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Sammanfattning
Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av den
omvärldsbeskrivning som gjordes av den svenska marknaden för TV, radio och internet
under 2007 – ”Svensk internet- och etermedia”. Utgångspunkten har varit att med siffror
försöka ge en tydlig bild av hur det svenska medielandskapet inom dessa tre
medieområden har förändrats under perioden 2002 – 2006 – 2010 och samtidigt ge en
uppdaterad och beskrivande bild av hur mediemarknaden och aktörernas beteenden har
förändrats under framförallt perioden 2006-2010.
Vi har koncentrerat oss på de fyra tongivande kommersiella företagen inom TV, radio
och internet – Bonnier, MTG, ProSiebenSat och Schibsted. Vi har valt att redovisa våra
resultat genom att löpande jämföra dessa mediehus* med varandra samt med public
servicebolagen.
Rapporten är upplagd med medieföretagen och dess roll på de tre marknaderna –
konsumentmarknaden, annonsmarknaden, innehållsmarknaden – som utgångspunkt.
Utvecklingen 2002 – 2006 – 2010 för medieföretagen inleder rapporten. Därefter följer
en separat genomgång av utvecklingen på respektive marknad, vilken sedan
sammanfattas

i

avsnittet

”Nulägesanalys

av

den

svenska

mediemarknaden”.

Avslutningsvis utvecklar vi några resonemang kring hur mediemarknaden skulle kunna
utvecklas fram till 2015.

Medieföretagen
Under perioden har fem stora kommersiella mediehus blivit fyra efter att TV4-gruppen
blivit ett helägt dotterbolag till Bonnier. Dessutom ingår SBS Broadcasting Group
numera i tyska ProSiebenSat.1 som har ungefär lika stor omsättning som Bonnier.
Medieföretagen utökar också antalet produkter, framförallt inom TV och internet.
Bonnier och MTG har startat flera nischkanaler som är direkt underordnade de stora
varumärkena TV4, Canal+ och Viasat. Schibsted och Bonnier satsar hårt på internet,
men strategierna skiljer sig åt. Schibsted har en funktionsorienterad strategi på webben
medan Bonnier arbetar för högkvalitativt innehåll som konsumenterna är beredda att
betala för.
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Konsumentmarknaden
Det finns ingen rapport som visar konsumentens samlade medieutgifter över tid. IRM:s
rapport ”Hushållens medieutgifter” från 2010 är den första i sitt slag och utifrån denna
hittar vi en ny typ av aktör som lägger beslag på en stor andel av intäkterna från slutkund,
nämligen kabel- och teleoperatören. Det hänger delvis samman med att användandet av
internet ökat under 2000-talet. År 2010 använder genomsnittssvensken internet 81
minuter per dag, vilket är mer än fyra gånger så mycket som för bara åtta år sedan.
Övriga medier, framförallt radio, tappar enligt mätningar, men för tv går det inte att säga
att minskningen är bestående (webb-tv inräknat så ökar tv-tittandet). Listan över de mest
besökta webbplatserna i Sverige toppas av sajter som Google, Facebook och YouTube
istället för de traditionella medieföretagen, enligt internetstatistik från Alexa. Undantaget
är Schibsted som med Aftonbladet.se och en rad funktionsorienterade sajter tycks hittat
en fördelaktig position i framtidens medieklimat på internet.

Innehållsmarknaden
Kostnaden för de stora sporträttigheterna har ökat markant mellan 2002 och 2010. För
Allsvenskan har priset gått upp från 100 till 260 miljoner kronor om man jämför
avtalsperioderna 2000 – 2005 och 2006 – 2010. Priset för avtalsperioden 2011 – 2015 är
320 miljoner kronor per år. Rekordsummor har även betalats för andra tv-rättigheter.
Konkurrensen om publik och annonsörer driver under 2002-2006 upp programbudgetar
med i genomsnitt 33 % för de kommersiella TV aktörerna och 9% för SVT.
Motsvarande siffror för 2006 – 2010 är 52% och 7%.
Rättigheter och format blir allt viktigare. Och precis som utvecklingen för
medieföretagen så blir produktionsbolagen inom tv större och färre. Till skillnad från
medieföretagen så är dock produktionsbolagen ofta utlandsägda och även innehållet går
mot en internationalisering. Utlandsägda Metronome (News Corp, USA) och Zodiak (De
Agostini Group, Italien) står för nära halva den svenska marknaden för TV-produktion.
Även om de båda bolagen bidrar till vad som räknas som ”svenskproducerat”, en andel
som ökar, så utgörs de svenskproducerade programmen ofta av format inköpta på en
internationell marknad. Andelen helsvensk TV-produktion är därför ytterst begränsad.
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Marknaden för radioproduktion skiljer sig från marknaden för tv-produktion i att de
flesta produktionsbolag är små svenska företag vars produktion av radioprogram mest
riktar sig mot SR. Nästan all radioproduktion sker internt.

Annonsmarknaden
Internet är den del av den stora reklamkakan* som växer allra mest under perioden 20022010, vilket är logiskt med tanke på användarmönstret. Ökningen sker dock med en viss
eftersläpning och vi påstår att marknaden fortfarande är undervärderad. Omfattningen av
mobilmarknadsföring, både produktion och distribution, är fortsatt relativt liten men är
just nu det område som växer snabbast.
Internets stora andel av reklamkakan gör också att annonsmarknaden internationaliseras.
Stora globala företag som Google och Facebook jagar stora andelar av den svenska sökrespektive displayannonseringen vilket utsätter de kommersiella medieföretagen för tuff
konkurrens om annonsintäkterna.

Nulägesanalys av den svenska mediemarknaden
Perioden 2002 – 2010 har satt konsumenten i förarsätet och användaren förväntar sig
idag möjligheten att styra sin mediekonsumtion i högre utsträckning än tidigare. Detta
har också förändrat nyhetsrapporteringen, då konsumenterna själva sprider berättelser
och avslöjanden om inte traditionella medier gör detta. Wikileaks är ett exempel på detta.
Konsumenten tycks vara en vinnare, men finns det fler? Vi ser också tendenser till att
nya företag lägger beslag på intäkter som tidigare gick till mediehusen. Facebook och
Google är två av dessa, men musiktjänster som Spotify och nätbutiker som App Store
visar att intäkter som tidigare gick förlorade (piratkopiering) plötsligt till stor del hamnar i
nya företags fickor. Dessutom visar IRM:s studier att tele- och kabeloperatörerna lägger
beslag på en stor andel av konsumentens medieutgifter, det vill säga företag som
tillhandahåller nät men som differentierar sig med innehåll.

Fram till 2015
De närmaste åren bedömer vi att medieföretagen kommer att utsättas för ökad
konkurrens i rollen som aggregator av innehåll från flera håll. Dels tjänsteföretag med
internet som plattform, dels elektroniktillverkare med fungerande e-butiker, dels i den
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redan existerande värdekedjan i takt med att operatörerna har en mer fördelaktig position
emot slutkonsument.
Konsumenterna kommer att göra sig mindre beroende av TV-tablån och begreppet
kommer att försvinna i sin traditionella mening. Den enda relevanta statusen är om
innehållet är opublicerat/publicerat, därefter förväntar sig konsumenten tablåoberoende
och plattformsoberoende. Detta gäller såväl tv som radio.
Digitaliseringen bidrar till att innehåll hittar nya vägar och att samtliga publicerade verk i
högre utsträckning finns tillgängliga på samma premisser. När innehållet består av ettor
och nollor så behöver det inte fasas ut och ersättas av nya verk. Valmöjligheten ökar.
Medieutrymmet kommer att kommersialiseras i takt med att konsumenterna blir bärare
av kommersiella budskap, till följd av att varumärken försöker hitta sina ambassadörer i
det digitala medieutrymmet. Detta skapar även tolerans för produktplacering i innehållet.
Konsumenternas förväntningar gällande kvalitén på reklambudskapen kommer dock att
öka i takt med att konsumenterna blir alltmer reklamkunniga.
Även om Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder så finns det delar av
befolkningen som inte använder internet dagligen. Dessa människor lägger inte denna tid
helt på andra medier, utan tillbringar sammantaget mindre tid med medier än
internetanvändarna, vilket kan medföra en digital klyfta som stänger ute delar av
befolkningen från den allmänna samhällsdebatten.
Rättigheter fortsätter att vara väldigt viktigt för medieföretagen och vi ser ett framtida
scenario där de satsar allt hårdare på att finansiera sina produktioner genom att även
kunna exportera programformat till andra medieföretag på en internationell
formatmarknad.
Medieföretagen har positionerat sig på olika sätt inför 2015. MTG och Bonnier har valt
att satsa mycket på innehåll och rättigheter, medan Schibsted framstår alltmer som ett
funktionsorienterat företag med stora likheter till rena webbföretag.
Avslutningsvis tycker vi att Media 3.0 är ett intressant uttryck för utvecklingen fram till
2015. Det innebär kort och gott att medieklimatet skapar en hybrid mellan det
professionella (traditionella medier) och det användargenererade (sociala medier).
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Ordlista
Big 5
De fem största tv-kanalerna, i tittarsiffror räknat. I denna rapport: SVT 1, SVT 2, TV3,
TV4 och Kanal 5.
Granskningsnämnden för radio och tv
Statlig myndighet som i efterhand granskar innehållet i program som sänts i radio och
TV. Granskningen görs efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på nämndens
eget initiativ. (Källa: www.grn.se)
Hushållens medieutgifter
Hushållens utgifter för dels prenumerationer och betald media, dels utgifter direkt
kopplade till abonnemang för att få tillgång till detta innehåll och tjänster.
Internetsessioner
Antalet besök på webbsajt
IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik
Oberoende institut som undersöker och kartlägger investeringar i reklam och media i
Sverige. (Källa: www.irm-media.se)
KIA Index
Index med besöksstatistik för drygt 500 av Sveriges största webbsajter. Drivs av
Kommittén för Internetannonsering. (Källa: www.annons.se/kia)
Mediehus
Medieföretag med omfattande verksamhet som aggregator inom flera områden på
mediemarknaden – tv, radio och Internet.
Mediavision
Konsult- och analysföretag inom TV och digitala medier. (Källa: www.mediavision.se)
MMS, Mediamätning i Skandinavien
Genomför tittarmätningar åt mediebranschen i Sverige. Utför även telefonintervjuer och
kvalitativa undersökningar. (Källa: www.mms.se)
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Nordicom
Nordiskt kunskapscenter för media och kommunikation. Insamlar, bearbetar och
förmedlar akademisk forskning på området. Nordicom är en institution inom Nordiska
Ministerrådet. (Källa: www.nordicom.gu.se)
Nisch-tv
Tv-kanaler som riktar sig till en eller flera smala, tydligt definierade målgrupper, med sitt
utbud. Används ofta i kontrast mot de fem största tv-kanalerna; ”Big 5”.
Omsättning
Ett företags totala försäljning under ett år.
Pay-per-view
Ett sätt att leverera tv, där tittaren betalar en summa för att få tillgång till ett enskilt
program.
Produktionsbolag
Bolag inriktat på att producera program och annat material för tv, radio eller Internet.
Reklamformat
Samlingsuttryck för att beteckna på vilket sätt annonsörer kommunicerar med
konsumenter.
Riskkapitalbolag
Bolag som har till huvudsaklig uppgift att förvalta pengar från privata investerare eller
fonder.
Sajtnätverk
En grupp av närstående sajter på KIAindex där sam-annonsering är möjlig. (Källa: KIA
index)
Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
Bevakar sina medlemmars ekonomiska rättigheter i samband med att deras musik spelas
offentlig eller spelas in. De som använder musik i sin verksamhet betalar för en licens
från Stim. (Källa: www.stim.se)
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Stora reklamkakan
Totalomsättningen

för

svensk

marknadskommunikation.

Medieinvesteringar,

produktionskostnader kopplade till dessa samt övrig marknadskommunikation ingår i
den stora reklamkakan.
Strukturaffär
Sammanslagning av två eller flera bolag.
Spot
Reklaminslag i radio eller tv.
ProSiebenSat.1
Endast verksamheten på den svenska mediemarknaden, SBS Broadcasting Group (SBS),
avses i diagram om annat ej anges. ProSiebenSat.1 förvärvade SBS först 2007, men vi har
valt att kalla SBS för ProSiebenSat.1 även för perioden 2002-2006.
Vinstmarginal
Ett företags vinst (före räntekostnader) delat med dess omsättning.
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Uppdraget
Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av den
omvärldsbeskrivning av den svenska marknaden för TV, radio och internet som gjordes
under 2007 – ”Svensk internet- och etermedia”. Utgångspunkten har varit att med siffror
försöka ge en tydlig bild av hur det svenska medielandskapet inom dessa medieområden
har förändrats under perioden 2002 – 2006 – 2010 och samtidigt ge en uppdaterad och
beskrivande bild av hur mediemarknaden och aktörernas beteenden har förändrats under
framförallt perioden 2006-2010. I kapitlet om perioden fram till 2015 utvecklar vi ett
antal egna resonemang baserade på det material som presenteras i rapportens övriga
kapitel.
Vi har koncentrerat oss på de fyra tongivande kommersiella företagen inom TV, radio
och internet – Bonnier, MTG, ProSiebenSat och Schibsted. Dessutom beskrivs
Stampengruppen som är en stor aktör inom framförallt dagspress. Vi har valt att redovisa
våra resultat genom att löpande jämföra dessa mediehus* med varandra samt med public
servicebolagen.

