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Executive summar y

Medieföretagen
De mest påtagliga trenderna vi observerat vad gäller mediehusens sammansättning är
dels konsolideringen av medieföretag som skett på marknaden, dels den ökade
ägarkoncentrationen samt den stora ökningen av produktutbudet. Samtliga
medieföretag har ökat sin omsättning, i genomsnitt med drygt 40 %. Antalet TV-, radiooch internetprodukter har ökat med 137 %. Den största förändringen i produktutbudet
bland dessa företag står internetprodukter för, men de digitala mediernas tillväxt märks
även på TV-sidan, där digitaliseringen av TV-sändningarna har medfört en stor ökning av
antalet nischkanaler. I vissa fall har en internationalisering av mediehusen förekommit,
exempelvis hos MTG och Schibsted.
Konsumentmarknaden
Tiden vi lägger på medier har ökat med 17 minuter per genomsnittlig dag. Det medium
som upptar det mesta av vår tid är fortfarande radion, men tiden vi lägger på denna har
minskat med 12 % per dag. Däremot har antalet radiolyssnare en genomsnittlig kvart
ökat med 2,7 %, vilket illustrerar den splittring av mediekonsumtionen som skett
under perioden. Värt att notera är även att den kommersiella radion under 2006 för
första gången varit lönsam.
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På tv-marknaden ser vi att begreppet "Big 5" urholkas allt mer, i takt med den
ökade konsumtionen av nischkanaler. De totala programinvesteringarna för Big 5
har ökat väsentligt under denna period.
Antalet besök på de fem största internetsajterna har ökat med drygt 200 %. Tiden vi
lägger på Internet har ökat med 179 %, eller 34 minuter. Totalt sett har mediehusens
andelar av sessionerna fallit med 24 procentenheter, ytterligare ett tecken på att
vi konsumerar mer och mer fragmentiserat, samt att Internet

påverkar

konsumtionsmönstret för samtliga medier, inte bara för sin egen plattform.
Det mediehus som totalt sett upptar mest av konsumentens tid med medier är Public
Service. Dock är detta det enda hus som under perioden minskat i tid hos
konsumenter. Den största ökningen står Schibsted för, 388 %, eller ca. 10 minuter.
Annonsmarknaden
Annonsmarknadens omsättning har ökat med 48 % för TV, radio och Internet
under perioden. Annonsmarknaden på Internet har vuxit med ca. 125 %. Förändringen i
omsättning

överstiger

förändringen

i

tid

som

ägnas

medierna,

undantaget

internetmarknaden, där omsättningen ännu inte hunnit ikapp. Detta leder till slutsatsen
att Internet fortfarande är undervärderat som reklamplattform.
Innehållsmarknaden
Det historiskt viktigaste skälet till senare årtiondens kraftiga uppsving i priser på tvrättigheter är avregleringen av den europeiska tv-marknaden. Rättigheterna till ett
sportevenemang eller en liga är ofta bara värdefulla om de är exklusiva,
eftersom de annars inte differentierar en tv-kanal från sina konkurrenter.
Det faktum att det nu finns flera köpare driver priserna uppåt i det auktionsförfarande
som rättighetsmarknaden är baserad kring. Rättigheterna för Allsvenskan och Superettan
för femårsperioden 2000-2005 såldes för 600 MSEK och för 2006-2010 för 1 300
MSEK. Som internationell jämförelse kan nämnas de brittiska inrikesrättigheterna för
Premier League som 2002 såldes för 1 024 MGBP och 2006 för 1 700 MGBP.
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Likt utvecklingen bland mediehusen har det även bland produktionsbolagen skett
konsolideringar och omsättningen har ökat. Enskilt störst TV-produktionsomsättning
har Zodiak, som ökat sin omsättning med dryga 250 MSEK, ca 87%.
Ett vanligt fenomen inom branschen är multiplattformsproduktioner, där utsändning
av en produktion sker över flera medier. Radioprogram placerar en kamera i
studion och kan därmed sända live- eller Webb-TV och allt fler produktioner har såväl
en mobil- som en internetkomponent.
Riskkapitalets effekter
Mellan 2002 och 2006 skedde en stor mängd uppköp inom mediemarknaden,
finansierade genom internationella riskkapitalbolag. Detta är en relativt ny företeelse på
denna marknad. Ofta åstadkoms värdeökning genom konsolidering med andra
företag inom samma eller närliggande branscher och därmed skapas skalfördelar och
produktionssynergier.
När värdet är skapat säljer riskkapitalbolagen av mediebolagen. Med andra ord, deras
verksamhet är att skapa potential och effektivisera redan existerande strukturer,
inte att driva medieföretag. På mediemarknaden har de fungerat som en
katalysator. Ett exempel är KKR och Permiras SBS-affär, där deras aktiviteter
möjliggjorde för ProSiebenSat1 att integrera SBS verksamheter i en större internationell
mediesfär.
2010
Utifrån de trender och förändringar vi uppmärksammat för perioden 2002-2006 drar vi
slutsatser kring sammansättningen på mediemarknaden 2010. Vi har använt bland annat
konjunkturutvecklingen i kombination med ovan redovisade konsumtionsmönster för att
peka på framtida utvecklingstrender.
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Internet blir den dominerande
medieplattformen.



Produktutbudet fortsätter
expandera medan ägandet
konsolideras ytterligare.



Konsumenter får större frihet att
skräddarsy sin medieportfölj.



Internetprodukter diversifieras på
lokala marknader.



Samarbeten mellan mediehus som
tidigare varit omöjliga möjliggörs då
gränserna mellan husens verksamheter
luckras upp.



Ägandet av, och verksamheten
inom, mediehusen blir alltmer
internationell.



Kostnaderna för rättigheter fortsätter
att öka.



Reklamen finner alternativa vägar
till konsumenten.



Relationen till annonsörer förskjuts
delvis från TV-kanaler till
produktionsbolag



Medieprodukter blir alltmer
integrerade med varandra



Massmedier blir geografiskt bredare.
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Uppdr aget

Hur ser svensk internet- och etermedieekonomi ut
idag, från ett sammansatt mediehusperspektiv?
-

Hur har denna bild förändrats under de senaste fyra åren?

-

Hur tror vi att den kommer se ut om ytterligare fyra år?

Avgränsningar
I rapporten har vi valt att lägga vikt vid medieföretag med
differentierad verksamhet samt de företag som har störst närvaro
i radio-, TV- och internetsfärerna i Sverige.
Vi har i vår insamling av information begränsat oss till öppna
och etablerade källor, dessa finns redovisade separat under
rubriken ”Referenser”.
Urvalet av de webbsajter som är inkluderade i rapporten är
baserat på KIA-index och den information som finns tillgänglig
där. För att siffror från de olika åren ska vara jämförbara har
åren 2002 och 2006 valts ut som mätpunkter, då det under dessa
år arrangerades Fotbolls-VM och Vinter-OS. Det bör dock
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påpekas att det under den tid som undersökts har varit
högkonjunktur och att den svenska ekonomin har haft en kraftig
tillväxt.
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Inledning

Denna rapport är strukturerad efter vår bild av mediemarknaden som en helhet,
beroende på tre delmarknader; Konsumentmarknaden, Innehållsmarknaden
och Annonsmarknaden. Efter en studie av dessa tre marknader under periodeden
2002-2006, där vi uppmärksammar trender och anmärkningsvärda händelser, målar vi
sedan upp vår bild av svenska internet- och etermediemarknaden för 2010.

