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Abstract 
             
 
 
Övergången till digital-TV och en allt billigare teknik för TV-produktion har utlöst den 
explosionsartade ökningen av nischade TV-kanaler. I det alltmer fragmentiserade och 
individualiserade svenska samhället har nischkanalerna nått framgångar.  
 
Nischkanalernas utbredning och popularitet rör om i grytan på en tidigare relativt statisk marknad 
och ingen aktör lämnas opåverkad. Tydligt är att de stora TV-kanalerna tappar mark och måste 
anpassa sig till det nya TV-landskap som håller på att ta form.   
 
Hur kan de etablerade kanalerna kämpa emot och stå starka i strömmen av nya aktörer på 
marknaden? Hur förändras deras villkor och strategier när konkurrensen om tittarna hårdnar?  
 
Allt verkar peka på en fortsatt ökning av nischade TV-kanaler, men hur stor andel av marknaden 
kommer de att ta och kommer fristående nischkanaler att kunna konkurrera med nischkanaler från 
stora TV-koncerner som TV4, MTG och SBS? 
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Sammanfattning 

             
 
 
Digitaliseringen av TV-tekniken som sker idag har utlöst den explosionsartade utvecklingen av nya 
TV-kanaler. Bara under 2005 startades tio nya nischkanaler – kanaler som karaktäriseras av en 
smalare och mer tematiserad innehållsprofil jämfört med de stora kanalerna. Detta innebär att 
konkurrensen på TV-marknaden hårdnar och kampen om tittarnas gunst blir alltmer tydlig.  
 
Nischkanalernas popularitet har under de senaste åren ökat kraftigt bland svenska TV-tittare. Idag 
har de största nischkanalerna MTV, Eurosport, Discovery, TV4+ och ZTV tillsammans med de 
mindre nischkanalerna erövrat en femtedel av det svenska TV-tittandet. I slutet på 90-talet stod 
nischkanalerna för nio procent, förra året för 14 procent och nu i slutet av året för 20 procent av det 
svenska tittandet. Då inga stora förändringar sker i den totala svenska TV-konsumtionen betyder 
detta att nischkanalerna sakta men säkert äter de etablerade kanalernas andel av TV-kakan.  
  
Vår uppsats är av explorativ art. Med detta menas att vi vill utforska och skapa förståelse kring vårt 
fenomen. Då utvecklingen av nischkanaler befinner sig i ett tidigt skede kan vi ännu inte se eller mäta 
de totala effekterna av nischkanalernas tillväxt. Vi har valt att göra en kvalitativ 
marknadsundersökning i form av djupintervjuer med experter inom olika områden i TV-branschen. 
En kvalitativ metod är lämplig då förförståelsen om ämnet är begränsad och metoden har tillåtit oss 
att vara öppna och flexibla i undersökningsprocessen.  
 
Vi har applicerat vår empiri på samt strukturerat vår analys efter Porters femkraftsmodell. Av fem 
beskrivna konkurrenskrafter har vi valt att lägga mest fokus på den kraft som behandlar 
etableringshinder för nya aktörer på en marknad. Detta för att vi ville ge en tydlig bild av 
nischkanalernas möjligheter att ta sig in på marknaden och att överleva på sikt. Vi har också valt att 
applicera det postmoderna begreppet Individualisering på vårt insamlade material. Begreppet handlar 
om att individers beteende i allt mindre utsträckning betingas av grupptillhörighet. I stället gör de mer 
personliga val och konsekvensen blir att individen ”väljer” sin egen identitet och livsstil. 
 
Några av våra slutsatser är: 
 

• Etablerade och stora kanaler förlorar sakta men säkert marknadsandelar till nischkanalerna. 
En och en utgör nischkanalerna inget hot men tillsammans kommer de att växa sig starkare. 

 
• Individualisering i samhället medför även en individualisering i TV-konsumtionen i form av 

en fortsatt ökning av tittande på nischade TV-kanaler. Denna utveckling vill vi kalla för 
Nischifiering. Yngre personer kommer i större utsträckning än äldre att anpassa sitt TV-
tittande till det ökade utbudet.  

 
• Fristående nischkanaler kommer att få det tufft. Detta då nischkanaler med en stor TV-

koncern i ryggen har fördelar gentemot fristående nischkanaler genom stordriftsfördelar, 
möjligheten till kostnadseffektiv marknadsföring i sina storkanaler samt en bättre 
förhandlingsposition gentemot distributörer. Därmed måste det finnas en ekonomisk 
uthållighet hos de fristående nischkanalerna för att med höga kostnader och begränsade 
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distributions- och annonsintäkter arbeta sig starkare genom marknadsföring och ett 
konkurrenskraftigt innehåll. 

 
• De nischkanaler som är förlängningar av t.ex. tidningsmedia har vissa stordriftsfördelar och 

även möjligheten till korsmarknadsföring, men drar ofta på sig stora kostnader för TV-
produktion och personal. Detta gör att de är mindre konkurrenskraftiga än nischkanaler från 
TV-koncerner, trots sina starka varumärken.   

 
• Nyckeln till överlevnad och etablering är distribution, då en bred distribution ger hög 

penetration. Penetration ger i sin tur högre tittarsiffror vilket leder till att kanalen kan kräva 
distributören på en högre intäkt per abonnent samt kan motivera annonsering i kanalen.  

  
• Annonsintäkter finns att hämta hos företag med samma målgrupp som nischkanalen. Viktigt 

är att arbeta nära sin målgrupp för att skapa innehåll som är uppdaterat, intressant och faller 
målgruppen i smaken. Detta kan ske med hjälp av t.ex. kvalitativa undersökningar. 
Småkanaler kan dra fördel av att koppla kanalen till andra varumärken inom målgruppen 
genom co-branding för att bygga rätt typ av associationer till varumärket och för att skapa 
varumärkeskännedom. Andra sätt att stärka kanalen på är att göra den tillgänglig via andra 
medier, t.ex. genom att utveckla en mobiltjänst eller en community på Internet. 

 
• Då det i dagsläget inte finns något tillförlitligt system för att mäta nischkanalers tittande är 

det svårt att försäkra annonsörer om att deras annonsinvesteringar får effekt. Således 
kommer distributionsintäkterna att bli en säkrare intäkt för nischkanalerna än 
annonsintäkterna. 

 
 
 
Nyckelord: Nischkanal, digitalisering, konkurrens, individualisering 
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1. Inledning 
             
 
 
I fjol påbörjades ett historiskt skifte inom svensk TV – övergången från ett analogt till ett 
digitalt marknät. Detta skifte ligger till grund för det fenomen vi har valt att studera i vår 
uppsats, tillväxten av nischade TV-kanaler. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för 
TV-kanaler att startas och sändas samtidigt som de attraherar nya annonsörer och 
distributörer. Detta öppnar för en ökad konkurrens bland gamla och nya kanaler på TV-
marknaden. 
 
I denna första del av uppsatsen, som vi kallar Inledning, vill vi ge läsaren en grundförståelse 
kring TV-branschens utveckling, dess aktörer och infrastruktur samt diskutera kring vårt 
problemområde.  

Historik inom TV 
Den första reguljära TV-sändningen i Sverige gjordes 1958 och den officiella starten för färg-TV var i 
april 1970. (Teracom.se)  
 

           
 

Figur 1: Tidslinje över svensk TV-historia, egen bearbetning 
 
Kommersiell TV introducerades 1987. Det var TV3 som via parabol var först med att sända reklam-
TV. Vi denna tidpunkt var parabol något ovanligt och de nådde endast 1,2 miljoner svenska tittare. 
Den kommersiella TV: ns genombrott kom med TV4, som 1990 började sända via marknätet. Detta 
nådde ut till hela den svenska befolkningen med TV-apparater. (Elisabeth Gummesson) 
 
1992 startade den första svenska nischade TV- kanalen. Det var ZTV som riktade sig till en yngre 
publik med program om musik och ungdomskultur. (Viasat.se) 
 
1999 började de digitala TV-sändningarna i Sverige. Då var det för första gången möjligt att titta på 
digital-TV parallellt med de analoga TV-sändningarna. Det analoga nätet var vid denna tidpunkt 50 år 
gammalt och man tog beslut om att följa den internationella utvecklingen. (Teracom.se) 
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Successivt har antalet tematiserade kanaler ökat och idag har nischkanalerna MTV, Eurosport, 
Discovery, TV4+ och ZTV tillsammans med de mindre nischkanalerna erövrat en femtedel av det 
svenska TV-tittandet (MMS.se, nov- 05). I slutet på 90-talet så stod nischkanalerna för totalt 8-9 
procent, förra året för 14 procent, nu i höst för 20 procent. I tittarsiffror talar man då om 300 000 till 
700 000 tittare per dag. (MMS.se) 

Det svenska TV-landskapets aktörer 
 
Aktörerna på den svenska TV-marknaden är många, men de vi anser vara relevanta för vår 
frågeställning är de svenska TV-kanalerna, distributörerna, annonsörerna och tittarna. Följande 
avsnitt presenterar dessa aktörer och deras betydelse på marknaden.  