Om medieföretagen och dess marknad
Ekonomi är läran om att utnyttja resurser på bästa sätt. I denna rapport granskas
mediemarknaden från det perspektivet. Avsikten är att lämna den traditionella bilden av
TV, radio och Internet som separata enheter, och istället betrakta dessa som tre
strategiska, sammanlänkade resurser det moderna medieföretaget har att förvalta. Den
stora utmaningen för medieföretagen är att de samtidigt verkar på tre väldigt olika
marknader; konsumentmarknaden, innehållsmarknaden och annonsmarknaden, som
tillsammans kan kallas för mediemarknaden. Ett medieföretags olika roller på dessa
marknader skiljer sig väsentligt från varandra. Det är därför avgörande för medieföretag
att de resurser man har tillgång till används så effektivt som möjligt.
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Roll på marknaden

Medieföretagens tre marknader
Innehåll

Reklam

Konsument

Kund och/eller

Leverantör av

Leverantör av

leverantör av

exponeringar

paketerat innehåll

rättigheter och

gentemot

produktioner

slutkonsument

Köpare av
konsumentens
uppmärksamhet
som förmedlas till
reklamköpare

Figur 1 & 2. Medieföretagen och dess marknader samt rollerna ett medieföretag har på respektive marknad.

I vårt kartläggningsarbete har vi genomgående använt öppna källor såsom t ex
årsredovisningar och Granskningsnämndens* sammanställningar samt statistik och data
från Mediavision*, Nordicom*, MMS*, IRM* och KIA Index.*
Vi har valt att göra nedslag under åren 2002, 2006 och 2010 eftersom det under dessa år
arrangerades både Fotbolls-VM och Vinter-OS vilket gör åren lättare att jämföra
sinsemellan. De extraordinära programkostnader som uppstår under ett OS-år skulle
annars riskera att störa jämförelserna under perioden.

Struktur
Rapporten är upplagd med medieföretagen och dess roll på de tre marknaderna –
konsumentmarknaden, annonsmarknaden, innehållsmarknaden – som utgångspunkt.
Utvecklingen 2002 – 2006 – 2010 för medieföretagen inleder rapporten. Därefter följer
en separat genomgång av utvecklingen på respektive marknad, vilken sedan
sammanfattas

i

avsnittet

”Nulägesanalys

av

den

svenska

mediemarknaden”.

Avslutningsvis utvecklar vi några resonemang kring hur mediemarknaden skulle kunna
utvecklas fram till 2015.
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Medieföretagen
Under perioden har fem stora kommersiella mediehus blivit fyra efter att TV4-gruppen blivit
ett helägt dotterbolag till Bonnier. Dessutom ingår SBS Broadcasting Group numera i tyska
ProSiebenSat.1 som har ungefär lika stor omsättning som Bonnier.
Medieföretagen utökar också antalet produkter, framförallt inom TV och internet. Bonnier
och MTG har startat flera nischkanaler som är direkt underordnade de stora varumärkena
TV4, Canal+ och Viasat. Schibsted och Bonnier satsar hårt på internet, men strategierna
skiljer sig åt. Schibsted har en funktionsorienterad strategi på webben medan Bonnier arbetar
för högkvalitativt innehåll som konsumenterna är beredda att betala för.
Vi har valt ut fem kommersiella medieföretag samt public service, för denna rapport.
Bonnier, MTG, ProSiebenSat.1 och Schibsted har valts ut med anledning av deras storlek
och verksamhet. Stampen har valts ut som ett femte medieföretag med anledning av
deras starka ställning inom svensk dagspress samt att de äger 20% av SBS Broadcasting
Group.
Marknadens värde har vi valt att definiera som summan av Svenska Reklamkakan +
TV-avgift + Medieutgifter i Sverige. Medieföretagen beskrivs dels utifrån sin totala
verksamhet för att påvisa deras finansiella ställning, dels ur ett nationellt perspektiv för
att beskriva deras aktivitet på den svenska marknaden.
Utöver dessa beskrivande data som sammanställs i olika tabeller och diagram, så
redogörs också den ägarkoncentration som ägt rum sedan 2002. Internationaliseringen
och medieföretagens respektive strategi beskrivs, liksom de strukturförändringar som
sker inom medieföretagen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande beskrivning av
medieföretagens storlek och verksamhet.

Beskrivning av medieföretagen
I detta avsnitt beskrivs de medieföretag vi valt ut: Bonnier, MTG, ProSiebenSat,
Schibsted, Stampengruppen och Public Service. Företagen och dess historia beskrivs kort
med en efterföljande sammanfattning om dess verksamhet och varumärken.
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Bonnier
Familjeägda Bonnier AB är en av Sveriges största mediekoncerner med varumärken som
Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Industri och Svensk Filmindustri (SF). Bonnier
kontrollerar numera hela TV4-gruppen, där TV4 och numera även Canal+ ingår. TV4gruppen kontrollerar även en rad webbsajter fokuserade på innehåll.1
Bonnier
2002

2006

2010

10 121

9 721

10 238

17 548 900

20 200 000

30 578 000

Omsättning (TSEK)

- 292 700

1 579 400

2 111 000

Vinst * (TSEK)

21

21

13

Familjen Bonnier

Familjen Bonnier

Familjen Bonnier

Antal anställda

Aktivitet i olika länder
Största ägare

Källa: Bonnier Årsredovisning 2002, 2006 och 2010.

MTG
MTG, Modern Times Group, ingår i Kinneviksfären. TV3, Viasat Sport och TV1000
utmärker i bolagets TV-utbud och på radiosidan förfogar MTG över en rad populära
stationer; Rix FM, NRJ, Bandit Radio och Lugna Favoriter. I början av 2011 lanserades
Radio1 som ”Sveriges nya pratradio” med en rad kända medieprofiler i programtablån.2
MTG
2002

2006

2010

1 451

2 008

2651

6 037 800

10 604 400

13 101 000

Omsättning (TSEK)

325 400

2 080 100

2 355 000

Vinst * (TSEK)

26

32

34

Invik & Co. 9,3%

Kinnevik 14,8%

Kinnevik 20,3%

Kinnevik 7,5%

Fidelity 9,5%

Lannebo fonder 4%

Emesco 5%

Emesco 5%

Capital Group Funds 3,2%

Antal anställda

Aktivitet i olika länder
Största ägare

Källa: Modern Times Group Årsredovisning 2002, 2006 och 2010.

1

Bonnier Årsredovisning 2002, 2006 och 2010 samt hemsida samt KIAindex.

2

MTG Årsredovisning 2002, 2006 och 2010, MTG hemsida samt KIAindex.
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ProSiebenSat.1
Tv-kanalerna Kanal 5 och Kanal 9, likson radiostationerna Rockklassiker, Mix Megapol,
The Voice, Vinyl 107,1 och Radio 107.5 ingår i SBS Broadcasting Group. 3 Under 2006
integrerades SBS i ProSiebenSat.1. I tabellen nedan gäller siffrorna för 2010 hela
ProSiebenSat.1. Under perioden 2006-2010 har ProSiebenSat.1 bland annat sålt Canal+
till Bonnier.4
ProSiebenSat.1
2002 (SBS)

2006 (SBS)

2010

-

2 869

4 749

4 700 000

9 307 000

27 000 000

Omsättning (TSEK)

331 920

1 926 030

8 153 100

Vinst * (TSEK)

10

10

13

UPC 21%

KKR och Permira 100%

Lavena Holding 57%

Harry E. Sloan 11%

(KKR och Permira)

Janus Capital 9%

Telegraf Media Groep 6%

Antal anställda

Aktivitet i olika länder
Största ägare

Källa: ProSiebenSat.1. Årsredovisning 2007, SBS Årsredovisning 2002 och 2006.

Schibsted
Den norska mediekoncernen Schibsted, med huvudkontor i Oslo, tog sig in på den
svenska marknaden i mitten av 1990-talet. Koncernen finns i 20 länder som t.ex. Finland,
Italien, Singapore och Latinamerika och räknas till en av de största på den svenska
mediemarknaden. Schibsted förfogar över en rad starka varumärken på nätet, bland
annat Aftonbladet.se, Blocket.se och Hitta.se. 5 2009 sålde Schibsted det svenska
produktionsbolaget Metronome Film & Television till Shine Group, som till 80% ägs av
Elisabeth Murdoch.6

3

SBS Radio hemsida och Kanal 5 hemsida

4

Bonnier pressmeddelande (2008-06-16)

5

Schibsted årsredovisning 2010 och hemsida.

6

Dagens Media (2009-04-28).
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Schibsted
2002

2006

2010

4 760

8 500

7 200

9 869 557

12 990 725

15 833 200

Omsättning (TSEK)

690 819

2 876 698

1 853 000

Vinst * (TSEK)

11

20

19

Blommenholm 26,1%

Blommenholm 26,1%

Blommenholm 26,1%

Fidelity Funds 10%

State Street Bank 10,1%

Folketrygdfondet 8%

Folketrygdfondet

JP Morgan Chase Bank 7%

Fidelity Investment 5,2%

Antal anställda

Aktivitet i olika länder
Största ägare

Källa: Schibsted Årsredovisning 2002, 2006 och 2010.

Stampen
Stampen-gruppen, eller Stampen, är idag en av Sveriges största ägare av dagstidningar
och bolaget äger även 20% av SBS Broadcasting Group, med vilka de tillsammans driver
vissa Mix Megapol-stationer. Stampen omsätter över fem miljarder kronor och har växt
med över 70% sedan 2006. På internet har bland annat Familjeliv, Bröllopstorget,
Svenskafans, och bloggnätverket Devote etablerat sig under den här perioden. Stampen
vill enligt egen utsago uppfattas som en aktör ”med självständiga, trovärdiga och modiga
medier”.7
Stampen
2006

2010

-

4 537 (2009)

3 016 000

5 196 000

225 000

273 000

1

1
Peter Hjörne m fam 65%
Marika Cobbold m fam 14%
Sven Nordgren m fam 14%

Källa: Stampen Årsredovisning 2010

7

Stampen årsredovisning 2010 och hemsida.
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Antal anställda
Omsättning (TSEK)
Vinst * (TSEK)
Aktivitet i olika länder
Största ägare

Public service
Public service består av SVT, SR och UR som ägs av en förvaltningsstiftelse och
finansieras genom radio- och TV-avgiften. 2010 kan SVT erbjuda fem tv-kanaler; SVT 1,
SVT 2, SVT 24, Kunskapskanalen och SVT B. SVT 1 och SVT 2 finns dessutom i HDkvalitét och i resten av världen sänds SVT World.
Public Service radioutbud är det största i Sverige, med 3 rikstäckande radiokanaler (P1,
P2 och P3). Förutom dessa har SR även 26 lokala P4-kanaler, 3 minoritets- och
språkspecifika kanaler, samt 9 ytterligare webb-radiokanaler. Hela kanalutbudet är
tillgängligt via webben.8
UR har ingen egen TV-kanal, utan sänder sina program i de andra public
servicekanalerna, som SVT1, SVT2 och Kunskapskanalen samt i radiokanalerna.9
Public Service
2002

2006

2010

4 937

4 784

4 118

6 222 470

6 583 372

6 924 530

1

1

1

Förvaltningsstiftelsen 100%

Förvaltningsstiftelsen 100%

Förvaltningsstiftelsen 100%

Antal anställda
Omsättning (TSEK)
Aktivitet i olika länder
Största ägare

Källa: SVT Årsredovisning 2002, 2006 och 2010. Sveriges Radio 2002, 2006 och 2010. UR Årsredovisning 2002, 2006
och 2010.

De svenska medieföretagens verksamhet
Mediehusens branschfokus har förändrats under perioden 2002 – 2010. Av de respektive
verksamhetsområdena TV, radio och internet så har endast 2-3 av bolagen en stark
ställning.

TV
Antalet svenska tv-kanaler har växt stadigt sedan 2002. Bonnier och MTG leder
utvecklingen med 28 respektive 21 kanaler, merparten underordnade huvudkanaler som
TV4, Canal+, TV1000 och Viasat. ProSiebenSat har minskat sin TV-verksamhet till två

8

Sveriges Radios hemsida.