Om medieföretagen och dess marknad
Ekonomi är läran om resursallokering. Vi väljer i denna rapport
att granska marknaden utifrån detta perspektiv och vidga den
traditionella bilden av TV-, radio- och internetmediemarknaden
som separata enheter, till att istället betrakta dessa som tre
strategiska plattformsresurser i moderna medieföretag. Den stora
utmaningen medieföretag möter är att de simultant agerar på tre
separata

och

väsensskilda

marknader,

varför

dessa

plattformsresurser måste allokeras och omsättas på bästa vis.
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Figur 1. Medieföretagen och dess marknader
Källa: Bughin, bearbetad.

Medieföretag agerar på tre marknader, som sammansatta kan
kallas för mediemarknaden. Dessa marknader har tre olika
värdekedjor och medieföretagens roller på dessa marknader
skiljer sig därför väsentligt.

Figur 2. Rollerna ett medieföretag har på respektive marknad

Struktur
Rapporten är strukturerad med detta perspektiv i åtanke. Vi
börjar med en beskrivning av mediehusen och hur de förändrats
mellan 2002 och 2006, för att sedan se närmre på hur ovan
nämnda marknader utvecklats under denna tid. Avslutningsvis
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redovisar vi de slutsatser om trender vi har dragit och hur dessa
formar framtidens mediemarknad.
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Medieföretagen

De mest påtagliga trenderna vi observerat vad gäller mediehusens sammansättning är
dels den stora konsolideringen av medieföretag som skett på marknaden, dels
den

ökade

ägarkoncentrationen

samt

den

stora

ökningen

av

produktutbudet. Samtliga medieföretag har ökat sin omsättning, i genomsnitt med
drygt 40 %. Antalet TV-, radio- och internetprodukter har ökat med 137 %. Den största
förändringen i produktutbudet bland dessa företag står internetprodukter för, men de
digitala mediernas tillväxt märks även på TV-sidan, där digitaliseringen av TVsändningarna har medfört en stor ökning av antalet nischkanaler. I vissa fall har en
internationalisering av mediehusen förekommit, exempelvis hos MTG och Schibsted.
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Figur 3. Antal produkter på internet- och etermediemarknaden 2002 och
2006, fördelat på mediehustillhörighet och plattform.
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De företag vi har valt att granska är de s.k. ”mediehus” som
kontrollerar de större delarna av svensk radio-, TV- och
internetverksamhet.
Mediemarknaden har under dessa fyra år blivit märkbart mer
komplex, även för konsumenter. Antalet produkter på de olika
plattformarna för de jämförda mediehusen har ökat från 52 till
123. De viktigaste orsakerna till detta är dels en gynnsam
annonsmarknad och dels den alltmer tilltagande digitaliseringen.
Den största ökningen står Internet för, där Bonniersfären
genomgått den största förändringen, från 6 sajter noterade på
KIAindex år 2002 till 26 stycken år 2006.

MTG
MTG, Modern Times Group, är ett
medieföretag

som

ingår

i

Kinneviksfären. Under 2002 tillhörde
bland annat TV3, ZTV och TV8
tillsammans med Viasat Nature, Viasat
Explorer, Viasat Sport 1,2,3 och
TV1000 sfärens totalt åtta tv-kanaler.
Förutom dessa ingick även fyra radiokanaler och nio webbsajter
i den svenska portföljen. Fyra år senare hade antalet tv-kanaler
ökat med ytterligare åtta, däribland Viasat History, TV shop
24/7, TV1000 Nordic, TV1000 Classic. Kanalen ZTV blev
under året TV6. Koncernen hade fem rikstäckande radiokanaler,
53 lokalradiokanaler och 14 webbsajter.
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MTG - Produktsammanställning
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TV4-gruppen
TV4-gruppens två största ägare 2006
var Nordic Broadcasting Oy med 74,2
procent och MTV Oy med 23 procent.
Värt att notera är att båda dessa bolag
tillhör Bonniergruppen, som under
2006 alltså kontrollerade 97,6 % av
ägandet. Under 2007 köpte Bonnier ut
de andelar av gruppen de tidigare inte ägde, och TV4-gruppen är
nu ett helägt dotterbolag. Koncernen bestod 2002 av TV4 och 16
lokalkanaler med en webbsajt. Fyra år senare hade koncernen
åtta rikstäckande kanaler och lika många lokalkanaler i sin
portfölj. Vinstmarginalen ökade från 5,43 % 2002 till 13,4 %
2006.
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SBS
SBS

Broadcasting

medieföretag

som

Group

är

ett

främst

sänder

kommersiella tv- och radiokanaler där
de utgår från Luxemburg. I Sverige
ägde de 2002 Kanal5 och Canal+ 1, 2
och 3, två radiostationer och en
webbsajt. Fyra år senare hade antalet
tv-kanaler ökat till tio, med bland annat Kanal9, The Voice och
Canal+ Mix. På radiosidan fanns 2006 fem rikstäckande kanaler
och 31 lokalkanaler och koncernen ägde i Sverige totalt åtta
webbsajter. I takt med ökningen i omsättning på 98 %
förändrades även vinstmarginalen från 7,6 % till 20,69 %. Sedan
juni 2007 ägs SBS till 100 % av tyska ProSiebenSat.1-gruppen.

SBS - Produktsammanställning
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Bonnier
Familjeägda Bonnier AB är en av
Sveriges

största

mediekoncerner.

Under 2006 förvärvade Bonnierkontrollerade Nordic Broadcasting
Oy TV4. Detta är dock inte inräknat
i

nedanstående

Koncernens

redovisning.

vinstmarginal

ökade

från -1,67 procent 2002 till 7,8 % 2006.

Bonnier - Produktsammanställning
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ViIVilla.se

Schibsted
Den

norska

mediekoncernen

Schibsted, med huvudkontor i Oslo,
etablerade sig i Sverige i mitten av
1990-talet. Koncernen räknas till en
av de stora aktörerna på den svenska
marknaden och finns i ett 20-tal länder
som t.ex. Finland, Italien, Singapore
och

Latinamerika.

Koncernens

tre

största

ägare

är

Blommenholm Industrier med 26,11 %, State Street Bank med
10,07 % och JP Morgan Chase Bank 6,99 %. 2002 drev
Schibsted i Sverige tre webbsajter. 2006 ägde koncernen tvkanalen TV7 och hade ett flertal webbsajter, som bland annat
tasteline.se, e24.se och svd.se i portföljen.Vinstmarginalen
ökade från 7 % 2002 till 22,5 % 2006.

