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1 INLEDNING 
Sveriges tv-historia sträcker sig över 50 år bakåt i tiden. 1956 beslutade Sveriges Riksdag att tv-

sändningar skulle införas.1 Under de fem decennier som gått har tv-mediet varit med om stora 

förändringar som formats av bland annat utvecklingen av nya tekniska innovationer. 

Mediebranschen i världen befinner sig just nu i en av de största förändringsprocesser som någon 

bransch någonsin har upplevt. Förändringarna sker inom områden som berör policyfrågor, teknik, 

ökad konkurrens samt publikens ändrade vanor och livsstil.2 Under de dryga 50 år som vi har 

kunnat ta emot tv-sändningar har det utvecklats en rad nya distributionsformer, vilka även har 

förändrat våra vanor för hur vi tillägnar oss tv-innehåll. 

 

Idag är mobil-tv det mest omskrivna området på tv-marknaden. Mobil-tv-sändningar via 3G-nätet 

har varit i bruk i ett par år, men nya tekniska standarder har nu utvecklats som medför att mobil-tv-

marknaden väntas dra till sig ännu fler konsumenter. Snart kan det vara lika självklart att se på tv i 

mobilen som det är att skicka sms idag. Undersökningar som gjorts visar att mobilkunderna känner 

sig redo och mobil-tv anses ha potential att bli den nya tillväxtteknologin inom 

kommunikationsområdet. 

 

Det är många aktörer som verkar på denna växande marknad. Industrin som tillverkar de tekniska 

terminalerna driver på utvecklingen tillsammans med programbolag och mobiloperatörer. Även 

politisk reglering har en hand med i mobil-tv-marknadens framtid. EU-kommissionen räknar med 

att 2008 blir ett avgörande år för införandet av mobil-tv i Europa.3 Hur kommer det sig att 

marknaden utvecklas just nu och vilka är drivkrafterna bakom denna förändring?  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6213&a=73371, (2007-10-01) 
2  Picard, (2005), s. 57 
3  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0409:SV:HTML, (2007-10-12) 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna uppsats är att studera drivkrafterna bakom mobil-tv-marknadens utveckling och 

undersöka eventuella hinder för dess utbredning. Jag ämnar även undersöka politiska aktörer och 

dess inflytandet över denna nya distributionsform. Min ambition är att detta högaktuella ämne ska 

belysas ur ett aktörsperspektiv och ge en ökad förståelse för hur det går till när en ny mediemarknad 

och distributionsform växter fram.  

 

Dessa frågeställningar ligger till grund för uppsatsens undersöknings- och analysdel. 

 

• Vilka är drivkrafterna bakom mobil-tv-marknadens utbredning? 

• Vilka eventuella hinder finns för marknadens utbredning? 

• Vilket inflytande har politisk reglering? 

• Hur samarbetar olika aktörsgrupper på mobil-tv-marknaden och vad innebär det? 

 

 

1.2 Avgränsningar och förtydliganden 

När jag benämner mobil-tv som ett nytt tekniskt system, syftar ”nytt” på att det är nu som mobil-tv 

har potential att bli en lyckad massmarknad i och med att ny teknik utvecklats. Vad gäller mobil-tv-

marknadens geografiska avgränsning är dess utbredning aktuell för hela världen, men de aktörer jag 

studerar verkar på den svenska samt europeiska marknaden. 
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2 METOD OCH KÄLLKRITIK 
Min uppsats är ett resultat av en kvalitativ studie. En kvalitativ ansats används när man vill ha svar 

på frågor som var, när, hur och varför. När man vill ta reda på hur människor resonerar eller när 

man vill kartlägga och urskilja olika handlingsmönster är det lämpligt att använda sig av en 

kvalitativ studie. Vilken ansats man antar, kvalitativ eller kvantitativ, bestäms utifrån uppsatsen 

syfte.4 Jag har i min empiriska undersökning inhämtat kvalitativ information både från intervjuer 

och från skriftliga dokument.  

 

2.1 Primärkällor  
Primärkällor baseras på information som inhämtats från personer som själva varit med om en 

händelse. Dessa källor anses ha en hög trovärdighet då det är originalkällan man studerar.5 

Centralitet är här ett viktigt begrepp som syftar på att en primär källa är centralt placerad i 

förhållandet till det man undersöker, d.v.s. att källan har så pass nära relation till 

undersökningsobjektet att den kan redogöra med högst relevant information.6 De personer jag har 

intervjuat är alla ansvariga för mobil-tv inom sin bransch, därmed upprätthålls en hög grad av 

centralitet. 

 

2.1.1 Intervjuer 

Jag har utfört fyra kvalitativa intervjuer för att få tillgång till förstahandsinformation från insatta 

aktörer på mobil-tv-marknaden. Syftet med mina intervjuer var att ta reda på hur respektive 

aktörsgrupp ser på mobil-tv-marknaden och dess utveckling. 

 

2.1.2 Urval av intervjupersoner  

Urvalet av mina intervjupersoner grundade sig på att jag sökte information från aktörer med olika 

erfarenheter av mobil-tv. Jag började med att definiera fyra stora aktörsgrupper med olika uppgifter 

inom mobil-tv-marknaden. Mitt urval av intervjupersoner var därmed strategiskt, då jag på förhand 

visste vilka aktörsgrupper jag ville studera. Mobil-tv är en distributionsform vars aktörer har sitt 

ursprung i både tv-branschen samt i mobiltelefonibranschen. Jag valde därmed att intervjua två 

personer från respektive bransch. I fortsättningen benämner jag intervjupersonerna respondenter. 

 

 

 

                                                 
4  Trost, (1993), s.7 
5  Kylén, (2004), s.11 f. 
6  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, (2003), s.309 
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Aktör          Företag                Respondent                        

Programbolag SVT Gunnar Slott 
Politisk aktör Teracom Joakim Strandqvist 
Tekniktillverkare Ericsson Fredrik Johansson 
Mobiloperatör 3 Erik Hörnfeldt 
 

Nedan följer en presentation av respondenterna samt en beskrivning av intervjutillfället. 

 

Gunnar Slott är projektledare på enheten SVTi, som är samlingsnamnet för Sveriges Televisions 

interaktiva tjänster. Enheten inkluderar Svt.se, digital text-TV, samt deras mobila tjänster. Han har 

varit projektledare för SVT:s mobil tv-tjänst från dess start i oktober 2005. Samtalsintervjun ägde 

rum den 12 september 2007 och varade i ca 30 minuter.    

 

Joakim Strandqvist är projektledare för mobil-tv-enheten på Teracom, Sveriges oberoende 

nätoperatör. Telefonintervjun ägde rum den 4 oktober 2007 och varade i ca 15 minuter. 

 

Fredrik Johansson är projektkoordinator för mobil-tv-avdelningen på teknikföretaget Ericssons 

huvudkontor i Lund. Telefonintervjun ägde rum den 5 oktober 2007 och varade i ca 15 minuter. 

 

Erik Hörnfeldt är informations- och PR-ansvarig på mobiloperatören 3. Jag fick svar på mina 

frågor via e-post, eftersom Erik Hörnfeldt inte hade möjlighet att ställa upp på en telefonintervju. 

Frågorna besvarades den 24 september 2007.    

 

2.1.3 Intervjufrågor 

Intervjun med Gunnar Slott på SVTi hade en låg grad av standardisering, vilket bland annat 

innebär att det inte finns någon strikt guide för i vilken ordningsföljd frågorna skall besvaras. Den 

intervjuade får gärna bestämma ordningsföljden.7 Jag hade dock antecknat de frågor som jag ville 

ha besvarade så att jag i slutet av intervjun kunde kontrollera att alla frågor besvarats. Att jag inte 

hade möjlighet att utföra samtalsintervjuer med samtliga aktörer har sin grund i tidsbrist hos 

respondenterna. Vid telefonintervjuerna hade jag vid min första kontakt med respondenterna 

berättat om uppsatsens syfte och intervjufrågorna skickades i förväg via e-post så att det vid 

intervjutillfället fanns en intervjuguide att följa. Dessa frågor hade därmed en hög grad av 

strukturering, då frågorna jag ville ha besvarade på förhand var tydligt utformade, d.v.s. 

strukturerade. Telefonintervjuer uppvisar ofta en hög grad av standardisering då denna 

                                                 
7  Trost, (1993), s.15 
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intervjusituation inte lämpar sig för mera djupgående frågor och svar.8 Jag eftersträvade att 

genomföra samtalsintervjuer med samtliga aktörer, men då detta inte var möjligt anser jag ändå att 

telefonintervjuer var en relevant metod för att få fram information. När man vill ha svar på hur 

personer upplever sin situation eller om frågorna är av känslig karaktär är det av större vikt att man 

har ett personligt möte med personerna man intervjuar.  

 

Intervjufrågorna berör dessa teman och finns redovisade i sin helhet i bilaga 1. 

 

• Drivkrafterna bakom mobil-tv-marknadens utbredning 

• Hinder för mobil-tv-marknadens utbredning  

• Hur politisk reglering påverkar mobil-tv-marknaden 

• Hur samarbetet ser ut mellan de olika aktörerna 

 

2.1.4 Rapporter och pressmeddelanden 

En huvuddel av mitt empiriska material utgörs av rapporter, pressmeddelanden och dokument från 

företag och statliga organ. Dessa är primärkällor på så vis att de utgörs av information som inte 

tidigare har publicerats och som har producerats av en originalkälla.9 Vid användandet av denna typ 

av källor har jag varit noga med att kontrollera dess aktualitet, och tagit del av de källor som varit 

daterade så sent som möjligt.  

 

2.2 Sekundärkällor 
Sekundärkällor anses vara mindre pålitliga än primärkällor eftersom informationen baseras på data 

som återges i ett andra led, antingen i skriftlig eller i muntlig form. Man bör därför ställa sig mer 

kritisk till sekundärkällor än till primärkällor.10  

 

2.2.1 Internet 

Källor från Internet ska behandlas med varsamhet. Elektroniska källor kan vara svåra att kontrollera 

då webbplatsers innehåll har en tendens att ofta bli föremål för förändringar. Elektroniska källor 

anses därför inte hålla samma höga standard som skriftliga tryckta källor eller muntliga. I 

Uppsatshandboken skriver Siv Strömquist att man som regel bör vara lika kritisk till elektroniska 

källor som till tryckta. Jag är av uppfattningen att man bör vara mer kritisk till den information som 

är publicerad på Internet. För mig har det varit positivt att information på Internet kan uppdateras 

kontinuerligt. Då mobil-tv-branschen ständigt utvecklas kan den senaste informationen publiceras 
                                                 
8  Trost, (1993), s. 16 
9  http://www.ub.umu.se/amnesguider/guide/typer2.htm, (2007-10-01) 
10  Kylén, (2004), s.11 f. 
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på Internet snabbt och enkelt. I min uppsats har jag använt mig av ett stort antal elektroniska källor. 

Det är av stor vikt att man letar efter författarangivelser vid elektroniska källor, d.v.s. att man 

observerar vem som skrivit artikeln samt uppger det i käll angivelsen11 NyTekniks webbtidning har 

skrivit mycket om mobil-tv-marknadens utveckling och gett mig uppdaterad och användbar 

information. Deras affärsidé är just att skriva artiklar som behandlar ”det nya” inom teknikområdet. 

Jag anser att de uppgifter jag har använt mig av härifrån är tillförlitliga då deras artiklar oftast utgår 

från orginalkällan, d.v.s. att de har pratat med personer ansvariga på t.ex. Teracom eller att de tagit 

del av pressmeddelanden från EU. 

 

2.3 Källkritik 
Källkritik är en samling metodregler som används vid ifrågasättandet av sanningshalten och 

trovärdigheten i publicerat material. Man bör se dessa regler som ett hjälpmedel som underlättar 

arbetet med att tolka utsagor av olika former. Vare sig man ska kontrollera sanningshalten i en ny 

forskningsrapport eller skrifter som är flera hundra år gamla bör man ha ett källkritisk 

förhållningssätt. I dagens informationssamhälle där information kan spridas över hela världen 

genom ett enkelt klick på datorn ställs det extra höga krav på att journalister, medborgare och 

forskare kritiskt värderar information.12    

 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitetsbegreppet kan kortfattat förklaras genom att man ställer sig frågan. Undersöker jag 

verkligen det som jag avser att undersöka? Det skall finnas en hög överensstämmelse mellan de 

teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna.13 Validitet innebär att man ska sträva 

efter att enbart samla in relevant data och undvika data som inte leder fram till några slutsatser. Data 

som ”skymmer sikten” bör undvikas.14 Reliabiliteten talar om för oss hur pass tillförlitliga 

uppgifterna är. Hög reliabilitet uppnås då data är stabila även om yttre omständigheterna förändras. 

Genom att upprepa samma datainsamlingsmetod ett flertal gånger genom test-retestmetoden kan vi 

kontrollera dess stabilitet. Detta kan tyckas vara enklast att utföra vid kvantitativa undersökningar, 

men även mjukdata så som åsikter och upplevelser kan uppvisa en form av stabilitet, exempelvis då 

flera källor pekar åt samma håll.15  

2.3.2 Oberoende samtidighet och tendens 

För att bedöma sanningshalten i de påståenden och fakta som man studerar finns det ett par gyllene 

                                                 
11  Strömquist, (1999), s. 52 
12  Esaiasson m.fl. (2003), s.303  
13  Ibid. 
14  Kylén, (2004), s. 12  
15  Ibid. 
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regler som jag har haft i åtanke under mitt uppsatsskrivande.   

 

• Oberoende. Man måste kunna lita på att det material man arbetar med innehåller tillförlitliga 

påståenden. Detta kan man undersöka på tre sätt. 

a) Möjligheten att bekräfta berättelser. Om två personer vittnar i samma fråga och framför 

liknande svar så har trovärdigheten stärkts. Detta är mest aktuellt vid historiska påståenden.    

b) Avståndet mellan berättare och berättelse. Man litar mer på en källa som varit centralt 

placerad till det aktuella studieobjektet. Jag har strävat efter att främst ta del av 

förstahandskällor. (ex. orginalrapporter före artiklar som skrivit om rapporten). 

c) Berättarens grad av oberoende. Innebär att berättaren inte ska påverka berättelsen eller 

att någon annan yttre omständighet skall göra det. Det är dock svårt att helt undgå detta, 

men man bör ha detta i åtanke för att för att se hur det eventuellt kan påverka berättelsen. 

Förväntningar och hot är exempel på otillbörlig påverkan.  

 

• Samtidighet syftar på tidsaspekten. Ju längre tid som förflyter mellan det inträffade fram 

tills att det blir nedtecknat eller berättat desto mer troligt att uppgifter kan innehålla 

felkällor. Mina respondenter arbetar dagligen med mobil-tv och är väl uppdaterade inom sitt 

område. 