9

SVT hemsida och Sveriges Radios hemsida.
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tv-kanaler (Kanal 5 och Kanal 9). SVT har ökat antalet kanaler från fem till åtta under
perioden, inklusive SVT1 HD, SVT2 HD och SVT World.
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Figur 3. Antalet TV-kanaler fördelat på respektive medieföretag.
Källa: Bonnier, MTG, ProSiebenSat, Schibsted och SVT (årsredovisning och hemsida)

Radio
Bonnier har avvecklat sin radioverksamhet helt sedan en tid tillbaka och därmed är det i
huvudsak tre av de fem mediehusen som är verksamma inom radio med ungefär samma
antal radiostationer (webbradio exkluderat). Även Stampen har viss radioverksamhet.
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Figur 4. Antalet radiokanaler som sänds i flera geografiska områden fördelat på respektive medieföretag.
Källa: Bonnier, MTG, ProSiebenSat, Schibsted och Sveriges Radio (årsredovisning och hemsida)

Internet
Två mediehus har omfattande verksamhet inom internet, men strategierna skiljer sig åt.
Bonniers 35 sajter består av innehåll, främst genom deras tidningar/magasin inklusive
sajtnätverket iLike (en del av Bonnier Tidskrifter). Schibsted, däremot, har en tydligare
prägel av funktioner på sina sajter. Flera av sajterna, t.ex. Blocket.se, förmedlar en
nyttofunktion och har egentligen relativt lite av det innehåll som traditionellt
kännetecknar ett medieföretag. Övriga bolags sajter är främst e-versioner av TV och
radioverksamheten. MTG tvingades lägga ner det sociala nätverket och ungdomssajten
Playahead.com10 och e-handelsorienterade CDON Group börsnoterades 2010 som ett
fristående bolag.11

10

VA.se (2010-01-21)

11

Modern Times Group pressmeddelande (2010-12-10)
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Figur 5. Antalet internetsajter fördelat på respektive medieföretag.
Källa: Bonnier, MTG, ProSiebenSat, Schibsted, Sveriges Radio och SVT (årsredovisning och hemsida)

Medieföretagens vinstmarginal
Eftersom public servicebolagens verksamhet inte är vinstdrivande så finns de inte med i
illustrationen. Bonniers låga vinstmarginal 2006, jämförd med de andra bolagen, beror på
att man under året förvärvade TV4. De senaste åren har bolagets höga skuldsättning efter
dyra förvärv lett till fortsatt låga vinstmarginaler hos Bonnier. 12 Schibsteds fallande
vinstmarginal ska ställas mot att bolaget sålde aktier i TV 2 (Norge) och TV4 under
200613, vilket drev upp vinsten. I absoluta termer är Schibsteds rörelseresultat för 2010
det bästa i företagets historia.14
Medieföretagens vinstmarginal är en indikation om deras finansiella muskler. Därför
avser vi hela ProSiebenSat.1 i det här avsnittet, där SBS Radio utgör en del av företagets
totala verksamhet. Av nedanstående bolag är Bonnier det enda bolag med högre total
omsättning än ProSiebenSat.1 under 2010.

12

Dagens Media (2010-11-20)

13

Schibsted Årsredovisning 2006

14

Schibsted Årsredovisning 2010

– 22 –

*%#$
*'#$

*'#$
"%#$

")#$
)(#$

"'#$
)%#$
)'#$

""#$
"''"$

)"#$
(#$ &#$

%#$

%#$

)"#$
&#$

"''H$

&#$

&#$

%#$

"')'$

'#$

'#$
!"#$
!%#$
+,--./0$1.-23$456!70899/-:$ ;4<$ =0,>./?/->@A$1BC.7@0/$>+>:$>DE.?FA/C$

>A@G9/-$

Figur 6. Vinstmarginalen* för de olika mediehusen.
Källa:Respektive bolags årsredovisningar (exklusive SBS)

Den svenska mediemarknaden
Avgränsningen för ”den svenska mediemarknaden” är inte helt uppenbar. Vi har valt att
utgå från svenska medborgares mediekonsumtion och utifrån detta kan två typer av
intäktsströmmar härledas utifrån Aris & Bughins modell: reklamfinansierad media och
medieutgifter för hushållen.
Marknaden för reklamfinansierad media hämtas från IRM:s ”Stora reklamkakan 2010”
som uppmättes till dryga 62 miljarder kronor för året, upp från knappt 58 miljarder
kronor 2009. IRM:s rapport ”Hushållens medieutgifter” ligger till grund för resterande
49% av den svenska mediemarknaden. TV-avgiften utgör idag endast sex procent av den
svenska mediemarknaden.15 Enligt rapporter finns 4 554 000 hushåll och enligt IRM är
det genomsnittliga belopp dessa lägger på att få tillgång till media 13 092 kr/år (exklusive
elektronikköp såsom ett köp av en TV, men inklusive det de betalar för kanalerna de ser).
Utifrån nedanstående figur konkurrerar sedan medieföretagen på i huvudsak tre olika
marknader; konsumentmarknaden, innehållsmarknaden och annonsmarknaden. Varje
marknad har sina egna aktörer och påverkan av de förändringar som sker i samhället i
stort. Vi har valt att separera TV-avgiften som annars är del av hushållens medieutgifter.

15

IRM (2010)
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Figur 7. Den svenska mediemarknaden, definierad som de svenska hushållens medieutgifter och den svenska
reklamkakan.

Ägarkoncentration
Medieägandet inom TV, radio och internet koncentrerades under perioden 2002-2006 till
i huvudsak fem mediehus* – Bonnier, MTG, SBS, Schibsted och TV 4. Under perioden
mer än fördubblar dessa aktörer sitt sammanlagda utbud – från 53 till 124 TV-kanaler,
radiokanaler och webbsajter.
Under perioden 2006-2011 har medieägandet inom TV och radio koncentrerats
ytterligare och kommersiell TV och radio domineras 2011 av Bonnier/TV4, MTG,
ProSiebenSat.1 och Schibsted. Nya nischkanaler har tillkommit i takt med
digitaliseringen, men ökningen är inte explosionsartad. Framförallt har medieägandet
förändrats genom en rad viktiga företagshändelser som är viktiga att känna till.
TV4-gruppen är numera ett helägt dotterbolag till Bonnier. Redan 2005 sålde MTG sina
sista aktieposter och TV4-gruppen kontrollerades då av Schibsted och holdingbolaget
Nordic Broadcasting (hälftenägt av Bonnier och investmentbolaget Proventus). Nordic
Broadcasting köpte sedan loss Schibsteds andel av TV4-gruppen i november 2006 och
kontrollerade efter köpet 97.6 procent av bolaget. Resterande aktier tvångsinlöstes och
TV4-gruppen avnoterades från Stockholmsbörsen. Bonnier tog över Proventus innehav i
Nordic Broadcasting den 22 mars 2007 och kontrollerar därmed TV4 till 100%.
Under 2007 förvärvade ProSiebenSat.1 Media AG det Luxemburgbaserade SBS
Broadcasting Group. Vid tiden för förvärvet ingick Kanal 5, Kanal 9, Canal+, Mix
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Megapol, The Voice och Rockklassiker i SBS produktportfölj.16 ProSiebenSat.1 ägs till
88% av förvaltningsbolaget Lavena Holding 5 GmbH. 17 SBS Broadcastings situation
skakades om i slutet av 2010 och början av 2011, då bolaget låg ute till försäljning.
ProSiebenSat.1 valde slutligen att behålla den nordiska delen, då de nordiska
marknaderna ansågs fortsatt intressanta för moderbolaget.18
Tidigare SBS-ägda Canal+ förvärvades i sin tur av TV4-Gruppen (Bonnier) i juni 2008.
Den 11 maj 2010 så köpte norska Telenor 35% av C More Entertainments (Canal+)
aktieposter, vilket även innebär att även en teleoperatör märks bland delägarna.19

Internationalisering
Precis som de flesta stora företag i andra branscher så har medieföretagen har fått en
alltmer internationell verksamhet i termer av volym. Det som kännetecknar
medieföretagen verksamma i Norden är att dessa har en stark ställning på
hemmamarknaderna samtidigt som de valt olika strategier internationellt.
Traditionellt så har nästan alla medier ägts och styrts av stora globala konglomerat, där
amerikanska Time Warner är det största. Av de tio största koncernerna är sju
amerikanska. Endast ett, tyska Bertelsmann, är europeiskt. Även om koncentrationen
avtagit så är dessa företag fortfarande mycket stora, men har dock ej något större
inflytande på den svenska mediemarknaden. 20 Tendensen är dessutom att dessa
världsomspännande konglomerat minskar sin verksamhet. Till exempel har Time Warner
sålt flera affärsområden de senaste åren, däribland Warner Music Group 2004, Time
Warner Book Group 2006 och Time Warner Cable 2009. Tyska ProSiebenSat.1 är
betydligt mindre än de allra största internationella mediehusen, men är nästan lika stora
som Bonnier. Som ägare av SBS Broadcasting, där varumärken som Kanal 5 och Mix
Megapol ingår, har de ett varaktigt inflytande på den svenska mediemarknaden.

16

IDG.se (2007-06-27)

17

ProSiebenSat.1 Årsredovisning 2010

18

DI.se (2011-04-20)

19

Bonnier pressmeddelande (2010-05-11)

20

Nordicom – The Nordic Media Market (2009)
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Bonnier har framförallt USA som sin andra stora marknad, främst som förlag.
Dotterbolaget Bonnier Corporation har sitt huvudkontor i Florida. De driver 42
tidskrifter, har över 1100 anställda och räknas till ett av USA:s tio största förlag.21 Utöver
detta driver affärsgrenen Bonnier Business Press en mängd affärstidningar i Östeuropa
och de har ett tiotal TV-kanaler i Finland genom förvärven av MTV3 och C More (Canal
Plus).
MTG har TV- och radioverksamhet i tillväxtregionerna i Östeuropa, men de
internationella aktiviteterna inkluderar bland annat även USA, Afrika och Asien
(Indonesien). De driver 28 fria TV-kanaler i elva olika länder samt 37 stycken betal-TVkanaler tillgängliga i 32 länder.22
Schibsted försöker expandera sina framgångar med Blocket.se till en rad olika länder i
Europa, Asien och Sydamerika.23 ProSiebenSat.1 har av naturliga skäl Tyskland som sin
primära marknad, men har förutom detta TV- och radioverksamhet i hela Norden samt
Österrike, Schweiz, Belgien, Östeuropa och Nordamerika.24
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Figur 8. Antalet länder som mediehusen har verksamhet i. Public Service är endast verksamma på den svenska
mediemarknaden.
Källa: Bonnier, MTG, ProSiebenSat.1, Schibsted årsredovisningar och hemsidor.

21

BonnierCorp.com (2011)

22

Modern Times Group Årsredovisning 2010 och hemsida.

23

Schibsted Årsredovisning 2010

24

ProSiebenSat.1 Årsredovisning 2010
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Strategi- och branschglidning
Perioden 2002 – 2006 kännetecknades till stor del av att medieföretagen försökte inta
mer diversifierade positioner, inte minst inom verksamheter på internet. Under perioden
2006 – 2010 har verksamheten återgått något till det normala, det vill säga till
kärnverksamheten där medieföretagen har sina mest betydande och ofta mest lönsamma
affärer.

Bonnier: Vill satsa på underhållning och kvalitet
Bonnier har genom förvärven av TV4 och C More en väldigt stark position inom TV.
Bonnier Entertainment, där även Svensk Filmindustri (SF) ingår, utgör en betydande del
av Bonniers totala nettoomsättning.25 Bonniers strategi genomsyras av företagets historia.
Att ständigt återupptäcka förläggarkonsten i olika medier är bolagets uttalade vision och
vd Jonas Bonnier nämner i koncernredovisningen att Bonnier ska konkurrera med
kvalitet. Kvalitet är enligt Bonnier själva deras signum och vad de tror
slutkonsumenterna är beredda att betala för även i framtidens alltmer digitala
medieutrymme. Ofta är det Bonniers målsättning att bli störst på respektive marknad.

MTG: ”Innehållet är kung”
Hans-Holger Albrecht, vd och koncernchef för MTG, säger i bolagets årsredovisning att
innehållet är kung (content is king). Deras strategi utgår från att innehåll, tillsammans
med tillgänglighet och pris, styr konsumentens val. Att innehållet finns tillgängligt gör att
bolaget ligger i framkant när det gäller en integrerad verksamhetsstruktur och ny
teknologi. MTG har fortsatt fokus på framförallt TV och radio, vilket de bedriver i
samtliga länder i Norden och flera länder i Östeuropa. De har investerat i sporträttigheter
och innehar bland annat rättigheterna till Premier League och Champions League. I juni
2011 blev det även klart att de fått sändningsrättigheterna för OS 2014 och 2016.26

Schibsted: 59% av rörelseresultatet från nätet
I årsredovisningen lyfter Schibsted fram att 59% av företagets rörelseresultat härstammar
från onlineaktiviteter (Aftonbladet.se, Blocket.se, Hitta.se, etc.). Schibsted är också det

25

Bonnier Årsredovisning 2010

26

Resumé (2011-06-16)
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mediehus som allra tydligast utmärker sig som ett onlineföretag. Tillsammans med
printmedia så utgör internetverksamheten basen i Schibsteds verksamhet.

ProSiebenSat.1: “De nordiska marknaderna fortsatt intressanta”
Under början av 2011 verkade det som att ProSiebenSat.1 hade för avsikt att avyttra SBS
Broadcasting och Kanal 5. MTG var en tilltänkt köpare, men det blev ingen affär. Enligt
ProSiebenSat.1 är de nordiska tillgångarna fortsatt intressanta för bolaget och kommer
fortsätta vara det under den närmaste framtiden, enligt ett pressmeddelande som
skickades ut i samband med att köpet hävdes.27

Stampen: Holistiskt perspektiv skapar lokal succé
Stampens verksamhetsmål är kort och gott att vara det ledande företaget på den lokala
marknaden, oavsett plattform. 28 Det återspeglar de dagstidningar som bolaget äger i
Sverige, liksom ägarintressen i radiokanaler. Den här strategin gör också att de har en
unik position i jämförelse med de övriga traditionella medieföretagen, som har ett
tydligare fokus på hela riket och sin internationella verksamhet.

27

DI.se (2011-04-20)

28

Stampen hemsida (juni 2011)
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Konsumentmarknaden
Det finns ingen rapport som visar konsumentens samlade medieutgifter över tid. IRM:s
rapport ”Hushållens medieutgifter” från 2010 är den första i sitt slag och utifrån denna
hittar vi en ny typ av aktör som lägger beslag på en stor andel av intäkterna från slutkund,
nämligen kabel- och teleoperatören. Det hänger delvis samman med att användandet av
internet ökat under 2000-talet. År 2010 använder genomsnittssvensken internet 81 minuter
per dag, vilket är mer än fyra gånger så mycket som för bara åtta år tillbaka i tiden. Övriga
medier, framförallt radio, tappar enligt mätningar, men för tv går det inte att säga att
minskningen är bestående (webb-tv inräknat så ökar tv-tittandet). Listan över de mest
besökta webbplatserna i Sverige toppas av sajter som Google, Facebook och YouTube istället
för de traditionella medieföretagen, enligt internetstatistik från Alexa. Undantaget är
Schibsted som med Aftonbladet.se och en rad funktionsorienterade sajter tycks hittat en
fördelaktig position i framtidens medieklimat på internet.