”Big Five” – Etablerade Storkanaler 
De största TV-kanalerna SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5 kallas med ett gemensamt namn för 
”Big Five”. Tillsammans utgör de cirka 80 procent av det totala TV-tittandet i Sverige (MMS, 2005-
11).  
 
Alla svenska TV-kanaler förutom SVT 1 och SVT2 drivs kommersiellt, dvs. finansieras via reklam 
och/eller distributionsintäkter. SVT finansieras genom TV-licensen och måste därmed uppfylla vissa 
Public Service-kriterier såsom politisk objektivitet och att de ”skall bedrivas i allmänhetens tjänst”. 
Tillsammans med TV4 är SVT1 och SVT2 så kallade ”must-carry”-kanaler, dvs. det finns ett krav på 
att distributörerna skall ha med dem i sitt utbud. (de Vries et al, 2005) 
 
TV4 har en unik ställning som den enda avgiftsfria reklamkanalen. De får sända i marknätet 
tillsammans med SVT mot en koncessionsavgift som betalas till staten. Avgiften skall reglera 
konkurrensen på TV-marknaden, då TV4 som vilken annan reklamkanal som helst finansieras genom 
reklam och sponsring, men når ut till hela 98 procent av befolkningen. Förra året uppgick denna 
avgift till 370 Mkr (TV4.se). För att behålla sin konkurrensfördel gentemot reklam- och 
betalkanalerna har TV4 nu krävt en proportionellt reducerad koncessionsavgift i samband med 
digitaliseringen, vilket nyligen godkändes av Kulturdepartementet. (Elisabeth Gummesson) 
 
För de genomgående kommersiella storkanalerna – TV3 och Kanal 5 – möjliggör digitaliseringen en 
ökad tillgänglighet genom ökad penetration. Med penetration menas en TV-kanals täckning, dvs. 
andel hushåll som har möjlighet att se kanalen.  TV4:s unika ställning reduceras därmed. Den ökade 
tillgängligheten kan öka tittarandelen, vilket är det primära målet för en kommersiell TV-kanal. 
(Johan Cassel) 

”Little Five” – Etablerade nischkanaler 
De etablerade nischkanalerna kallas med ett gemensamt namn för ”Little Five”. Denna grupp av 
kanaler består av ZTV, TV4+, Eurosport, Discovery och MTV. Tillsammans utgör de cirka 10 
procent av tittandet. (Johan Cassel) 

Nya nischkanaler 
De kanaler som anses vara för små för att tas upp var för sig i den generella tittarstatistiken kallas 
med ett gemensamt namn för ”Övrig-TV”. Denna kategori av kanaler innehåller de mindre 
nischkanalerna, grannlandskanaler och andra utländska kanaler. (Mats Örbrink, TV4) 
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En nischkanal är en TV-kanal som karaktäriseras av en smalare och mer tematiserad innehållsprofil 
jämfört med storkanalerna. De attraherar mindre målgrupper genom att erbjuda program som 
anknyter till specifika intressen samt anpassar dessa program till målgruppens smak och stil.  
Kanalen visar program på teman som t.ex. musik, sport eller dokumentär, eller vänder sig till en 
speciell åldersgrupp eller yrkesgrupp, t.ex. ungdomar eller verksamma inom näringslivet. Några 
exempel på nischkanaler är TV4 Fakta, TV8, Sport- Expressen, Viasat Nature, DiTV och The Voice.  
 
TV8 är en ekonomi- och samhällsjournalistisk nischkanal som riktar sig till yrkesverksamma män och 
kvinnor i åldrarna 25-59 år. Kanalen startade 1997 som en fristående kanal och köptes upp av MTG 
1999. Det har 18 anställda, men eftersom de ingår i MTG använder de sig även av TV3: s och MTG:s 
resurser. Det är alltså många fler som jobbar med eller är involverade i kanalen. Flera funktioner 
finns centralt, t.ex. personal, information, ekonomi och planering. (Johanna Eliasson) 

TV-kakan  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: MMS.se, dec-05. 
 
Figuren visar den så kallade TV-kakan som visar kanalernas tittarandel. Både gamla och nya aktörer 
har inför 2006 ansökt om att få sända nya TV-kanaler via Boxer, i det digitala marknätet. Samtidigt 
startas och sänds en mängd nya TV-kanaler, som betalkanaler hos andra distributörer. Statistik visar 
att TV-konsumtionen inte har ökat märkbart sedan år 2000 (Nordicom.gu.se). Detta innebär att 
nischkanalernas tillväxt kan utgöra ett hot för de etablerade storkanalerna, då dessa tappar tittare till 
de mindre kanalerna.  
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Ökningen i tittandet på nischkanaler kan illustreras med hjälp av två cirkeldiagram som representerar 
hur TV-tittandet fördelar sig på de olika kanalerna 2004 jämfört med 1999.   
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 & 4: MMS Årsrapport 1999 & 2004  

Distributörer 
Distributörerna är de som levererar TV-sändningar till befolkningen. Detta kan göras via marksänd 
TV, genom kabel eller via satellit. Boxer är den enda distributören som har lov att sända marksänd 
digital-TV. De företag som sänder via satellit är Viasat och Canal Digital. Några exempel på Kabel-
TV distributörer är Com Hem och UPC. Då en kund tecknar ett avtal med en distributör så vet man 
att personen har ett abonnemang ända till 2009 och det är en säkrare inkomstkälla än vad reklamen 
är. (Elisabeth Gummesson) 

Mediabyråer 
För företag som vill marknadsföra sig i media är det viktigt att nå ut till rätt målgrupp. För att 
annonsera i TV vänder de sig antingen direkt till en TV-kanal, eller går via en mediabyrå. För att 
underlätta valet av mediesammanhang att exponera sig i väljer majoriteten av de svenska 
annonsörerna att ta hjälp av en mediabyrå. Mediabyråns roll är att hjälpa annonsörerna att hitta en 
helhetslösning till hur budgeten skall fördelas på olika typer av mediaexponering. Mediabyråer har 
specialistkunskap om alltifrån TV, dags- och populärpress, radio, event, Internet och även 
direktreklam. (Malin Häger) 
 
Många TV-kanaler är beroende av mediabyråerna, eftersom de vill vara ett naturligt val när stora 
annonsörers mediaexponering planeras. Då mediabyråerna fungerar som en länk mellan annonsör 
och TV-kanal, så är det viktigt för kanalerna att ”marknadsföra” sig för mediabyråerna. (Johan 
Cassel) 

Annonsörer 
TV anses vara det media i vilket reklam har störst genomslagskraft. Annonsörerna, företagen, är de 
kommersiella kanalernas levebröd.  

1999 2004 
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Ett företag köper frekvens dvs. de betalar för antalet exponeringar. En effektfull kampanj kostar 
minst 1 miljon kronor i TV4, men med bara 300 000 kronor kan man komma långt i en nischkanal. I 
nischkanaler har man även möjligheten att köpa reklam kring ett visst sammanhang. Det går till 
exempel för en bokklubb att annonsera i en temakväll som handlar om historia i TV4 Fakta. Detta är 
billigt samtidigt som man når ut till en väldigt specifik målgrupp. (Johan Cassel) 
 
En annan form av annonsering är sponsring. Ett sponsorskap innebär att ett företag har rätten att 
”presentera” ett program. Detta innebär att skylten med företagsnamnet ligger på programtid. Denna 
form av annonsering är dyr men samtidigt är genomslagskraften stor och företaget kan komma att 
förknippas med programmet. En spotlog mäter reklamtittandet och det så kallade People 
Metersystemet mäter det totala tittandet. Mätningarna för både spotlog och tittartid utförs av 
mediamätningsföretaget MMS. Dock är det ovanligt med spotlog och People-meter på nischkanaler, 
då tittarfrekvensen är så liten.  