 

• Tendenskriteriet utgår ifrån berättaren. Exempelvis kan intervjupersonen känna lojalitet till 

verksamheten man ställer frågor om vilket resulterar i mindre sanningsenliga svar.16 Mina 

respondenter ska företräda sina företag, men jag upplevde ej att de gav färgade svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16  Esaiasson, m.fl., (2003), s. 304-311 
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3 BAKGRUND 
I detta stycke beskriver jag kortfattat tv-mediets introduktion och utbredning, mobiltelefonins 

historia samt utvecklingen av nya sätt att ta till sig tv-innehåll. Jag belyser viktiga händelser som är 

centrala för att förstå dagens situation på mobil-tv-marknaden. Som exempel var införandet av tv i 

Sverige en problemfylld process där en rad olika aktörer var inblandade i den politiska 

beslutsgången.17  

 

3.1 Televisionens historia 
Det var under mitten av 1920-talet som skotten John Baird konstruerade ett system som kunde 

överföra bilder. Denna teknik vidareutvecklades av amerikanaren Vladimir Zworkin några år senare 

till ett elektroniskt system där även bilder kunde omvandlas.Införandet av tv i Sverige hade en 

relativt trög start. Redan på 1930-talet demonstrerades den nya uppfinningen, men det kom att dröja 

ända fram till mitten av 1950-talet innan tv-sändningar kom igång på riktigt. Radiolyssnandet hade 

en stark ställning och många upplevde att det var för tidigt att satsa på tv.18 Sverige hade 

möjligheten att haka på det engelska och amerikanska försprånget, men politiker och 

opinionsbildare var skeptiska under denna tid och ansåg att tv var en typisk ”USA-produkt”.19 Men 

det var faktiskt Storbritannien som var först med att sända tv i större skala.1936 började BBC i 

England med regelbundna tv-sändningar.20 Under andra världskriget upphörde tv-sändningarna helt 

och hållet i Europa. Även intressekonflikter var en orsak till att tv-sändningarna kom igång lite 

senare i Sverige. Både Televerket och Radiotjänst var intresserade av att sköta 

programproduktionen och teknikhanteringen.21 En seriös diskussion om huruvida det var lämpligt 

att införa tv-mediet i Sverige tog sedan fart när kriget var slut. Vissa röster hävdade att tv både var 

kvalitetssänkande och förflackande, medan andra önskade se en utbyggnad. Att andra länder i 

Europa nu hade infört tv-sändningar hade en påskyndande effekt.22 1954 kom till slut de första tv-

sändningarna igång och 1956 beslutar Sveriges Riksdag att televisionen ska byggas ut för att införas 

i de svenska hemmen.23 När tv-mediet väl kom igång så gick utvecklingen fort. Sverige var det land 

som sålde flest tv-apparater under fotbolls-VM 1958. Under de kommande 10 åren skulle 

televisionen i Sverige expandera oerhört snabbt vilket ledde fram till beslutet att införa ytterligare 

en tv-kanal. TV2 introducerades för svenska folket 1969. Införandet av färg-tv var en stor händelse 
                                                 
17  Severson, (2004), s. 68 
18  Ibid. 
19  Hadenius och Weibull, (2003), s. 177  
20  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6213&a=73371, (2007-10-01) 
21  Petersson och Pettersson, (2007), s. 188 f. 
22  Hadenius och Weibull, (2003), s. 177  
23  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6213&a=73371, (2007-10-01) 
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på 1970-talet, men det var främst på 1980-talet som de stora förändringarna för tv-mediet skedde.24  

3.1.1 Ny distributionsteknik  

På 1980-talet kom en ny distributionsteknik till Sverige, vilket innebar stora förändringar för den 

hittills så sammanhållna tv-marknaden. Tv-satelliter medförde att det nu blev möjligt att sända tv-

signaler över stora geografiska områden. Denna introduktion medförde att nya privata 

aktörsgrupper kunde göra entré på marknaden.25 Det var finansmannen Jan Stenbeck som på 

nyårsafton 1987 startade den reklamfinansierade kanalen TV3. På denna tid var det förbjudet med 

reklam-tv i Sverige, men detta problem kunde kringgås genom att sändningarna skedde via satellit 

från London. Några år senare skulle detta förbud upphävas vilket snart skulle bana väg för 

införandet av en helsvensk reklamfinansierad kanal, TV4.26 Omkring 1970 började man tala om ett 

nytt medium - videon. Men det var först på 1980-talet som videomarknaden på riktigt började breda 

ut sig i Sverige vilket medförde att man kunde se på tv på ett helt nytt sätt. Videomarknadens 

utbredning är ett bra exempel på hur en ny distributionsteknik finner sin publik, skriver Hadenius 

och Weibull. I Sverige hade videon en relativt långsam start. Det fanns under uppbyggnadsfasen ett 

flertal olika tekniska standarder att välja mellan, men VHS skulle visa sig vara den mest 

konkurrenskraftiga. I och med att man bestämde sig för ett tekniskt system tog videoförsäljningen 

fart och marknaden började växa. När videon kom till Sverige uppstod det en överdriven oro, vilket 

det ofta gör vid införandet av nya distributionsformer och ny teknik. Tv-marknaden har sedan 

videon lanserades upplevt liknande fall av oro, avregleringen och digitaliseringen av tv-

marknaden.27  

 

3.2 Mobiltelefonins historia 
Samma år som tv-sändningar infördes i Sverige 1956 skapade Televerket, (nuvarande TeliaSonera) 

och Ericsson världens första helautomatiska mobiltelefonisystem. Biltelefonen som den kom att 

kallas, var minst sagt otymplig med en vikt på ca 40 kg men väckte trots det stor internationell 

uppmärksamhet. 1979 är Jan Stenbeck med och bildar mobiloperatören Millicom Inc i USA. 1980 

köper Kinnevik Svenska Företagstelefon AB som sedan byter namn till Comviq. 1981 utvecklades 

det som brukar kallas för ”första generationens mobiltelefoni”, NMT (Nordiska Mobiltelefoni 

Systemet). Andra generationens mobiltelefoni introducerades 1991 - GSM (Global System for 

Mobile Communication) vilket innebar en övergång till digitala signalöverföringar. Nu kunde man 

sända textmeddelanden (SMS) mellan mobiltelefonerna. Detta system hade tagits fram genom ett 
                                                 
24  Petersson och Pettersson, (2007), s.190 ff. 
25  

http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2002/tvarsnittnr22002/tv3ochmytenomenteknikdrivenutveckling.4.6703f9bd10e
07db4ff18000142.htm, (2007-10-01) 

26  Petersson och Pettersson, (2007), s.201 f. 
27  Hadenius och Weibull, (2003), s.181 f. 
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europeiskt samarbete. GSM-tekniken spred sig som en löpeld över hela världen.1991 hade systemet 

16 miljoner användare. Idag har antalet användare passerat tre miljarder, vilket motsvarar 45 

procent av världens befolkning.28 2002 introducerades 3G-nätet på marknaden vilket medförde att 

överföringskapaciteten mellan mobiltelefoner och basstationer blev mycket bättre, närmare 40 

gånger snabbare än GSM tekniken. Detta medförde att det utvecklades en rad nya 

användningsområden för mobiltelefonen och den kom att bli något mycket mer än ett 

kommunikationsverktyg. Att lyssna på musik och att överföra rörliga bilder och ta emot e-post blev 

nu möjligt. När det talas om 3G-nätets nackdelar handlar det ofta om den bristfälliga täckningen. I 

storstäderna har 3G-nätet en täckning på 97 procent men täckningen är desto glesare på 

landsbygden. 3G är den teknik som har möjliggjort mobil-tv-sändningar.29 
 

3.3 Nya sätt att ”se på tv” 
Sedan tv-sändningar introducerades i Sverige i mitten av 1950-talet har ett flertal nya 

distributionsformer utvecklats. Men det är huvudsakligen under de senaste 20 åren som struktur och 

innehåll på mediemarknaden har utvecklats och skiftat så snabbt.30 Framväxten av ny teknik 

innebär också att innehållet som den producerar förändras samt att det skapas nya mönster för hur vi

ser på tv.

 

 

 ett 

                                                

31 Tiden då tv-apparaten fungerade som ett hemmets altare och då hemmen möblerades så 

att all uppmärksamhet riktades mot tv:n är förbi. Beskrivningen av hur nästan hela svenska folket 

sitter bänkade framför tv:n för att titta på samma underhållningsprogram på lördagskvällarna känns*

inte heller lika aktuell idag. Utvecklingen inom medieområdet har medfört att vi idag ser på tv på

mer splittrat sätt. Tv-apparaten har dock inte helt spelat ut sin roll i våra hem, men att knäppa på 

tv:n är bara ett av flera sätt att ta till sig tv-producerat material.32 En ny undersökning från 

Mediavision, som är ett oberoende analysföretag, visar att 15-74-åringar har ökat sin konsumtion av 

webb-tv med 70 procent under det senaste året.33  

 

Idag är tv-tittandet via mobila enheter en växande marknad. I en undersökning från MMS, (Media 

Mätning Skandinavien), uppgav 52 procent av testdeltagarna att de kan tänka sig titta på tv från sin 

mobiltelefon.34 Dessa siffror visar hur nya beteenden för hur vi konsumerar tv-innehåll håller på att 

växa fram. Men att tv-apparaten i sig håller på att slås ut av andra tekniker för tv-mottagning är det 

 
28  www.mobilen50ar.se/Faktablad.pdf, (2007-10-01) 
29  http://www.tre.se/templates/Sporg3_03.aspx?id=4873, (2007-10-01) 
30  Hadenius och Weibull, (2003), s. 254 
31  Hvitfelt, (2000), s.13  
*  Se bilaga 2 för beskrivning av MMS verksamhet och undersökningsmetoder 
32  Petersson och Pettersson, (2007), 185 f. 
33  http://www.mediavision.se/Templates/News1.aspx?PageID=30b0c7ac-2feb-487c-bd2a-2f5a0c25cbec, (2007-10-

01)  
34  http://www.teracom.se/?page=5422&display=8624:12505, (2007-10-01)  
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inte fråga om. I fjol såldes det över 700 000 tv-apparater, vilket var ett historisk rekord.35 Även om 

det utvecklats ett flertal nya sätt att ta del av tv-sändningar uppger 70 procent av de tillfrågade, i en 

undersökning som genomfördes hösten 2006, att det fortfarande är viktigt att kunna se på tv på 

samma sätt som man gör idag.36 Vad som kännetecknar de nya distributionsformerna är att man inte 

längre är rumsligt låst till en tv-apparat för att kunna ta emot tv-sändningar. Nätoperatören Teracom 

beskriver förändringen av tv-konsumtionen i samhället idag.37  

 
•  Fast plats        →     rörlig plats   
•  Bestämd tid    →     min tid 
•  Tv-tablå         →     min tablå 

 

Dessa punkter sammanfattar de egenskaper som television via mobila enheter möjliggör. Man kan 

ta med sig mobilen överallt och ta del av tv-sändningar. Man kan välja när man vill se ett visst 

program och att utforma sin egen tv-tablå kommer att bli möjligt i framtiden.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35  http://itbranschen.idg.se/2.998/1.110944, (2007-10-01) 
36  http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?ItemId=6058, (2007-10-01) 
37  www.iva.se/upload/Verksamhet/Teracom_IVA.pdf , (2007-10-01)  
38  Gunnar Slott, SVT, (2007-09-12)  
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4 INTRODUKTION MOBIL-TV 
I detta kapitel presenterar jag grundläggande information om mobil-tv för att ge en bild av var 

mobil-tv-marknaden befinner sig idag.  

 

4.1 Tekniken 
Mobil-tv innebär att man kan överföra rörliga bilder och ljud, d.v.s. audiovisuellt innehåll, till en 

mobil enhet. I dagsläget realiseras mobil-tv via 3G- nätet, en teknik där mobiloperatörens telenät 

används. Tv-mottagning i mobilen blir möjlig då en förbindelse mellan mobiltelefonen och 

operatörens nät upprättas. Detta system kallas för unicast och innebär att det skickas en enskild 

sändning av innehåll till varje enskild mobiltelefon. Detta system har sina begränsningar, då det är 

kapacitetskrävande och enbart klarar av att hantera ett visst antal användare samtidigt för att bra 

ljud- och bildkvalitet ska upprätthållas. Det har nu utvecklats nya system där ett obegränsat antal 

användare kan ta del av samma sändning samtidigt utan att det sker försämringar av kvaliteten. 

Detta system bygger på traditionell broadcast-teknik, som står för utsändning av radio- och tv-

sändningar.39 Denna teknik går under namnet IPDC, (Internet Protocol Datacasting), och är en 

kombination av rundradioteknik och IP-teknik, som är det språk som datorer kommunicerar med på 

Internet. IPDC möjliggör förmedling av digitala kommunikationstjänster till mobila enheter och kan 

nå ut till ett stort antal användare samtidigt.40 Antingen för man in broadcast-tekniken i 

mobiltelenäten eller så använder man de redan befintliga broadcastnäten, d.v.s. de som används för 

digitala radio- och tv-sändningar.41 Broadcasttekniken medför att man kan ta del av hela tv-tablån 

och inte bara förinspelat material eller delar av kanalutbudet som det ser ut idag.42 Det har utförts 

en rad olika tester av boadcasttekniken i ett flera länder runt om i världen, bland annat i Sverige. A

man idag inte kan införa denna teknik i mobiltelefonerna beror på att det finns ett flertal olika 

standarder att välja mellan och man har inte kommit överens om vilken broadcast-teknik som är 

mest lämplig för den europeiska mobil-tv-marknaden. DVB-H, (Digital Video Broadcasting  for 

Handhelds), är en  av de stora standarder som kan komma att dominera på marknaden i Europa i 

framtiden. T-DMB och MBMS är namn på andra standarder som lika väl kan byggas in i mobilt-tv-

telefoner.

tt 

                                                

43 Mobil-tv är en växande marknad i hela världen. Pilottest av broadcast- tekniken DVB-H 

 
39  www.teracom.info/pub/6901/Företagsbroschyr.pdf , (2007-10-06), s.18 
40  www.regeringen.se/sb/d/8420/a/64375;jsessionid=apgIo1E29Az9 – 15k, (2007-10-02), s.169 
41  Bengtsson, m.fl., (2006), s. 54 
42  http://www.teracom.se/?page=5785, (2007-10-01) 
43  http://www.nyteknik.se/art/45057, (2007-10-01) 
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har utförts i ett 40-tal länder, däribland Australien, Kanada, Sydafrika, Indien, Indonesien, Kina och 

Sverige. I dagsläget finns DVB-H tekniken i kommersiellt bruk i Italien, Finland och Sydkorea. 