Total mediekonsumtion
Den sammanlagda tiden en genomsnittlig svensk lägger på media varje dag har varit 351
(2002), 368 (2006) och 361 minuter (2010). 29 Siffrorna har alltså legat omkring sex
timmar per dag de senaste tio åren, men hur tiden fördelas mellan olika medier varierar
kraftigt.
Internet har ökat kraftigt. Användningen av internet tredubblades under perioden 20022006 upp till 53 minuter per dag. Nedgången av radio visar ingen barmhärtighet och
2010 lyssnar svenskarna 38 minuter mindre på radio varje dag än under 2002. Både
webbradio och poddradio ingår i dessa siffror.30
TV visar stabila siffror genom hela mätperioden. Det är dock värt att notera att TVbolagens andel av tiden genomsnittskonsumenten lägger på mediekonsumtion ökar

29

Nordicom 2003, 2007 och 2011

30

Ibid
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under perioden (från 102 minuter 2002 till 104 minuter under 2010).31 Detta beror på
den ökade konsumtionen av TV-tjänster via internet, s.k. Play-tjänster. I 2010 var den
genomsnittliga användningstiden för TV-tjänster via internet redan 6 minuter.32
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Figur 9. Genomsnittskonsumtion av media räknat i minuter per dygn 2002, 2006 och 2010
För att siffrorna skulle vara jämförbara mellan åren har den gamla beräkningsmetoden (där TV-tjänster via internet
räknas som internetanvändning, inte som tv-tittande) använts även för 2010.
Källa: Nordicom 2003, Nordicom 2007 och Nordicom 2011

TV
SVT 1 är den enda av de stora TV-kanalerna, de så kallade ”Big 5”, som ökar sin
tittarandel under perioden 2006-2010. De är återigen lika stora som TV4 (huvudkanalen),
som backar tre procentenheter. Allra mest tappar SVT 2, som nu blivit omsprungen av
TV3. SVT 2 har halverat sin tittarandel till 7% (14% 2006) och kanalen är nu lika
populär som Kanal 5. 33
2002 tillbringades 86% av TV-tiden framför någon av de fem huvudkanalerna jämfört
med 64% under 2010. ”Big 5” tappar sin dominans och om trenden fortsätter så
tillbringas snart mer än varannan minut framför någon annan än dessa fem

31

Nordicom 2011, tv-tittande inklusive webb-tv

32

Nordicom 2011

33

MMS 2003, MMS 2007, MMS 2011
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huvudkanaler. 34 Detta kan framförallt förklaras av att innehåll flyttas till det utökade
antalet nischkanaler och att konsumenterna lär sig att hitta till dessa.
Bonniers och MTG:s respektive flaggskepp, TV4 och TV3, backar visserligen men tittar
man bland övriga loggkanaler, de kanaler vars tittande mäts av MMS, så är Bonnier och
MTG de enda medieföretag som genom nischkanaler har lyckats bibehålla och till och
med öka sin tittarandel från 2006. Dessa har även en stark position bland de kanaler vars
tittande inte mäts (Canal+, Viasat och TV1000).
Liksom mediekonsumtionen i stort blir TV-tittandet mer och mer splittrat. Trots att
tiden som läggs på TV inte har minskat nämnvärt har de fem största kanalerna, de så
kallade ”Big 5”, tappat mer än 20 procentenheter av tittartiden under perioden. Public
servicekanalerna står för mer än hälften av nedgången, 13 procentenheter. Den av ”Big
5”-kanalerna vars andel minskat minst är Kanal 5 som bara tappat en procentenhet.
Vid en närmare granskning av den totala tittartiden står det klart att ”Big 5” som begrepp
blir alltmer urholkat. Tittarflykten från de breda kanalerna till mer nischade kanaler har
dock inte inneburit en ökning för mindre oberoende aktörer. Tvärtom har de stora
mediehusens sammanlagda tittartidsandel ökat med 8 procentenheter. Denna ökning har
dock skett på public service bekostnad, som under perioden tappat motsvarande
andelar.35
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Figur 10. Big 5:s tittarandel minskar till förmån för övrig tv.
Källa: MMS 2002, MMS 2006 och MMS 2010
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Figur 11. Fördelningen av tittartid mellan mediehusen.
Källa MMS 2002, MMS 2007 och MMS 2010

Radio
Trots att radioräckvidden minskade avsevärt under perioden 2002-2010, en minskning
med nästan 5 % (3,6 procentenheter), så ökade det totala antalet lyssnare med en halv
procent som ett resultat av den ökade befolkningsmängden, vilket stärker bilden av
mediekonsumtionen som allt mer splittrad. Under den andra hälften av perioden sjönk
dock det totala antalet radiolyssnare med 1,9 % även om nettotillväxten under hela
perioden varit positiv.
Det minskade radiolyssnandet är tydligast bland unga människor. Bland personer under
35 år är radioräckvidden ett genomsnittligt dygn under 65%, att jämföra med 72% i
befolkningen som helhet. Att unga människor minskar sitt radiolyssnande gör att den
privata radion (som är starkast bland unga) minskar mest.
Mellan 2002 och 2006 har flera stora affärer påverkat radiomarknaden. Antalet ägare
minskade avsevärt när SBS köpte såväl Bonniers radioverksamhet som radionätverket
Fria Media, där bland annat Radio Match, Hit FM och Gold FM ingick.
Särskilt intressant är att svensk reklamradio för första gången gick med vinst under
2006. 36 Orsaken var att den starka annonsmarknaden bidrog till större försäljningsintäkter och att sammanslagningen av ägare och radiostationer har inneburit att man
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kunde dra nytta av ökad storlek. Enligt branschbedömare omsatte branschen under 2006
totalt ca 600 miljoner emedan kostnaderna uppgick till drygt 530 miljoner kronor.
I början av 2011 lanseras Radio1 som ”Sveriges första kommersiella pratradio”, vilket är
en vink mot Sveriges Radio och framförallt P1.

MTG Radio nämner i ett

pressmeddelande att det inom kort finns en kommersiell bäring i formatet till följd av att
digitalradio blir tillgängligt i hela landet. 37
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Figur 12. Räckvidd på stationer hos de olika mediehusen som procentuell andel av befolkningen.38
Källa: SIFO Radioundersökningar 2010
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Teracom, pressmeddelande
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Siffrorna för SBS 2002 utgörs av Bonnier Radio som förvärvades av SBS 2003.
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Figur 13. Antal minuter en genomsnittlig lyssnare lyssnar på stationer hos de olika mediehusen39
Källa: RUAB 2002, SIFO 2006, SIFO 2010, Nordicom 2003, Nordicom 2007 och Nordicom 2011, bearbetade.

Internet
Mellan åren 2002 – 2010 så steg andelen av befolkningen som använder Internet via en
dator från 80% till 85%. Det har dock sjunkit från 89% sedan 2009, sannolikt då en dator
substituerats med andra apparater såsom mobiltelefoner och läsplattor.
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Figur 14. Andel av befolkningen med internettillgång via dator och/eller via annan apparat.
Källa: Nordicom Mediebarometer
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Siffror för SBS 2002 saknas då de inte ännu förvärvat Bonnier Radio.
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Perioden 2002 – 2010 kännetecknas av digitalisering och fortsatt ökad penetration av
antingen trådbunden eller trådlös bredbandsanslutning. Nästan samtliga svenskar (95 %)
födda på 60-talet eller senare har tillgång till internet och ungefär fyra av fem av dessa
använder internet dagligen.

40

Bland 50- och 40-talisterna är siffrorna inte lika

övertygande och av dessa använder endast drygt hälften internet dagligen. 41
Enligt befolkningsstatistik från SCB utgör 50-talister och äldre 44 % av Sveriges
befolkning, vilket innebär att drygt två miljoner svenskar inte använder internet dagligen
endast i denna ålderskategori. ”Den digitala klyftan” kan inte bli mer tydlig när samma
diagram samtidigt visar att inte ens var tionde svensk född på 80-talet eller senare väljer
bort internet en vanlig dag.
Att avstå internet innebär också en minskad sammantagen mediekonsumtion. Figuren
nedan visar ökad total mediekonsumtion bland internetanvändare, men att
mediekonsumtionen minskat med ungefär 100 minuter per dygn bland de som inte
använder internet. Det är dock inte hela sanningen. De som inte använder internet
konsumerar mer radio, tv och tidningar än internetanvändarna. Fråntaget den tid som
tillbringats på internet så tillbringade icke internetanvändare år 2010 i genomsnitt 19
minuter mer tid på traditionella medier än den genomsnittliga internetanvändaren gjorde.
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Figur 15. Mediedygnet i minuter bland internetanvändare respective ej internetanvändare.
Källa: Nordicoms Internetbarometer 2006 och Nordicoms Internetbarometer 2009
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Olle Findahl, Äldre svenskar och internet (2010)
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I 2007 års rapport nämns att internet inte låter sig jämföras direkt med övriga medier,
utan att Internet istället bör ses som en plattform genom vilken andra medier kan
levereras. Denna bild har stärkts ytterligare under perioden 2006-2010 och webb TVsamt webbradioutbudet behandlas därför separat från övrig internetkonsumtion.

Big 5 internet
Vilka som är de mest besökta webbplatserna i Sverige är inte helt givet. I 2007 års
rapport användes KIA-index, men där ingår inte tre sajter som utan tvivel tillhör ”Big 5”
på Internet, nämligen Google, Facebook och YouTube (Google). Google tillhörde Big 5
redan 2006, men valdes då av olika skäl att inte redovisas i denna tabell. Notera att endast
en av de fem populäraste webbplatserna i Sverige kontrolleras av ett traditionellt
mediehus, nämligen Aftonbladet (Schibsted). KIA-index mäter besöksstatistik för många
svenska sajter och var vid förra rapportens författande det mest tillförlitliga verktyget för
bedömning av internetstatistik i Sverige. Nu har dock verktyget Alexa fått genomslag.
Alexa mäter global statistik, vilket innebär att vi kan se vilka sajter som svenskar besöker
men som inte är registrerade i KIA-index eller tillhör ett svenskt företag.
Big 5 internet
2002

2006

2010 - KIAindex

2010 – Alexa

1 Aftonbladet.se

1 MSN.se

1 MSN.se

1 Google

2 Lunarstorm.se

2 Blocket.se

2 Aftonbladet

2 Facebook

3 Passagen.se

3 Aftonbladet.se

3 Hotmail

3 YouTube

4 Spray.se

4 Lunarstorm.se

4 blocket.se

4 Aftonbladet

5 Expressen.se

5 Expressen.se

5 hitta.se

5 Wikipedia

Notera ovan den stora skillnaden i sammansättningen hos ”Big 5”, inte bara mellan åren
utan även mellan mätverktyg. Endast en av sajterna i KIA-index är med, Aftonbladet.se.
Ser man detta ur ett svenskt företagsperspektiv så är det Schibsted som dominerar
internetutrymmet. Deras sajter har flest besök, fler än public service och de tre andra
kommersiella mediehusen sammanlagt.
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Figur 16. Fördelning av sajtbesök för de olika husen
Källa: KIAindex 2010

Webb-tv
Konsumenterna kan idag konsumera TV-kanalernas ”Big 5” och flera andra kanaler via
SVT Play, TV3 Play, TV4 Play och Kanal 5 Play. Det är mycket svårt att hitta exakta data
om hur dessa tjänster används av konsumenterna, då flera medieföretag inte ingår i KIAindex, men IRM gjorde under 2010 en mätning av upplevd räckvidd under en
genomsnittlig vecka. Den visar att SVT Play är en nästan lika naturlig del för
internetvideo, men samtidigt har även Aftonbladet en hög räckvidd. 42 Detta visar att
traditionella mediebolag är att räkna med även på webben, men kanske inte i sin mest
förväntade form.
Andra uppgifter gör gällande att Kanal 5 Play fördubblade tittandet under 201043 och Big
Brother har agerat draglok för TV4 Play och gjorde under premiärveckan så att antalet
öppnade videoklipp/avsnitt mer än fördubblades.