Tittaren 
Den genomsnittliga tittartiden har sedan mitten av 90-talet varit relativt oförändrad. Det finns dock 
andra aspekter av tittandet som har förändrats. Antalet kanaler man fördelar sitt tittande på har ökat 
konstant under tidsperioden. Mätningar visar även att antalet individuella kanalkombinationer ökar i 
takt med att folk får tillgång till fler kanaler. (Bjereld et al, 2005) 
 
Svenskt TV-tittarbeteende karaktäriseras framförallt av stora generationsskillnader. Dessa skillnader 
är tydligare än t.ex. skillnader mellan män och kvinnor, hög- och lågutbildade och mellan folk i 
storstäder och på landsbygden. (Jan Ekecrantz)  
 

Det svenska TV-landskapets infrastruktur 

Finansieringsformer 
 
Det finns fyra sätt att finansiera TV-kanaler: 
______________________________________________________________________________ 
Finansieringsformer för TV 
 
1. Licenspengar:   enligt modellen för Sveriges Televisions kanaler 
 
2. Reklamfinansiering: enligt modellen för de så kallade fri-TV-kanalerna TV3,  

TV 4 och Kanal 5 
 
3. Betal-TV:   TV1000 och Canal Plus är exempel  
 
4. Reklam- och  

distributionsintäkter:  De flesta kanaler faller under denna sista kategori. Som en del av ett 
kanalutbud får kanalen pengar dels från reklamannonser, dels från 
sina distributörer (t.ex. Boxer, Canal Digital, Com Hem eller UPC), 
det vill säga indirekt från konsumenten.  

             
Tabell 2: Finansieringsformer för TV, Mats Örbrink. 
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Distributionsformer 
Fyra miljoner hushåll har idag tillgång till TV-mottagare. Dessa tar emot sändningar från marknätet, 
genom kabel-TV-nät eller genom sändningar över satellit. Fördelningen mellan dessa former för TV-
mottagning är uppskattningsvis att cirka 50 procent av hushållen använder kabel-TV-nät, 30 procent 
använder egen antenn för marksändningar och 20 procent har egen eller samägd parabolantenn för 
att ta emot sändningar via satellit. Alla distributionsformer tillåter digitala TV-sändningar. (de Vries et 
al, 2005) 
 
 ________________________________________________________________________ 
Distributionsformer för TV Nätinnehavare   Antal abonnenter 
 
Analoga marksändningar  TV4, SVT, SR   Hela Sverige (minus 0,2 till 2 %) 
 
Digitala marksändningar  Boxer TV-Access AB  500 000 
 
Kabel    Com Hem AB             1 431 000  

Canal Digital kabel-TV  222 000 
    Kabelvision   300 000 

UPC Sverige AB   227 000 
 
Satellit    Canal digital    824 000 

Viasat    665 000 
______________________________________________________________________________ 
Tabell 1: Distributionsformer för TV, de Vries et al, 2005. 
 
Teracom AB är en nätoperatör för utsändning och överföring av radio och TV samt för data-, 
telekom- och informationstjänster i det rikstäckande marknätet. Det är ett statligt företag som även 
äger och bygger ut marknätet i Sverige. För att bedriva TV-sändningar över marknätet behövs ett 
tillstånd från regeringen. Tillståndsgivningen regleras av radio- och TV-lagen. (de Vries et al, 2005) 
 
Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradios sändningar kan tas emot av 99.8procent av 
befolkningen och 98 procent kan ta emot sändningar från TV4. Täckningsgraden är föreskriven i 
respektive programföretags sändningstillstånd. Tillstånd att sända marksänd digital-TV lämnas av 
regeringen. Tillståndsregleringsprocessen regleras i förordningen (1997: 894) om marksänd digital-
TV. (de Vries et al , 2005) 
 
Boxer har idag över 500 000 kunder, en ökning från första kvartalet 2005 med 35 000 kunder. En 
anledning till framgången anses vara det breddade kanalutbudet samt att det är lättare att ta del av 
utbudet och enkla digital-TV-boxar. Distributören är till 70 procent ägt av staten. Det medför att 
regeringen genom Utbildnings- och Kulturdepartementet har insyn i urvalsprocessen. (de Vries et al, 
2005) 
 
Då kanaler önskar komma in i Boxers utbud måste de först ansöka om det. I ansökan måste de 
redovisa vilken deras programidé är, att de har ett seriöst innehåll och stabil ekonomi. Först lämnas 
ansökan till Radio- och TV-verket. De lämnar i sin tur en rekommendation till Kulturdepartementet 
om vilka de anser uppfyller dessa krav. Utbildnings- och Kulturdepartementet med Kulturminister 
Leif Pagrotsky i spetsen har den slutgiltiga makten att bestämma vilka kanaler som får komma in. 
Deras intention är att skapa en så varierad och mångfaldig spridning på innehållet som möjligt. Fria 
kanaler som tittaren inte behöver betala för får till viss del förtur. Då en kanal kommer med så är den 
garanterad sin plats i två år. (Pär Lager) 
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MMS People Meter 
MMS heter företaget som utför de tittarmätningar var siffror hela den svenska TV-branschen förlitar 
sig på. De använder ett undersökningssystem som kallas för People Meter för att beräkna det svenska 
tittandet. En panel bestående av tusen hushåll (2200 personer), representativ för den svenska TV-
befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande via elektroniska TV-mätare. (MMS)  

 
Alla tänkbara variabler som påverkar TV-tittandet är inbyggt i denna panel. Den innehåller lika 
många män, kvinnor, 15-åringar, ensamstående, högutbildade och lågutbildade, storkonsumenter av 
TV som det finns i Sverige. Det skall vara ett Sverige i miniatyr. (Mats Örbrink) 
 
Tittandet mäts via panelens TV-apparater och översätts till siffror som talar om hela befolkningens 
TV-tittande. Eftersom tittandet på de små kanalerna har ökat den senaste tiden har man planer på att 
utöka panelen till 1200 hushåll. Detta leder då till större träffsäkerhet i mätningarna av de små 
kanalerna. (Mats Örbrink) Enligt Elisabeth Gummesson finns än så länge inget effektivt verktyg för 
att mäta tittarsiffrorna för de kanaler som tillsammans kallas ”Övrig-TV”. (Elisabeth Gummesson) 

Digitaliseringen 
I år påbörjas ett historiskt skifte inom svensk TV – övergången från ett analogt till ett digitalt 
marknät. Enligt ett riksdagsbeslut som togs i maj 2003 skall en total digitalisering av TV-nätet vara 
genomförd innan den 1 februari 2008, då det analoga nätet släcks. Två år från det att beslutet togs 
har nu nedsläckningen av det analoga nätet påbörjats. Den första etappen inleddes den 19 september 
i år på Gotland. (de Vries et al 2005) 
 
Digitaliseringen och de tekniska framstegen inom TV-produktion innebär ökad räckvidd och låga 
produktionskostnader. Digitaliseringen är därför en drivkraft i ökningen av antalet nya TV-kanaler. 
(Mats Örbrink)  
 
Tyskland var först med att släcka ned det analoga nätet och Sverige är tvåa. I Tyskland började de 
med stora städerna men där har staten gått in med pengar för att påskynda och underlätta 
övergången. I Sverige måste kommunerna själva bekosta allt för sina institutioner och den enskilda 
konsumenten måste bekosta sin utrustning själv. I efterhand har nu EU bestämt att staten inte får 
subventionera digitaliseringen så de kan komma att tvingas att de betala tillbaka. I Finland gör de på 
ytterligare ett sätt, nämligen att de släcker ned allt på en dag, den 31 augusti 2007. Så i Sverige börjar 
man tidigare men är klara senare. I England har de längre tid på sig, ända fram till år 2012. (Elisabeth 
Gummesson) 
    

Problemdiskussion 
 
Under loppet av ett år har tio nya svenska TV-kanaler startats. De är alla så kallade nischade TV-
kanaler, som karaktäriseras av en smalare och mer tematiserad innehållsprofil jämfört med 
storkanalerna. Nischade TV-kanaler har visserligen funnits sedan början av 90-talet, men under de 
senaste åren har en tydligt uppåtgående trend visat sig. Dels har äldre nischkanaler, som ZTV, 
Discovery, Eurosport och MTV ökat sin tittarandel och dels har antalet nystartade nischade TV-
kanaler ökat i antal. Bland de nystartade kanalerna finner vi till exempel TV4 Fakta, DiTV, Sport-
Expressen och The Voice TV.  
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Ökningen av nischade TV-kanaler förväntas leda till ökad konkurrens om tittare, annonsörer och 
distributörer.  
 
I nuläget befinner vi oss dock i en konjunkturuppgång, vilket gör att många företag ökar sin 
marknadsföringsbudget och därmed köper mer annonsutrymme i TV.  Något som indikerar detta är 
att annonsutrymmet i de stora kanalerna redan är slutsålt för 2006 (Malin Häger). Digitaliseringen 
och konjunkturuppgången skapar starka incitament till att starta nya TV-kanaler. Samtidigt tvingas de 
etablerade TV-koncernerna, som äger storkanalerna, att agera eftersom dessa kanaler tappar tittartid 
till de nischade kanalerna. En genomgående strategi hos dessa aktörer är att starta egna nischade 
systerkanaler i ett försök att fånga upp den förlorade tittartiden och att ta del av utvecklingen som 
sker. 
 