Parallellt med att tekniken som möjliggör mobil-tv-sändningar har utvecklats så har även 

mobiltelefonernas kapacitet blivit mer och mer avancerade. Högupplösta skärmar, stora 

lagringsutrymmen och inbyggda kameror ingår i de flesta telefonerna idag. EU:s definition av 

mobil-tv avser endast broadcast-sändningar. Detta för att det redan finns strategier och en rättslig 

ram för sändningar via 3G-nätet. Det är broadcast-tekniken som möjliggör utsändning till flera 

användare och anses därmed vara nyckeln till ett lyckat införande av en massmarknad. 

 

4.2 Frekvensutrymmet 
Det frigörs ett frekvensutrymme vid nedsläckningen av det analoga marknätet i samtliga EU-länder 

och det pågår nu en diskussion om huruvida mobil-tv är den tjänst som ska få ta del av detta 

utrymme. Frekvensutrymmet lämpar sig bra för mobila multimedietjänster, men i Sverige samt i 

många andra länder är det ännu oklart om mobil-tv får ta plats här.44 Det lutar därför åt att 

broadcast- och unicast-tekniken kommer att användas sida vid sida, då mobila nätverk från och med 

2008 väntas att ha förmågan att kombinera dessa system.45 De stora tv-programmen som många 

användare vill se samtidigt kommer att lanseras med broadcast-tekniken och unicast används till 

specifika sändningar som olika tittare beställer vid olika tillfällen.46 Broadcasttekniken kan som jag 

förklarade tidigare både byggas in i mobiltelenäten och i det marksända nätet där utrymme snart 

frigörs. Frågan om frekvensutrymmets framtid diskuteras i ett stycke längre fram i uppsatsen.   

 

4.3 Utbud och prissättning 
Mobil-tv introducerades på den svenska marknaden under 2006 och idag erbjuder samtliga 3G 

operatörer tv-tjänster genom sina portaler. Mottagningen är dock fortfarande begränsad till de 

områden som har 3G täckning. Ett stort antal kanaler finns tillängliga för dem som har tillgång till 

tjänsten och utbudet ökar väldigt fort. För ett och ett halvt år sedan hade Tele2/Comviq åtta kanaler 

tillgängliga i deras mobil tv-utbud.47 Idag har de ett utbud som sammanfattar över 30 kanaler.48 

Även 3 har ett utbud på över 25 kanaler. TeliaSonera håller sig till ett kanalutbud på 10. Vad gäller 

prissättning så varierar den mellan de operatörer som idag erbjuder mobil-tv vilka är 3, TeliaSonera, 

Tele2/Comviq och Telenor. Hos vissa operatörer kan man välja att betala ett pris per kanal, men det 

                                                 
44  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0409:SV:HTML, (2007-10-07) 
45  Gunnar Slott , SVT, (2007-09-12) 
46  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil-tv, (2007-09-16)  
47  Bengtsson m.fl., (2006), s. 56 
48  

http://www.editorial.tele2.se/?page=tele2se_privat_mobiltelefoni_mobiltjanster_tv&t2page=privat_mobiltelefoni_m
obiltjanster, (2007-10-01) 
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vanligaste är att man betalar för ett färdigt kanalpaket. Både 3 och TeliaSonera har i dagsläget 

erbjudanden för 69 kronor i månaden. Detta är ett fast pris där både tv-innehåll och trafikkostnad är 

inkluderad.49 Utbudet i kanalerna är huvudsakligen delar av de direktsända programmen, som läggs 

upp som så kallade ”loopar”, vilket innebär att materialet är tillgängligt dygnet runt. Vissa kanaler 

väljer också att sända egenproducerat material som är särskilt anpassat till mobiltelefonerna.50  

 

4.4 Pilottest  
Media Mätning Skandinavien utförde under 2006 en pilotstudie på uppdrag av Teracom i samarbete 

med SVT/UR, SR, Telenor, Boxer, ATG och Nokia. Detta är ett av de större pilot-test som utförts,  

och det test som mest varit inriktat på att få fram svar om hur konsumenterna uppfattar mobil-tv-

tjänsten. Två andra pilot-tester har gjorts men detta är det mest omfattande och involverar ett flertal 

aktörer från media- och mobiltelebranschen. I undersökningen som baserades på DVB-H tekniken 

deltog 402 personer mellan 18 och 59 år. De bodde inom tjänstens täckningsområde d.v.s. 

Sundbyberg och Stockholm och deltog i studien mellan den 7 oktober och den 31 januari 

2006/2007. I testet ingick 13 olika kanaler. Testpersonerna fick svara på frågor om tjänstens 

innehåll vid flera tillfällen under denna period. Detta är en sammanfattning av undersökningens 

resultat: 

 

• Inställningen till tv i mobiltelefonen efter att testet slutförts var mycket positiv. 87 procent 
anser att tjänsten är mycket bra, bra eller ganska bra. 
 

• Tre huvudsyftet till varför man tittar på tv i mobiltelefonen. 
a) Fördriva tiden b) Underhållning c) Hålla sig uppdaterad/informerad. 
 

• Testdeltagarna var positivt överraskade över den goda bild- ljud- och textningskvalitén på 
sändningarna. 

 
• Täckningen i det utsatta täckningsområdet har fungerat mycket bra. Hade täckningsområdet 

i testet varit större och om det hade funnits täckning i tunnelbanan hade man tittat mer. 
 

• Man efterfrågar en kombination av traditionell tv-tablå och valfrihet att köpa egna program. 
För detta vill man betala en fast kostnad i månaden. 

 
• Förväntningarna på tv-tjänsten man haft före start har infriats för en majoritet av 

testdeltagarna. 
 

• 57 procent av testdeltagarna är beredda att betala 10-40 kronor i månaden för att få tillgång 
till tv i mobilen. 32 procent är beredda att betala 50-100 kronor. Endast 10 procent är inte 
beredda att betala för denna tjänst.51 

                                                 
49  http://www.tre.se/templates/ExtStartPage.aspx?id=5795; http://www.tele2.se/mobil-start.html, (2007-10-01)  
50  http://tv4.se/554776.html, (2007-10-01) 
51  http://www.teracom.se/?page=5777, (2007-09-04) 
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5 TEORETISK BAS 
I detta avsnitt lyfter jag fram mediemarknaden ur ett aktörsperspektiv. Min teoretiska grund utgörs 

av en beskrivning av hur aktörer agerar och samarbetar vid införandet av ett nytt tekniskt system. 

Även teoretiska begrepp som berör tekniken som möjliggör mobil-tv samt drivkrafter bakom en 

mediemarknads framväxt presenteras i detta kapitel. 

 

5.1 Sociotekniska system 
Lena Evertsson, forskare på Göteborgs universitet på institutionen för journalistik och 

masskommunikation, har skrivit en avhandling om hur det gick till när TV4 introducerades på den 

svenska tv-marknaden. Hon betonar att det inte går att se aktörer och drivkrafter isolerade från 

varandra, som motsatta eller separata enheter, utan att man ständigt måste se på marknaden som ett 

växelspel mellan en rad olika aktörer och krafter.  

 

Ewertsson anser att man kan benämna så gott som all modern teknik som sociotekniska system. Ett 

sådant system består av en mängd olika sammanlänkade och ständigt interagerande komponenter 

med varierande karaktär. De kan vara materiella och immateriella, mänskliga och icke-mänskliga. 

Termen socioteknisk syftar på att man inte kan se utvecklingen av tekniska system som autonoma, 

d.v.s. oberoende av andra krafter; ekonomiska, kommersiella, sociala, kulturella, geografiska och 

politiska. Människor och organisationer bör även ses som aktörer som är relaterade till tekniken, så 

som ägare och tillverkare av olika slag men också de som utnyttjar tjänsterna, användarna. Det finns 

även institutioner som sätter upp regler för hur olika aktörer får agera genom att de stiftar lagar och 

exempelvis utformar tekniska standarder av olika slag. Alla dessa grupper är viktiga att beakta för 

att förstå framväxten av ett nytt tekniskt system. Inom sociotekniska system urskiljer Ewertson två 

större aktörsgrupper, systembyggare och allmänheten. Gruppen systembyggare utgörs av dem som 

målmedvetet på olika sätt driver på utvecklingen av systemet, exempelvis teknik- och 

produktutvecklare. Allmänheten består av slutanvändare, medborgare och den allmänna opinionen. 

De utgör den ekonomiska och sociala grund som ett nytt teknisk system är beroende av för att den 

överhuvudtaget ska ha möjlighet att etablera sig på marknaden. Det krävs därmed att allmänheten 

handlar på ett visst sätt och att de tar vissa aktiva beslut för att en ny marknad ska lyckas. Man 

måste exempelvis få konsumenter att investera i rätt mottagarutrustning. De sociotekniska systemen 

befinner sig ständigt i en förändringsprocess, som påverkas av både inre och yttre omständigheter 
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och som omformas i interaktion med den föränderliga omgivningen. Komplexa förändringar äger 

rum hela tiden och det krävs därmed en aktör som kan försvara och skapa gränser för dessa system. 

Regering och riksdag ansvarar för denna uppgift.52 Ju mer komplex en ny kombination är desto 

viktigare är det för entreprenörer att få med sig andra komponenter och människor för att lyckas. I 

utvecklingen av sociotekniska system är systembyggare ständigt upptagna med att identifiera och 

försöka lösa olika konflikter och problem. En aktörs styrka ligger i att kunna knyta till sig ett stort 

antal stabila element och att kunna avskilja störande moment. I försöken att introducera nya system 

är aktörer ständigt sysselsatta med att värva varandra och bilda allianser och stabila relationer. Både 

lyckade och misslyckade sociotekniska system kan ses som resultat av förhandlingar och 

kompromisser.53 

 

5.2 Nya medier 
Det var på 1970-talet som man började använda sig av detta begrepp och man syftade då främst på 

att de nya distributionskanalerna skiljde sig från traditionell radio och tv. När man idag talar om nya 

medier är det inte bara tekniken man syftar på utan även förändringen i hur vi tar till oss olika 

medieformer. De nya distributionsformerna beskrivs ofta som delar av större nätverk.54 De nya 

medieformerna har ofta sin grund i äldre medieformer och anpassar sig därefter till de nya 

förutsättningarna. Exempelvis är nättidningen baserad på papperstidningen. Grunden till denna 

utveckling ligger i digitaliseringen som är en förutsättning för konvergens.55 
 
5.2.1 Digitalisering och konvergens  

Den digitala tekniken som de nya medierna bygger på är uppbyggd av binära koder vilket innebär 

att all data såsom bild och ljud omvandlas till digitala signaler. Fördelar med digitaliseringen är 

bland annat att innehåll kan komprimeras så att utrymme frigörs som kan utnyttjas till bland annat 

fler kanaler.56 För tv-mediet har den digitala tekniken inneburit en rad fördelar, såsom ökad 

möjlighet till interaktiva tjänster samt att vi i högre utsträckning kan välja när vi vill se ett 

program.57 Konvergens betyder ordagrant sammansmältning och möjliggörs genom den digitala 

tekniken.58 Medietyper som tidigare varit separerade kan nu lagras, bearbetas och distribueras på 

liknande sätt. Nätkonvergens innebär att olika infrastrukturella nät som används för 

                                                 
52  Ewertsson, (2005), s.15 ff.; 

http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2002/tvarsnittnr22002/tv3ochmytenomenteknikdrivenutveckling.4.6703f9bd10e
07db4ff18000142.htm, (2007-10-01) 

53  Ewertsson, (2005), s.18-21 
54  Hadenius och Weibull, (2003), s.255 
55  Hvitfelt och Nygren, (2005), s. 23 
56  Lister, Dovey, Giddings, Grant, Kelly, (2000), s.16; Severson, (2004), s. 54 
57  Severson, (2004), s. 57 
58  Ibid., s.23 
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informationsöverföring integreras och blir bärare av likartade tjänster. Tjänstekonvergens innebär 

att olika kommunikations- och innehållstjänster kan överföras så att de blir tillgängliga i samma 

medium. Med apparatkonvergens menas en sammansmältning av olika sorters mottagare vilket 

medför att man kan ta del av olika medieformer i samma apparat. Exempelvis kan man surfa på 

Internet via mobiltelefonen.59 Dessa tre former av konvergens utgör en kommunikationskedja: 

Nätkonvergens (kanalen). Apparatkonvergens (sändaren och mottagaren). Tjänstekonvergens 

(innehållet som transporteras). Denna kedja bidrar sedan till att marknadskonvergens skapas. 