44

I en undersökning gjord av

Mediavision så uppges att 900 000 svenskar såg på TV i mobilen 2010 – en fördubbling
mot föregående år. Det är 13 % av den svenska befolkningen och nästan uteslutande
smartphones som står för denna siffra, enligt Mediavision. 45
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Dagens Media 2010-10-28a
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Kanal 5
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Dagens Media 2011-03-10
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Dagens Media 2010-10-28b
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På SVT är Andra Avenyn den hittills mest populära webbserien med över 200 000 tittare
som mest. Även TV-serien ”Ung och bortskämd” har visat framgång, med en bit över
100 000 tittare för premiäravsnittet. 46 I vissa fall har SVT valt att publicera enskilda
avsnitt exklusivt på webben före programmet sänds i tablålagd traditionell TV, vilket får
ses som ett trendbrott. I mobiltelefonen har alla de stora svenska TV-kanalerna egna
applikationer, både för iPhone och för Android.
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Figur 17. De populäraste webb tv-tjänsterna.
Källa: Dagens Media 2010-10-28a

Webb-radio
Under perioden har de stora radiokanalernas sändningar gjorts tillgängliga via nätet, både
direktsänt och för lyssning i efterhand. Nätet har också möjliggjort andra typer av tjänster
för radio och strömmat ljud, som renodlad webb-radio/podcasts som inte sänds i FM,
tjänster som MySpace, SoundCloud och YouTube där användarna själva laddar upp sitt
material, och individualiserade strömmade musiktjänster som LastFM och Spotify. Det
stora genomslaget för den sistnämnda under de senaste åren antas vara ett viktigt skäl till
att unga minskar sitt radiolyssnande. I takt med den fortsatt ökade digitaliseringen så blir
Spotify och dess motsvarigheter direkta konkurrenter med radiooperatörer om lyssnare.
Spotify erbjuder, förutom möjligheten att lyssna på album och spellistor, en webbradio
skräddarsydd efter användarens personliga preferenser. Man kan förutspå en ytterligare
rörelse bland lyssnare från de kommersiella reklamradiokanalerna till Spotifys
premiumtjänst, som förutom att sakna restriktioner kring hur många gånger en låt kan
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spelas även är reklamfri. En hypotetisk konkurrent till denna tjänst kan beskrivas som
”betalradio”, vilket public service är den aktör som är närmast att tillhandahålla. Den
reklamfinansierade

gratisversionen

av

Spotify

innebär

även

konkurrens

för

reklamradiostationerna om annonspengarna, men någon större inverkan har inte kunnat
påvisas.
TNS-Sifos radioundersökningar mäter lyssnandet via nätet. Mellan 2004 när dessa
mätningar startade och 2010 har veckolyssnandet på webb-radio totalt ökat från omkring
9% till 15%. Sveriges Radio har ökat från 4% till 9% och den privata radion från 6% till
9% veckoräckvidd. De största enskilda kanalerna för webblyssning i riket är P3 och P4
med drygt 4% veckolyssnande. Dessa kan dock inte jämföras med de privata kanalerna
som inte sänder i hela riket. Som referenspunkt kan nämnas att Rix FM i Stockholm har
ett veckolyssnande på 3%, medan Mix Megapol ligger på drygt 2% i samma område.
Webbradiolyssnandet är störst i gruppen 20-34 år med 21% veckoräckvidd. I gruppen
35-49 år är lyssnandet nästan lika stort, omkring 20%, medan det i gruppen 9-19 år är
13%. Män lyssnar betydligt mer än kvinnor - 18% jämfört med 12%. Ett webbradiolyssnande som ökar snabbt är lyssnandet genom smarta telefoner via appar. För
Sveriges Radio har detta lyssnande fördubblats under halvåret november 2010 till april
2011, från 2% veckoräckvidd till 4%.
Även om webblyssnandet ökar är antalet som lyssnar enbart via webb och inte alls via
FM mycket litet – 0,5% veckoräckvidd. Räckvidden för radiosändningarna totalt sett
ökar alltså inte nämnvärt av de nya lyssningsmöjligheterna. Sammantaget kan man säga
att de nya möjligheterna att lyssna på strömmat ljud via nätet innebär ökad konkurrens
för radion som medium, vilket innebär ett minskat lyssnande bland yngre personer. Detta
samtidigt som möjligheterna att lyssna på radio via nätet inte inneburit ökad räckvidd.
Nettoeffekten för radiolyssnandet är alltså negativ, en utveckling som spås fortsätta bland
de yngre målgrupperna.

Medieutgifter
Hushållens medieutgifter för 2010 visar att ett genomsnittligt hushåll spenderar 13 092
kronor om året på media (i Sverige finns det ungefär 4,6 miljoner hushåll). 57% (ca 7 400
kr) utgörs av de medier som denna rapport omfamnar. Resterande del är i huvudsak
tidningar av olika slag (prenumeration och lösnummer) samt olika typer av inspelad
media (musik/film/spel/CD/DVD).
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Hushållen lägger ungefär en femtedel av sina medieutgifter på TV, jämt fördelat mellan
TV-avgift och övrig TV (bas- och tilläggsutbud från olika operatörer). Nästan en
tredjedel, 31 %, läggs på internet och mobiltelefoni.
Att företag lyckas ta betalt för tjänster på internet bör tas i beaktan mot IRM:s
undersökning, som visar att endast fyra procent av hushållens medieutgifter läggs på
Spotify, Voddler och motsvarande tjänster. 47

47

Hushållens medieutgifter, IRM
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Innehållsmarknaden
Kostnaden för de stora sporträttigheterna har ökat markant mellan 2002 och 2010. För
Allsvenskan har priset gått upp från 100 till 260 miljoner kronor om man jämför
avtalsperioderna 2000 – 2005 och 2006 – 2010. Priset för avtalsperioden 2011 – 2015 är
320 miljoner kronor per år. Rekordsummor har även betalats för andra tv-rättigheter.
Konkurrensen om publik och annonsörer driver under 2002-2006 upp programbudgetarna
med i genomsnitt 33 % för de kommersiella TV aktörerna och 9 % för SVT. Motsvarande
siffror för 2006 – 2010 är 52 % och 7 %.
Rättigheter och format blir allt viktigare. Och precis som utvecklingen för medieföretagen så
blir produktionsbolagen inom tv större och färre. Till skillnad från medieföretagen så är dock
produktionsbolagen ofta utlandsägda och även innehållet går mot en internationalisering.
Utlandsägda Metronome (News Corp, USA) och Zodiak (De Agostini Group, Italien) står för
nära halva den svenska marknaden för TV-produktion. Även om de båda bolagen bidrar till
vad som räknas som ”svenskproducerat”, en andel som ökar, så utgörs de
svenskproducerade programmen ofta av format inköpta på en internationell marknad.
Andelen helsvensk TV-produktion är därför ytterst begränsad.

TV-programbudgetarnas utveckling
Under perioden 2002-2006 så växer antalet nischkanaler kraftigt, men nischkanalernas
landvinningar innebar inte minskade satsningar på program i ”Big 5”-kanalerna. Tvärtom
ökade programbudgetarna för ”Big 5” med totalt 18 % under perioden. Trenden
fortsätter under perioden 2006 – 2010 då programbudgetarna hos de fyra ledande TVaktörerna ökar med 27 % till 6,1 miljarder kronor.
Konkurrensen

om

publik

och

annonsörer

driver

under

2002-2006

upp

programbudgetarna med i genomsnitt 33 % för de kommersiella TV aktörerna och 9 %
för SVT. Motsvarande siffror för 2006 – 2010 är 52 % och 7 %. De kommersiella TV
aktörerna spenderar 3,2 miljarder kronor och SVT 2,9 miljarder kronor i 2010. Efter att
ha svikit annonsörernas förväntan gällande tittarsiffror under 2010 kan TV-kanalerna
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räkna med fortsatt press att öka programbudgetar.48 De kommersiella TV-bolagen har
dessutom expanderat sin verksamhet med stora mått under perioden och lanserat nya
kanaler, vilket förklarar del av den stora ökningen av dessas programbudgetar. Utöver
ökade satsningar påverkas programbudgetar även av kostnadsutvecklingen.
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Figur 18. Förändring i programbudgetar för de fyra ledande tv-aktörerna
Källa: Mediavision 2007 och Mediavision 2011
*Till skillnad från 2002 och 2006 innebär Mediavisions siffror för 2010 hela TV4-gruppen, inte bara huvudkanalen
TV4. Dessutom är ProSiebenSats och MTGs nya kanaler Kanal 9, TV8 och TV10 inkluderade i siffran för 2010.

Kanalernas olika profil och huvudsakliga målgrupper gör att man har olika typer av
kostnader. Rättighetskostnader för amerikanska TV-serier är betydligt lägre än
kostnaderna för att producera ett smalare kulturutbud inom riket. Enligt MediaVision
betalade de fyra ledande tv-aktörerna sammanlagt 1,1 miljarder kronor för utländska
rättigheter i 2010 medan inhemsk produktion utgjorde 5 miljarder kronor.49

Prisutveckling på TV-sport
Priser på sporträttigheter har skjutit i höjden. Som tabellerna visar fortsätter priserna att
öka under perioden 2006 – 2010. Värt att notera i sammanhanget är dock att antalet
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matcher som avtalen ger rätt att visa i en liga ofta har ökat, vilket innebär att en
prisökning inte med nödvändighet innebär att priset per match har gått upp.
Det viktigaste skälet till de senare årtiondens kraftiga uppsving i priser på TVrättigheterna till sport är avregleringen av den europeiska TV-marknaden som lett till
många fler TV-kanaler. 50 Fler köpare vid rättighetsauktionerna innebär att budgivningen
drivs upp – långt över de summor som till exempel EBU (European Broadcasting
Union) som ensam köpare erbjöd.
Den allmänna konjunkturen är en annan viktig faktor. Mer pengar från annonsörer och
abonnenter ger TV-kanalerna större kassa att använda till sport. Kampen om tittarna har
gjort idrott till ett av de viktigaste konkurrensmedlen mellan TV-kanaler. Priserna för
sporträttigheter motiveras inte bara av direkta annons- och abonnemangsintäkter, utan
även av den långsiktiga effekten på image och kanalidentitet, marknadsposition och ökad
tittarandel.
Priserna drivs ytterligare upp av rättighetsbolag som köper rättigheterna från
sportaktörerna, styckar upp i olika paket och säljer vidare. Ett rättighetsbolags påverkan
kan ses i det nya Premier League-avtalet från 2010. Viasat köpte de svenska rättigheterna
för de kommande tre säsongerna från Medge Consulting som hade betalat 1,4 miljarder
kronor för det nordiska paketet. 51 De fick betala 700 miljoner kronor för enbart de
svenska rättigheterna medan Canal+ betalade en miljard kronor för ett treårigt
helnordiskt avtal under 2007. 52 Ett rättighetsbolag används även då SVT förlorade tvrättigheterna till Olympiska Spelen till MTG/Viasat. 53
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Figur 19. Prisökning för sporträttigheter i urval, MSEK per säsong
* Avtalen för Premier League gäller hela Norden. 2010 årets avtal skrevs med Medge Consulting som sedan sålde
rättigheterna separat till Danmark, Finland, Norge och Sverige.
** Priser på de svenska Champions League rättigheterna har inte publicerats efter 2003. I Storbritannien har
prisökningen i Champions League rättigheterna saktat ner mot slutet av 00-talet. 54

I framtiden kan prissättning på sportsrättigheter påverkas av en eventuell fri marknad för
livesport. EU:s domstol anser att det står i motsats till EU:s lagar att skapa separata
marknader där priset för samma match skiljer sig mellan olika EU-länder. Om det här går
igenom som lag berör det sporträttigheter som har internationellt värde och som idag
säljs inom ett geografiskt begränsat område. 55 Det skulle bli svårt att garantera ensamrätt
och det är just ensamrätten som gör rättigheterna värdefulla.

Musikrättigheternas prisökning
Rättighetskostnaderna som svenska företag betalar STIM, som tar betalt å artisternas
vägnar, har ökat med 62 % under perioden 2006 – 2010. 56 Detta trots att kostnaderna
minskade under 2008 och växte långsamt under 2009. Den negativa utvecklingen under
2008 förklaras av att många avtal mellan STIM och de kommersiella mediehusen har
inkluderat annonsintäkter, abonnemangsintäkter och intäkter för sponsring som faktorer
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i beräkningen av royaltyn. Den stora ökningen i 2007 och 2010 har sin grund i
kostnaderna för att sända material över internet. Även större satsning på underhållning
och nöjesprogram samt ett ökat antal nischkanaler har bidragit. 57
Rättighetskostnaderna fortsätter att öka eftersom internetlyssnandet ökar. Annars spås en
något stabilare utveckling i fortsättningen på grund av de nya avtal som skrivits under
2010. Dessa avtal baserar beräkningen av royaltyn på musiktid och antal tittare/lyssnare.
Kanalernas intäkter har inte längre någon direkt påverkan. 58

Andelen svenskproducerade TV-program
Förändringar i andelen svenskproducerade tv-program pekar på förändringar i
kostnadsstruktur då vi vet att rättighetskostnader för utländska TV-serier är lägre än
kostnader för egna produktioner.
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Figur 20. Andelen svenskproducerade TV-program på bästa sändningstid (mellan 19.00-21.59).
Källa: Granskningsnämnden för radio och tv.
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SVT har traditionellt varit det företag som har störst andel svenskproducerat innehåll och
så är det fortfarande. 59 TV4 har dock ökat andelen svenskproducerade TV-program
under bästa sändningstid till 74 %, vilket är mer än SVT.
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Figur 20. Andelen svenskproducerade TV-program under en genomsnittlig vecka.
Källa: Granskningsnämnden för radio och tv.

