklamtiden enligt
reglerna ovan men är
endast tillåten på
natten mellan 24.00
och 06.00

Tre minuter/timme
utöver den tillåtna
annonstiden ovan.
Tillåten när som helst
under dygnet.

Källa: Regulating the quantity of advertising on television, Statement 15 december 2011, Ofcom. Anmärkning: För kanaler som
endast sänder tv-shop gäller inte reglerna ovan.

Public service-kanaler får ha i genomsnitt åtta minuter annonser per timme mellan klockan
18.00 och 23.00, och övrig tid i genomsnitt högst sju minuter annonser per timme.
För de programtjänster som inte är public service-tjänster gäller högst tolv minuter annonser
per timme, med hänsyn till den mängd reklam som får sändas under ett dygn får dock sådana
programtjänster sända i genomsnitt nio minuter per timme över ett dygn och därutöver köptv inslag i tre minuter per timme.
I Storbritannien finns, liksom i Sverige, reglerat att filmer och nyhetsprogram endast får
avbrytas av annonsering en gång varje tablålagd period på minst 30 minuter. Till skillnad från
den nuvarande svenska reglerna finns i Storbritannien en generell regel om hur ofta
annonsavbrott får förekomma i tv-programmen.
Ofcom i Storbritannien publicerade i slutet på år 2011 en utredning om regleringen av
annonskvantiteten där man kom fram till att det inte fanns någon anledning att ändra de nu
gällande reglerna om annonstider.2

Regulating the quantity of advertising on television, statement by Ofcom, publicerad den 15
december 2011, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/Advertising_minutage.pdf
2
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10.4

Danmark

Public service-företagen för radio och tv som finansieras genom licensmedel i Danmark får
inte sända reklam. Detsamma gäller för andra icke kommersiella programföretag som tar
emot licensmedel.
Det danska programföretaget TV2, som sänder ett antal programtjänster, är ett public
service-bolag vars huvudkanal TV2 inte finansieras med licensmedel och som får sända
reklam.
Det är tillåtet att sända högst tolv minuter reklam per timme i radio och tv. Detta gäller dock
inte kanaler med kortare sändningstid än en timme per dygn. För dessa kanaler gäller att
reklamtiden sätts ned i förhållande till tiden för sändningen.

10.5

Finland

Public service-företaget YLE i Finland får inte sända reklam i tv eller radio. Men alla
kommersiella programföretag får sända reklam. Reklamen i tv får inte överstiga tolv minuter
per timme och liksom i Sverige finns det även särskilda regler för exempelvis
produktplacering.
Enligt den gällande lagstiftningen i Finland får sändningstiden för radioreklam inte överstiga
tio procent av den dagliga sändningstiden. Reklamens längd i radiosändningar får dock under
två hela timmar som följer på varandra vara sammanlagt högst 24 min. En lagändring
kommer dock att träda i kraft i början av januari 2015. Lagstiftaren har ansett att det inte
längre ändamålsenligt med en begränsning på 24 minuter under två timmar som följer
varandra. Därmed ska gränsen för radioreklam höjas till 20 procent av den dagliga
sändningstiden och minutbegränsningen under två timmar ska tas bort.

10.6

Norge

Det norska public service-företaget Norsk Rikskringkastning, NRK, får inte sända reklam
varken i radio eller tv. Det är endast de kommersiella programföretagen som får sända
reklam. Reklamen får inte överstiga tolv minuter per hel timme för tv. För radio gäller att
den totala reklamvolymen inte får överstiga 15 procent av den totala sändningstiden och
högst 20 procent reklam per timme mellan hela klockslag. Reglerna innebär att det inte är
tillåtet att sända mer än tolv minuter reklam mellan hela klockslag.
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11

Tidigare regler

Sammanfattning: Enligt de ursprungliga reglerna var annonstiden begränsad till tio procent
av sändningstiden per dygn. De svenska reglerna om reklamtid har dock ändrats ett flertal
gånger. Annonstiden har höjts till tolv minuter för radio och tv och den så kallade
dygnsregeln för annonser i tv-sändningar om att annonserna inte fick överstiga 15 procent av
sändningstiden avskaffades 2010.

11.1

Tidigare regler om annonstider i tv-sändningar

Regler om annonser i svenska tv-sändningar infördes 1991 i samband med att riksdagen
fattade beslut om en reklamfinansierad tredje tv-kanal (prop. 1990/91:149, bet.
1990/91:KU39, rskr. 1990/91:370). Det skedde genom en ändring i den dåvarande
radiolagen (1966:755). Reglerna fördes senare i stort sett oförändrade över till den nya radiooch tv-lagen (1996:844), som trädde i kraft den 1 december 1996. Enligt de ursprungliga
reglerna var annonstiden begränsad till tio procent av sändningstiden per dygn. Även mellan
kl. 18 och kl. 24 fick annonstiden uppgå till högst tio procent. Inom en sändningstid av en
timme mellan hela klockslag fick annonser förekomma under högst åtta minuter eller, i rena
undantagsfall, tio minuter.
Reglerna om tillåten annonsmängd har därefter ändrats vid flera tillfällen. Den 1 juli 1997
trädde en ändring av radio- och tv-lagen i kraft som innebar att den särskilda begränsningen
av den mängd annonser som får sändas under bästa sändningstid togs bort och att den
högsta tillåtna annonsmängden höjdes från åtta till tio minuter per timme dels mellan kl. 19
och kl. 24, dels i rena undantagsfall (prop. 1996/97:101, bet. 1996/97:KU19, rskr.
1996/97:208). Huvudregeln var att annonser skulle sändas mellan programmen. Därutöver
fick annonser sändas enligt följande:
•
•

I sportprogram där det förekom längre pauser eller i program som är föreställningar
eller evenemang med pauser för publiken fick annonser endast sändas i pauserna.
I program med avslutade delar fick annonser endast sändas mellan delarna.