Schibsted - Produktsammanställning
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Public service
Mediehuset

Public

Service

består av SVT, SR och UR som
ägs av en förvaltningsstiftelse
och finansieras genom radiooch tv-licensen. SVT hade 2002
fem tv-kanaler; SVT1, SVT2,
24, SVT Extra och SVT Europa
samt en webbsajt, svt.se. SR hade under samma tid sex
rikstäckande radiokanaler och 26 lokalradiokanaler. Fyra år
senare hade två tv-kanaler tillkommit, och 24 omvandlats till
SVT24. Nischkanaler som Kunskapskanalen kompletterade tvutbudet.
UR har ingen egen tv-kanal, utan sänder sina program i de andra
public

servicekanalerna,

som

SVT1,

SVT2

och

Kunskapskanalen samt i radiokanalerna.

SVT - Produktsammanställning
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SR.se

Jämförelser mellan mediesfärerna

Figur 4. Vinstmarginalen för de olika mediehusen beräknat som intäkter
genom kostnader (före räntekostnader)

Eftersom public servicebolagens verksamhet är anslagsdriven
och måste utnyttja tv- och radiolicensen helt, exkluderas de från
illustrationen. Det bör även beaktas att Bonniers låga
vinstmarginal, jämfört med de andra bolagen 2006, beror på att
man under året förvärvade TV4.

Figur 5. Antal sända timmar per vecka för ”Big 5”
Att notera är att antalet totala sända timmar har ökat med 53 minuter under en genomsnittsvecka
mellan 2002 och 2006.
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Figur 6. Antalet länder inom vilka mediehusen bedriver sina verksamheter
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Konsumentmar knaden

Tiden vi lägger på medier har ökat med 17 minuter per genomsnittlig dag. Det medium
som upptar det mesta av vår tid är fortfarande radion, men tiden vi lägger på denna har
minskat med 12 % per dag. Däremot har antalet radiolyssnare en genomsnittlig kvart
ökat med 2,7 %, vilket illustrerar den splittring av mediekonsumtionen som skett
under perioden. Värt att notera är även att den kommersiella radion under 2006 för
första gången varit lönsam.
På tv-marknaden ser vi att begreppet "Big 5" urholkas allt mer, i takt med den
ökade konsumtionen av nischkanaler. De totala programinvesteringarna för Big 5
har ökat väsentligt under denna period.
Antalet besök på de fem största internetsajterna har ökat med drygt 200 %. Tiden vi
lägger på Internet har ökat med 179 %, eller 34 minuter. Totalt sett har mediehusens
andelar av sessionerna fallit med 24 procentenheter, ytterligare ett tecken på att
vi konsumerar mer och mer fragmentiserat, samt att Internet

påverkar

konsumtionsmönstret för samtliga medier, inte bara för sin egen plattform.
Det mediehus som totalt sett upptar mest av konsumentens tid med medier är Public
Service. Dock är detta det enda hus som under perioden minskat i tid hos
konsumenter. Den största ökningen står Schibsted för, 388 %, eller ca. 10 minuter.
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Total mediekonsumtion
Den sammanlagda bruttotiden per dag vi i Sverige lägger på
konsumtion av media har ökat med 17 minuter mellan 2002 och
2006. Vi tillbringar därmed 4,8 % mer tid med medier än
tidigare.

351

368

Figur 7. Genomsnittskonsumtion av media räknat i minuter per dygn för
2002 och 2006
Källa: Nordicom 2003 och Nordicom 2007

Det medium som upptar det mesta av vår tid är fortfarande
radion, men tiden vi lägger på denna har minskat med 12 %,
eller 15 minuter per dag. Internet är det enda medium där
konsumtionen ökat under perioden, men uppgången är kraftig 179 %, vilket motsvarar 34 minuter per dag.

TV
Likt mediedygnet blir TV-tittandet alltmer differentierat. Trots
att konsumtionen av TV inte har minskat nämnvärt har de fem
största kanalerna tappat ca. 9 % av tittartiden under perioden.
Den enda av de så kallade ”Big 5”-kanalerna som ökat sin andel
av tittandet är Kanal 5, dock bara med en procentenhet. Den

- 24 -

största enskilda nedgången under perioden står publicservicekanalerna för - 7 procentenheter.

Om man däremot betraktar förändringen på mediehusnivå så
står det klart att ”Big 5” som begrepp blir alltmer urholkat.
Tittarflykten till mer nischade kanaler har inte inneburit en flykt
till mindre oberoende aktörer. Samtidigt som den sammanlagda
tittartidsandelen för Big 5 minskat med hela 9 % har de stora
mediehusens sammanlagda tittartidsandel istället ökat med drygt
1 %.
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87%

89%

Figur 8. Fördelningen av tittartid mellan mediehusen.

Programinvesteringar
Att nischkanalerna har gjort stora landvinningar har inte hindrat
att investeringarna i program för de etablerade kanalerna ökat.
Kanal 5 är den kanal vars programkostnader ökat med störst
andel under perioden.

Figur 9. Förändring i redovisad programkostnad för ”Big 5” samt
förändring av dessas genomsnittliga programkostnad.

Kanalerna har olika målgrupper, vilket innebär att man har olika
typer av kostnader. Rättighetskostnader för amerikanska tvserier som tilltalar ungdomar mellan 15-25 år skiljer sig
väsentligt från kostnaderna för att producera ett smalare
kulturutbud, exempelvis klassisk balett.
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Radiolyssnande
Som nämnts ovan har radiolyssnandet i befolkningen minskat i
tid räknat, men det har även skett andra stora omvälvningar på
radiomarknaden. Mellan 2002 och 2006 förvärvade SBS
Bonniers radioverksamhet samt radionätverket Fria Media där
bland annat Radio Match, Hit FM och Gold FM ingick.
863

886
125
109

Figur 10. Antal simultana lyssnare i tusental under 2002 och 2006
Figur 11. Antal minuter en genomsnittlig lyssnare lyssnar på stationer hos de
olika husen.
*

För MTG ingår siffrorna för NRJ, då MTG äger de svenska sändningsrättigheterna

**

"Övrigt" består av stationer som inte ingår i något etablerat radionätverk eller närradio av vare sig
kommersiell eller Public Service-natur

Även om den genomsnittliga tiden som läggs på radio minskat
så har antalet lyssnare ökat, vilket stämmer väl överens med den
trend av allt mer fragmentiserad mediekonsumtion hos
konsumenter vi sett.
Den starka annonsmarknaden har ökat försäljningsvolymen och
konsolideringen

av

ägare

och

stationer

har

genererat

skalfördelar. Under 2006, för första gången i svensk
reklamradios historia, har verksamheten uppvisat lönsamhet.
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Internet
Internet låter sig inte jämföras direkt med andra medier. Istället
kan man betrakta Internet som en plattform genom vilken andra
medier kan levereras. Detta är särskilt tydligt vid en närmare
granskning av mediekonsumtionens sammansättning, som
skiljer sig väsentligt mellan internetanvändare och de som inte
använder Internet.
387
340

Figur 12. Andel av befolkningen med Internet och andel av befolkningen
med bredband
Figur 13. Mediedygnets
sammansättning
2006
i
minuter
för
internetanvändare respektive icke internetanvändare jämfört med
det nationella genomsnittet
Källa: Nordicom 2007

Mediedygnet är för internetanvändare längre än för övriga, men
det är inte så att de bara adderar internetanvändning till sin
personliga mediekonsumtion. Internetanvändare tittar mindre på
TV och lyssnar mindre på radio, men konsumerar övriga medier
såsom CD-skivor och vissa tidskrifter i högre grad än
genomsnittskonsumenten.
Det finns ingenting i statistiken som tyder på att den stadiga
ökningen i bredbandspenetration skulle minska de närmsta åren,
däremot står det klart att användare med uppringda anslutningar
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368

skaffar bredband i högre takt än det tillkommer nya
internetanvändare.
Då antalet unika besökare som uppmäts för en webbplats inom
en koncern inte nödvändigtvis är samma unika besökare som
mäts för andra webbplatser inom samma koncern så säger en
summering av dessa inte mycket. Vi har därför valt begreppet
sessioner, antalet besök på en webbplats, som värderingsgrund.
Detta begrepp är också det som är närmast länkat till trafik.