Statistik gällande andelen svenskproducerade TV-program handlar just om produktion,
den tar inte hänsyn till om det är svenska originalformat eller inköpta format. I 2010 var
70 % av utbudet på SVT1 och SVT2 svenskproducerat. Under året ökade andelen
svenskproducerade program i SVT men i ett längre tidsperspektiv har andelen program
producerade i Sverige minskat från i genomsnitt 75 % under perioden 1998 – 2003 till i
genomsnitt 68 % under perioden 2007 – 2009. Bland de kommersiella tv-aktörerna satsar
TV4 mest på inhemsk produktion. Andelen svenskproducerade program har länge varit
ungefär lika stor som andelen utlandsproducerade program. I 2010 ökade andelen
svenskproducerade program från 50 % till 53 %. I TV3 och Kanal 5 domineras utbudet
av program som inte produceras i Sverige, främst angloamerikanska program. I 2010 var
andelen svenskproducerade program 11 % i TV3 och 18 % i Kanal 5.60
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Marknaden för TV-produktion
En överblick över produktionsbolagen på den svenska innehållsmarknaden visar att
Metronome och Zodiak utgör nästan halva den svenska marknaden för TV-produktion.
Båda bolagen är utlandsägda.
Produktionsbolag

Verksamhet i Sverige

Ägare

Metronome

Meter Film & Television,

News Corp

Stockholm-Köpenhamn,
Friday TV, Filmlance
International, Mekaniken
Strix

MTG

Zodiak

Yellow Bird, Mastiff,

De Agostini Group

Jarowskij
Silverback

ITV

Övriga

Baluba, Eyeworks Sweden,

Främst riskkapital

Titan Television, OTW,
Fremantle Media, Nordisk
Film TV
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Figur 21. Marknaden för tv-produktion
Källa: Mediavision (2011)
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Ägarkoncentration även hos TV-produktionsbolagen
De svenska produktionsbolagen* blir i linje med utvecklingen hos mediehusen färre och
större, bland annat genom förvärv och sammanslagningar. Dessutom har allt fler
produktionsbolag ägare med globala intressen. Metronome (Meter Film & Television,
STO-CPH, Filmlance och Friday TV) ägs av Shine Group, som i april 2011 förvärvades
av amerikanska News Corporation – världens tredje största mediekonglomerat. Även
Mastiff och Jarowskij ägs av internationella jättar, då bolagen ingår i Zodiak Television
(tidigare MTV Television) vilket är ett dotterbolag till Zodiak Media Group med
huvudkontor i London, Storbritannien.
Strix Television (MTG) är det enda produktionsbolag som ägs av något av de stora
mediehusen verksamma på den svenska marknaden. Bonnier/TV4-gruppen producerar
själva främst nyheter, sport och faktaprogram men till största del köps program in av
externa produktionsbolag. Kanal 5 och Kanal 9 (ProSiebenSat) producerar inga program
själva.

Internationella TV-format
På senare år har innehållsmarknaden internationaliserats genom att TV-format köps och
säljs, bland annat i Cannes. TV-format anpassade för att fungera på en global TVmarknad är attraktivt för både köpare och säljare. Ett svenskt produktionsbolag som
säljer ett TV-format på den internationella marknaden kan på så vis dra fördel av en
betydligt större population än den inhemska, medan köparen på samma sätt kan reducera
risken genom att köpa ett format som bevisligen fungerat i andra regioner än den
tilltänkta.
Ett resultat av det kommersiella medielandskapet och skalbarheten i ett internationellt
gångbart format är att produktionsbolagen i mindre utsträckning prioriterar svensk
originalproduktion gjord enbart för en svensk publik. Likriktningen gör att utbudet,
liksom samhället i stort, blir allt mer gränslös och det blir svårt att särskilja vad som är
svenskt eller internationellt.

Marknaden för radioproduktion
SR:s utlagda produktion driver utvecklingen på marknaden för radioproduktion.
Marknaden växer eftersom SR har fått som uppdrag från staten att öka inköp av program
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från externa produktionsbolag 61 . De kommersiella radiokanalerna satsar mindre på
redaktionellt material62 och producerar innehållet internt. Både hos MTG och SBS sker
programproduktion centralt och sänds sedan ut som olika format.63
Marknaden för radioproduktion skiljer sig markant från marknaden för tv-produktion.
De flesta produktionsbolag inom radio är små svenska företag vars produktion av
radioprogram mest riktar sig mot SR. De minsta kanske producerar bara ett enstaka
program medan andra producerar flera radioprogram och är dessutom aktiva inom andra
typer av ljudproduktion, till exempel radioreklam och ljudböcker. Inte ens de största
radioproduktionsbolagen

omsätter

mer

än

några

procent

av

det

de

stora

produktionsbolagen inom tv omsätter.64
Vad gäller rättighetskostnader för sportsändningar så prognosticeras dessa att stiga. SR
har hittills inte mött konkurrens av kommersiella kanaler angående radiorättigheter, men
i likhet med sporträttigheter på TV-marknaden så har rättighetsinnehavarna blivit alltmer
medvetna om möjligheterna att stycka rättigheter för olika plattformar och därmed höjt
sina intäkter. Tidigare har dessa rättigheter inte varit uppdelade, utan sålts i ”paket” där
köparen fått rättigheter för samtliga plattformar. Ännu har uppdelningen inte fått
genomslag från rättighetsägarna, men uppdelning sker dock på en tredjepartsmarknad
där ett företag köper samtliga rättigheter för att sedan sälja delar av dessa vidare.
Något som skiljer radioproduktionskostnader från TV-dito är det faktum att man inte
utan stora omkostnader kan genomföra internationella samproduktioner. Skilda språk
gör inköp av internationella format väldigt svårt, vilket påverkar kostnadsbilden. Program
måste produceras lokalt, och skalfördelar kan därmed ej nås i samma skala som på TVmarknaden.
Musikplattformarna MySpace, SoundCloud och YouTube samt individualiserade
strömmade musiktjänster som Spotify och LastFM konkurrerar med radiokanalernas
musikinnehåll, vilket gör att det journalistiska innehållet ökar i betydelse när det gäller att
sticka ut från konkurrenterna. Att producera journalistiskt innehåll är dyrt och
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kostnaderna ökar i takt med löneutvecklingen. Att motverka kostnadsutvecklingen utan
att besparingarna träffar programinnehållet är väldigt svårt, vilket demonstreras i
rapporten 'Sveriges Radio mot 2019' (Sveriges Radios avsiktsförklaring vid
kontrollstationen 2011). Efter de stora besparingar som skett i Sveriges Radio 2002 2009 skulle fortsatta besparingar väsentligen träffa programinnehållet.65 Detta betyder att
radiokanalerna utsätts för press att antingen skära ner på det journalistiska innehållet eller
innovera nya sätt att producera innehåll av hög kvalitet. De nya produktionssätten
handlar sannolikt om nya former av samproduktion, samarbeten och interaktion med
bl.a. radiokanalernas lyssnare.

Användargenererat innehåll – innehållet hittar nya vägar
Den ökade användningen av sociala medier, samt lägre barriärer för att använda
medieteknologi och rörlig video, gör att mängden användargenererat innehåll ökat under
perioden 2006 – 2010. Användargenererat innehåll går från konsument till konsument
genom en aggregator (exempelvis YouTube och Facebook). Därmed går konsumenterna
förbi både produktionsbolag och mediebolag i Aris & Bughins modell, till fördel för en
helt internetbaserad värdekedja med internetoperatören som distributör.

Multiplattformsproduktion?
Frågetecknet i rubriken är en tillbakareferens till 2007 års rapport. Avsnittet
multiplattformsproduktion bearbetade då en trend som gjorde gällande att innehållet
paketerades för att kunna visas i flera kanaler (exempelvis TV-sänd radio med The
Voice). Denna trend tog aldrig riktigt fart, då användaren snarare efterfrågade
plattformsoberoende för att kunna styra sin konsumtion än för att kunna ta del av
differentierade erbjudanden. Multiplattformsproduktion har gått från att vara en
differentiering av erbjudandet (TV-sänd radio) till att bli en hälsofaktor för att
användaren ska kunna styra sin konsumtion (via TV, dator eller mobil).
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Annonsmarknaden
Internet är den del av den stora reklamkakan* som växer allra mest under perioden 20022010, vilket är logiskt med tanke på användarmönstret. Ökningen sker dock med en viss
eftersläpning och vi påstår att marknaden fortfarande är undervärderad. Omfattningen av
mobilmarknadsföring, både produktion och distribution, är fortsatt relativt liten men är just nu
det område som växer snabbast.
Internets stora andel av reklamkakan gör också att annonsmarknaden internationaliseras.
Stora globala företag som Google och Facebook jagar stora andelar på den svenska sökrespektive displayannonseringen vilket utsätter de kommersiella medieföretagen för tuff
konkurrens om annonsintäkterna.

Annonsmarknadens tillväxt (Radio, TV, Internet)
Annonsmarknaden för TV, radio och internet växte med närmare 50 % under perioden
2006 och 2010, från totalt 7 794 MSEK 2006 till 11 610 MSEK 2010. 2002 var
marknaden 5 045 MSEK (upp 55 % perioden 2002-2006). Internet växer starkast och
passerade TV under 2009 och endast den sammanräknade dagspressen är idag större än
marknaden för internetannonsering. 66
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Figur 22. Annonsmarknadens korrelation med konjunkturen, indexerade för 2002
Källa: Statistiska centralbyrån och IRM

'$"!!!"
'#"!!!"
'!"!!!"
,-./0-/."

&"!!!"

12345"

%"!!!"

67"
$"!!!"
#"!!!"
!"
#!!#"

#!!("

#!!$"

#!!)"

#!!%"

#!!*"

#!!&"

#!!+"

#!'!"

Figur 24. Annonsmarknaden fördelning begränsad till internet, radio och tv.
Källa: IRM

Internationalisering
Internets ökade del av den totala reklamkakan gör att annonsmarknaden
internationaliseras. Mediehusen med sin huvudsakliga marknad i Skandinavien utmanas
av globala företag som Facebook och Google, med intressen i hela världen. Enligt
officiella siffror så omsatte Google 123 miljoner kronor i Sverige under 2009, trots att
sökordsmarknadsföringen omsatte 1,5 miljarder kronor (över 1,9 miljarder 2010) och att
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Google har en marknadsandel på upp emot 90 %, enligt branschbedömare.

67

Marknaden för displayannonsering var cirka 2,1 miljarder kronor 2010 och det är denna
marknad som Facebook siktar in sig på och företaget har en uttalad målsättning att
omsätta hundratals miljoner dollar i Sverige. 68

Mobil reklam
Mobil reklam är den marknad som växer snabbast (23,3 % mellan 2009 och 2010, enligt
IRM), men är med sina 0,2 % av reklamkakan fortfarande en försvinnande liten del av
totalomsättningen. Det finns dock ett stort mörkertal, då siffrorna endast inkluderade
fakturerade kostnader för skickade SMS/MMS och uttryckligen beskrivna annonsplatser
på mobilsidor. Produktionskostnader för mobila applikationer ingår inte.
Konsumenternas ökande användning av mobiltelefon påvisar dock att mobilen som
annonsplattform har mycket stor potential, men hittills har bristen på attraktiva
annonsutrymmen varit orsaken till att utvecklingen inte tagit ordentlig fart.69

Medieföretagens säljorganisation centraliseras
När allt fler varumärken finns på nätet under något av de stora medieföretagens kontroll
så skapas också en förväntan om synergier och centralisering. Medieföretagen vill erbjuda
sajtnätverk och skapar därför avdelningar eller dotterbolag för att samla en stor del av
säljorganisationen under samma tak.
Schibsted köpte Webtraffic år 2007. Idag erbjuder företaget annonsköp på de flesta av
Schibsteds sajter, bland annat Aftonbladet.se, MixMegapol.se, Hockeyligan.se och
idg.se.70 På Bonnier tillämpas en liknande strategi efter att bolaget 2010 bildade Bink
som en del av Bonnier Digital. Bink är ett teknik- och webbsäljbolag, där teknik och
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annonsförsäljning arbetar tillsammans för bästa resultat. Det redaktionella däremot, alltså
själva innehållet på sajterna, organiseras på respektive bolag inom koncernen. 71
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Nulägesanalys av den svenska mediemarknaden
Utifrån insamlad data från perioden 2002-2010 följer här en sammanfattning av några
särskilt utpekade förändringar av det svenska medielandskapet. Syftet är att knyta ihop de
tre marknaderna och medieföretagen som vi hittills redogjort för separat och istället
samla läsaren kring våra tankar om aktuella mediefrågor 2011 och fram till år 2015.

Konsumenten i förarsätet
Utvecklingen på Aris & Bughins tre definierade marknader (konsument, innehåll och
reklam)

leder

till

alltmer

konsumentorientering

och

konsumentinvolvering.