Annonseringsprocessen, från annonsör till TV-kanal, via mediabyrån kommer att te sig annorlunda. 
Lika många tittare nås inte genom en kanal utan målgrupperna har styckats upp i många mindre 
kanaler. Detta betyder att annonsörer bör tänka om och försöka se den mer segmenterade 
marknaden som en möjlighet. (Malin Häger) 
 
Utbredningen av nya kanaler har hittills redan givit ledtrådar om framtida konsekvenser. En liknande 
utveckling har synts utomlands, i t.ex. England och USA. Idag ligger uppåt 20 procent av det svenska 
TV-tittandet utanför de fem största kanalerna medan motsvarande siffra i USA är 50 procent. Detta 
kan ge oss en ledtråd om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut i Sverige. (”Digitaliseringens 
vinnare och förlorare” Dagens Media, oktober -05) 
 
Nischkanalernas utbredning och popularitet rör om i grytan på en tidigare relativt statisk marknad 
och ingen aktör lämnas opåverkad. Tydligt är att de stora TV-kanalerna tappar mark och måste 
anpassa sig till det nya TV-landskap som håller på att ta form.   
 

Frågeställning 
 
Hur kommer det svenska TV-landskapet att förändras i och med digitaliseringen och ökningen av nischade 
TV-kanaler? 
 

Syfte  
 
Denna uppsats syftar till att utforska den svenska TV-marknaden samt till att undersöka hur den 
rådande och stundande utvecklingen kommer att förändra konkurrenssituationen för de stora 
svenska TV-kanalerna. Vi kommer även att analysera vilka förutsättningar som finns för nya 
nischkanaler att etablera sig på marknaden. Vidare vill vi även finna svar på vilka beslut som kan vara 
viktiga för TV-kanaler att fatta redan nu för att skapa sig bra konkurrensmässiga förutsättningar för 
framtiden.  
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Begreppsdefinitioner 
 
Abonnentintäkt och  Begreppen har i denna uppsats samma betydelse och syftar på den intäkt 
distributionsintäkt som kanalen får från hushållen i form av en del av månadskostnaden för ett 

kanalutbud. Hushållen betalar till distributören och en del av detta går 
vidare till kanalerna. (Mats Örbrink) 

 
Digitalisering   Den tekniska övergången från ett analogt till ett digitalt marknät.  
 
Individualisering Upplösningen av industrisamhällets livsformer. En fragmentiserande kraft 

som på ett fundamentalt sätt förändrar individens tillvaro genom att lyfta 
upp tidigare förutbestämda val till valmöjligheter. (Bjereld et al, 2005) 

 
Koncessionsavgift Avgift som TV4 betalar till staten för att få sända kommersiell TV i 

marknätet som når cirka 99 procent av alla svenskar med TV-apparat. 
 
Licensavgift  Avgift för TV-innehav som betalas till statliga Radiotjänst. 
 
Nisch   Inmutat område för specialitet.    
 
Nischkanal TV-kanal som karaktäriseras av en smalare och mer tematiserad 

innehållsprofil jämfört med storkanalerna. Visar program som anknyter till 
ett speciellt intresse, som t.ex. musik eller dokumentärer, eller till en speciell 
målgrupp, som t.ex. barn eller ungdomar. 

 
Penetration Ett mått på en TV-kanals täckning uttryckt i antal individer eller hushåll. 

(MMS.se)  
 
Räckvidd  Total tittartid på en kanal med avseende på dag, vecka, månad eller år. 

(MMS.se) 
 

Avgränsningar 
 
Många aktörer på TV-marknaden påverkas av den utveckling som pågår. Vi har dock valt att 
avgränsa oss till hur detta fenomen påverkar TV-kanalernas konkurrenssituation och inte hur detta 
påverkar andra aktörer. Med andra aktörer menar vi t.ex. konsumenter, distributörer och annonsörer. 
Vi har valt att lägga vikt vid att undersöka marknaden för de kommersiella kanalerna, varför SVT1 
och SVT2 inte har fått lika stort utrymme i uppsatsen.    
 
Vi har även valt att inte göra några distinktioner mellan svenska och utländska nischkanaler men 
kommer i huvudsak att lägga fokus på de svenska.  
 
Då fenomenet med utbredningen av nischade TV-kanaler är i en aktuell och pågående fas i Sverige 
har vi valt att inte forska kring, eller i någon större utsträckning jämföra med, utvecklingen i andra 
länder.  
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2. Metod 
             
 
I vår metoddel kommer vi att redovisa det vetenskapliga förhållningssätt som vi valt samt 
redogöra för och motivera hur vi valt att gå tillväga i vår undersökning.  Intentionen från vår 
sida är att detta avsnitt ska få läsaren att känna en större tillförlitlighet till vårt val av källor 
och det resultat vi kommer fram till med hjälp av dem. 
 

Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Valet av vetenskapligt förhållningssätt beskriver vilket synsätt man utgår ifrån i sin forskning. Den 
synvinkel författaren väljer kommer att leda denne i en viss riktning, eftersom den har betydelse för 
vilka förutsättningar som finns för tillvägagångssätt och analys.  
 
Ett av de grundläggande synsätten inom vetenskapen är positivismen vars huvudtes är att 
samhällsvetenskapen enbart skall ägna sig åt sådant som kan verifieras med empirisk data. 
Positivismen ligger huvudsakligen till grund för den kvantitativa metodteorin. (Malhotra & Birks, 
2005) 
 
Hermeneutik en inriktning inom forskningen vars huvudsyfte i motsats till positivismen är att förstå 
och tolka. Hermeneutiken består både av försök att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla 
fenomen och beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar (Gilje & Grimen 2004). Här 
är personliga erfarenheter ofta nödvändiga. Hermeneutiken ligger framförallt till grund för den 
kvalitativa metodteorin.  
 
Den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och 
förklaring. Processen är dynamisk och pendlingen mellan del och helhet är viktig för att helheten ska 
belysa delarna, och delarna helheten. Detta skapar en fördjupad och vidgad förståelse under 
tolkningsprocessens gång. Empirin, det som ska tolkas, får sin innebörd genom att relateras till 
erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper samt genom att ses i ljuset av de tolkningar som 
växer fram. (Gustavsson, 2004) 
 
Vi har valt att arbeta med det hermeneutiska synsättet eftersom vi ville skapa en helhetsbild där vi 
försöker att tolka och förstå vilka konsekvenser fenomenet kommer att få för aktörerna på 
marknaden. Vi har utgått från empiriska data ur vilka vi försökt att skapa oss en helhetsförståelse 
med hjälp av teori.  
 

Explorativ undersökning 
 
Undersökningsmetoden är av explorativ art, då fenomenet vi har undersökt befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede, och vi kan därför ännu inte se eller mäta de totala effekterna av nischkanalernas 
tillväxt.  
 
Ändamålet med en explorativ undersökningsdesign är att leverera insikter i och förståelse kring ett 
marknadsföringsfenomen, vilket stämmer bra överens med uppsatsens syfte.  
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Denna metod lämnar utrymme för flexibilitet, framväxande och lös struktur i 
undersökningsprocessen, vilket vi känner är viktigt eftersom vår (och allmänhetens) förförståelse 
kring detta fenomen är begränsad. En explorativ metod har ofta som resultat att generera nya tankar 
och spår i ämnet. En explorativ undersökning används ofta då problemet inte är klart definierat i 
startskedet. (Malhotra & Birks 2005) 
 
Om problemet inte riktigt går att fastställa och då mer fakta om själva fenomenet behövs, är 
personliga intervjuer med experter rekommenderat. Urvalet är litet och icke-representativt. Dessa 
”kvalitetspersoner” vill man skall vara villiga att öppna sig, använda sin fantasi, vara kreativa, och 
avslöja personliga känslor och tankar (Malhotra & Birks, 2005). Det gäller även för oss som författare 
att vara öppna för ny information och snabba vändningar. Då undersökningen har tagit en ny 
riktning har denna följts tills det att informationen varit uttömd eller en ny riktning hittats. 
 

Tillvägagångssätt 
 
När man i en studie syftar till att ta fram ny kunskap finns flera tillvägagångssätt för att dra 
vetenskapliga slutsatser. Vi skiljer mellan induktiv, deduktiv och abduktiv ansats.  
 