Marknadskonvergens innebär att företag som tidigare verkat inom helt olika områden närmar sig 

varandra och därmed börjar konkurrera på samma marknad.60 Ett exempel på detta är att 

nätoperatörer, exempelvis mobiloperatörer nu börjar producera innehåll till de egna kanalerna, 

vilket tidigare inte ingått i deras uppgifter.61 

 

5.3 Drivkrafter bakom en mediemarknads framväxt 
 

5.3.1 Tekniska drivkrafter  
Det finns en överdriven tro på att det är tekniken som driver fram en ny mediemarknad. Jan 

Stenbeck, grundare av TV3 hävdade bestämt att ”teknik vinner över politik”. Stenbeck ansåg att han 

kunde erövra den då så sammanhållna tv-marknaden just för att teknikutvecklingen förde med sig 

affärsmöjligheter som möjliggjorde att lagstiftning och politik kunde kringgås. Det teknikdrivna 

perspektivet på hur en ny marknad växer fram delas av många. Politiker, forskare och journalister 

som analyserar utvecklingen inom tv-området i slutet av 1900-talet förklarar ofta att det blev som 

det blev på grund av att marknaden var ”teknikdriven” och att politiker och politisk reglering blev 

överkörda av den nya tekniken och ny teknisk utveckling. Kritiker menar att det försiggår ett mer 

komplext samspel mellan de olika aktörerna än så, och avfärdar därmed denna beskrivning. Att Jan 

Stenbeck kunde starta en ny kanal för den svenska publiken ses av dem mer som ett resultat av 

politiska diskussioner och beslut.62 På engelska finns ett begrepp technology push där man ställer 

sig frågan hur det kommer sig att nya medietekniker växer fram. Är det för att det verkligen finns 

ett behov av dem eller utvecklas de bara för att tekniken som möjliggör dem existerar?63 
 
5.3.2 Kommersiella drivkrafter  
                                                 
59  Ibid; http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Asv-

SE%3Aofficial&hs=fOb&q=marknadskonvergens&btnG=S%C3%B6k&meta=, (2007-10-01) 
60  Manovich, (2000), s.11 
61  Hvitfelt och Nygren, (2005), s.17 
62  

http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2002/tvarsnittnr22002/tv3ochmytenomenteknikdrivenutveckling.4.6703f9bd10e
07db4ff18000142.htm, (2007-10-01) 

63  Pavlik, (1998), s.7 
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Det nyliberala opinionsklimat som tog vid på 1980-talet medförde en rad förändringar för det 

svenska mediesamhället. Tidigare hade medieinnehållet en stark koppling till opinionsbildningen i 

samhället. Efter satellitkanalernas intåg hade en rad nya aktörer klivit in på marknaden, och man 

upplevde en förskjutning från en politisk syn till en mer ekonomisk syn på mediesystemet. Att 

multinationella företag även började ta plats inom mediesektorn var också något nytt.64 Idag är de 

kommersiella krafterna mycket drivande inom mediemarknaden.65 Vinstbegreppet kopplas 

vanligtvis samman med kommersiellt styrda företag, men även public service-företagen är beroende 

av vinst för att finansiera sin verksamhet.66 Ekonomiska krafter påverkar till stor del hur medierna 

agerar på marknaden samt vilket innehåll de producerar. De svenska medierna bidrar till landets 

ekonomi genom att de årligen omsätter 160 miljarder kronor och bidrar med 3,5 procent av 

bruttonationalprodukten. Ekonomiska krafter har stor betydelse för hur innehållet som medierna 

erbjuder ser ut och hur medieföretagen sinsemellan konkurrerar med varandra och påverkar även 

slutpriset som kunderna betalar för medietjänsterna. De kommersiella företagens huvudsakliga 

uppgift är att maximera publikandelar, annonsintäkter och att verka för en effektiv användning av 

de egna resurserna. Public service-bolagen måste se till att vara så attraktiva som möjligt angående 

sina sociala, kulturella och politiska behov samt maximera publikandelar. Det är under de senaste 

två decennierna, som överlevnad på mediemarknaden har blivit mer komplex och riskabel. Denna 

utveckling har delvis sin grund i politiska ställningstaganden och förändringar som utförts av 

reglerande myndigheter samt att en ny konkurrenssituation har uppstått.67 
 
5.3.3 Produktdriven marknad 

Utvecklingen av ny teknik och produktutveckling har kommit att bli en stor guldgruva inom den 

globala investeringsmarknaden. Även de som producerar samt distribuerar innehåll i de nya 

medierna är stora aktörer på mediemarknaden. Enorma summor läggs på att utveckla nya produkter 

och skapa ett produktanpassat innehåll som sedan ska attrahera så många människor som möjligt.68 

Aktörer utvecklar ständigt nya produkter som möjliggör nya sätt för hur vi kan ta till oss 

medieinnehåll. Den digitala tekniken har medfört att medier konvergerar vilket medfört att man kan 

komma åt olika tekniska funktioner i samma produkt. Vi kan exempelvis lyssna på musik och läsa 

e-post i mobiltelefonen vilket har ökat möjligheterna för produktutveckling. 

 

5.3.4 Publikens roll på mediemarknaden 

                                                 
64  Hadenius och Weibull, (2003), s. 444 
65  Hvitfelt, (2000), s.13  
66  Picard, (2005), s. 58 
67  Ibid. s. 57 ff. 
68  Hvitfelt, (2000), s.13 
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För att en ny medieprodukt ska överleva på marknaden krävs det att konsumenterna är villiga att ta 

till sig den nya produkten eller tjänsten. I dagens konkurrenssituation, som utgörs av ett ökat antal 

sändare av mediebudskap, är det av stor vikt att medieföretagen fångar publikens uppmärksamhet 

för att de ska lyckas i sin verksamhet. Medieföretagen måste då producera ett medieinnehåll som är 

attraktivt för användarna och det måste erbjudas till ett pris som konsumenterna är villiga att betala. 

Publikens villighet att betala för en medieverksamhet sägs idag vara den främsta ekonomiska 

faktorn för medieföretagen. I och med konkurrenssituationen är det av stor betydelse att man agerar 

så att man fångar publikens uppmärksamhet, som har begränsade resurser vad gäller tid och pengar, 

som kan spenderas på information, kommunikation och underhållning.69   

 

5.4 En global marknad 
Som en följd av globaliseringen har mediemarknaden kommit att bli mer och mer beroende av 

omvärlden, vilket medfört att mediemarknaden i Sverige även påverkas av beslut som fattas utanför 

våra landsgränser. Satellitkanalerna gjorde sitt intåg på mediemarknaden i mitten av 1980-talet 

vilket medförde att det isolerade nationella mediesystemet upplöstes i Sverige. SVT som tidigare 

haft monopol på tv-marknaden fick nu konkurrens från nya kanaler.70 Globaliseringen har även 

medfört att ett fåtal stora globala mediekonglomerat äger en större del av mediemarknaden i 

världen. De nordiska länderna har kämpat för att stå emot de stora företagen genom att gynna sina 

egna medieföretag. Ett problem är dock att överstatligheten inom EU hindrar medlemsländerna från 

att med statligt stöd gynna de nationella medieföretagen. Detta är ett exempel som visar på att det 

blir allt mer komplicerat att föra en nationell mediepolitik. Globaliseringens utbredning och en ökad 

europeisk integration är krafter som blir allt starkare i mediepolitiken71  

 

5.4.1 EU om reglering av mediemarknaden 

På EU:s hemsida kan man läsa om deras syn på reglering inom mediemarknaden. De skriver att de 

regleringar, inom detta område, som påbörjades på 1990-talet bidrog till att telemarknaden 

avreglerades vilket både skapade tillväxt och bidrog till sjunkande priser för tjänster inom 

telemarknaden. Idag omfattas samtliga medlemsländer av ett av EU uppsatt regelverk. 2003 

beslutade EU att alla teknologiska inrättningar och nätverk som överför någon form av elektronisk 

kommunikation ska omfattas av regler framtagna av EU. Detta regelverk ska främja utvecklingen 

av marknaden samt skydda publika och privata intressen inom den elektroniska 

kommunikationssektorn. Genom att skapa en väl sammanhållen marknad i Europa ska man främja 

                                                 
69  Picard, (2005), s.59 
70  Petersson och Pettersson, (2007), s.201 
71  Hvitfelt och Nygren, (2005), s.22 
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dess tillväxt. En stabil marknad som är uppbyggd av 27 medlemsstater och en halv miljon 

konsumenter ska få aktörer att etablera sig. EU har även haft en hand med i spelet angående 

medlemsstaternas sändningsregler. EU-instansen Audiovisual Media Service Directive har till 

uppgift att uppdatera de europeiska sändningsreglerna vilka även omfattar mobil-tv. Att EU 

engagerar sig i enskilda länders sändningsregler uppger de är för att stimulera den europeiska 

broadcast-industrin.72 EU har även haft en hand med i frågor som rör digitaliseringen av marknätet. 

Det europeiska ministerrådet har meddelat medlemsländerna att de bör ha övergått till digital 

distribution av tv-sändningar senast år 2012 .73 

 

5.4.2 Europeiska kommissionen 

EU-kommissionen är en fristående aktör som inte är bunden till de nationella regeringarna. De 

företräder EU och arbetar för att verksamheten ska gagna unionen som helhet. Kommissionen 

utarbetar förslag till nya EU-lagar som de lägger fram för Europaparlamentet och rådet. 

Kommissionen är ett verkställande organ som genomför politiken, handlägger program samt 

utnyttjar anslagen. Kommissionen utgörs av representanter från samtliga medlemsländer och de 

benämns kommissionärer.74  

 

5.5 Politiska aktörer på den svenska mediemarknaden  
Mediemarknaden ändrar ständigt form i sin struktur och dess innehåll, men politisk reglering 

kommer troligtvis alltid i någon form att vara en medverkade aktör på mediemarknaden. Banden 

mellan medierna och det politiska systemet har länge varit starkt i Sverige.75 Dagspressen växte 

exempelvis fram genom ett system med partipress.76 Den kritiska granskningen och debatten sägs 

ha fått ett ökat utrymme i och med att medier har konvergerat.77 Den politiska kontrollen över 

medierna kan även lyftas fram genom att beskriva politikers agerande vid införandet av nya medier. 

När videon lanserades i Sverige på 1970-talet agerade politikerna med viss oro eftersom de ansåg 

att denna nya distributionsform var ett hot mot det traditionella mediesystemet. Man gjorde ett par 

utredningar men de resulterade inte i några statliga åtgärder, då vissa ansåg att man på 

industripolitiska sätt kunde stimulera utvecklingen, medan andra verkade för restriktiva åtgärder.78 

Sammanfattningsvis kan man säga att de politiska ambitionerna att styra medieutvecklingen har 

varit mindre lyckade. Den politiska kontrollen över medierna sägs även ha minskat sedan 

                                                 
72  http://ec.europa.eu/dgs/information_society/regulation/index_en.htm, (2007-10-01) 
73  Gunnar Slott, SVT, (2007-09-12) 
74  http://www.europa.eu/institutions/inst/index_sv.htm, (2007-10-01) 
75  Hvitfelt och Nygren, (2000), s. 30 
76  Hvitfelt och Nygren, (2005), s.21 
77  Hvitfelt och Nygren, (2000), s. 30 
78  Hadenius och Weibull, (2003), s. 285 
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avregleringen tog fart och medier mer och mer började styras av marknaden. Globaliseringen har 

även haft sin inverkan på den politiska sfärens inflytande över medierna. Detta är en utveckling som 

Sverige delar med resten av de europeiska länderna.79   

 

Den politiska styrningen diskuteras ofta och har blivit ifrågasatt av både politiker, programbolag 

och medier. Särskilt under införandet av digital-tv i Sverige gick debatten varm och där kunde man 

urskilja två dominerande förhållningssätt till politisk styrning. Att politiker utövar ett ohämmat 

maktutövande inom en bransch de inte borde ha intressen i, eller att de genom sin närvaro stärker 

marknaden och public service-televisionens framtid. 80 

 

5.5.1 Beslutsfattare  

Det finns ett flertal politiska instanser som är involverade i utvecklingen av en ny mediemarknad.  

Post- och telestyrelsen är ett fristående statligt organ som är ansvariga för bevakningen av de 

verksamhetsområden som berör tele-, IT, radio och post. Inom området för elektronisk 

kommunikation skall PTS bl.a. främja ett effektivt resursutnyttjande så att användarna får största 

möjliga nytta av dem.81 De ska kontinuerligt följa upp bevakningen inom dessa områden och 

kontrollera att lagarna efterföljs samt gå ut med relevant information till användare och allmänhet.82 

Radio- och tv-verket är en myndighet som ger tillstånd för all sändningsverksamhet inom 

medieområdet (närradio-, privata lokalsändningar samt tillfällig sändningsverksamhet). De arbetar 

direkt under Kulturdepartementet. De registrerar alla som bedriver sändningsverksamhet enligt 

radio- och tv-lagen. De har även i uppdrag att följa medieutvecklingen, bevaka radio, tv, 

branchstruktur och mediepolitik, för att sedan förse Regeringskansliet och andra intressenter inom 

medieområdet med information.83 Deras arbetsuppgifter har utökats de senaste åren och de har 

arbetat med att bereda ansökningar om sändningstillstånd för marksänd digital-tv. 2003 fick de även 

i uppdrag att påskynda övergången till en gemensam tv-standard.84 Teracom (som även består av 

dotterbolaget Boxer TV-Axcess AB) är det statliga bolag som är ansvarig för all 

sändningsverksamhet i Sverige. Teracoms största projekt de senaste åren har varit nedsläckningen 

av det analoga marknätet och införandet av det digitala nätet vilket har skett etappvis sedan 2005. 

Den första februari 2008 ska samtliga tv-sändningar i marknätet baseras på den digitala tekniken.85  

 
                                                 
79  Hvitfelt och Nygren, (2005), s.21 
80  Seversson, (2004), s. 68 
81  www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=3036 – 16k, (2007-10-01) 
82  Severson, (2004), s.65  
83  http://www.rtvv.se/se/Om_RTVV/, (2007-10-01) 
84  http://www.rtvv.se/se/Om_RTVV/verksamhet/, (2007-10-01) 
85  http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2004/05&bet=K15, (2007-

10-02) 
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6 EMPIRI 
Här presenterar jag den information jag inhämtat från samtliga aktörer som jag studerat vilka är: 

EU, Post- och telestyrelsen, Radio- och tv-verket, Teracom, programbolag (SVT), mobiloperatörer 

(3), och tekniktillverkare (Ericsson). Först presenterar jag samtliga aktörer och dess roll inom 

mobil-tv-marknaden. I ett andra stycke sammanställs svaren från intervjuerna. 

 

6.1 Aktörer på mobil-tv-marknaden 
När en ny teknik eller distributionsform växer fram är det naturligt att fler sektorer och nya aktörer 

finner sin plats på den nya spelplanen.86 Digitaliseringen har bidragit till att tv-branschen och 

mobilbranschen nu kan föras samman vilket medfört att en ny marknad har skapats där flera aktörer 

med olika inbördes intressen tagit plats. 

                   

                      Tv-branschen►                ►Mobil-tv◄            ◄ Mobiltelefonibranschen 

                                          
Figur 1. Mobil-tv är en sammanslagning av tv-branschen och mobiltelefonibranschen. 

 

6.1.1 EU 

Införandet av mobil-tv i Europa har varit en långsam process. I mars 2006 inrättades Europeiska 

rådet för mobila radio- och tv-sändningar, EMBC, (European Mobile Broadcasting), vilka utgjordes 

av representanter från telekomföretag, hårdvarutillverkare, programvaruproducenter, 

innehållsproducenter, radio och tv. Denna grupp skulle diskutera och komma fram till lösningar 

som främjar mobil-tv-utvecklingen i Europa. De lyckades dock inte komma överens om några 

branschstyrda lösningar vilket medförde att EU-kommissionen beslöt sig för att ingripa. Den 

tillsatta kommissionen uppmanar idag samtliga 27 medlemsstater att påskynda utvecklingen av 

mobil-tv i Europa. I mitten av juli 2007 gick de ut med en mobil-tv-strategi "Communication on 

Strengthening the Internal Market for Mobile TV". EU-kommissionären Viviane Reding uttalade 

sig i samband med detta:   

 

                                                 
86  Hvitfelt, (2000), s.13 
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Mobilsändning är en fantastisk möjlighet för Europa att behålla och stärka sin ledande ställning inom 
mobilteknik och audiovisuella tjänster. Europa står idag vid en skiljeväg. Antingen kan vi ta ledningen 
globalt – som vi gjorde när vi stödde mobiltelefonistandarden GSM som utvecklades av europeisk 
industri – eller också kan vi låta andra regioner lägga beslag på den största delen av den lovande mobil-
TV-marknaden. 'Vänta och se' är inte ett alternativ. Det är dags för Europas industri och regeringar att 
koppla på mobil-tv:n. Ett ökat samarbete mellan myndigheter och industri är vad som krävs för att 
Europa inte ska hamna på efterkälken. Om vi vill att mobil-tv ska bli nästa ekonomiska drivkraft för 
teknisk och industriell tillväxt så får vi se till att skapa det utrymme som krävs för att tjänsterna ska ta 
fart.87 
 

För att mobil-tv-tjänsten i Europa ska bli framgångsrik anser EU-kommissionen att man främst 

måste agera inom tre områden: En gemensam standard, koordinering i frevensfrågan, samt 

gynnsamma regleringsvillkor.  