Digitaliseringen har gjort inträdesbarriärerna på mediemarknaden lägre i och med att
distributionen av innehåll blir allt billigare.
Den stora tillgången till bredband och har skapat nya förutsättningar för digitalt innehåll,
liksom förutsättningar för en rad nya program och tjänster. Därför finns det idag en
förväntan om möjligheten att konsumera media när som helst. 2002 var exempelvis
bredbandspenetrationen bland svenska hushåll ungefär 20 procent och bestod nästan
uteslutande av trådburna uppkopplingar. 2010 är den siffran närmast hundraprocentig
bland medborgare födda på 1960-talet och senare. Allt fler har dessutom tillgång till en
eller flera mobila bredbandsuppkopplingar och vid årsskiftet 2010/2011 var andelen
mobila bredbandsabonnemang lika stor som de fasta72 – till stor del beroende på det
ökade antalet smartphones i samhället.
Det finns också en förväntan om möjligheten att konsumera media var som helst. Under
2010 exploderade försäljningen för smartphones och bara under det första kvartalet
såldes ungefär 229 800 enheter, vilket är 2,5 gånger så många som motsvarande period
2009. 73 Nästan var tredje såld mobiltelefon var smart. Och bland dessa dominerade
operativsystemen Android (Google) och iOS (Apple/iPhone) med en marknadsandel på
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ungefär 70 %. 74 För dessa operativsystem finns det ett stort utbud av mobila
applikationer, så kallade appar, utvecklade av tredje part. Dessa appar är en stark
bidragande orsak till att internet på allvar har flyttat in i mobiltelefonen de senaste åren.
Med internettjänster på en armlängds avstånd så ökar mediekonsumentens makt i
bemärkelsen att valmöjligheterna är enorma och mediekonsumenten kan styras både i tid
och rum.
Förutom möjligheten att konsumera media närsomhelst och varsomhelst så har sociala
medier på allvar blivit en maktfaktor inom medieindustrin. Facebook nämndes inte en
enda gång i 2007 års rapport. 2010 har varannan svensk Facebook enligt bland annat
sajten socialbreakers.com75 och Facebook.com har gått om Aftonbladet.se sett till antalet
dagliga besökare och antalet mobila inloggningar ökar stadigt – 2011 har sajten 1,2
miljoner dagliga besökare i mobilen enligt företagets interna statistik.76
Hastighet och tillgång till internet samt sättet till vilket vi människor kommunicerar på
idag jämfört med 2002 är radikalt annorlunda och det har skapat en ”välja-och-vraka”mentalitet som styr dagordningen på de traditionella medieföretagen. Konsekvenserna är
många och på flera plan.
Före det ständigt uppkopplade samhället vände sig konsumenterna till traditionella
medier för nyhetsrapportering. Idag är sannolikheten stor att nyheten istället sprids via en
annan konsument i digitala miljöer. Sociala medier och internet har bidragit till revolt och
revolution i flera länder i Mellanöstern, men också till att fenomen som Wikileaks lyckats
avslöja topphemliga militära dokument. Detta har skapat en pågående diskussion om vad
traditionella respektive nya medier kan bidra till i samhällsdebatter, folkbildning och
nyhetsrapportering.
Om inte traditionella medier avslöjar och granskar, så gör medborgarna det själva. Det
har visats genom sajter och forum som Wikileaks och Flashback, vilket också påverkat
traditionella medier på så vis att otänkbara publiceringar 2002 plötsligt är helt naturliga.
Medieetik styrs ofta av de lagar och regler som samhället satt upp genom
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, men anonyma avslöjanden och
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ryktesspridning medborgare emellan och via sociala medier har eventuellt bidragit till att
skapa ett alltmer hänsynslöst medieklimat där gränsen för vad som är tryckfrihetsbrott
inte längre är lika tydlig.
En tänkbar implikation av en ökad konsumentmakt är att kvalitén, både när det gäller
underhållning och den granskande journalistiken, blir alltmer varierande både på
medieföretagen och på de tre olika marknaderna. Medieföretagen är redan idag under
påverkan av ett stort informationsbrus och det kan leda till försämrad kvalitet i vad som
når ut i tryck, TV och radio. Även om valfriheten leder till större variation i utbudet, så
kan det leda till att kvalitetsproduktion gjord för miljonpublik blir alltmer likriktad. Det är
enklare att motivera inköp av ett internationellt succéformat än att realisera påkostade
interna idéer och ny svensk originalproduktion.

Ökad konsumentmakt, men vilka är digitaliseringens vinnare?
Under perioden 2002-2006 fortsatte mediebranschen att brottas med piratkopierat
material i takt med att digitaliseringen gav konsumenterna ökad makt att själva kunna
styra den media de vill konsumera. Det var överhuvudtaget svårt för medieföretagen att
hitta fungerande affärsmodeller för digitalt innehåll och utan intäktströmmar skapades en
obalans i ekosystemet.
Olovlig spridning av upphovsrättsskyddat material är fortfarande ett stort problem, men
under perioden 2006-2010 kan ändå en rad tjänster och produkter tillskrivas som
möjliggörare där konsumenten får innehåll levererat på önskat sätt samtidigt som intäkter
genereras till upphovsmännen. Musiktjänster som Spotify och Wimp, videotjänster som
Voddler och Headweb och nätbutiker som App Store och Android Market har medfört
ett trendbrott i industrin som helhet och idag är det bevisat att konsumenter mer än
gärna betalar för innehåll som är rätt prissatt och rätt paketerat. Piratalternativen finns
fortfarande kvar, men det finns ändå en optimism kring de betalningsmodeller som
branschen hittills experimenterat fram.
Konsekvensen av vad vi vill tillskriva som ett bakslag för piratkopieringen är inte att
balansen är återställd till det normala. Istället är det helt andra aktörer som kapitaliserar
på slutanvändarnas förändrade beteendemönster. Några exempel:
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•

Apple har genom iTunes och App Store hittat ett sätt för innehållsleverantörer
att ta betalt för såväl musik, film, spel och programvara, men de tar själva ut en
provision på 30 % av köpeskillingen.77 Apple, ursprungligen en datortillverkare,
har därmed positionerat sig med en stor maktposition emot slutkonsument där
intäkter genereras både via försäljning av de egna produkterna (datorer och
telefoner) och innehåll utvecklade av tredje part. Dessutom kontrollerar de om
innehållet får säljas överhuvudtaget genom en godkännandeprocess, vilket kan
förhindra utvecklare med konkurrerande tjänster att nå slutkonsument.

•

Utifrån IRM:s ”Hushållens medieutgifter” så kan operatörerna utpekas som
digitaliseringens vinnare. 31 % av hushållens medieutgifter betalas idag till
internet- och mobiloperatören och ytterligare sex procent till TV-operatörens
basutbud (ComHem och Boxer). Det är alltså inte medieföretagen eller
innehållsleverantören som får slutkonsumenten att öppna plånboken i det nya
landskapet utan istället är det distributören/operatören som får denna ytterst
viktiga kontakt med slutkunden. Operatören paketerar ett erbjudande som ofta
inkluderar både TV-kanaler och internettjänster (Spotify?) och ofta med en
bindningstid som höjer barriären för att kunden ska kunna byta till ett annat
konkurrerande erbjudande.

Denna förskjutna maktbalans har implikationer på framtidens mediemarknad. De tre
marknader som tidigare definierats kontrolleras justs nu i hög utsträckning av de som
säljer produkter och tjänster – Apple, Microsoft, Google, Sony, etc. – liksom de som
kontrollerar distributionen – kabel- och mobiloperatörer. Det är en utmaning för de
traditionella medieföretagen att bilda allianser med dessa bolag för att inte förlora sin
ställning mot internetbaserade aggregatorer som Google och Facebook. Telenors
ägandeintressen i C More Entertainment (Bonnier) är ett exempel på en sådan allians.

Oligopolsituation på den svenska mediemarknaden?
Med bakgrund av ägarkoncentration, verksamhetsmål, befintlig verksamhet och strategi
på den internationella marknaden så finns det anledning att ifrågasätta i vilken
utsträckning traditionella medieföretag konkurrerar med varandra. Konkurrensen finns
ofta mellan varumärken (t.ex. Expressen vs Aftonbladet) men på koncernnivå är
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tendensen snarare att det allt som oftast finns ett samarbete. Nyheter från Aftonbladet
(Schibsted) kan höras i Radio 1 (MTG) och tidningens nöjesbevakning har till synes ofta
direkta samarbeten med produktioner i någon av de andra medieföretagens TV-kanaler
(inklusive Sveriges Television).
Content is king och medför att olika affärsmässiga allianser mellan medieföretagen bildas
kring det innehåll som drar en stor publik. Den tidigare beskrivna mediemarknaden
(reklamkakan, TV-avgifter och medieutgifter) gör att pengarna hittar ofta krångliga vägar
från slutkonsument till innehållsleverantör, i enlighet med ovanstående motivering av
digitaliseringens vinnare.
Vi anser att konsekvensen av digitaliseringen inte inneburit ökad konkurrens
medieföretagen emellan om innehåll och publik, istället är det en hel bransch som
konkurrerar dels emot aggregatorer som är del av en internetbaserad värdekedja (Google,
YouTube, Spotify etc. ), dels emot att makten förflyttas horisontellt till andra företag i
värdekedjan (operatörerna och slutkonsumenten). En implikation av detta är att den
svenska mediemarknaden får anses delvis befinna sig i en oligopolsituation, där tysta
allianser skapar förutsättningar till intäkter i en alltmer konkurrensutsatt mediebransch.
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Fram till 2015
Vi har hittills gjort en separat genomgång av medieföretagen 2002 – 2010 och de tre
marknader som medieföretagen verkar på, liksom en sammanfattande nulägesanalys av
dagens medieklimat. Följande avsnitt blickar istället framåt, för att försöka prognostisera
utvecklingen fram till 2015 för medieföretagen och förutsättningarna på respektive
marknad.

Medieföretaget
Med en tydlig innehållsleverantör, en publik och en annonsör så är medieföretagets roll
given i både TV, radio och även på internet. Även 2015 kommer det finnas ett behov av
aggregatorer, men det är publiken – alltså beteendeförändringar hos konsumenten – som
bestämmer om aggregatorn är ett traditionellt medieföretag eller inte. Fram till 2015
kommer allt fler konsumenter att vända sig till andra företag än det traditionella
medieföretaget för att ta del av innehåll, men inte alltid.
Väderleksrapport, radio- och TV-tablå samt nyheter är tre typer av innehåll som funnits i
traditionella medier, men som också kan kapitaliseras av traditionella mediebolag på det
öppna internet. Klart.se, TV.nu och Blocket kontrolleras exempelvis av mediekoncernen
Schibsted. Motsvarande användning på en iPhone ser dock lite annorlunda ut, med
anledning av Apples slutna ekosystem.
På en iPhone blir istället Apple en form av aggregator. Detta eftersom de samlar alla
nyttofunktioner i App Store, till skillnad från det öppna nätet – där innehållet är just
öppet. Apple kontrollerar marknadsplatsen och därigenom de tjänster/appar som
användaren vill betala för. Även om det går att argumentera för att Schibsted i sin tur
agerar aggregator för exempelvis väderleksdata, så antar det traditionella medieföretaget i
högre utsträckning en roll på innehållsmarknaden där de berikar värdet av att ha en
smartphone.
Konsekvensen av detta är att Apple och andra företag hamnar allt närmare slutkunden,
vilket får implikationen att medieföretaget i högre utsträckning blir beroende av starka
varumärken som slutkonsument har en relation till. Detta inser de traditionella
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medieföretagen och just därför är Klart.se, TV.nu och Blocket redan idag välkända
varumärken som slutkonsumenten har en vana att vända sig till.

Konsumenten överger TV-tablån
Det ökade utbudet kommer göra att allt fler inser möjligheten att konsumera media
närsomhelst, varsomhelst och hursomhelst. Det sker via så kallade molnlösningar, det vill
säga när bild och ljud finns lagrat någon annanstans – i molnet. Förutom TV och radio så
kommer även CD, ljudböcker, DVD och Blu-Ray börja ersättas i högre utsträckning i
takt med att tillgänglighet, hastighet och kostnad för distribution bli alltmer gynnsam.
Fram till 2015 prognostiserar vi att både antalet besökare (användare) och trafiken
(användandet) av Play-tjänster både för TV och radio att öka drastiskt av flera skäl.
Utbudet kommer att bli större, kvalitén kommer att bli bättre och därtill kommer en
större andel av befolkningen att vara internetanvändare till följd av åldrande. Det finns
dock en enorm potential bland Sveriges pensionärer som är många till antalet, men inte
heller 2015 förväntas en betydande del vara internetanvändare i traditionell mening med
motiveringen att trösklarna är för höga och det är enkelt att stå utanför. Play-tjänster kan
dock bli tillgängliga via TV, mobilen och läsplattor med motiveringen att det är enklare
och tittandet/lyssnandet kan ske bakåtlutat – trösklarna blir lägre. I allt större
utsträckning integreras internet-tjänster i hemelektronik. Detta kan exemplifieras genom
en dator ansluten till TV-skärmen, eller inbyggda funktioner i moderna tv-apparater, som
gör internet-tjänster tillgängliga och tillåter ett sömlöst bläddrande mellan tv-kanaler och
play-tjänster.
I den här typen av miljö försvinner inte behovet av ett tydligt redaktörskap, men
betydelsen av ett tablåstyrt TV-tittande blir allt mindre för många konsumenter. Dessa
konsumenter kommer att vända sig till medieföretagens TV-kanaler för att hitta innehåll,
men TV-kanalen har begränsade möjligheter att avgöra när tittandet ska ske. Många
konsumenter förväntar sig att hela säsonger av inköpta TV-serier finns tillgängliga på
TV-kanalernas Play-tjänster samma datum som första avsnittet sänds, annars vänder de
sig lätt någon annan stans.
DVD-boxar, lagliga streamingtjänster och illegala piratversioner är några av alternativen
som konkurrerar med TV-kanalerna. För radio finns fortfarande poddradio som en
intressant teknologi för ett mindre tablåstyrt lyssnande. Om redaktörskapet och utbudet
på de kommersiella TV-kanalerna blir tillräckligt attraktivt så bedömer vi att intäkterna
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kommer att balansera mellan reklamintäkter och prenumeration, annars förlorar TVkanalerna på längre sikt sin betydelse när det gäller den här typen av produkter. För radio
upplever vi inte samma förändringshastighet för mediet bland befintliga lyssnare så
därför tror vi inte heller att användarmönstret för genomsnittslyssnaren kommer att se
särskilt annorlunda ut 2015. Det bör dock poängteras att lyssnarbeteendet i yngre
åldersgrupper är i stor förändring; Streamingtjänster och poddradio skapar möjligheter
att expandera denna målgrupp. Exempelvis får det tidigare tablåstyrda ”Sommar i P1” en
helt annan dimension i och med att avsnitten finns tillgängliga som podcast i iTunes.
En tablålagd typ av innehåll där vi inte tror att TV och radio kommer påverkas i någon
högre utsträckning är för så kallad lägereldseffekt, där lägerelden motsvaras av en
produktion som samlar människor för dialog och umgänge. Det gäller framförallt
riksangelägenheter som landskamper i fotboll, Melodifestivalen och Nobelfesten, men
också stora produktioner som sätter dagordningen på mediebevakning, diskussioner på
sociala medier eller vid kaffeautomaten på arbetsplatser. Det förväntas dock att dessa
typer av produktioner expanderas till nya medier. Sociala medier kan användas som en
plattform för att skapa en utökad lägereld där man i realtid kan diskutera Nobelfestens
klänningar eller melodifestivalbidragen. Gemensamt för den här typen av innehåll är
också att det precis som övrig media finns en ökad förväntan om att kunna konsumera
materialet både via Radio/TV, dator och mobiltelefon.
Implikationerna för medieföretagens existerande affärsmodeller i takt med förändrat
användarmönster är framförallt att det i flera fall inte är det tablålagda innehållet i sig
som genererar intäktsströmmar, utan förmågan att paketera och differentiera detsamma.
Varje varumärke, oavsett om det är en TV- eller radiokanal, har en uttalad målgrupp och
därmed gör konsumenten också ett mer eller mindre medvetet val om huruvida den vill
associera sig med kanalens varumärke. Vi bedömer att denna trend blir allt viktigare i
framtiden, då kanalen hjälper tittaren/lyssnaren till en önskad identitetstillhörighet på ett
mycket tydligare sätt än innehållet i sig. Med lojala tittare får inköpta produktioner en
skjuts som de annars inte skulle få. En minskad mängd tittare på broadcast-TV kommer
även leda till nya intäktsmodeller för att ersätta det minskade värdet av reklampauser.
Detta kan leda till en ökad mängd annonsörfinansierade produktioner med
produktplaceringar, men även en allt större geografisk segmentering av reklammarknaden
där lokalreklam får en alltmer betydelsefull ställning.
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En annan viktig avvägning för affären är hur man lyckas att kapitalisera på innehåll i takt
med att innehållet hittar nya vägar. De mest populära programmen får betydande spill
over-effekter i digitala kanaler och det gäller att ta till vara på dessa möjligheter. Det går
att ta betalt även utöver de reklamspottar som säljs i samband med den tablålagda
sändningstiden, liksom att samla tittarnas engagemang i sociala medier för att på så sätt
skapa en plattform där man i sin tur kan välkomna nya tittare.