Vi använder även här begreppet ”Big 5” för att

Big 5 - Internet

benämna de 5 sajter som har flest besök. Denna

2002

lista skiljer sig dock från sin motsvarighet på TV-

Aftonbladet.se

1

msn.se

sidan, och dess sammansättning är inte konstant

Lunarstorm.se

2

Blocket.se

över tiden utan har förändrats i takt med

Passagen.se

3

Aftonbladet.se

Spray.se

4

Lunarstorm.se

Expressen.se

5

expressen.se

konsumtionen.

Figur 14. Jämförelse mellan antalet sessioner genererade hos mediehusen, de
fem största sajterna och de som inte ingår bland de fem största.
Källa: KIAindex
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2006

Figur 15. Fördelning av sajtbesök för de olika husen.
Källa: KIAindex

Den

stora

förändringen

som

skett

i

konsumtion

av

internetprodukter har i likhet med förändringen av TVmarknaden resulterat i en fördelning av konsumenternas
uppmärksamhet mellan allt fler produkter. Till skillnad från TVplattformen så har dock inte de traditionella mediehusen
tillskansat sig del av denna expansion utan lämnat utrymme för
nya aktörer, antingen i form av etablerade utländska sådana eller
nystartade svenska.

Den sammantagna mediekonsumtionen
Vid en sammanställning av den tid konsumenter lägger hos de
olika mediehusen träder följande figur fram. Public Service är
alltjämt den aktör vi tillbringar mest tid med.
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121,8

2002
36,3

2006

106,9

40,6
25,9

26,4

21,4
1,8

21,9

2,5

2,7

Figur 16. Den sammanlagda tiden en konsument lägger hos de olika
mediehusen en genomsnittsdag. Tiden lagd på Internet är baserad
på antagandet att alla sessioner upptar en lika stor tidsrymd.

Den inbördes ordningen mellan aktörerna har varit konstant över
tiden, men om vi granskar förändringen i procent mätt får vi ett
trendperspektiv.

Figur 17. Procentuella förändringen i sammanlagd tid en konsument
tillbringar hos de olika mediehusen.
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12,3

Annonsmar knaden

Annonsmarknadens omsättning har ökat med 48 % för TV, radio och Internet
under perioden. Annonsmarknaden på Internet har vuxit med ca. 125 %. Förändringen i
omsättning

överstiger

förändringen

i

tid

som

ägnas

medierna,

undantaget

internetmarknaden, där omsättningen ännu inte hunnit ikapp. Detta leder till slutsatsen
att Internet fortfarande är undervärderat som reklamplattform.

Figur 18. Annonsmarknadens korrelation med konjunkturen, indexerade för
år 2002.
Källor: Statistiska centralbyrån och IRM
Figur 19. Annonsmarknadens tillväxt sedan 2002
Källa: IRM
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Vad är det som annonsörerna betalar för? Från medieföretagens
sida sett så levererar de reklamkontakter som genereras av dess
konsumenter, här i form av tittare, lyssnare eller besökare.

Förändringen i reklamintäkter för olika plattformar över tid
borde minst motsvara den förändring i tid konsumenter
tillbringar med respektive plattform och den allmänna
konjunkturen.
Det enda fall där detta inte går att
observera

i

tillgängliga

data

är

internetannonsmarknaden. Detta beror
troligen

på

plattformens

relativa

omognad. Internetannonsering har, på
grund av osäkerhet kring dess värde och
bristen på en kalibrerad medievaluta,
ännu inte nått sin fulla potential kan
därför anses vara undervärderad.
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Innehållsmar knaden

Det historiskt viktigaste skälet till senare årtiondens kraftiga uppsving i priser på tvrättigheter är avregleringen av den europeiska tv-marknaden. Rättigheterna till ett
sportevenemang eller en liga är ofta bara värdefulla om de är exklusiva,
eftersom de annars inte differentierar en tv-kanal från sina konkurrenter.
Det faktum att det nu finns flera köpare driver priserna uppåt i det auktionsförfarande
som rättighetsmarknaden är baserad kring. Rättigheterna för Allsvenskan och Superettan
för femårsperioden 2000-2005 såldes för 600 MSEK och för 2006-2010 för 1 300
MSEK. Som internationell jämförelse kan nämnas de brittiska inrikesrättigheterna för
Premier League som 2002 såldes för 1 024 MGBP och 2006 för 1 700 MGBP.
Likt utvecklingen bland mediehusen har det även bland produktionsbolagen skett
konsolideringar och omsättningen har ökat. Enskilt störst TV-produktionsomsättning
har Zodiak, som ökat sin omsättning med dryga 250 MSEK, ca 87%.
Ett vanligt fenomen inom branschen är multiplattformsproduktioner, där utsändning
av en produktion sker över flera medier. Radioprogram placerar en kamera i
studion och kan därmed sända live- eller Webb-TV och allt fler produktioner har såväl
en mobil- som en internetkomponent.
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Prisutvecklingen för sporträttigheter
Sport är en av huvudingredienserna i tv-tablån. I Europa är
sporten framför andra fotboll – andelen tid som läggs på att titta
på fotboll av det totala tv-tittandet ökade från 10 % till 30 % i
Europa mellan 1982 och 2002.1

Figur 20. Prisökning för sporträttigheter i urval, MSEK per löpår

Marknadstruktur och prisdrivande faktorer
Marknaden för sporträttigheter uppvisar ett antal intressanta
egenskaper, som påverkar prisbilden. Rättigheterna till ett
evenemang eller en liga är ofta bara värdefulla om de är
exklusiva, eftersom de annars inte differentierar en tv-kanal från
sina konkurrenter.2
Det historiskt viktigaste skälet till senare årtiondens kraftiga
uppsving i priser på tv-rättigheter är avregleringen av den
europeiska tv-marknaden. 3Inträde av fler köpare har drivit upp
budgivningen långt över de summor som till exempel EBU
(European Broadcasting Union) som ensam köpare erbjöd.