 

Standard 

Kommissionen förespråkar att man ska enas om en teknisk standard som samtliga EU-länder ska 

använda sig av. Detta för att minska den marknadsfragmentering som uppstått i och med att det 

funnits ett flertal alternativ på marknaden att välja på för mobil tv-sändningar. Ett lyckat exempel 

där man tidigare enade sig kring en teknisk standard var i utvecklingen av GSM-tekniken. Även då 

gick kommissionen in för att främja utvecklingen av marknaden. I deras mobil-tv-strategi förmedlar 

kommissionen att de anser att DVB-H är den bästa kandidaten för framtidens mobil-tv och att de nu 

ska börja arbetet med att införa den i EU:s officiella lista över standarder. Detta kommer att 

medföra att medlemsstaterna mer eller mindre blir skyldiga att främja denna användning. De 

framhäver dock att den europeiska marknaden redan till stor del har favoriserat DVB-H, då det är 

den teknik man använt sig av i alla testförsök. I pressmeddelandet kan man läsa: ”Kommissionen 

väljer inte en vinnare. Den europeiska marknaden har redan till stor del favoriserat DVB-H”88 De 

anser att politiken måste vara koordinerad, om europeiska aktörer ska utveckla effektiva 

affärsmodeller inom detta område. Kommissionen vill inte att Europa hamnar efter resten av 

världen utan vill främja ett konkurrensförsprång, vilket är anledningen till att de går ut med denna 

mobil-tv-strategi. Med en enda standard ska det bli lättare för aktörer att fatta beslut som rör mobil-

tv. De vill uppmuntra till en dialog i branschen så att ett brett samförstånd kan nås till användning 

av DVB-H. Kommissionen kommer att bevaka marknadsutvecklingen i denna fråga och kommer 

under 2008 ämnar de lägga fram förslag på hur en öppen standard ska bli obligatorisk.89  

 

                                                 
87   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1118&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan
guage=en, (2007-10-01) 
88  http://www.nyteknik.se/art/51548, (2007-10-01) 
89  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0409:SV:HTML (2007-10-01); 
http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68495&a=868308&lid=senasteNytt_812380&lpos=rubrik_868308, (2007-
10-01) 
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Spektrum 

Vid övergången från analoga till digitala tv-sändnignar frigörs ett värdefullt spektrum som 

kommissionen vill att medlemsstaterna ska ställa till förfogande för mobil-tv-sändningar. De 

beskriver spektrumfrågan som en nyckelfaktor för framgångsrik mobil-tv, då det bl.a. påverkar 

användarvänligheten och operatörernas kostnader. Detta bör ske så snart som möjligt för att 

marknaden snabbt ska breda ut sig. Det är medlemsstaterna och kommissionen som tillsammans ska 

utforma en spektrumpolitik som främjar både konsumenter och branschen i sig. Samtliga 

medlemsstater är idag eniga om de fördelar en sådan EU-strategi skulle medföra.   

Gynnsamma regleringsvillkor 

Idag ser modellerna för reglering av mobil-tv olika ut i olika länder. Detta medför en osäkerhet 

inom hela EU ur regleringshänseende. ”Kommissionen anser att mobil-tv är en begynnande tjänst 

och att sådan bör regleras med ”lätt hand”, skriver de i pressmeddelandet. Kommissionen kommer 

därmed att sammanställa ett utbyte av praxis och tillhandahålla vägledning för gemensamma ramar 

för tilldelning av licenser. Kommissionen tar även upp att rättighetsinnehavarna för 

programinnehåll måste garanteras korrekt ersättning. Det krävs nya strategier for copyrightfrågor 

för att mobil-tv ska fungera fullt ut. De arbetar nu med att utveckla EU-övergripande licenser. 

 

Kommissionen skriver i sitt pressmeddelande att 2008 kan komma att bli ett avgörande år för 

införandet av mobil-tv. Dels på grund av de stora idrottsevenemang som äger rum då: EM i fotboll 

och OS i Peking. Dessa evenemang ses som unika tillfällen att öka konsumenternas medvetenhet 

om mobil-tv och marknaden får en chans att visa vilka nya tjänster som mobil-tv möjliggör.90 År 

2011 förväntas mobil-tv-marknaden vara värd 20 miljarder euro och användarna uppskattas då till 

att utgöra 200- 500 miljoner i antal vilket skapar affärsmöjligheter och jobb för bl.a. 

innehållsproducenter och hårdvaruutvecklare. De uppger även att de genom deras engagemang ökar 

allmänhetens mervärdestjänster.91   

 

6.1.2 Post- och telestyrelsen, PTS 

Post- och telestyrelsen, som bland annat har till uppgift att främja ett effektivt resursutnyttjande 

inom området för elektronisk kommunikation,92 fick 2005 i uppdrag av regeringen att undersöka 

frekvensutrymmet som skulle frigöras efter att nedsläckningen av det analoga marknätet var 

fullbordat. Marknätet är den enda distributionsform där politisk reglering är tillåtet.93 De skulle 

lägga fram förslag på vilka olika alternativa tekniker som skulle kunna tänkas ta del i det lediga 
                                                 
90  http://www.europa.eu/.../07/1118&format=PDF&aged=0&language=SW&guiLanguage=en, (2007-10-01) 
91  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1118&format=HTML&aged=0&language, (2007-

10-01) 
92  www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=3036 – 16k, (2007-10-01) 
93 Svereson, (2004), s. 68 

 2



frekvensutrymmet. Mobil-tv är ett möjligt användningsområde, men HD TV, (High Definition 

Television), som innebär tv-sändningar med bättre bildkvalitet, eller mobilt bredband är även 

alternativ som kan ges tillgång till frekvensutrymmet.94 Post- och telestyrelsen har sammanställt en 

rapport ”Användning av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TV-sändningarna 

upphört”, där de ur ett tekniskt perspektiv redogör för hur frekvensutrymmet kan komma att 

utnyttjas. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Radiofrekvenser är en begräsad resurs och de ska användas så att de gagnar samhällsnyttan och de 

ska utnyttjas så effektivt som möjligt. När det gäller kommersiella tjänster, så som mobil-tv, anser 

PTS att den samhälleliga nyttan blir störst om spektrum används för de tjänster där efterfrågan och 

betalningsviljan styr. Samhällsnyttan kan då ökas genom att frekvensutrymmet kapitaliseras och 

kommersiella aktörer får betala stora belopp för att få tillgång till frekvenser. I rapporten lyfter de 

även fram vikten av ett internationellt samarbete och samordning när det gäller standardfrågan. 

Spektrumhanteringen är en fråga som sträcker sig över landsgränserna. EU-kommissionen anser att 

näringslivet i EU främjas om man tillsammans kan komma överens om hur frekvensutrymmet skall 

utnyttjas. Där instämmer PTS. De vill därmed avvakta med att ta ett beslut huruvida 

frekvensutrymmet skall användas till mobil-tv eller någon annan teknik. Ett beslut som tas nu kan 

behöva återkallas om man senare utvecklar en gemensam standard inom EU. När PTS lade fram 

denna rapport i början av 2006 inbjöd de marknadens aktörer och andra intressenter till att höra av 

sig med synpunkter.95     

 

6.1.3 Radio- och tv verket, RTVV 

Radio- och tv verket delar inte PTS uppfattning om hur frekvensutrymmet ska utnyttjas. De anser 

inte att det ska fördelas teknik- och tjänstenuetralt efter marknadens efterfrågan, utan ser helst att 

utrymmet ska reserveras till sändningar av marksänd digital ljudradio och tv. De menar att det finns 

betydande risker med att helt låta marknaden bestämma över val av teknik och 

användningsområden. De instämmer med PTS om att ett internationellt samarbete är av stor vikt 

och att Sverige som liten nation är beroende av EU:s val av tekniklösning. RTVV framhäver dock 

att Sverige ligger långt före i teknikutvecklingen och att vi bör slå vakt om detta försprång. Redan 

nästa år har vi ett ledigt frekvensutrymme. Att ligga i framkanten har både för- och nackdelar. En 

nackdel är att man riskerar att låsa sig vid en standard i ett tidigt stadium, precis som PTS påpekar. 

RTVV menar ändå att man bör gå ut med ett tydligt ställningstagande för att aktörerna ska våga 

göra långsiktiga investeringar. När man tog ett beslut om att släcka ned det analoga marknätet fick 

det positiva effekter på så vis att utvecklingen påskyndades. Det är därmed av stor betydelse att 
                                                 
94 http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?ItemId=6058, (2007-08-16) Riksdagen Motion Motion 

2004/05:K15, (2007-10-01) 
95  http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=2797, (2007-10-01), s. 9 
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statsmakterna går ut med ett tydligt ställningstagande så snart ett fullständigt beslutsunderlag finns 

att tillgå. RTVV anser att internationell koordinering ger trygghet för de investeringar som krävs för 

framtidens teknik- och tjänsteutveckling.96   

6.1.4 Teracom 

Teracom kan som oberoende nätoperatör se till att den begränsade frekvenstillgången utnyttjas så 

effektivt som möjligt. De har utfört tester av en rad olika tekniska lösningar för mobil-tv och nästa 

steg är nu att försöka driva på införandet av en kommersiell verksamhet i Sverige.97 Angående den 

tekniska standarden har nätoperatören Teracom framfört till regeringen att de anser att IPDC, den 

teknik som möjliggör att man kan nå ut till flera användare samtidigt, har en framtid i Sverige. 

Teracom har även framlagt att intresset är stort hos mobilteleoperatörer, mobiltelefontillverkare, 

programföretag och andra innehållsleverantörer, vilket kommit fram i den försöksverksamhet som 

Teracom har utfört.98 Teracom påpekar att det är marknaden, som består av tillståndsmyndigheter, 

tv-operatörer, mobiloperatörer samt konsumenter och företag, som till sist kommer besluta om 

vilken standard som blir den ledande.99 I Teracoms rapport summeras tre punkter som är viktiga för 

mobil tv marknaden framtid: 

 

• Betalningsvilja och tittarbeteende är viktigt att förstå 

• Frekvenstilldelningen och tillståndsgivning måste gå snabbare annars ”försvinner” 

marknaden. 

• Ett öppet nät där alla kan delta och alla har tillgång till mobil-tv är en förutsättning för att 

lyckas.100 

 

6.1.5 SVT 

Programbolaget SVT har sedan 2006 erbjudit mobil-tv via sin ”on demand-tjänst”, vilket innebär att 

man genom mobiltelefonens webb-tjänst kan ladda ner program från svt.se. Mobil-tv är därmed en 

del av SVT:s webbutbud och baseras på samma teknik som SVT:s tv-sändningar via webben. Det 

var därmed enkelt att börja sända mobil-tv, eftersom den tekniska biten redan var i bruk. Att de 

beslutade sig för att erbjuda mobil-tv grundade sig på inställningen ”där det finns publik där skall vi 

finnas”. Public service-uppdraget handlar om att vara tillgänglig för allmänheten. I vilka kanaler, 

spelar inte så stor roll. Mediemarknaden utvecklas konstant och då måste även SVT som 

                                                 
96  www.rtvv.se/_upload/Om%20rtvv/Remissvar/1212-2006%20Frigjort%20frekvensutrymme%20RTVV.pdf, (2007-

10-02), s.6-7 
97  Joakim Strandqvist, Teracom,  (2007-10-04) 
98  www.regeringen.se/sb/d/8420/a/64375;jsessionid=apgIo1E29Az9 – 15k, SOU2006:51, (2007-10-02), s. 169 
99  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1118&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en, (2007-10-01) 

100  www.iva.se/upload/Verksamhet/Teracom_IVA.pdf , (2007-10-02) 
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programbolag följa med i denna utveckling. Som exempel var det inte länge sedan webb-tv 

betraktades som en onödig verksamhet för SVT att lägga resurser på. Idag ingår det i SVT:s 

huvuduppdrag. SVT:s kanaler finns idag inte med i mobiloperatörernas kanalpaket utan kan enbart 

nås via on demand-tjänsten. Detta beror dels på rättighetsfrågor, d.v.s. att de inte har tillstånd att 

sända samtliga program i deras programutbud.101 SVT:s distributionschef har även uttalat sig och 

sagt att de intar en återhållsam attityd till mobil-tv och inväntar ett beslut från regeringen i frågan 

om frekvensutrymmet och hur det kommer att användas.102    

 

6.1.6 Mobiloperatörer, 3 

3G- nätet byggdes bland annat för att möjliggöra konferenser, bild- och videokommunikation i 

mobiltelefoner, men dessa tjänster har hittills inte fått den genomslagskraft som man väntade sig 

från mobiltelefonanvändarna. De stora inkomsterna kommer fortfarande från telefoni, SMS och 

ringsignaler. Mobiloperatörerna söker ständigt nya sätt att dra till sig fler kunder till mobilnäten 

som i sin tur ska generera intäkter. Mobil-tv väntas vara den nya tjänst som mobiloperatörerna har 

väntat på. Mobiloperatören är i sin tur beroende av att industrin tillverkar mobila terminaler och 

tekniska plattformar för att överhuvudtaget kunna erbjuda dessa nya tjänster.103  

 

Mobiloperatören 3:s uppgift på mobil-tv-marknaden är att lansera och marknadsföra erbjudanden 

för mobil-tv.104 3-gruppen är världens ledande operatör av mobila bredbandsnät och mediatjänster 

med 14,7 miljoner kunder i nio länder.105 I Italien där kommersiell mobil-tv redan är i bruk är 3 den 

största mobiloperatören.106 Alla abonnenter erbjuds idag att testa mobil-tv gratis i tre månader. 