Innehållet hittar nya vägar
Förändringarna från 2002 och framåt är omtumlande och har gjort att innehållet inte
längre har samma strömlinjeformade väg från producent till slutkonsument. I
Hollywood, till exempel, har affärsmodellen sedan länge varit att i olika tidsintervall göra
materialet tillgängligt på bio, på VHS/DVD (hyra eller köpa), betal-TV och slutligen fri
television. Ofta fanns en beständig och ganska förutsägbar intäktscykel på flera år.
Butikernas DVD-hyllor ersattes därefter av nya filmer och intäkterna tynade av.
2010 har piratkopiering, men kanske i lika stor utsträckning digitaliseringen i sig, gjort att
konsumenterna har helt andra förväntningar. Digitaliseringen har gjort hyllmeter till en
icke-fråga när världshistoriens samtliga alster finns tillgängliga på internet och därmed är
inte heller intäktsströmmen lika förutsägbar. Lägg till effekten av sociala medier och en
30 år gammal dokumentär kan plötsligt få ett rejält uppsving enbart tack vare ett klipp på
YouTube eller ett omnämnande från en inflytelserik person på Twitter. Det är idag
betydligt svårare att förutse spridningseffekterna av ett verk och det gäller även för TV
och radio.
Implikationerna är också relaterade till upphovsrätt, det vill säga hur länge ska
upphovsmännen ha rätt att kapitalisera på innehållet och när blir det var mans egendom?
En konflikt uppstår mellan gamla regler och nya sätt att sprida innehål. Frågan om
upphovsrätten väcktes ordentligt 2010 i samband med att Google annonserade
svindlande planer på att scanna in all världens litteratur före årtiondets slut. Fram till
2015 blir det allt viktigare för medieföretag, som ju agerar mot innehållsmarknaden, att
förhandla sig fram till en modernare licens för det inköpta materialet så att det kan
konsumera innehållet på det sätt som helst önskas – inte minst on-demand via företagens
Play-tjänster.
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Annonsmarknaden: De tre marknaderna vävs samman
Digitaliseringen av annonsmarknaden kommer att fortsätta och bli alltmer internationell.
Internets andel av den totala reklamkakan kommer att öka fram till år 2015. Detta gör att
mer pengar hamnar i utländska fickor, närmare sagt hos Google och Facebook, och det
är främst sökordsoptimering och displayannonseringen som denna utveckling märks. De
nordiska mediehusen möter konkurrens inte främst från varandra, utan från
internationella storbolag med internet som sin primära hemvist. Detta är en ganska
förutsägbar utveckling och konsekvensen blir att de nordiska medieföretagen
centraliserar sin annonsverksamhet, vilket sker redan idag.
Under

perioden

2006-2010

har

dock

även

konsument-

innehålls-

och

annonsmarknaderna vävts samman på ett sätt som är väldigt typiskt för perioden.
Konsumenten agerar i högre utsträckning bärare av kommersiella budskap i sociala
medier och produktplacering samt förekomsten av annonsfinansierad produktion ökar
på innehållsmarknaden. Kommersialiseringen av mediemarknaden förväntas fortsätta
fram till 2015, vilket skapar en djungel för annonsköpare att navigera inom, och samtidigt
minska den andel av utbudet som inte är påverkat av kommersiella budskap.
På reklammarknaden kan företagen vända sig direkt till konsumenten via sociala nätverk
som Facebook. Reklamen får bättre genomslag i redaktionella miljöer än i
reklamavbrotten och i stor utsträckning sprids det kommersiella budskapet som ringar på
vattnet via konsumenterna själva. Detta gör att medieföretagens roll på de tre
marknaderna förändras, men det öppnar också upp för nya aktörer att kapitalisera på
konsumentens nya beteenden.
Är ett bakslag för kommersialiseringen att vänta? Det finns inga tydliga tecken som tyder
på det. Acceptansen för kommersiella budskap bör finnas även 2015, men däremot
kommer förväntningarna från konsumenten troligtvis att öka, liksom konkurrensen från
övriga annonsköpare. Detta skulle kunna innebära att kvalitén inom reklam ökar då den
alltmer reklamkunniga konsumenten inte accepterar vad som helst.

Den digitala klyftan
Sverige har alltid tillhört världens mest uppkopplade länder som hela tiden legat i
framkant när det gäller nya tjänster och befolkningens förmåga att ta till sig ny teknologi.
Detta är dock en sanning med modifikation och som siffror i rapporten har visat så finns
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det dels en äldre generation som i stor utsträckning inte känner igen sig i den här bilden,
men också unga människor som av olika skäl inte använder internet under ett normalt
mediedygn.
Det finns en digital klyfta i Sverige som riskerar att stänga ute människor till följd av den
uppkopplade delen av befolkningen lever med den osanna bilden att alla svenskar har
internet i hemmet. Våra siffror visar att människor som inte använder internet
konsumerar traditionella medier i allt lägre utsträckning. Om medieföretagen förutsätter
att svenskarna är uppkopplade riskerar därför flera människor i periferin att minska sin
mediekonsumtion ytterligare, med implikationen att de fjärmas alltmer från
samhällsdebatten.

Nya allianser för nya aktörer närmare slutkonsument
Digitaliseringen av innehåll har lett till nya allianser. Förutom att nya företag hittar
möjligheter att kapitalisera på ny teknologi (t.ex. Spotify) så för teknologin också
existerande företag närmre varandra. Flera medieföretag bildar innehållsorienterade
allianser med bland annat operatörer och teknologitillverkare för att hitta sin publik.
Konsekvensen av detta är att slutkonsumenten kommer i kontakt med nya företag för att
ta del av innehåll. Bonnier har till exempel ett strategiskt samarbete med TV-tillverkaren
Samsung för att få ut innehåll via deras smarta TV-apparater och operatören Telenor har
köpt in sig i C More (Bonnier) som ett led i att orientera sig närmre innehållsmarknaden.
För marknaden som helhet får det implikationen att strategiska allianser med rätt företag
blir viktigare för att skapa affärer, mycket för att det medför möjligheten att hitta en
publik

“Rights is king” på TV-marknaden
Den dramatiska prisökningen på sport är en direkt följd av ökad konkurrens om
åtråvärda rättigheter. Framgången för internationella format som Idol, The X Factor och
Britain’s Got Talent har drivit upp kostnaderna ytterligare för medieföretagen. Nu börjar
vi se vilka konsekvenser detta kommer att få under de närmaste åren.
Hans-Holger Albrecht, vd för MTG, säger att ”content is king”, men vi väljer att ta det
kända uttrycket ett steg längre genom att tala om rättigheter som kung i framtida strider
om slutkonsument. MTG har redan produktionsbolaget Strix och i juni vann MTG
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upphandlingen för rättigheterna för vinter-OS 2014 i Sotji och sommar-OS 2016 i Rio de
Janeiro. Samma månad blev det offentligt att Bonnier startar Scandinavian Studios AB –
ett produktionsbolag som ska utveckla, producera och exploatera tv-formaträttigheter i
samarbete med Bonniers övriga TV-verksamhet. Jan Scherman, tillträdande vice vd för
Bonnier Broadcasting, säger att konkurrensen om sändningsrättigheter är en bidragande
orsak till att företaget väljer att satsa på nya formaträttigheter.78
Om medieföretagen lyckas skapa och kapitalisera på egenutvecklade tv-format så skulle
de göra sig mindre priskänsliga för internationella succéformat, som kommer att vara
fortsatt viktiga i den egna portföljen även i framtiden. Innehåll kommer att vara kung
även 2015, men genom att köpa och sälja rättigheter så blir en större del av innehållet i
kanalerna finansierade av andra aktörer än konsumenten och annonsörer, nämligen
medieföretagen själva.

Schibsted alltmer funktionsorienterat
Schibsted hade tre svenska webbsajter 2002 (Aftonbladet.se SvD.se och BytBil.com).
2010 har de 16 st webbsajter och vad Schibsted har gjort är att de satsat stora resurser på
att förse konsumenterna med en rad funktioner snarare än innehåll. Detta är ett
strategiskt val som gör att vi anser att Schibsted står väl positionerade inför 2015.
59 % av Schibsted rörelseresultat 2010 kommer från deras internetverksamhet. Sajter
som Blocket.se, Bytbil.com, Prisjakt.nu, Destination.se etc. har börjat bli lönsamma och
tillsammans med innehållsorienterade Aftonbladet.se så förvaltar Schibsted över en
mycket intressant produktportfölj.
I jämförelse med exempelvis Bonnier, vars merpart av internetverksamheten cirkulerar
kring innehåll precis som deras övriga verksamhet, så konkurrerar Schibsted med företag
som har en helt annan historia än de traditionella medieföretagen. Det finns en
internetanpassning redan från början i det värde de skapar för kund och de vanligt
återkommande problemen med att ta betalt för innehåll på nätet tycks inte lika påtagliga i
fallet Schibsted.
Om vi ska dra resonemanget till sin yttersta spets så tror vi, lite tvärtom TV-marknaden,
att innehåll inte har avgörande betydelse för att göra internetverksamheten lönsam för
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traditionella medieföretag. Att ta betalt för printmedier online, antingen via betalväggar
eller läsplattor, är kortsiktigt. Istället är det de funktioner som Schibsted tillhandahåller
som kommer att värdesättas av kund och som är svårare att utsätta för konkurrens.
Framförallt, de får konsumenten att betala.

Media 3.0
Den senare delen av decenniet har kännetecknats av de sociala mediernas genombrott webb 2.0 - där besökaren bidrar med innehåll istället för sajtägaren. Blocket.se, YouTube,
Facebook och Twitter är alla exempel på sajter som skulle vara väldigt ointressanta om
inte konsumenterna själva bidrog i värdeskapandet genom att lägga ut en produkt till
försäljning, en video eller ett meddelande.
Begreppet ”webb 2.0” används ofta för att beskriva nya typer av tjänster, triviala
beteenden i västvärlden eller om positiv/negativ PR för företag. De sociala mediernas
sprängkraft har hamnat i nytt ljus efter folkupproren i framförallt Tunisien, Egypten och
Libyen, liksom efter naturkatastroferna i Japan i början av 2011. Journalistik 2.0 har blivit
ett begrepp som beskriver hur den vanliga människan i många fall ”ersätter” journalisten
i uppdraget att berätta och sprida information om tillståndet efter stora nyhetshändelser.
Fram till 2015 bedömer vi att betydelsen av vanliga människors berättande kommer att
trubbas av till förmån av professionella yrkesmän (journalister) som anpassar sig till
bättre den nya verkligheten. Den nya journalisten anser vi måste vara mycket mer lyhörd
för vilka berättelser som människor vill höra mer om, snarare än att nyhetsredaktionerna
själva försöka skapa en agenda vilka händelseförlopp som anses viktiga att berätta mer
om.
Konsekvensen för framtidens journalistik är att det skapas en hybrid av de traditionella,
ofta auktoritära, journalisterna och den lilla människan på gatan – en människa som
redan idag hörs bättre via en blogg än en megafon.
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