Med det induktiva angreppssättet utgår forskaren från empiri för att få kunskap om teorin. Man 
behöver alltså inte utgå från redan bekräftade teorier utan kan ha som mål att skapa nya teorier 
utifrån empirin. Nackdelen med induktion är svårigheten att dra generella slutsatser, eftersom man 
enbart studerar ett specifikt fall i en speciell situation. En deduktiv ansats utgår istället från en 
teoretisk sanning med vilken man vill förklara ett empiriskt fenomen. Denna ansats kräver att man 
har en klar problemställning och de rätta metoderna för att kunna testa teorierna. (Andersen, 1998)  
 
Det abduktiva tillvägagångssättet är en kombination av induktion och deduktion och låter teorin och 
empirin följas åt för att sedan ställas mot varandra och skapa ett mönster som kan ligga till grund för 
studien (Alvesson & Sköldberg 1994). Vi anser att en induktiv metod passar bäst i vårt fall, då få 
teorier behandlar detta fenomen och vår initiala vetskap om fenomenet är liten. 
 

Undersökningsmetod 
 
Det finns två kategorier av undersökningsmetoder: kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa 
metoden lämpar sig för studier i vilka man vill kvantifiera och generalisera en företeelse emedan 
kvalitativa metoder är mer lämpliga när vi är intresserade av att skapa större klarhet kring ett visst 
fenomen och för att skapa en mer nyanserad bild av detta. Man syftar också till att blottlägga 
sambanden mellan individ och kontext. En kvalitativ metod är lämplig när man inte vet så mycket 
om ämnet och tillåter oss därmed att vara mer öppna och flexibla för det oväntade (Jacobsen, 2002).  
 
Vi har valt att uteslutande använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Utifrån det 
branschperspektiv vi valt att studera ämnesområdet ifrån finner vi ingen mening med att använda oss 
av kvantitativa metoder, eftersom vi söker en bred och djup förståelse. En kvantitativ metod ger 
oftast en grundare verklighetsskildring. Vi har liten förkunskap om mediebranschen, varför den 
kvalitativa metoden ger oss möjlighet att fördjupa oss i, och finna bakomliggande faktorer kring, det 
valda ämnet. Den kvalitativa undersökningsmetoden fokuserar på innebörder och sammanhang och 
kräver därför att vi, som datainsamlare, är uppmärksamma på mening och betydelse både när vi 
samlar in och analyserar informationen (Ibid). 
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Datainsamlingsmetod 
 
I forskning skiljer man mellan primärdata (förstahandsinformation) och sekundärdata (andrahands-
information). 
 
Primärdata är information som skapas av undersökaren för den aktuella undersökningens specifika 
syfte (Malhotra & Birks, 2005). Då vi undersökt ett fenomen som är relativt nytt och därmed har 
begränsad teorigrund har vi i huvudsak använt oss av primärdata. Att undersöka denna typ av 
fenomen kräver aktuell och verklighetsförankrad information. Vi har därför haft som mål att 
intervjua personer som i dagsläget påverkas av fenomenets utveckling. Våra primärdata består således 
av expertintervjuer med personer som på olika sätt har insikt i vårt problemområde. Under arbetets 
gång har vi dessutom använt oss av sekundärdata, dvs. data som samlats in av någon annan. Detta 
oftast för andra syften än det för forskaren aktuella problemet. Sekundärdata kan vara publicerat 
material såsom litteratur och forskningsartiklar, det kan vara olika typer av databasinformation samt 
information från myndigheter (Malhotra & Birks 2005). 
 
För att få en grundförståelse för det undersökta fenomenet har vi hämtat kunskap från artiklar i olika 
branschtidsskrifter, e-magasin och dagstidningar. Dessa källor har för oss innehållit nyttig 
information om vårt problemområde samt hjälpt oss att förstå vilka personer som kan vara 
intressanta för oss att intervjua. Dessa artiklars innehåll består till största delen av citeringar av olika 
experter. Artiklar i dags- och branschtidningar uppfyller dock inte alla kriterier för att benämnas 
sekundärdata. De kan brista i objektivitet, då bakomliggande syften kan ha påverkat innehållet. Vi har 
därför haft ett kritiskt förhållningssätt till denna information och jämfört flera källor parallellt. Vi har 
även använt oss av viss information publicerad på hemsidor tillhörande de företag som 
intervjupersonerna företräder.  
 

Undersökningsdesign 
 
En expertintervju är en form av en djupintervju, vilket innebär att forskaren sitter med en 
respondent i taget och försöker få denne att öppna sig gällande underliggande motiv, 
trosuppfattningar, attityder och känslor gentemot ett ämne eller fenomen. En djupintervju är 
ostrukturerad, och med detta menas att frågorna är öppna och tillåter respondenten att svara i sina 
egna ord. En djupintervju låter även den intervjuade själv att bestämma vad de viktigaste elementen 
inom ämnet är. Vidare kan de öppna svaren leda in på nya spännande spår och vändningar i den 
fortsatta forskningen. (Malhotra & Birks 2005) 
 
Då vi själva bestämde vilka personer vi ville skulle medverka i vår undersökning var urvalsprocessen 
så kallad icke-slumpmässig. Det ligger då i forskarens händer att avgöra vilket urval som är lämpligt. 
Denna urvalsmetod är dock subjektiv, då det inte finns några allmängiltiga ramar för urvalsprocessen. 
Några vanliga icke-slumpmässiga metoder är bekvämlighetsurval, bedömningsurval, kvoturval och 
snöbollsurval (Malhotra & Birks 2005).  
 
I vår forskning har vi använt oss av ett så kallat bedömningsurval. Begreppet innebär att urvalet av 
respondenterna är baserat på forskarens förförståelse och bedömning (Malhotra & Birks 2005). De 
utvalda personerna är representativa och lämpliga enligt forskaren själv. Vi valde att intervjua åtta 
personer. Intervjuobjekten är alla experter inom olika områden i den kommersiella TV-branschen.  
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Syftet med en expertintervju är att utforska idéer, hitta samband mellan idéer, och skapa nya 
perspektiv för att definiera marknadsföringsproblemet (Malhotra & Birks 2005). Ett problem som 
kan uppstå är att vissa individer är angelägna att vara med i intervjuer trots att de inte har tillräckligt 
med kunskap i ämnet. Vid intervjutillfällena har vi mött en expert inom ett specifikt område i taget. 
Vi har spelat in samtalet med hjälp av en diktafon för att lättare kunna sammanställa och minnas 
intervjuerna i efterhand. Detta gjordes självklart efter godkännande av respondenten. 
 
Trots att intervjuerna varit av ostrukturerad art så har vi använt oss av en intervjumall med frågor på 
de teman som vi tänkt diskutera. För att få en så mångsidig bild som möjligt av fenomenet har vi 
intervjuat experter inom mediekommunikation och digital-TV samt relevanta personer på både stora 
och nischade TV-kanaler. Följande personer har intervjuats:  
 

• Mats Örbrink, ansvarig för Nya Kanaler, TV4 
• Jan Ekecrantz, Professor i Mediekommunikation, JMK 
• Malin Häger, mediechef, Mediabyrån Starcom 
• Elisabeth Gummesson, Digital-TV-ombudsman, TV4 
• Johan Cassel, Annonssäljare, TV4 Fakta, TV4+ 
• Carl-Fredrik Mannerberg, Distributionsansvarig, Kanal 5 
• Johanna Eliasson, Marknad- och Försäljningsansvarig, TV8 
• Magnus Karlsson, Programchef, The Voice TV 

 

Metodkritik 
 
Vetenskapliga observationer och experiment skall vara intersubjektivt tillgängliga. Med detta menas 
att andra än forskaren skall kunna företa observationerna och utföra experimenten (Gilje & Grimen 
2004). Som vi tidigare nämnt kan resultatet från en kvalitativ studie oftast inte generaliseras i samma 
utsträckning som en kvantitativ studie, vilket beror på möjligheterna att kvantifiera och räkna ut 
resultat statistiskt. 
 
I en kvalitativ studie är det oftast svårt för den som intervjuar att avgöra om den som intervjuas 
verkligen säger ”sanningen” eller om det exempelvis finns bakomliggande orsaker till att den som 
intervjuas väljer att inte berätta om vissa aspekter av ett problem. En intervjuare kan aldrig veta vad 
det är som inte har sagts, utan bara försöka tolka och analysera det som faktiskt har sagts under en 
intervju. (Malhotra & Birks 2005) 
 
En risk med ostrukturerade intervjuer är att respondenten påverkas av undersökarens vinkling av 
frågorna, vilket kan färga svaren och leda till att vi tolkar dessa enligt egen uppfattning. En annan 
negativ aspekt är att kodningen är tids- och kostnadskrävande, då långa intervjuer skall transkriberas 
ordagrant samt analyseras grundligt. Dessutom är urvalet icke-representativt, dvs. vi kan inte 
generalisera utifrån resultatet. 
 