1
2
3

Jeanrenaud, s.46
Jeanrenaud, s.8

(Jeanrenaud, s.11).
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Konjunkturen är en annan viktig faktor. Ökade annons- och
abonnemangsintäkter ger tv-bolagen större budgetutrymme.
Sportentusiaster är en särskilt attraktiv målgrupp – unga,
köpstarka män.4 Sport är en viktig budgetpost, på internationell
nivå står sport för mer än 20 % av tv-bolagens inköpsbudgetar,
och i vissa fall så mycket som 40 %.

Sportens betydelse fö r en tv-kanal
Kampen om tittarna har gjort idrott till ett av de viktigaste
konkurrensmedlen

mellan

tv-kanaler5.

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.
Exklusiv rätt till ett sportevenemang eller en liga kan betyda
oerhört mycket för en tv-kanals profil. Exempel på detta är
betalkanalen Sky i England, vars snabba etablering och
tittaruppsving under 90-talet till stor del anses vara en direkt
konsekvens av att man säkrade rätten att exklusivt sända
Premier League, från ligans start 1992. 6Sedan dess har Premier
League varit ett stående inslag i Skys tablå, trots stigande priser
(se tabell).
I Sverige har Canal Plus valt samma strategi, och köpt Premier
League för att bygga sin kanalprofil. Branschkällor uppskattar
att Canal Plus skulle tappa 25% av sina abonnenter om de inte
hade Premier League.7
Som tabellerna visar har priserna skjutit i höjden. Värt att notera
i sammanhanget är dock att antalet matcher som avtalen ger rätt

4

(Jeanrenaud, s.7)
(Jeanrenaud, s.1f)
6
(Jeanrenaud s.93f).
7
http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/37/offensivt-spel-om-tv-titt/index.xml
5
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att visa i en liga ofta har ökat, vilket innebär att en prisökning
inte med nödvändighet innebär att priset per match har gått upp.

Påverkan på nya medier
Det närmast omättliga intresset hos tittarna för sport, och
framför allt fotboll, driver nya tjänster som betal-tv, digital-tv,
hd-tv och mobil-tv8. Vid försäljningen av visningsrätter för sport
ingår ofta rätten att sända över webben och i mobiler i paket
med tv-rättigheterna. Detta kan leda till att utbudet i nya medier
begränsas på grund av att tv-bolagen inte utnyttjar rättigheterna
och inte heller säljer dem vidare, av rädsla för kannibalisering på
det egna utbudet. (Jeanrenaud s.11). Å andra sidan blir de nya
mediehusen och operatörerna som är intresserade av att fylla
sina tjänster med innehåll allt starkare och kan ge sig in i
budgivningen mer aktivt, vilket på sikt kan leda till ännu högre
priser.

Data
Allsvenskan
- Köpare

2000-2005

2006-2010

600 MSEK
Sportfive/ISPR

1 300 MSEK
Kentaro

Figur 21. Avtalet gäller Allsvenskan och Superettan. Näst högsta bud kom
från Canal Plus och MTG, ca 1 000 Mkr. Kentaro säljer vidare till
TV4 och Canal Plus
Källa: Realtid.se 9
Premier League
- UK

- Sverige

1992 (1992-1996)
191MGBP

2002 (2003-2006)
1 024 MGBP

2006 (2007-2010)
1 700 MGBP

5 season

3 season

3 season

2004

2006

720 MSEK

1 000 MSEK

8

http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/09/dubbelmoral-gor-svenskal/index.xml
9

http://www.realtid.se/ArticlePages/200602/21/20060221105039_Realtid248/2006022
1105039_Realtid248.dbp.asp
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Figur 22. Sky har haft monopol på Premier League i England sedan 1992,
men senaste rättighetsrundan köpte irländska Setanta ett
sändningspaket.
Källa: News.BBC.co.uk10
Champions League
Sverige

2000-2003
300 MSEK

2004-2007
450 MSEK

Köpare:

MTG

MTG

1998-99
135 M€

2002-2003
523 M€

Internationellt

1994-95
88 M€

Figur 23. Intäkter fördelade till klubbarna, enligt Jeanrenaud, s.45

Källa: DN 11

Produktionsbolagens utveckling
Vi har valt att se närmre på de idag 5 största svenska
produktionsbolagen; Meter Film & Television, Zodiak, Strix
Television, Baluba, EyeWorks Sweden och Titan Media.
Under perioden 2002-2006 skedde en omfattande konsolidering
även på denna marknad. För för att få fram jämförbara resultat
inkluderar vi de bolag som var fristående 2002 men ingår i ett
större 2006, enligt tabellen nedan.
2002

2006

Meter Film & Television

Meter Film & Television

MTV Produktion
Mastiff Media
Jarowskij Enterprises

Zodiak Television

Strix Television

Strix Television

Baluba

Baluba

Stockholm Media

EyeWorks Sweden

Ttan Television

Titan Media

10

http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4156138.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4975632.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Premier_League
11
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=179634
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Källa: Årsredovisningar för respektive bolag

Multiplattformsproduktion
Det är allt vanligare att utnyttja de synergier och storleksfördelar
som uppkommit i och med mediehusens konsolideringar genom
att utnyttja en och samma produktion på flera plattformar.
Eftersom dessa fördelar är svåra att mäta illustrerar vi dessa i
form av exempel.
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The Vo ice
The Voice började som en traditionell radiokanal men har snabbt breddat sitt utbud med
avsikten att utnyttja synergierna mellan radio och tv. Verksamheten finansieras genom
abonnemang, reklam och SMS. The Voice finns på följande plattformar:

Radio
The Voice radiokanal sänder lokalt över Stockholm, Göteborg och Malmö. Kanalens
morgonshow “Vakna med The Voice” sänds, förutom i The Voice TV, direkt i SBS-ägda TV5
och får därmed riksspridning i det analoga tv-nätet.

TV
The Voice TV är en 24-timmars musikkanal, och sänds som betalkanal i det digitala
marknätet. Utbudet är i första hand musikvideor, med enstaka redaktionella inslag - till
exempel nöjesnyheter som produceras i samarbete med Expressen. En del av innehållet är
avfilmade radioprogram.

Webb-radio

Webb-tv

Podcast

Mobil-tv

Övrigt, webb
The Voice driver en nyhetsblogg och communityt MyVoice, “för musikälskare”. Därutöver
finns ett antal SMS-tjänster på kanalens hemsida.
Källor: Årsredovisning SBS Radio AB 2006, SBSRadio.com, TheVoice.se, TheVoiceTV.se, CanalDigital.se,
IDG.se, Kultur.Stockholm.se, DagensMedia.se, Newsdesk.se, Aftonbladet.se

Kanal Lokal
Kanal Lokal sänds i det digitala nätet, och i Comhems analoga grundutbud. Intäkterna
kommer från reklamförsäljning och sponsoravtal.
Expressen, GT och Kvällsposten levererar nyhetssändningar producerade för tidningarnas
webb-tv till Kanal Lokal och merparten av Kanal Lokal i Stockholms redaktionella utbud
produceras i Expressens regi. I Göteborg har man nått framgång med framför allt den tvsända radioshowen “Morrongänget” som görs i samarbete med SBS-ägda Mix Megapol Radio
City. Programmet är populärt och har hjälpt till att etablera kanalen som en intressant lokal
aktör.
Källor: Kanal Lokals årsredovisningar, Dagensmedia.se, Resume.se, Canaldigital.se, KanalLokal.tv, GT.se
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Riskkapitalets effekter