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 april 2002 utökades möjligheten att låta
annonssändningar avbryta tv-program (prop. 2001/02:82, bet. 2001/02:KU16, rskr.
2001/02:187). Lagstiftaren konstaterade att det stod klart att de svenska reglerna om hur
annonser fick placeras inte tillgodosåg sitt syfte att skydda publikens möjligheter att ta del av
programmen utan att störas av annonser. En följd av den dåvarande regleringen var att
längre program som filmer som inte fick avbrytas för annonser i stället avbröts av ett annat
program vilket i sin tur omgavs av annonser. Avbrotten blev härigenom betydligt längre än
om avbrott för annonser skulle tillåtas. Lagstiftaren anförde också att till detta kom att
skillnaderna mellan Sveriges och andra länders lagstiftning om reklam i tv fick till följd att
företag med inriktning på den svenska marknaden fick en konkurrensfördel om de etablerar
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sig utanför Sverige och sålunda kom att lyda under ett annat lands lagstiftning. (prop.
2001/02:82 s 10 f.).
Annonser fick därför sändas enligt följande: I program utan längre pauser eller avslutade
delar fick annonser bryta programmen. En allmän förutsättning var precis som nuvarande
reglera att avbrottet skedde på sådant sätt att varken programmets integritet och värde eller
rättighetshavarnas rättigheter kränktes. Det skulle också vara minst 20 minuter mellan
annonssändningarna.
För spelfilm och tv-film gällde ytterligare begränsningar. I sådana program fick annonser
sändas om den programlagda sändningstiden översteg 45 minuter. Annonser fick då sändas
en gång för varje hel period om 45 minuter. Om den programlagda sändningstiden var minst
20 minuter längre än två eller flera fullständiga perioder om 45 minuter får annonser sändas
ytterligare en gång.
Den 1 maj 2004 trädde ytterligare en ändring i kraft som innebar att den angivna högsta
annonstiden per timme i vissa fall fick överskridas på grund av händelser som låg utanför
programföretagets kontroll. Annonstiden fick dock aldrig överskrida tolv minuter per timme
(prop. 2003/04:66, bet. 2003/04:KU16, rskr. 2003/04:165).
Den 1 februari 2008 trädde nya regler i kraft (prop. 2007/08:4, 2007/08:KU3, rskr
2007/08:39). Ändringarna innebar att annonser i radio och tv fick sändas under högst tolv
minuter under en timme mellan hela klockslag. Vidare fick annonser i en tv-sändning sändas
under högst 15 procent av sändningstiden per dygn. Begränsningen för sändningar av
annonser i tv-sändningar som inte omfattade en timme mellan hela klockslag avskaffades.
Vidare togs möjligheten att i en tv-sändning under vissa förutsättningar överskrida den
längsta tillåtna annonstiden per timme bort. Den 1 augusti 2010 (prop. 2009/10:115,
2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331) avskaffades den så kallade dygnsregeln om att den
sammanlagda sändningstiden för annonser i tv-sändningar inte fick överstiga 15 procent av
sändningstiden.

11.2

Tidigare regler om annonstider i
radiosändningar

Regler om annonser i ljudradion infördes den 1 januari 1992 genom lagen (1991:2027) om
kabelsändningar till allmänheten. Dessförinnan hade det inte varit tillåtet att sända annonser i
ljudradiosändningar, oberoende av det sätt på vilket de distribuerades. Enligt den nya lagen
skulle högst tio procent av en programtjänsts sändningstid per dygn få avse annonser. Inom
en sändningstid av en timme mellan hela klockslag fick annonser sändas under högst åtta
minuter eller, i rena undantagsfall, tio minuter.
Reglerna om den högsta annonstiden per timme fördes också in i den lagstiftning för den
kommersiella radion som trädde i kraft den 1 januari 1993. Lokalradiolagen (1993:120)
innehöll emellertid inte någon begränsning av den totala annonsmängden per dygn. I radiooch tv-lagen (1996:844) infördes en åttaminutersregel också för närradion, samtidigt som
möjligheten enligt lokalradiolagen att i undantagsfall sända annonser under tio minuter togs
bort. Lokalradiolagen upphävdes den 1 juli 2001, och reglerna om reklamtid överfördes i
oförändrad form till radio- och tv-lagen.
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Den 1 februari 2008 trädde nya regler i kraft (prop. 2007/08:4, 2007/08:KU3, rskr
2007/08:39). Ändringarna innebar att annonser i radio och tv fick sändas under högst tolv
minuter under en timme mellan hela klockslag. När det gällde ljudradio fick, för sändningar
som inte omfattar en timme mellan hela klockslag, annonser sändas under högst 15 procent
av den tiden.
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Bilaga 1 Uppdraget

Bilaga 2 Intervjuade aktörer
TV4-Gruppen
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Modern Times Group MTG AB
SBS Discovery TV AB
Axess Publishing AB
Kanal Global Television 1 AB
Norrköpings Tidningars Media AB
SBS Discovery Radio AB
MTG Radio AB
DB Media AB
Tidningsutgivarna (TU)
Sveriges Annonsörer
Sveriges Mediebyråer
Sveriges Konsumenter
Aftonbladet Hierta AB
AB Upsala Nya Tidning (UNT)
Mediemätningar i Skandinavien AB, MMS
TNS Sifo
Göteborgs Närradioförening