För att säkerställa att den undersökning vi ämnar bedriva stämmer överens med det insamlade 
materialet och resultatet kommer vi att kritiskt granska källorna, men även de metoder vi använt oss 
av. Vi måste också ifrågasätta huruvida svaren vi fått från den observerade gruppen verkligen är 
relevanta för syftet med vår studie (Jacobsen 2002).  
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3. Teoretiska modeller och begrepp 
             
 
I detta avsnitt redogör vi för den teoretiska bakgrund mot vilken vi kommer att analysera vår 
empiri.  

Porters femkraftsmodell 
Michael E. Porter är en av världens främsta tänkare inom strategisk management. I sin bok Competitive 
Strategy presenterar han sin femkraftsmodell för att förklara drivkrafterna för konkurrensen i en 
bransch.  

 
  
 Figur 5: Porters femkraftsmodell, Competitive Strategy, 1983. 

 
Figuren ovan beskriver de fem krafter som enligt Porter bestämmer konkurrensintensiteten och 
lönsamheten i branschen. De starkaste krafterna för den specifika branschen styr och blir avgörande 
vid utformningen av en strategi. Fokus kommer i analysen att ligga på kraften ”Potentiella 
etablerare”, då vi vill undersöka möjligheterna för nischkanaler att etablera sig samt titta på hur deras 
utbredning hotar de redan etablerade aktörerna på den svenska TV-marknaden. Följande beskrivning 
kommer från Porter (1983). 

1. Etableringshot – Förutsättningar för etablering 
En kraft som är drivande i en branschs utveckling är i vilken utsträckning nya aktörer kan etablera 
sig. Nya aktörer kan utgöra ett hot för existerande företag varför man vill undersöka vilka 
inträdeshinder som finns samt vilka svarsåtgärder man kan räkna med från etablerade företag. Porter 
talar om sju typer av etableringshinder: 
 
Stordriftsfördelar 
Med stordriftsfördelar menas att ett företags enhetskostnader sjunker i takt med att 
produktionsvolymen ökar.   
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Produktdifferentiering  
Produktdifferentiering innebär att marknadens aktörer erbjuder differentierade produkter i form av 
specialiseringar av starka varumärken med mera. Det här skapar hinder för nya aktörer eftersom de 
måste övervinna existerande kundlojalitet för att ta sig in på marknaden. 
 
Krav på kapital 
När det krävs stora initiala investeringar för ett företag att bedriva verksamhet på en marknad kan 
detta utgöra ett stort hinder.  
 
Omställningskostnader  
Kostnader som en kund drabbas av vid byte från en leverantörs produkt till en annans.  
 
Tillgång till distributionskanaler 
Behovet av att trygga distributionskanaler för sin produkt kan utgöra ett etableringshinder. Att få 
tillgång till dessa kan bli kostsamt. Redan existerande konkurrenter kan under lång tid ha byggt 
relationer till befintliga kanaler.    
 
Kostnadsfördelar oberoende av stordrift 
Etablerade företag kan ha kostnadsfördelar som nya etablerare inte kan kopiera oberoende av det 
etablerade företagets storlek eller stordriftsfördelar. Som exempel kan ges patenterad teknologi eller 
statliga subventioner.  
 
Politiska hinder 
I vissa branscher kan staten begränsa inträde.   

2. Hot från substitut 
Substitut syftar på produkter som har samma funktion som branschens produkter.  

3. Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Leverantörer kan öka sin förhandlingskraft genom att höja priser eller minska kvaliteten på sina 
produkter. Leverantörer med stor förhandlingskraft kan därmed kontrollera lönsamheten i en 
bransch.   

4. Rivalitet bland existerande företag 
Konkurrensklimatet påverkas av hur företagen agerar för att positionera sig rätt på marknaden. Vissa 
typer av agerande leder till reaktioner hos konkurrenterna som i längden har negativa effekter på 
branschen som helhet.   

5. Köparnas förhandlingsstyrka 
Köparna konkurrerar med branschen genom att driva ner priser, förhandla om högre kvalitet eller 
fler tjänster och spela konkurrenter mot varandra. Detta har en negativ påverkan på branschens 
lönsamhet.  

Individualisering 
 
Individualisering är ett samhällsvetenskapligt begrepp och en teori som handlar om en förändring i 
vårt identitetsskapande.  
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Enligt Giddens kan begreppet definieras i termer av att individen i högre grad kontrollerar och 
definierar sin egen livssituation. Detta skall inte uppfattas som att individen nödvändigtvis ser till sitt 
eget i stället för det gemensammas bästa. Det innebär endast en ökad betydelse för individerna i 
förhållande till kollektiva aktörer, samt ett större oberoende för individerna gentemot sociala 
bindningar och traditioner. Individers beteende betingas allt mindre av grupptillhörighet och de 
”väljer” sin identitet i högre utsträckning. (Bjereld et al, 2005) 
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4. Empiri 
             
 
Här presenteras det material som samlats in genom expertintervjuer med personer som på 
olika sätt är verksamma i TV-branschen. Intervjumaterialet har kategoriserats i olika teman 
under vilka vi har sammanställt de olika respondenternas synpunkter på ämnet. För att göra 
det lättare för läsaren att förstå sammanhangen samt skapa en känsla av diskussion mellan 
respondenterna har vi omarbetat en del av texten från talspråk till skrivspråk. Detta har gjorts 
utan att ändra kontexten. Vår avsikt med denna del har varit att endast återge vad våra 
respondenter har sagt, för att i analysen ge vår syn på och föra en diskussion kring de 
ämnesområden som behandlats.  
 
Respondenternas ger sin bild av de möjligheter och risker som är förknippade med att starta 
en nischkanal. Vidare har vi med hjälp av respondenterna berättelser kartlagt hur 
storkanalerna hanterar situationen med en ökad konkurrens på TV-marknaden. Några av 
respondenterna har belyst vissa sociologiska aspekter hos tittarna som även är en viktig del i 
denna diskussion. Slutligen redovisas respondenternas syn på framtiden för såväl 
nischkanalerna som de stora etablerade kanalerna.       
 

Nischkanalernas konkurrenssituation 
 
Respondenterna pekar på flera aspekter som talar för att nischkanalerna kan etablera sig och vara 
konkurrenskraftiga på TV-marknaden. Samtidigt finns det faktorer som hotar deras existens och vissa 
etableringshinder är svåra att kringgå.  

Teknisk utveckling ger lägre kostnader 
Det analoga kabelnätet har ett grundutbud på sex kanaler. Tekniskt sett får inte fler kanaler plats. I en 
digital värld finns plats för 300 kanaler, vilket skapar möjligheter att erbjuda ett större utbud av TV-
kanaler. 
 
Mats Örbrink, som är chef för Nya Kanaler på TV4 AB, menar att digitaliseringen har inneburit att 
kostnaderna för att starta och driva en TV-kanal har reducerats kraftigt. Det krävs inte längre lika 
stora investeringar eller lika stora risktaganden för att starta en TV-kanal nu som det var för 10 år 
sedan. En kamera som håller broadcastingkvalitet kostar idag 30 000 kronor. För tio år sedan kostade 
en stor betakamera 350 000 till 400 000 kronor. Samma sak gäller redigeringar. I slutet på nittiotalet 
var årshyran för en satellittransponder, som skickade signalen från t.ex. England, 120 miljoner kronor 
om året. En digital satellittransponder kostar 3 miljoner per år. TV4 Fakta sänder från Finland där 
sändningarna sker genom Tele 2:s fibernät, vilket endast kostar 200 000 kronor om året.  

Individualiseringen av tittandet 
Mats Örbrink menar att det svenska genomsnittet idag ligger på 2.6 TV-apparater per hushåll. Fler 
TV-apparater i ett hushåll leder till att man oftare sitter och tittar var för sig i stället för tillsammans. 
Tittandet på nischkanalerna och därmed tillväxten av dessa har därmed ökat med en rasande fart 
under de senaste åren. Detta skapar enligt Örbrink ett motiv för både etablerade och nya aktörer till 
att starta nya nischkanaler.  
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Fortfarande samlas familjen framför TV:n på fredagskvällar, men i under veckorna är det dock ett 
individualiserat tittande idag. Då väljer man sina nischkanaler efter eget intresse. Denna typ av 
sociologiska faktorer är även styrande i fragmenteringen av TV-utbudet.  
 
Mats Örbrink säger att marknaden i USA ligger före oss när det gäller beteende och TV. Liksom 
Sverige har USA några stora ”Networks”: CBS, NBC, ABC och Fox. Sedan är det tittandet på kabel-
TV-kanalerna. Dessa står idag för 55 procent av det amerikanska tittandet. Enligt Mats 
uppmärksammade TV4 denna trend för ett par år sedan, vilket ledde till att ledningen fattade beslut 
om att bli en del av nischtittandet.  
 