Mellan 2002 och 2006 skedde en stor mängd uppköp inom mediemarknaden,
finansierade genom internationella riskkapitalbolag. Detta är en relativt ny företeelse på
denna marknad. Ofta åstadkoms värdeökning genom konsolidering med andra
företag inom samma eller närliggande branscher och därmed skapas skalfördelar och
produktionssynergier.
När värdet är skapat säljer riskkapitalbolagen av mediebolagen. Med andra ord, deras
verksamhet är att skapa potential och effektivisera redan existerande strukturer,
inte att driva medieföretag. På mediemarknaden har de fungerat som en
katalysator. Ett exempel är KKR och Permiras SBS-affär, där deras aktiviteter
möjliggjorde för ProSiebenSat1 att integrera SBS verksamheter i en större internationell
mediesfär.
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“Nordic Capital –Can al Pl us”-affären
I september 2003 köpte Nordic Capital och Baker Capital Canal Plus av Vivendi Universal
för 640 miljoner SEK. Vid tillfället för affären genomgick Vivendi Universal en finansiell
kris, med en förlust 2003 på 23 miljarder € vilker ledde till ett stort antal avyttringar av
bland annat mp3.com.
I februari 2005 sålde Nordic Capital Canal Plus till SBS Broadcasting för 2,4 miljarder
SEK.

Signifikanta händelser
Under tiden i Nordic Capitals ägo sker inga stora förändringar med Canal Plus, förutom att
viss infrastruktur säljs ut, bland annat en kabelenhet för 700 miljoner SEK. Inga andra köp,
sammanslagningar eller ändrade fokus. Dessutom sluts en del stora rättighetsavtal, bland
annat behåller Canal Plus rättigheterna till Premier League till en prislapp på uppskattningsvis
700 miljoner SEK.
Drygt två år efter affären, i juni 2007, köptes SBS Broadcasting av det tyska
mediekonglomeratet ProSiebenSat.1 för 3,3 miljarder € i syfte att bland annat integrera
Canal Plus i en pan-europeisk mediagrupp. Att SBS ägde Canal Plus och var stor på den
nordiska marknaden rönte uppskattning hos analytiker.
Källor: Ketupa.net, DI.se, CanalPlus.se, ProSiebenSat1.com, DagensMedia.se

“EQT–Com Hem”-affären
I juni 2003 köpte det Wallenbergägda riskkapitalbolaget EQT kabel-tv- och bredbandsbolaget
Com Hem av TeliaSonera för 2,15 miljarder SEK. Affären tvingades fram av
konkurrenslagstiftningen vid sammanslagningen av Telia och Sonera, och skedde under en
period när branschen inte var på topp.
Drygt två år senare, i december 2005 sålde EQT Com Hem till Carlyle Group och
Providence Equity Partners för 10,5 miljarder SEK.

Signifikanta händelser
I mellantiden har Com Hem effektiviserat och investerat tungt i produktutveckling, bland
annat genom att införa en telefonitjänst i utbudet samt fokuserat på en “triple play”-strategi
med tydliga paketerbjudanden. Runt 1 miljard SEK har investerats i infrastruktur. Ebitda var
vid köptillfället 59 miljoner SEK och vid försäljning 700 miljoner SEK.
Källor: ComHem.se, Realtid.se, NyTeknik.se, DI.se, TDCSong.se, IDG.se, Affarsvarlden.se
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“ Per mir a–TDC”-affären
I december 2005 köpte Nordic Telephone Company, ett internationellt konsortium
bestående av Apax, Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts & Co, Permira och
Providence, den danska telekoncernen TDC för ca 97 miljarder SEK. Bland de tidigare
ägarna fanns av den danska pensionsfonden ATP.
I oktober 2007 ägs TDC fortfarande av Nordic Telephone Company.

Signifikanta händelser
TDC har sålt all sin verksamhet utanför Norden och satsar enbart på den nordiska
marknaden med målet att öka sin mediesatsning med 100%. TDCs satsning på
lågprismobiloperatören easyMobile lades ned under slutet av 2006. TDC har givit upp
privatmarknaden i Sverige och satsar uteslutande på företagsmarknaden - kundstocken har
avyttrats till AllTele. Köpeskillingen är inte officiell men uppskattas till knappt 50 miljoner
SEK.
I oktober 2004 köpte TDC Song Networks för 5,5 miljarder SEK i budstrid med Tele2.
Källor: Realtid.se, TDCSong.se, DN.se, RedEye.se, SR.se, DI.se

“Pr oventus–TV4”-affären
I januari 2005 köpte investmentbolaget Proventus 15 % av TV4 från MTG för 510
miljoner SEK. Strax efter köpte Proventus även 15,2 % av rösterna i Alma Media och blev
därmed direkt och indirekt ägare till knappt 19 % av TV4. Affärerna skedde i ett läge när
konkurrensen på marknaden skulle öka, i och med digitaliseringen av marksändningarna. Vid
tillfället sågs TV4s ställning som särskilt hotad av de nya marknadsförhållandena.
I November 2006 köpte Nordic Broadcasting, ägt av Proventus och Bonnier, aktier i TV4 så
att de båda företagen tillsammans ägde 97 % av kanalen. Bland annat köptes Schibsteds 27 %
för 1 460 miljoner SEK.
I Mars 2007 sålde Proventus hela sitt innehav i Nordic Broadcasting till Bonnier, som i och
med affären i praktiken ensamma äger TV4. Inga officiella försäljningssiffror finns men
marknadsvärdet för 50 % av TV4 var vid tillfället 2 700 miljoner kronor.

Signifikanta händelser
I juli 2005 lämnade TV4 Stockholmsbörsens A-lista, på grund av att man inte levde upp till
kraven på ägarspridning. I augusti 2005 presenterade TV4 stora besparingsåtgärder och
förändringar i företaget. Lokaldelen skulle utvecklas liksom gemensam verksamhet i Norden,
något som tog sig uttryck i bland annat ett programförsäljningsenhet, Nordic World. Under
2005-2006 startade ett antal nya nischkanaler och hemsidor under TV4-paraplyet, bland
annat TV4 Fakta, ekonominyheterna.se och Sport-Expressen.
Källor: PrivataAffarer.se, DagensPS.se, DI.se, Realtid.se, DN.se, Proventus.se, Bonnier.se
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“IT Pr ovi der–Kanal Lokal”-affären
2005 köpte Kanal Lokal upp NollEttan och expanderade från Östergötland till Stockholm,
Malmö och Göteborg. IT Provider ägde ca 70 % i bolaget.
I maj 2007 köpte Expressen 20 % av Kanal Lokal genom riktad nyemission. Efter affären äger
IT Provider drygt 56 %.