Skandinavienchefen för 3, Peder Ramel, anser att 3 ska ligga i framkanten inom mobil-tv, på 

samma sätt som de varit pionjärer inom mobil musik, videomeddelanden och mobilt bredband.107  

 

6.1.7 Tekniktillverkare, Ericsson 

Det är teknikföretagen som står bakom utvecklingen av de olika standarder som möjliggör 

broadcastad mobil-tv. Ericsson har varit med och tagit fram en teknik vid namn MBMS, (Mobile 

Broacast Multicast Service), som baseras på sändningar via mobilnätet.108 Nokia står tillsammans 

med ett par andra mobiloperatörer bakom utvecklingen av DVB-H. För att se på mobil-tv krävs det 

att den enhet som ska ta emot tekniken, är utrustad med samma sorts mottagare och det är 

                                                 
101  Gunnar Slott, SVT, (2007-09-12) 
102  http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=67361&cat=1&pageIndex=0&arkiv=False, (2007-10-05) 
103  http://www.teracom.se/?page=5777, (2007-10-01), s.28  
104  Erik Hörnfeldt, 3, (2007-09-24) 
105  http://www.tre.se/templates/Page.aspx?id=2009, (2007-10-05) 
106  http://www.nyteknik.se/art/50292, (2007-10-05) 
107  http://www.tre.se/templates/Page.aspx?id=2009, (2007-10-05) 
108  Bengtsson, m.fl., (2006), s. 142 
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teknikföretagens uppgift att tillverka dessa.109 På en 3GSM- konferensen tidigare i år, som gick 

under namnet "Mobil tv och video. Status och framtida trender", uttalade sig Rikard Steiber som är 

vd för konsultföretaget Xlnt Staregy. Han anser att det råder ett teknik- och standardkrig på 

marknaden och att det försenar lanseringen av mobil-tv, vilket påverkar både operatörer och 

konsumenterna. Att teknikföretagen inte kan komma överens om vilken standard som lämpar sig 

bäst för den europeiska marknaden hindrar därmed marknaden från att breda ut sig till fullo.110 

Sony-Ericssons chef, Miles Flint förklarar att mobiltelefontillverkarna planerar att bygga in flera 

tekniker i sina mobiler för att vara på den säkra sidan och för att redan idag börja sända broadcast. 

Försäljningen av mobiltelefoner som stödjer mobil-tv har inte tagit fart just på grund av att man inte 

kan ena sig kring vilken teknik som ska användas för att producera mobil-tv.111  

 

Ericsson står för utvecklingen av mobila nät, systemlösningar och telefonplattformar. De driver på 

mobil-tv-marknaden genom att säkerställa att mobiloperatörerna drar nytta av de system och den 

infrastruktur som de investerat i, så att mobiloperatörerna kan erbjuda attraktiva mobil-tv-lösningar 

till slutkonsumenterna.112 Ericsson är en av de stora tekniktillverkarna inom den internationella 

telekombranschen och har länge legat i framkanten vad gäller utvecklingen av mobila system.  

Mobiltelefontillveraren Sony-Ericsson är sedan 2001 Ericssons dotterbolag.113 
 

6.2 Sammanställning av intervjuerna 
Här sammanställer jag svaren från de fyra intervjuer som jag utfört vilka jag i texten benämner vid 

dess företagsnamn, Teracom, SVT, 3 och Ericsson. Respondenterna citeras i de fall där de uttryckt 

sig på ett sätt att ordagrann återgivning av vad de sagt förmedlar budskapet bäst. Jag kompletterar 

även sammanställningen med information från skriftliga dokument för att förtydliga resonemang. 

 

6.2.1 Drivkrafter bakom mobil-tv-marknadens utbredning 

Teracom lyfter fram tre drivkrafter som är centrala för att förstå mobil-tv-marknadens utbredning 

idag. Regulativa, tekniska och kommersiella aspekter påverkar marknadens utbredning och framtid. 

Tidigare ansågs tekniken vara det största hindret för en lyckad mobil-tv-tjänst, men idag har 

teknikutvecklingen gått framåt och tekniken utgör inte längre ett lika stort hinder. Idag kan man 

exempelvis kombinera unicast- och broadcastsändningar, vilket var en sak som testpanelen i 

Teracoms pilotstudie efterfrågade vid försöksperiodens slut. De medverkande ville både kunna ta 

                                                 
109  www.regeringen.se/sb/d/8420/a/64375;jsessionid=apgIo1E29Az9 – 15k , SOU2006:51, (2007-10-02), s. 186 
110  http://www.affarsvarlden.se/art/163834, (2007-10-03) 
111  http://www.nyteknik.se/art/51548, (2007-10-01) 
112  Fredrik Johansson, Ericsson, (2007-10-05) 
113  http://www.ericsson.com/winningpropositions/newmediarevenues/fullportfolio/mobile_tv.shtm, (2007-10-05) 
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del av den traditionella tv-tablån som möjliggörs av broadcast-sändningar samt av beställningsbara 

program (unicast). Nu har teknikområdet utvecklas så pass mycket att vi kan skapa välfungerande 

attraktiva tjänster för mobil-tv-konsumenterna uppger Teracom. När det gäller den regulativa 

aspekten anser Teracom att frekvensfrågan som regeringen ska besluta om i allra högsta grad kan 

styra mobil-tv-marknadens framtid. Om det beslutas att frekvensutrymmet som frigörs ska 

användas till mobil-tv medför det självklart fördelar för mobil-tv-marknaden. Samtliga EU-länder 

kommer att sammanträda på en konferens där man behandlar frekvensfrågan i slutet av året och 

man hoppas på att den svenska regeringen efter detta möte kan ta ett beslut i denna fråga. Den 

kommersiella aspekten handlar om att mobiloperatörerna har förbättrat sina abonnemang och 

tjänster. Tidigare betalade man ett pris för hur stort material man laddade ner till sin mobiltelefon, 

exempelvis 10 kr/mb. Detta upplevde kunderna som mindre bra, då det var osäkert var slutpriset 

skulle landa. Nu erbjuder samtliga mobiloperatörer ett fast månadspris där man får fri tillgång till 

ett visst antal kanaler. Den kommersiella aspekten driver därmed marknaden framåt på så vis att 

mobiloperatörerna har förbättrat sin affärsverksamhet och sitt utbud.114  

Ericsson anser att en viktig drivkraft ligger i utvecklingen av bättre mobiltelefoner som nu kan 

sända mobil-tv med så pass hög kvalitet att kunderna finner mobil-tv-tjänsten attraktiv. Även 

mobiloperatörernas ambitioner att utforma attraktiva slutanvändartjänster lyfts fram som en faktor 

som drivit marknaden framåt.115 

Mobiloperatören 3 svarar att det är en kombination av att mobiltelefonernas kapacitet har blivit 

bättre, bland annat bildkvaliteten, och även bandbredden i mobilnäten. Att det traditionella tv-

tittandet minskar anses även vara en faktor som påverkar konsumenterna att tillägna sig tv-innehåll 

på nya sätt, vilket är fördelaktigt för mobil-tv-operatörerna och mobil-tv-marknaden.116 

SVT framhäver precis som 3, att konsumenterna är en drivkraft bakom den pågående utvecklingen. 

Konsumenterna ägnar mycket tid och pengar åt att byta mobiltelefon ofta idag. Man vill ha ”det 

senaste”, både vad gäller design, innehåll och kvalitet. Finns det en ny tjänst på marknaden vill 

konsumenterna ta del av den.   

Går man ut och frågar folket om de skulle vilja se på tv i mobilen så svarar de ju ja. Det är ungefär som 
att fråga – vill du ha lägre skatt?117 

 

6.2.2 Hinder för mobil-tv-marknadens utbredning 
                                                 
114  Joakim Strandqvist, Teracom, (2007-10-04) 
115  Fredrik Johansson, Ericsson, (2007-10-05) 
116  Erik Hörnfeldt, 3, (2007-09-24) 
117  Gunnar Slott, SVT, (2007-09-12) 
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Samtliga respondenter uppger att sändningsrättigheter för programinnehåll är ett hinder. För att 

sända mobil-tv måste man ha tillstånd från innehållsleverantörerna. Det är inte självklart att 

program som får sändas i tv-nätet kan sändas vidare i mobil-tv. Publiken vill ta del av ett stort 

kanalutbud, men det är idag inte möjligt att sända alla program som erbjuds i det traditionella tv-

utbudet. 3 upplever det som ett stort problem att de inte kan erbjuda public service-kanalerna i sitt 

utbud.   
 
Dom, det vill säga regering kan ge SVT klara och tydliga riktlinjer om att public service  även innefattar 
mobila kanaler. Sverige är det enda land där 3 inte kan erbjuda public service i mobiltelefonerna. Bisarrt 
nog kan vi visa SVT:s program i Danmark. 
 

I och med att 3 inte får ha med SVT:s kanaler i sitt kanalpaket anser de att programinnehållet inte 

blir tillräckligt attraktivt för konsumenterna. Detta är enligt 3 en faktor som motverkar en snabb 

utbredning av marknaden. Att det fortfarande är ont om bra mobiltelefoner som stödjer mobil-tv-

tekniken till bra priser är också ett problem.118 Ericsson och SVT, lyfter båda fram användarnas 

vilja att betala för tjänsten. Det måste finnas konsumenter som är villiga att betala för det som 

teknik- och systemtillverkare utvecklar. Det är därmed av stor vikt att man snabbt kan besluta sig

för en teknisk standard då det medför att priserna på mobiltelefonerna sjunker. Andra frågetecke

och problem som Ericsson lyfter fram berör spektrumfrågan och lönsamhet för investerings- o

driftskostnader innan man kan vänta sig en bredd på marknaden. Samtidigt har Ericsson en tro på 

att mobil-tv-marknaden kan breda ut sig genom att man utnyttjar och utvecklar den infrastruktur 

som redan finns på plats, d.v.s. 3G-nätet.

 

n 

ch 

                                                

119 SVT tar även upp beteendet för hur och när man 

konsumerar tv-innehåll, som en viktig faktor att beakta. Det är exempelvis dyrt för programbolagen 

att producera särskilda nyhetssändningar som går exempelvis klockan halv fem på eftermiddagen då 

man förväntar sig att många vill titta på tv i mobilen när de är på väg hem från jobbet.120   

 

6.2.3 Politisk reglering och mobil-tv 

Vid frågan huruvida politisk reglering kan påskynda utvecklingen av mobil-tv-marknaden anser 3 

att regeringen borde överlägga rättighetsfrågorna så att public service-kanalerna kan börja sända 

deras fullständiga programutbud i mobila enheter.121 Som mobiloperatör befinner man sig ständigt 

på en reglerad marknad vilket innebär att 3 kontinuerligt för en dialog med politiker och 

myndigheter. 3 har framfört sitt missnöje till regeringen i denna fråga. 

 

I regeringens SOU rapport från 2006, ”Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-

 
118  Erik Hörnfeldt, 3, (2007-09-24) 
119  Fredrik Johansson, Ericsson , (2007-10-05)  
120  Gunnar Slott , SVT, (2007-09-12) 
121  Erik, Hörnfeldt, 3, (2007-09-24) 
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rättsliga frågor”, skriver de att de kommer behandla detta problem som 3 beskriver ovan. 

Regeringen har möjlighet att utifrån deras direktiv föreslå ändringar av radio- och tv-lagen. Med 

hänsyn till utvecklingen i Sverige och internationellt, kan de föreslå andra ändringar än vad som 

uttryckligen anges i direktiven. Mobil-tv är en ny distributionsform som ger upphov till frågor om 

tillståndsgivning och reglering av sändningarnas innehåll. För att inte utvecklingen av mobil-tv-

marknaden skall hämmas kommer regeringen att ta upp denna fråga för behandling.122 Ericsson 

uppger att politiska beslut både kan påskynda mobil-tv-marknadens utveckling men även hindra 

dess utveckling i och med den makt de har över frekvensutrymmets framtid. Frekvensutrymmet är 

en begränsad resurs och om man på nationell eller internationell nivå beslutar sig för att inte ge 

DVB-H tekniken frekvensutrymme så påverkar det självklart mobil-tv-marknaden genom att den 

hindras från en snabb utbredning. När det gäller teknik- och standardval är Ericssons övertygelse att 

beslut bör baseras på marknadssituationen.123 Det finns flera aktörer som anser att EU-

kommissionen inte bör ta ställning till vilken teknik som ska användas utan att marknaden ska utse 

en vinnare i denna fråga. Denna åsikt delas av Henrik Hansson som är politiskt sakkunnig åt 

infrastrukturministern. Han säger att frekvensutrymmet är en politisk fråga, men att de inte ska 

lägga sig i vilken teknik som ska bli den ledande.124 

 

Samtliga aktörer lyfter fram frekvensfrågan som det område där regeringen i allra högsta grad kan 

påverka mobil-tv-marknadens framtid. I dagsläget är det ingen aktör som vet hur regeringen 

kommer att fördela licenserna för radiofrekvenskanalerna som snart står tomma och kan fyllas med 

nya medietjänster. Infrastrukturministern Åsa Torstensson har framfört i en intervju att de nu i höst 

ska behandla denna fråga. Hon förklarar att det finns många spekulanter som vill ta del av det lediga 

frekvensutrymmet och att det pågår en dragkamp om vad utrymmet ska användas till.125 SVT 

förklarar att frågan om frekvensutrymmet tidigare var högst reglerat från politisk styrning, men att 

Post- och telestyrelsen idag har ett mer fritt förhållningssätt till utdelning av frekvenser.126 

 

6.2.4 EU och mobil-tv 

Samtliga aktörer lyfter fram fördelarna med ett internationellt samarbete. Det är särskilt viktigt för 

Sverige som är en liten nation och det främjar den europeiska marknaden i stort då det blir enklare 

att koordinera teknik- och produktutveckling. Den kommersiella mobil-tv-marknaden i Sverige är 

så pass liten att ett europeiskt samarbete gynnar oss. Ericsson påpekar att EU tidigare har påvisat att 

                                                 
122  www.regeringen.se/sb/d/8420/a/64375;jsessionid=apgIo1E29Az9 – 15k , SOU2006:51, (2007-10-02), s. 168 
123  Fredrik Johansson, Ericsson, (2007-10-05) 
124  http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=67361&cat=1&pageIndex=0&arkiv=False, (2007-10-05) 
125  http://www.mobil.se/ArticlePages/200703/06/20070306164238_MOB832/20070306164238_MOB832.dbp.asp, 

(2007-10-06) 
126  Gunnar Slott, SVT, (2007-09-12) 
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de kan främja en medieteknisk utveckling och påskynda marknadens utbredning. Därför har de stort 

förtroende för att deras arbete för en gemensam standard även idag kan ge positivt utslag.127   

Vid frågan om en gemensam standard inom EU är viktig för 3 svarar de att Internet är en gemensam 

teknisk standard som fungerar bra.128 Ericsson är väldigt aktiva i standardiseringsarbetet och 

samarbetar med en rad olika organ i denna fråga. Standardisering är en viktig del för att säkerställa 

en bred uppslutning kring olika teknologier anser de.129 SVT däremot anser att det är fördelaktigt 

om vi kan enas kring en standard, men framhäver att det troligtvis kommer att dröja innan vi kan se 

ett fungerande broadcastnät i Sverige. Om mobil-tv ges plats i frekvensutrymmet nästa år kan vi 

förhoppningsvis se någon form av storstadstjänst nästkommande år, men problem med 

inomhustäckning och mottagning i tunnelbanan kan vi vänta oss i början. 