Magnus Karlsson, programchef på The Voice TV, tror att nischkanaler behövs för att identifiera sig 
med. Han jämför med sportspegeln: 
 
”Om man gillar skateboard orkar man inte kolla på skidskytte och rodel också. Då kollar man hellre på 
Extreme Sport- kanalen.”                 (Magnus Karlsson) 
 
Enligt Jan Ekecrantz är många av de beteendeförändringar vi ser inom TV-tittande ett resultat av 
globaliseringen och individualiseringen. Han drar paralleller mellan TV-tittande och hur folk röstar i 
allmänna val och talar om att det blir mindre och mindre klassröstning och mer och mer 
åsiktsröstning, dvs. att folk är rörligare i huvudet. Man funderar dagen innan valet. Paralleller kan dras 
till hur man väljer TV-program. Det blir lite mer slumpmässigt. Ekecrantz talar om det 
”individualiserade samhället”. Han menar att det finns en tendens i TV-beteendet, precis som i det 
politiska beteendet, att det blir mer och mer individualiserat och mindre styrt av politiska intressen 
eller kulturella skillnader. 
  
”När vi i Sverige bara hade en kanal satt ofta 5 miljoner människor och tittade på Hylands Hörna och alla 
visste att alla hade sett programmet nästa dag när de kom till jobbet.”      (Jan Ekecrantz)  
 
Ekecrantz är av åsikten att ett ökat antal kanaler gör en stor social och kulturell skillnad. Folk tittar på 
hundra olika kanaler och har ingenting att prata om. Om det har varit något allmänintressant 
program, som serien om Lasermannen kan man tala om storpublik, men det är sällsynt idag. Annars 
är det ingen mening med att prata om gårdagens TV.  
 
”TV har på det sättet blivit ett asocialt medium och det har att göra med individualiseringen. Det gäller på 
hela kommunikationsområdet. Som exempel kan man ta MP3-spelaren, där man skapar en egen 
konsumtion som inte har något kollektivt eller socialt över sig. Detta är en faktisk förändring i beteendet hos 
människor.”          (Jan Ekecrantz) 

Betydelsen av ett ökande antal kanaler att välja mellan 
Jan Ekecrantz belyser ett problem med ett alltför stort antal kanaler för konsumenten att välja mellan. 
Utbudet blir för stort för att konsumenten ska ha en chans att kunna bete sig rationellt.  
 
”Den faktiska utvecklingen är att antalet TV-kanaler ökar hela tiden, vilket kan uppfattas som att 
valfriheten ökar. Detta håller dock inte alla med om. Många kanaler liknar varandra och många är 
ointressanta. Under en Spanienvistelse för en tid sedan kunde jag välja mellan 300 kanaler. Min erfarenhet 
säger: Det här fungerar inte! Vad ska jag med 300 kanaler till?”    (Jan Ekecrantz)  
 
Ekecrantz menar att man som normalkonsument av TV kan lära sig hålla ordning på ett tiotal eller 
tjugotal kanaler, varav de flesta är traditionella kanaler som man tittat på sedan man var liten.  
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”Det är ett klassiskt problem som uppkommer: Hur gör man om det finns 300 tandkrämssorter på ICA? 
Då får man dra lott, strunta i att borsta tänderna, ta första bästa etc. Det blir omöjligt att utvärdera alla 
alternativ. Ska man bete sig rationellt ska man läsa minst 10 till 20 programtablåer varje dag för att sedan 
utvärdera, prioritera och planera kvällens TV-tittande. Vi beter oss inte på det sättet.”  (Jan Ekecrantz) 

Effektivare marknadsföring med nischkanal 
Elisabeth Gummesson, Digital-TV-ombudsman på TV4, menar att ett företag som vill göra reklam i 
en storkanal når en stor publik, men att om reklamen gäller en produkt med en tydlig och smal 
målgrupp är det helt ointressant. Det är bra att nå en stor del av befolkningen, men om du inte når de 
som är presumtiva kunder spelar det ingen roll. Nischkanaler möjliggör att annonsören kan nå sin 
specifika målgrupp. Det kan också skapa möjligheter för annonsörer som aldrig tidigare annonserat i 
TV att göra det. En ny värld öppnas där det plötsligt inte längre är dyrt att annonsera i TV. 
Gummesson menar att det inte finns något medium som har sådan genomslagskraft som TV.  
 
”Plötsligt har de råd och plötsligt så når de sin publik direkt!”       (Elisabeth Gummesson) 
 
Malin Häger som är mediechef på mediabyrån Starcom delar uppfattningen om TV:s styrka som 
medium med Gummesson. Hennes erfarenhet är att de flesta annonsörer är villiga att prova på att 
synas i nischkanaler eftersom det inte är någon stor peng som riskeras. TV-reklamen i de stora 
kanalerna är redan slutsålt till och med år 2006.  
 
Johan Cassel, annonssäljare på TV4, talar om möjligheterna att bygga räckvidd och att köpa 
annonssammanhang: 
  
”Annonsering i nischkanaler skapar bredare räckvidd än om man bara annonserar i en storkanal. Därför 
kan reklam i nischkanaler fungera som ett bra komplement till en kampanj i de stora kanalerna.”  

    (Johan Cassel) 
 
I enlighet med Cassel menar Magnus Karlsson att ett motiv till att annonsera i nischkanalen The 
Voice är att man kan erbjuda kunden en helhetslösning i radio och TV i form av storkanaler och 
nischkanaler. Detta förutsätter dock att nischkanalen ägs av en större medieaktör. 
 
Cassel talar även om att man i nischkanaler har möjligheten att köpa reklam kring ett visst 
sammanhang. Det finns en miljö kring vissa program. Om man vill nå män kan man sponsra i 
fotbollsprogrammet La Liga i TV4+. Andra nischkanaler har temadagar, då alla program går under en 
viss temakategori. Det går t.ex. för en bokklubb att annonsera i en temakväll som handlar om 
historia. Detta kostar inte så mycket samtidigt som man når ut till en väldigt snar målgrupp. En 
”lyckad kampanj” kostar minst 1 miljon kronor i TV4 men man kommer långt på 300 000 kronor i 
en nischkanal, vilket även det är ett incitament till att söka sig dit, säger Cassel.  

Olika kanaler har olika förutsättningar  
Mats Örbrink tror att en fristående nischkanal, utan en etablerad kanal i ryggen, kan få det svårt att 
klara sig ekonomiskt i längden. Han menar att t.ex. TV4 har ett stort försprång eftersom de kan dra 
nytta av den infrastruktur som redan finns i huset. Stordriftsfördelarna gör att kostnaderna för att 
starta nya kanaler är väldigt små och få nya personer behöver anställas. Informationstjänst och 
ekonomer såväl som studios och teknisk utrustning finns redan. Eventuellt kräver en nylansering av 
en nischkanal att anställda på storkanalen får jobba lite mer under en period. Exempelvis har TV4 
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Fakta en och en halv anställd, TV4+ har tre och TV400 har två. I kontrast till detta står Dagens 
Industri som inför starten av DiTV anställde 42 personer.  
 
”Det klart att en sådan kanal kommer att gå med förlust, en jävla förlust.”     (Mats Örbrink)  
 
Johanna Eliasson, ansvarig för försäljning och marknad på nischkanalen TV8, beskriver en liknande 
situation som Örbrink. TV8 är en nischkanal som ingår i MTG, dvs. samma koncern som TV3 och 
kan därför använda en stor del av MTG:s centrala funktioner samt dra nytta av andra resurser som 
finns inom MTG och TV3. Eliasson berättar att de är 18 anställda, men är väldigt många fler som 
jobbar med eller är involverade i kanalen.  
 
”Vi har ju både stora, breda kanaler som konkurrenter och små nischkanaler, men inte bara TV-kanaler. 
Det kan vara ett annat nischmedium, t.ex. en affärstidning. Så vi har ju en spännande 
konkurrenssituation.”                  (Johanna Eliasson)  
 
”Sedan har ju vi en begränsning i distributionen och det är vår största akilleshäl som det ser ut idag. Våra 
konkurrenter spänner från SVT till DiTV som knappt finns, eller de finns men det är väl inte så många 
som tittar på dem. Varumärkesmässigt är DiTV en stor konkurrent. De har ett starkt varumärke och en 
redan etablerad kundbas. Däremot har de problem med distributionen. De kommer inte ut till ens hälften så 
många som vi. Och vi tycker att vi har en begränsad distribution.”             (Johanna Eliasson) 
      
Eliasson menar att det på sikt kan bli konkurrens om tittarna, men att de nu snarare är en 
varumärkeskonkurrent. Eliasson menar att DiTV har en stor kassa att ösa ur och att tidningen går 
med brakvinst och då kan man använda den till att stoppa in i nya spännande projekt. Det handlar 
om uthållighet. Hon menar att skillnaden är stor när man kan använda sig av de skalfördelar som det 
innebär att vara i ett stort TV-hus och därmed kunna använda sig av funktioner centralt.  
 