Signifikanta händelser
Kanal Lokal har sedan starten 2001 gått med förlust i storleksordningen 10-20 miljoner SEK
varje år. Inga offentliga uppgifter om IT Providers investeringar i Kanal Lokal finns tillgängliga.
Kanal Lokal har i första hand funnits i det digitala nätet, men fick plats i Comhems analoga
grundutbud i Göteborg i september 2006, och i Stockholm i oktober 2007. Distributionen i
det analoga nätet gör att kanalen når i stort sett samtliga hushåll i städerna. Kanalen kommer
när det analoga nätet släcks helt 2008 att få full hushållstäckning i samtliga regioner man
sänder i.
Källor: KanalLokal.tv, ProviderVenture.com, Resume.se, GP.se
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2010

Utifrån de trender och förändringar vi uppmärksammat för perioden 2002-2006 drar vi
slutsatser kring sammansättningen på mediemarknaden 2010. Vi har använt bland annat
konjunkturutvecklingen i kombination med ovan redovisade konsumtionsmönster för att
peka på framtida utvecklingstrender.

Figur 24. Förhållandet mellan reklammarknadens
konjunkturen, indexerade för år 2002
Källa: IRM och Statistiska centralbyrån, bearbetade
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omsättning

och

Konjunktur och annonsmarknaden
Annonsmarknadens tillväxttakt förutspås stagnera de närmsta
åren. Detta beror dels på marknadens minskade tilltro till
konjunkturen i stort, och dels på insikten att de senaste årens
extraordinära tillväxt är statistiskt sett osannolik att fortsätta i
samma takt.
Eftersom konjunkturen och annonsmarknaden är så pass tätt
sammanlänkade, och eftersom annonsmarknaden utgör den
största

intäktskällan

för

mediehusen,

har

detta

stora

konsekvenser för mediemarknaden år 2010. Våra huvudteser
kring marknadens sammansättning är följande:
 Internet blir den dominerande medieplattformen.
 Produktutbudet fortsätter
konsolideras ytterligare.

expandera

medan

ägandet

 De samarbeten mellan mediehus som tidigare varit omöjliga av
företagspolitiska skäl möjliggörs då gränserna mellan husens
verksamheter luckras upp.
 Internetprodukter diversifieras på lokala marknader.
 Massmedier blir geografiskt bredare.
 Ägandet av, och verksamheten inom, mediehusen blir alltmer
internationell.
 Kostnaderna för rättigheter fortsätter att öka.
 Reklamen finner alternativa vägar till konsumenten.
 Relationen till annonsörer förskjuts delvis från TV-kanaler till
produktionsbolag
 Medieprodukter blir alltmer integrerade med varandra
 Konsumenter får större frihet att skräddarsy sin medieportfölj.
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Internetmediernas tillväxt

Text kommer

Fler produkter
Nischmarknaden för TV har vunnit mark mellan 2002 och 2006.
I

takt

med

digitaliseringen

och

det

därmed

utökade

sändningsspektrumet möjliggörs ekonomiskt effektiva utbud
med smalare publik än tidigare. Detta är dock inte nödvändigtvis
sant för kommersiell radio, då denna först genom ett minskat
utbud uppnått den kritiska gräns som krävs för ett positivt
resultat.
I takt med internetplattformens framflyttade positioner kommer
även antalet internetprodukter och individualiseringen av dessa
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öka. Detta sker på grund av att Internet är ett smalmedie, vars
leverans inte är baserad på massutsändning. Detta behöver inte
nödvändigtvis ske genom ett ökat antal sajter, utan även genom
ökade möjligheter att själv välja vilken information på en viss
sajt man vill ha.

Ökad konkurrens om lokal media
Detta går även hand i hand med den ökade lokaliseringen av
smalmedieprodukter. Dessa är dock enbart framgångsrika i den
mån de är baserade på de individuella behov konsumenterna har.
Den lokala annonsmarknaden kommer här att spela en stor roll
och en tillväxt i denna kan även ge upphov till en lokalisering av
reklamproduktionsbolag.
Denna rörelse har påbörjats. Expressen och Aftonbladet har
diversifierat sina internetprodukter till den lokala marknaden,
och i likhet med våra slutsatser är det upp till konsumenten om
hon vill nyttja den individualiserade produkten eller ej. Den
lokaliserade mediemarknaden har en stor potential, men att
utnyttja den innebär stora utmaningar. Ägandet på den lokala
mediemarknaden är traditionellt väldigt koncentrerat och ofta
familjeägt. Konsumenterna på marknaden är ofta väldigt bundna
till de traditionella medieprodukterna, vilket den kontinuerligt
starka lokalpressen är ett tecken på, dessa är några av världens
mest lönsamma medieföretag. Bland lokaltidningar har denna
potential hittills utnyttjats genom samarbeten i form av nyhetsoch annonsnätverk, men bland lokala radio- och TV-kanaler har
denna potential ej kunnat realiseras fullt ut.
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Färre ägare
Mönstret är detsamma som vi iaktagit för radio- och TV-bolag
under 2002-2006. Koncentrationen av ägare på mediemarknaden
kommer att fortsätta att öka i takt med att de riskkapitalbolag
som etablerat sig på internetplattformen genom konsolidering
realiserar de synergier och skalfördelar som deras innehav
möjliggör. När detta har skett, och de kan demonstrera
potentialen hos bolagen, avyttrar de dessa i ett färdigt
bolagspaket till ett mediehus med resurserna att driva och
integrera paketet i sin verksamhet.
I de fall uppköp inte är möjligt, exempelvis när parternas alla
bolag inte går att integrera eller några är uppenbara
konkurrenter, kommer istället stora samarbeten ske, oberoende
av vilka mediehus som är inblandade. Dessa samarbeten är ett
resultat av marknadens ökade konsolidering. För att konkurrera
med de företag som kan utnyttja skalfördelar komna av uppköp
måste man hitta alternativa affärsmodeller.
Affären Allers-Hachette vittnar om att inte bara riskkapitalbolag
räknar med att skapa synergier och skalfördelar genom
inorganisk tillväxt. Köpet var säkerligen inte det sista uppköpet
stora mediebolag emellan. Det är fullt möjligt att medieföretag
kommer att söka andra expansionsvägar än horisontell
integration och att försök kommer ske i det vertikala ledet, med
köp av distributörer som följd. Detta har i viss mån skett från
distributörernas sida genom mobiloperatören Tres expansion
mot innehållsmarknaden.
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Nya typer av aktörer
Under

perioden

2002-2006

har

nya

typer

av

aktörer

framkommit, framför allt på Internetplattformen. Vi presenterar
nedan några av dessa som exempel.