 

6.2.5 Samarbete mellan aktörer 

Ericsson samarbetar med flera internationella aktörer som utgörs av tekniktillverkare, 

produktutvecklare och mobiloperatörer. De deltar i en rad olika internationella forum och 

organisationer där erfarenhetsutbyte tar vid och där de utför gemensamma tester av ny teknik.130 De 

samarbetar även med rättighetsägare av olika slag där de löpande förhandlar fram nya avtal. De har 

även kontakt med ett flertal teknikutvecklare där de jämför olika relevanta tekniker för att ta fram 

produkter både för produktion, distribution och konsumtion.131 Programbolaget SVT och 

nätoperatören Teracom samarbetade med varandra när de tillsammans utförde pilottestet under 

hösten 2006. SVT har även utfört två andra undersökningar där bland annat Viasat och TeliaSonera 

har medverkat. 132 Teracom har som oberoende nätoperatör sedan länge samarbetat med både 

tekniktillverkare, produktutvecklare och andra operatörer och mobiloperatörer.133 

 

 

 

 

 

 
                                                 
127  Joakim Strandqvist, Teracom, (2007-10-04) 
128  Erik Hörnfeldt, 3, (2007-09-24) 
129  Fredrik Johansson, Ericsson, (2007-10-05) 
130  Ibid. 
131  Erik Hörnfeldt, 3, (2007-09-24) 
132  http://www.teracom.se/?page=5422&display=8624:11503, (2007-10-02) 
133  Joakim Strandqvist, Teracom, (2007-10-05) 
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7 ANALYS  
I detta kapitel analyserar jag resultatet av empirin för att svara på mina frågeställningar. Underlaget 

i analysen utgörs av den teoretiska bas som presenterats i kapitel 5. Jag svarar på mina 

frågeställningar genom att sammanställa svaren från intervjuerna och det material jag studerat från 

från övriga aktörer som jag presenterat i empirin.   

 

7.1 Sociotekniska system 
Som redovisats i teoriavsnittet skriver Lena Ewerstsson i sin bok Dansen kring guldlkalven -En 

historia om uppbyggandet av TV4, att man inte kan se aktörer och drivkrafter som separerade 

enheter utan att dessa komponenter ständigt interagerar och samverkar med varandra. Ewertssons 

teori om hur aktörer agerar vid framväxten av en ny mediemarknad tillämpar jag på mobil-tv-

marknaden som kan benämnas som ett nytt tekniskt system. I min empirska undersökning har det 

på ett flertal sätt framkommit att de aktörer jag har studerat, som har sitt ursprung i olika branscher, 

samarbetar och interagerar med varandra på olika sätt. När Ewertsson talar om sociotekniska 

system, syftar hon på att utvecklingen av tekniska system, inte kan förklaras utan att man ser till 

andra krafter och aktörer i samhället som de omges av, vilka kan vara ekonomiska, sociala, politiska 

och kommersiella. Även användarna, de som utnyttjar mobil-tv-tjänsten bör ses som aktörer som 

kan påverka utvecklingen av denna nya distributionsform, samt de aktörer som lägger fram 

lagförslag och utformar standarder, de politiska aktörerna. I mitt arbete med att kartlägga de stora 

aktörsgrupperna har det framkommit att mobil-tv-marknaden är komplex på så vis att den omges av 

en rad olika aktörer och krafter som jag i nästa stycke kommer att analysera.  

 

7.2 Tekniken möjliggör mobil-tv 
Begreppet ”nya medier” tas i teoriavsnittet upp utifrån det faktum att vi idag tillägnar oss 

medieinnehåll på helt nya sätt i jämförelse med hur vi tidigare såg på tv eller kommunicerade via 
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telefonnätet. Mobil-tv möjliggör att man kan titta på tv oberoende var man befinner sig och 

broadcast-tekniken möjliggör att vi kommer kunna titta på ”vanlig tv” i mobiltelefonen. ”Nya 

medier” beskrivs även som en förlängning av gamla medier, d.v.s. att de bygger på redan befintliga 

medieformer, vilket distributionsformen mobil-tv tydligt uppvisar. Konvergens är det begrepp som 

syftar på att olika medieformer kan föras samman och är beroende av del digitala tekniken. 

Fenomenet mobil-tv uppvisar flera olika former av konvergens. Apparatkonvergens yttrar sig på så 

vis att man nu kan ta del av tv-sändningar i en enhet som tidigare inte var ämnad att titta på tv i. 

Tjänstekonvergensen innebär att man kan sammanföra olika innehållstjänster i samma medium, 

(telekommunikation och audiovisuellt innehåll). Idag har de infrastrukturella nät som används för tv 

och mobiltelefoni integrerats, därmed uppvisar mobil-tv en form av nätkonvergens. Den digitala 

tekniken är grunden till att dessa medieformer kan smälta samman och utgör därmed en sorts grund 

till att mobil-tv ska realiseras. 

 

7. 3 Drivkrafter bakom mobil tv-marknadens utbredning 

 
7.3.1 Konsumenterna som drivkraft 

Allmänheten, d.v.s. slutanvändarna och konsumenterna är en aktörsgrupp som Ewertsson lägger 

stor vikt vid för att införandet av ett nytt tekniskt system skall lyckas. Picard skriver även att 

konsumenterna på marknaden måste vara villiga att ta till sig den nya produkten och att 

medieföretagen måste erbjuda tjänster som konsumenterna upplever som attraktiva till ett bra pris, 

för att en mediemarknad ska lyckas. Den pilotstudie som ett flertal aktörer tillsammans utförde 

under 2006/2007 gjordes för att få svar på vilka tjänster som konsumenterna efterfrågade och kan 

ses som en aktiv handling för att påskynda utvecklingen av en attraktiv mobil-tv-tjänst. Det visade 

sig att konsumenterna hade en positiv inställning till mobil-tv, men att de även hade vissa 

önskningar om hur tjänsten kunde utvecklas till det bättre. De medverkande aktörerna i 

undersökningen har tagit till sig testpanelens åsikter. Ett exempel på detta, som mobiloperatören 3 

uppger, är att operatörer idag erbjuder ett fast pris per månad för tillgång till mobil-tv, istället för att 

man som tidigare betalar för det material som laddas ner till mobiltelefonen. I mina intervjuer 

framkom det även att konsumenterna kan ses som en drivkraft bakom mobil-tv-marknadens 

utbredning på så sätt att de idag är villiga att tillägna sig medieinnehåll på nya sätt. Det finns även 

en vilja hos konsumenterna att köpa ny mobiltelefon ofta, när markanden har något nytta att 

erbjuda. Att  konsumenter investerar i rätt mottagarutrustning är en förutsättning för att en ny 

marknad ska lyckas skriver Ewertsson, då de utgör den ekonomiska grund som ett nytt teknisk 

system är beroende av för att överhuvudtaget kunna etablera sig på marknaden.   
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7.3.2 Produkt- och teknikdriven marknad 

Produktutvecklingen inom medieområdet drivs framåt i ett snabbt tempo idag och möjligheten att 

kombinera olika tekniska funktioner i samma produkt är grunden till att mobil-tv idag kan 

realiseras. Teknikföretagens arbete med att utveckla tekniska standarder och mobila nät kan därmed 

beskrivas som en drivkraft bakom mobil-tv-marknadens utbredning. Nokia står exempelvis bakom 

den standard som har störst utbredning i Europa, DVB-H. Ericsson förklarade att deras uppgift som 

utvecklare av mobila system är att säkerställa att mobiloperatörer och slutanvändare erbjuds 

attraktiva tjänster. De samarbetar ständigt med andra företag och utbyter erfarenheter för att 

utveckla effektivare lösningar för mobil-tv. Att teknikföretagen idag har utvecklat system där man 

kan kombinera både broadcast- och unicastsändningar uppgav Teracom var en avgörande faktor för 

att mobil-tv skulle upplevas som en attraktiv tjänst av konsumenterna. Att mobiltelefonerna idag 

har förbättrat sin kapacitet vad gäller bildkvaliteten lyfts även fram som en viktig faktor av både 

Ericsson och 3. För att mobil-tv ska bli den kommande tillväxtteknologin för konsumtionsvaror 

som EU hoppas på är teknikutvecklarna en central aktörsgrupp då de utvecklar de system som är 

möjliggör mobil-tv-tjänsten. 

 

Att TV3 introducerades på den svenska mediemarknaden förklaras av vissa som ett resultat av att 

marknaden var teknikdriven. Förutsättningarna för att sända tv via satellit fanns och Jan Stenbeck 

uppgav att det medförde ökade möjligheter att kringgå politisk reglering. Idag är den politiska 

kontrollen över medierna inte är lika hårt reglerad som den var i mitten av 1980-talet, och vi har en 

helt annan mediemarknad som formats av bl.a. avregleringen och ökad grad av globalisering. Idag 

är exempelvis EU en aktör som tar ett aktivt ställningstagande för att påskynda utvecklingen av 

mobil-tv. Technological push, ett begrepp som jag kort tog upp i teoriavsnittet beskrivs som en 

teknologisk drivkraft där man utvecklar nya mediesystem eller distributionsformer bara för att 

tekniken finns som möjliggör det och inte utifrån att det på marknaden existerar några egentliga 

behov. Man kan se det som att tekniken skapar behov hos konsumenterna. I min intervju med 

Gunnar Slott på SVTi uttrycket han sig så här angående drivkrafter bakom mobil-tv-marknaden. 

”Går man ut och frågar folket om de skulle vilja se på tv i mobilen så svarar de ju ja. Det är ungefär 

som att fråga – vill du ha lägre skatt?”. Detta uttalande kan säga något om den ”makt” 

teknikföretagen har över mobil-tv-marknadens framtid. När det finns väl utvecklade sändarnät och 

mobiltelefoner kommer konsumenterna mer eller mindre att strömma till naturligt.  

 

7.3.3 Kommersiella drivkrafter 

Efter att satellitkanalerna intog mark på den svenska mediemarknaden började man allt mer 

beskriva medier som ekonomiska system, dels p.g.a. att nya aktörer med vinstintresse klev in på tv-
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marknaden. De kommersiella krafterna är idag mycket drivande inom mediemarknaden och 

produkt- och tekniktillverkare inom medieområdet är stora aktörer inom den globala 

investeringsmarknaden. Det finns mycket pengar att hämta i mobil-tv-branschen, vilket EU-

kommissionen förde fram i det pressmeddelande som de gick ut med i somras. År 2011 väntas 

mobil-tv-marknaden vara värd närmare 20 miljarder euro och antalet användare uppskattas då vara 

200-500 miljoner i antal. Denna växande marknad skapar affärsmöjligheter och jobb för ett stort 

antal innehållsproducenter, mobiloperatörer och tekniktillverkare. De svenska medierna drog 2005 

in 160 miljoner kronor till statskassan, vilket kan förklara att även statsmakterna och inte bara 

vinstdrivande företag har stora förhoppningar på mobil-tv-marknadens framtid. De ekonomiska 

krafterna påverkar även medieinnehåll och prissättning för mobiloperatörer och 

innehållsproducenter. SVT uppger att just prissättning hos operatörerna är en viktig faktor för att 

konsumenterna ska ta till sig mobil-tv. De kommersiella företagen, vars uppgift bl.a. är att 

maximera sina publikandelar har idag tagit fram bättre och mer prisvärda abonnemangsformer.  

 

7.3.4 Regulatoriska drivkrafter 

Mobil-tv-marknaden påverkas både av de beslut som tas av den svenska regeringen, men även av 

instanser utanför Sveriges gränser, vilket är en följd av inträdet i EU och den ökade globaliseringen. 

I mina intervjuer framkom det att politiska aktörer kan göra en stor skillnad för att säkra mobil-tv-

marknadens framtid. Skulle de välja att upplåta frekvensutrymme till mobil-tv skulle det medföra 

att vi redan nästa år kan komma igång med broadcastsändningar. Mer om politisk reglering 

diskuteras i stycket Hinder för mobil tv-marknadens utbredning samt Politisk reglering och mobil-

tv-marknaden.  

 

7.4 Hinder för mobil-tv-marknadens utbredning  

 

7.4.1 Sändningsrättigheter 

I samtliga intervjuer framkom det att sändningsrättigheter för programinnehåll var ett problem som 

aktörerna upplever idag. Mobiloperatören 3 uppger exempelvis att deras tjänst inte upplevs som 

tillräckligt attraktiv för konsumenterna då de inte har rättigheter att erbjuda public service-kanalerna 

i sitt kanalutbud. Detta problem har dock regeringen åtagit sig att undersöka då de har insett att 

rättighetsfrågan kan hämma marknadens utbredning. Även EU har åtagit sig att arbeta med denna 

fråga. För att återknyta till teorin om sociotekniska system förklarar Ewertsson att nya tekniska 

system ständigt befinner sig i en förändringsprocess som grundar sig i både inre och yttre 

omständigheter. Det är då de politiska aktörernas uppgift att försvara och skapa nya gränser för 

dessa system. Att regeringen nu ska se över reglerna om sändningstillstånden för tv-sändningar i 
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mobiltelefoner kan se som ett exempel på detta. Mobil tv-marknaden uppvisar idag en hög grad av 

komplexa förändringar och då är det precis som Ewertsson skriver regeringens uppgift att gå in där 

och agera.  

 

7.4.2 Prissättning och betalningsvilja 

Betalningsviljan hos konsumenterna är en avgörande faktor för att mobil-tv ska bli den kommande 

tillväxtteknologin inom kommunikationsområdet. Att man idag betalar ett fast månadspris för 

tjänsten är positivt, men mobiltelefonerna som stödjer mobil tv-tekniken är fortfarande relativt dyra. 

När teknikföretagen vet vilken teknisk standard som ska byggas in i mobiltelefonerna kan 

tillverkningsprocessen på riktigt ta fart vilket resulterar i fördelaktiga priser för konsumenterna. 

Prisssättningen på både abonnemang och mobiltelefoner är en viktig fråga för att konsumenterna 

ska strömma till, vilket både Ericsson och SVT påpekar. Förutsättningen för att en ny medieprodukt 

ska lyckas är just att det finns konsumenter som är villiga att betala för tjänsten. Problemet är dock 

att det pågående ”standardkriget” som SonyEricssons vd beskrev, försenar lanseringen av ett bra 

mobiltelefonsutbud till konsumenterna.  

 

7.4.3 Teknisk standard 

EU-kommissionen har tagit ett ställningstagande om vilken teknisk standard de anser vara bäst 

lämpad för den europeiska marknaden. De går hårt ut i denna fråga på grund av att de inte vill att 

den europeiska marknaden ska hamna på efterkälken. Kan vi enas kring en teknisk standard 

undviker vi marknadsfragmentering och lanseringen av mobil-tv kan påskyndas. Som det ser ut 

idag står det och väger mellan ett par olika standarder och det medför att tillverkning och 

lanseringen av en fullvärdig mobil-tv-tjänst inte kan utvecklas. Tekniktillverkare har därmed 

beslutat sig för att bygga in fler än en standard i mobiltelefonerna för att vara på den säkra sidan. En 

fördel med en gemensam standard är bland annat att mobiltelefonerna då kan användas i samtliga 

EU-länder. 

 

7.5 Politisk reglering och mobil-tv 
Vad gäller den politiska regleringens inverkan på mobil-tv-marknaden är frevensutrymmet den 

fråga där politiker har störst inflytande. I teoriavsnittet togs upp att den politiska kontrollen över 

medierna oftast är störst vid införandet av nya distributionsformer. Marknätet är den enda 

distributionsform där politisk styrning är möjlig och det är i marknätet som frekvensutrymme 

frigörs som kan komma att användas till mobil-tv. Post- och telestyrelsen har till uppgift att främja 

ett effektivt resursutnyttjande inom elektronisk kommunikation och de har fått i uppdrag av 

regeringen att lägga fram förslag på hur frekvensutrymmet som frigörs ska komma att utnyttjas. 
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PTS anser att det är betalningsviljan och kommersiella krafter som ska få styra frekvensutrymmets 

framtid. RTVV är ansvariga för all sändningsverksamhet inom medieområdet och har till uppgift att 

förse regeringen och andra intressenter med information om medieutvecklingen. De anser att det 

frevensutrymme som frigörs ska reserveras åt tv-sändningar och anser inte att marknadskrafter ska 

få bestämma vilken teknik som ska ta plats i frekvensutrymmet. PTS har uppgett att de inte vill ta 

ett beslut om huruvida det frigjorda frekvensutrymmet ska ges till mobil-tv eller annan teknik, 

förrän det har tagits ett beslut på EU-nivå i denna fråga. Sverige har en fördelaktig situation i 

förhållande till många andra länder i Europa då vi redan i början av 2008 får ett ledigt 

frekvensutrymme. Om man sedan utvecklar en gemensam standard i Europa är PTS rädda för att det 

ska medföra problem, på så vis att de eventuellt ska tvingas återkalla beslutet. Det har tidigare visat 

sig vara positivt att gå ut med tydiga ställningstaganden till mediemarknaden, därför skulle det vara 

fördelaktigt om regeringen kan ta ett beslut i frekvensutrymmesfrågan. När regeringen beslutade att 

analoga marksändningar skulle upphöra fick det positivt utslag på så vis att utvecklingen 

påskyndades. I min intervju med Gunnar Slott på SVTi förklarar han att frekvensutrymmet var en 

fråga som tidigare var hårt reglerad av PTS, men att de idag har en mer lättsam attityd. Att PTS vill 

låta marknadskrafterna bestämma vilken teknik som ska få tilldelas licenser för frekvensutrymme 

kan beskrivas som ett exempel på denna utveckling. Ericsson uppger att politiska beslut både kan 

påskynda mobil tv-marknadens utveckling men även hindra dess utveckling i och med den makt de 

har över beslutet om frekvensutrymmets framtid. 3 uppger att politisk reglering ibland bygger in en 

”tröghet” i beslut. Ett exempel är att de ännu inte har sett över rättighetsfrågorna för 

sändningstillstånd. Även fast mediemarknaden förändras både vad gäller innehåll och struktur och 

marknadskrafter allt mer styr medeimarknaden idag, har det visat sig att politisk reglering är en 

närvarande aktör inom mobil-tv-marknaden.  

 

7.6 EU och mobil-tv 
Idag påverkas den svenska mediemarknaden av mediepolitiska beslut som fattas utanför Sveriges 

gränser, vilket dels har sin grund i Sveriges medlemskap i EU samt den ökade grad av globalisering 

som medierna omfattas av idag. Samtliga EU-länder omfattas idag av ett EU-regelverk, som 

omfattar all form av elektronisk kommunikation. De vill genom detta främja tillväxt och skapa en 

gynnsam marknad som ska få företag att etablera sig. I EU:s mobil-tv-strategi, förklarar de att det är 

viktigt att uppnå konsensus sig kring standard- och spektrumfrågan, men de är även medvetna om 

att det existerar viss problematik i dessa frågor. Regleringen inom de enskilda medlemsstaterna 

skiljer sig exempelvis från varandra och ett annat problem är att de analoga näten inte släcks ned 

samtidigt i Europa. Samtliga medlemsländer är dock överens om fördelarna med ett samarbete i 

frekvensfrågan och ställer sig inte emot att EU aktivt men med ”lätt hand” vill ta rollen som 
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samordnare. I intervjuerna ansåg samtliga respondenter att ett internationellt samarbete gällande 

frekvensfrågan var bra på så vis att teknik- och produktutvecklingen kan koordineras. Att EU även 

tidigare visat att de kan påskynda marknadens utbredning som de gjorde med GSM-tekniken togs 

upp som ett argument för att Eus arbete hade en positiv inverkan även idag. Samtidigt som mina 

respondenter uppgav att de anser att ett europeiskt samarbete är fördelaktigt vad gäller 

frekvensfrågan framkom det att samtliga inte anser att det är positivt att EU ska vara en drivande 

kraft vad gäller val av teknik. Där är det marknaden som ska få avgöra ansåg både Ericsson och 

Teracom. Tillståndmyndigheter, tv-operatörer, mobiloperatörer samt konsumenterna är de aktörer 

som ska få avgöra vilken standard som ska bli den gällande. Även infrastrukturministern har uttalat 

sig och sagt att det är användarna som ska ta ett beslut i denna fråga och inte politikerna. Att kritik 

framförs mot politisk reglering är inget nytt fenomen. Även vid införandet av digital-tv var det 

många som ansåg att politikerna beblandade sig i frågor de inte hade att göra med. Att EU-

kommissionen har sagt sitt i denna fråga ska enligt EU ses som en handling för att uppmuntra en 

dialog mellan medlemsstaterna, fast i pressmeddelandet står det och tydligt att de har bestämt sig 

för vilken standard de vill ha. När kritik har framförts mot att EU har gått ut och föreslagit DVB-H, 

(som tekniktillverkaren Nokia står bakom), har kommissionen svarat med att det i slutändan är 

marknaden som kommer avgöra vilket teknik det är som vinner.  

 

7.7 Samarbete mellan aktörer  
Inom sociotekniska system ligger en aktörs styrka till viss del i dess förmåga att knyta till sig stabila 

element och komponenter, såsom andra aktörsgrupper, för att maximera sina chanser att lyckas på 

den nya marknaden. När man introducerar nya tekniska system är det viktigt att man bildar allianser 

och stabila relationer. Ett exempel på ett samarbete som involverade många aktörsgrupper är det 

pilottest som utfördes på uppdrag av Teracom där både mobiloperatörer, (Telenor) tekniktillverkare, 

(Nokia) programbolag, (SVT, UR, SR) gick samman för att få svar på konsumenternas inställning 

till mobil tv. Mobil-tv-marknaden är en sammanslagning av mobiltelefonibranschen samt tv-

branschen och aktörerna har därmed olika kunskaper och erfarenheter att bidra med, vilket Ericsson 

lyfte fram som något fördelaktigt vid frågan om hur de samarbetar med andra aktörer. Bakom de 

tekniska standarder som det står och väger mellan idag ligger många samarbeten och 

erfarenhetsutbyten mellan företag och organisationer. Ericsson uppger att de samarbetar med andra 

teknikutvecklare och tillverkare av mobila system samt mobiloperatörer, för att tillsammans utföra 

tester av ny teknik. Mobiloperatörer är även beroende av att samarbeta med tekniktillverkare för att  

ta fram produkter som stödjer mobil-tv-tekniken samt programbolag för att diskutera former för 

innehåll. Marknadskonvergens innebär att aktörer och medieföretag som tidigare verkat inom olika 

områden nu börjar konkurrera på samma marknad. Eftersom mobil-tv är en marknad som skapats 
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av en sammanslagning av två medieformer har aktörer från dessa två områden nu börjat samarbeta 

med varandra, vilket tydligt framkom i mina intervjuer.  

 

 

 

 

 

8 SLUTDISKUSSION 
Jag konstaterade i början av mitt uppsatsarbete att mobil-tv var ett högaktuellt ämne som befann sig 

i startgropen för att breda ut sig och nå de stora massorna. EU har förhoppningar om att 2008 ska 

bli året som mobil-tv-marknaden på riktigt breder ut sig. Under mitt uppsatsskrivande har 

mobiloperatörer som 3 och Telenor satsat hårt på att göra reklam för deras mobil-tv-utbud, vilket 

kan ses som ett tecken på att det snart kanske kan vara lika vanligt att se på tv i mobilen som det 

idag är att skicka sms.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera drivkrafter bakom mobil-tv-marknadens utbredning 

och även undersöka om det finns eventuella hinder för att mobil-tv ska bli en lyckad medietjänst 

och konsumtionsvara. För att ta reda på detta började jag med att identifiera de stora 

aktörsgrupperna som verkade inom denna marknad.  

 

Banden mellan medier och politiska aktörer har länge varit starka i Sverige och när nya 

medieformer växer fram ökar vanligtvis den politiska regleringen. Jag identifierade beslutsfattare på 

den svenska mediemarknaden men även politiska aktörer inom EU som visade sig vara en aktör 

med inflytande över medlemsstaternas enskilda mobil-tv-marknader, samt andra aktörer - 

programbolag, mobiloperatörer och tekniktillverkare.  

 

Regeringens val av vad som ska få ta plats i det frekvensutrymme som snart frigörs kan göra stor 

skillnad för mobil-tv-marknadens framtid. Jag skulle vilja beskriva de politiska aktörernas ”makt” 

som indirekt genom att det är de val som de inte gör, d.v.s. om regeringen inte upplåter det lediga 

frekvensutrymmet till mobil-tv, som kan ge hårt utslag för mobil-tv-marknadens framtid. Skulle 

frekvensutrymme tillägnas någon annan medieteknik än mobil-tv innebär det att mobil-tv-

marknadens utbredning kan försenas. Även om man kan kombinera broadcast och unicast i 

mobilnäten är det marknätet som medför att man kan börja sända mobil-tv till en massmarknad.  
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Vid jämförelse med framväxten av televisionen i Sverige och introduktionen av satellit- och 

videomarknaden uppvisar mobil-tv-marknadens utveckling vissa likheter. Exempelvis att ett flertal 

aktörer är med och agerar och att meningsskiljaktigheter dem emellan kan medföra att beslut i 

viktiga frågor kan bli en utdragen process. Vad gäller val av teknisk standard tog videomarknadens 

utbredning fart, först när man hade enat sig kring standarden VHS, vilket även är förhoppningen 

som EU-kommissionen har angående DVB-H. Den stora skillnaden är dock att den politiska 

regleringen inom mediemarknaden inte är lika hård nu som den var för 20 år sedan. Att 

marknadskrafter styr mer idag uppvisar exempelvis PTS genom sitt utlåtande om 

frekvensutrymmets framtid. En av drivkrafterna bakom mobil-tv-marknadens utbredning visade sig 

vara att en lyckad marknad skapar nya affärsmöjligheter för en rad olika aktörer. Om mobil-tv blir 

den massmarknad som EU och många andra hoppas på kan den om bara ett par år vara värd 20 

miljarder euro. Att EU i sig är en drivande aktör visade sig tydligt i min uppsats. EU har bl.a. 

utformat en mobil-tv-strategi riktad till samtliga EU-länder, med ”uppmaningar” om hur de enskilda 

staterna ska agera för att vi ska se en lyckad utbredning.  

 

Tekniken i sig är även en drivkraft. Möjligheten att kombinera mobila enheter med audiovisuellt 

innehåll i kombination med broadcastteknik, medför att man kan se på vanlig tv i mobiltelefonen. 

Att detta unika innehåll sedan erbjuds till ett bra pris är av stor vikt för att marknaden ska ha 

möjlighet att breda ut sig. Samarbetet mellan olika aktörsgrupper kan ses som en drivkraft på så vis 

att man tillsammans kan bistå med olika erfarenheter, vilket de inblandade aktörerna i Teracoms 

pilottest gjorde. När teknikföretag ska ta fram nya mobila lösningar är även samarbete av stor vikt. 

Att man även inom EU samarbetar är viktigt, på så vis att koordinering har påskyndande effekt i  

beslut om bl.a standard- och frekvensfrågan. Konsumenterna utgör självklart en viktig grupp för 

mobil-tv-markanden. I Teracoms undersökning fann 87 procent att mobil-tv var en intressant tjänst. 

Att många människor har ett intresse av att tillägna sig mediehåll på nya sätt idag, är en 

förutsättning för att mobil-tv ska ha potential att bli en ny stor medietjänst.  

 

Mobil-tv är en växande marknad i hela världen och under 2008 står ett par länder på tur för att 

införa en kommersiell mobil-tv marknad med broadcasttekniken. Men om 2008 kommer bli det år 

som i framtiden kommer att förknippas med mobil-tv-marknadens utbredning får vi se.   
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Bilaga 1 
Vilka anser ni är de största drivkrafterna bakom mobil-tv-marknadens utbredning? 

Vilka eventuella hinder finns för att mobil-tv-marknaden ska breda ut sig till fullo? 

Vad anser ni om politisk reglering av mobil-tv-marknaden?  

Kan politisk styrning påskynda utvecklingen? 

Vad anser ni om att man på EU-nivå försöker styra mobil-tv-marknaden? 

Vad är er relation till andra aktörer? 

 

Bilaga 2 
MMS 

Media Mätning i Skandinavien har sedan 1993 utfört nationella tv-undersökningar där de minut för 

minut registrerar en statistiskt utvald panel och dess tv-tittande. De gör elektroniska mätningar 

genom så kallade people-meters där de medverkande hushållen får en mätare installerad i sina tv-

apparater och aktiverar denna mätare genom en knapptryckning på fjärrkontrollen. På så vis kan 

man registrera vilka program de tittar på och hur länge de tittar. Sammanlagt deltar ca 1200 hushåll 

i MMS mätningar vilka tillsammans utgör ca 2600 deltagare som är mellan 3-99 år. Deras kunder är 

framför allt TV-kanaler, reklamförmedlare, annonsörer, reklambyråer, produktionsbolag och 

tidnings-redaktioner.134 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
134  http://www.mms.se/corp_purp_se.asp, (2007-10-02) 
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