3
Hi3G som äger varumärket “3” bildades i augusti 2000 och lanserade sin 3G-tjänst i Sverige
våren 2003. Enligt bolaget har 3 idag mer än 841 000 kunder i Danmark och Sverige. Den
genomsnittliga intäkten per kund ligger på 427 kr/månad och det senaste året har
multimediatjänster, som drar nytta av 3G-nätets höga dataöverföringskapacitet, vuxit som
intäktskälla. Detta som en följd av hårt lanserade tjänster som musiknedladdningar, MSN, tv i
mobilen och framför allt mobilt bredband.
3 har satsat hårt på att utveckla hastigheten i 3G-nätet (HSPA) och erbjuder i dagsläget en
mobil bredbandstjänst med upp till 7,2 Mbit/s. Nya telefoner kan även dra nytta av den högre
kapaciteten i nätet vilket medger multimediatjänster som en musikplattform och mobil-tv.
Källor: Tre.se, IDG.se, Aspiro.com, DI.se

Te l enor
Telenor Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Telenor ASA, som ägs till 54 % av den
norska staten. Under 2005-2006 tog sig företaget in på den svenska marknaden genom ett
antal stora uppköp. Först Bredbandsbolaget för runt 6 miljarder SEK, sedan Vodafone
Sverige för närmare 10 miljarder SEK och slutligen en majoritet i Glocalnet för 500 mijoner
SEK. I Sverige erbjuder Telenor idag mobiltelefoni, fast telefoni och bredband.
Telenor är Sveriges tredje största mobiloperatör med ungefär 19 % marknadsandel, 1,85
miljoner abonnenter. Bredbandsbolaget och Glocalnet har cirka 655 000 abonnenter.
Telenor har satsat hårt på så kallad “triple play”, det vill säga paketering med rabatter för
kunder ju fler telekomtjänster de väljer från samma leverantör.
Källor: Telenor Sverige ABs årsredovisning 2006, Telenor.se, Telenor.com, PTS.se, IDG.se, NyTeknik.se,
E24.se, SvD.se, DI.se, Mobil.se
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Lunar stor m
Ungdomssajten och communityt Lunarstorm bildades 2000 och ägs av LunarWorks Holding
AB. I maj 2006 köpte fastighetsbolaget CLS Holding 50 % av LunarWorks Holding AB,
utöver det 47 %-iga innehav man redan hade och kontrollerar därmed verksamheten helt.
Säljarna var ett 70-tal småägare, och köpeskillingen 170 miljoner SEK, vilket värderade hela
företaget till ca 350 miljoner SEK.
I oktober 2007 köpte CLS Holding återstående 60 % i fotocommunityt Bilddagboken.se och
57 % i språksajten Tyda.se. Sajterna samlas i den nya koncernen Lunar Group, och ambition
finns att expandera ytterligare genom fler uppköp.
Lunarstorms främsta intäktskälla är reklam i kombination med abbonemangsavgifter, en
marknad som ökat kraftigt de senaste åren. Vidare gör företaget marknadsundersökningar,
under namnet Lunar Research. Dessa två källor står för drygt 55 % av omsättningen.
Dessutom tar man betalt av medlemmar för tillgång till extratjänster.

Omsättning
Lunarstorm omsatte 2006 ca 90 miljoner SEK och gjorde en vinst på 11 miljoner SEK.
Källor: Lunarstorm AB årsredovisning 2006, Lunarworks.se, CLSHoldings.com, DI.se

Aller s För lag
Allers Förlag, ägt av danska Carl Allers Etablissement A/S, har anor från slutet av 1800-talet
och är en av Nordens största utgivare av populärtidskrifter. Förlaget ger ut ett 30-tal
papperstidningar, bland annat Allers, Året runt, Hänt Extra och Bilbörsen. På senare år har
Allers Förlag genom uppköp av bl.a. Sprays portal och sajten blogg.se expanderat på webben,
samt även förvärvat franska Hachette. Allers tidningar har ungefär 3,9 miljoner läsare varje
månad. Med annonspaketet Kvinnanet.se når man 1 miljon unika besökare per vecka, varav
800 000 är kvinnor.
Källor: Allers Förlag AB, årsredovisning 2006, DI.se, Newsdesk.se, IDG.se, Vassaeggen.se, Sydsvenskan.se,
E24.se, DN.se, Dagensmedia.se, Kvinnanet.se, Resume.se

Många av dessa nya aktörer förlitar sig på affärsmodeller
uppkomna

i

medieaktiviteter

digitala
där

konvergensmedia,

produkter

inte är

den

sfär

av

bundna till

en

leveransform utan lätt kan omsättas på olika plattformar.
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Figur 25. Exempel på ett distributionsnätverk för leverans av TV. De
varumärken som visas är enbart exempel avsedda att förtydliga
funktionens och aktörens natur.
Källa: Björk, 2006

Rättighetskostnader ökar
Text kommer.

Annonsfinansierade produktioner
– Reklamen finner nya vägar
Annonsfinansierad produktion av innehåll innebär kortfattat att
en tredje part delvis finansierar produktionen, antingen i utbyte
mot produktplacering eller att produktionen främjar den tredje
partens intressen. Ett exempel på detta är då måleribranschen
under

slutet

av

Färgdepartementet

90-talet

upplevde

(en

organisation

en
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svacka
bestående

varvid
av

Målaremästarna,
Svenska

Sveriges

Målareförbundet)

Färgfabrikanters
finansierade

förening

och

produktionen

av

inredningsprogrammet Room Service på Kanal 5.12
Denna typ av finansieringsformer kommer att öka i omfattning i
takt med att annonsörerna får problem att nå ut med
reklambudskapet via traditionella reklamspotar.
Försäljningsansvaret förflyttas delvis från TV-kanalerna till
produktionsbolagen. Detta innebär en förändring i TVkanalernas strategi, från att öka traditionella annonsintäkter till
att sänka programkostnaderna. Detta innebär att de annonsörer
som bidrar till finansieringen av produktionen sannolikt inte
kommer köpa reklamspotar i samma utsträckning som tidigare.
Uppkomsten av så kallad annonsfinansierade produktioner
bidrar således inte nödvändigtvis till en annonseringstillväxt,
utan snarare till en omfördelning av existerande annonsmedel.

Produktintegration
I takt med den alltmer splittrade mediekonsumtionen så blir
produktion för enskilda plattformar allt mindre lönsam. Den
ökade digitaliseringen och mediekonvergensen möjliggör även
allt mer kostnadseffektiva metoder att publicera material på flera
plattformar. Således kommer vi allt mindre att prata om en
ursprungsplattform, utan istället betrakta en produktion som
mångfacetterad där varje enskild facett utgör en plattform,
oberoende om konsumenten tar till sig materialet genom sin
radio, TV, iPod, mobiltelefon eller genom webb.

12

Uppman, D, Aktuellt Måleri 2004
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Konsumenten styr marknaden och utvecklingen
Den ökade produktintegrationen möjliggör större frihet för
konsumenten att tillgodogöra sig ett allt större utbud. Detta
innebär dock även att konsumenten med ett klick kan lämna ett
mediehus produktutbud. Ett konkurrenskraftigt utbud är i detta
fallet, där byteskostnaden för konsumenten är nästintill noll, det
enda sättet att behålla och utöka sin marknadsandel gentemot
konsumenter och i förlängningen annonsmarknaden. Som ett
resultat kommer konsumenten alltid välja det som passar henne
för stunden och därmed optimera sitt eget mediepaket. Vinnaren
i den relativt hårda konkurrens mediemarknaden befinner sig i
2010 är med andra ord konsumenten. Skulle någon medieaktör
inte leverera det material konsumenten vill ha förlorar denne
aktör sagda konsument.
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