”Det klart att det är enklare för en redan befintlig kanal att starta ytterligare en, givet att man får en plats 
hos distributörerna.”                  (Johanna Eliasson) 
 
Örbrink talar även om en stor risk med att en etablerad kanal eller den mediakoncern som den ägs av 
startar nischkanaler: att kannibalisera på tittandet på sin egen storkanal. Han menar att man måste 
försöka ta tittare från ett annat håll. En del av dem som tittar på dessa nischkanaler skulle annars ha 
tittat på den stora kanalen, men rimligen så tas även tittare från konkurrerande kanaler. Nettoeffekten 
blir alltså positiv. Ett sätt att minska riskerna med att stjäla tittare från storkanalen, säger Mats 
Örbrink, är att skapa egna logotyper och profiler till nischkanalerna för att attrahera andra typer av 
tittare än TV4:s typiska tittarprofil.  
 
Carl-Fredrik Mannerberg, distributionsansvarig på Kanal 5, bekräftar riskerna med att en storkanal 
eller dess ägare startar nischkanaler. Han menar att om nischkanalen ska bli lönsam, så måste 
innehållet tydligt skilja sig från innehållet i moderkanalen. 
 
Eliasson talar om problematiken i att bedöma hur mycket trafik som ska drivas från storkanalen till 
nischkanalerna för att det inte ska bli en förlustaffär. Som exempel pekar hon på TV4:s omfattande 
korsmarknadsföring av sina nya kanaler.  
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”TV4 crosspromotar sina nya kanaler extremt mycket. Frågan är: Vad händer med vår kassako givet att 
vi driver trafik till våra nya kanaler? Hur mycket trafik ska vi driva för att det inte ska bli en förlustaffär 
för oss? Det är klart att vi ständigt tittar på det. Utifrån den lilla kanalen TV8:s perspektiv så är det en 
extrem fördel att använda sig av TV3:s utrymme, men jag tror att om man driver så väsenskilda kanaler 
som t.ex. TV3 och TV8 som det ser ut idag med två olika målgrupper och två olika innehåll så tror jag 
snarare att det är en fördel att vara tydlig i att det här är två olika produkter.”             (Johanna Eliasson) 

Problematiken kring MMS tittarmätning 
Mats Örbrink tar upp att det alltid finns en diskussion om hur generaliserbara MMS:s siffror är. Det 
är dock det enda mätsystem som finns idag. För de stora kanalerna är felmarginalen liten, medan 
konsekvenserna av bristande träffsäkerhet i mätningarna blir desto större för en liten kanal. Detta 
beror på att så få personer i panelen representerar dessa kanaler. Örbrink kan tänka sig att eftersom 
tittandet blir mer och mer fragmenterat och intressefokuserat kan tänkas att även folks intressen kan 
komma att bli en variabel att ta hänsyn till i framtiden.  
 
Johanna Eliasson menar att MMS:s siffror för TV8 inte är särskilt tillförlitliga eftersom basen är så 
liten. För det första blir det extrem volatilitet i siffrorna och det blir inte heller statistiskt säkerställt.  
 
”Utifrån vårt perspektiv så är det kanske 50 boxar av hela panelen som utgör dom som faktiskt har TV8-
tittare. Om tre av dom 50 är på sportlov en vecka så får det förödande konsekvenser för våra siffror. Och vi 
kan ju i många fall ha noll via MMS men vi vet ju att det kanske är 10 000 fast det kanske inte syns. Vi 
gör även egna mätningar och egna kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att underbygga de siffror 
som finns. Vi har gjort bland annat nätbaserade undersökningar och fokusgrupper. Allt detta visas för 
annonsörerna.”                   (Johanna Eliasson) 
 
Elisabeth Gummesson tror att ett mer precist mätsystem kommer att utvecklas om nischkanalerna 
lyckas överleva.   
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Storkanalernas konkurrenssituation 
 
När utrymmet för TV-kanaler ökar och ger plats åt nyetablerare på TV-marknaden, gäller det för 
storkanalerna att anpassa sig till utvecklingen. Våra respondenter har givit sina uppfattningar om hur 
storkanalerna kan och borde agera för att behålla räckvidd och marknadsandelar. 

Systerkanaler för att fånga upp tittare 
Mats Örbrink talar om att de redan etablerade kanalernas stora utmaning kommer att bli att fånga 
upp de tittare som förut räknades som deras. Det svåra i detta är att leda dessa till en syster- eller 
dotterkanal i stället för till en konkurrent.  
 
”Eftersom det breda TV-utbudet utgår från underhållningsprogram tenderar våra fem största kanaler att bli 
lika varandra”           (Mats Örbrink) 
 
Enligt Johan Cassel finns det anledning för de stora programbolagen att starta dotterkanaler. 
 
”Big 5 har under de senaste åren minskat sin tittartidsandel från cirka 90 till 80 procent. Samtidigt har 
den genomsnittliga tittartiden inte förändrats nämnvärt, utan ligger kvar på cirka 150 minuter per person 
och dag. Detta innebär att allt fler lägger tid på alla de övriga kanalerna vars tittartidsandel alltså har 
fördubblats på senare år.”               (Johan Cassel)  

Ökat behov av stabilare intäktskällor 
Reklamintäkter är i hög grad konjunkturkänsliga. Enligt Örbrink har ett starkt incitament till 
startandet av nya kanaler på TV4 varit jakten på stabilare intäktskällor. Nischkanaler kan i vissa fall 
finansieras nästan uteslutande av abonnentintäkter, dvs. kanalen får en liten del av den 
månadskostnad som hushållen betalar som månadsavgift till distributören.  
 
”En kurva över investeringar i TV-reklam följer precis den svenska låg- och högkonjunkturskurvan. Det är 
svajigt att styra en sådan skuta.”          (Mats Örbrink) 
 
Fördelen med abonnentintäkter är att de är stabilare över tid i jämförelse med reklamintäkter som 
varierar med konjunkturerna, säger Örbrink. Detta gör att det är relativt lätt att göra en prognos som 
håller. På det sättet tar man små risker med att starta nischkanal. Att finansiera kanaler med 
abonnentintäkter har tidigare varit kopplat till de så kallade premiumkanalerna, dvs. betalkanaler som 
TV1000 och Canal Plus där man betalar tvåhundra kronor i månaden för att få tillgång till kanalerna. 
Nischkanalerna lever dock på betydligt mindre betalningsströmmar, enligt Örbrink. 
  
Mats Örbrink berättar att Boxers familjepaket eller Canal Digitals baspaket kostar cirka 159 kronor i 
månaden. Av dessa pengar går lite tillbaka till kanalerna. Det kan handla om 1.50 kronor per hushåll i 
månaden eller 2.75 kronor per hushåll i månaden. Den totala volymen hushåll innebär dock många 
miljoner kronor för kanalen.  
 
”Som kanal förhandlar man med operatören, t.ex. Canal Digital eller Boxer, om hur mycket kanalen ska 
få betalt per hushåll i månaden. Operatörerna betalar mest till de kanaler som de tror kunderna tycker är 
viktiga. Kanalerna förhandlar hårt för en 25-öring upp eller ned, men det blir mycket pengar eftersom 
digitaliseringen går så snabbt.”          (Mats Örbrink) 
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Boxer är idag uppe i över 500 000 hushåll. En krona per hushåll i månaden blir 6 miljoner om året. 
Är det två kronor per hushåll i månaden blir det i stället 12 miljoner kronor. Det förekommer även 
andra typer av intäktsströmmar såsom shopping via TV:n samt SMS och telefonsamtal i anslutning 
till olika TV-program.   

TV3 
Enligt Carl-Fredrik Mannerberg så är MTG vertikalt integrerade, dvs. de äger plattform och de äger 
kanaler. Kanalerna sprutas sedan ut över hela Europa på ett ganska centraliserat sätt.  
 
Mats Örbrink menar att TV3 indirekt har ett antal nischkanaler knutna till sig. TV3 ingår i Viasat som 
ägs av MTG. Viasat har även ZTV, TV8, tre stycken Viasat Sport, Viasat Nature, Action samt betal-
TV-kanalen TV1000. Örbrink ställer sig lite frågande till varför de inte använt TV3:s varumärke till 
att namnge och profilera dessa nischkanaler eftersom Viasat inte tidigare varit ett välkänt varumärke i 
Sverige.   

Kanal 5 
Kanal 5 ägs av ett amerikanskt bolag som heter SBS. De har en storkanal som är femman och även 
en av de nyare nischkanalerna, musikkanalen The Voice. SBS har även köpt Canal Plus. Man kan 
därmed tala om tre stora aktörer på den kommersiella svenska TV-marknaden – Viasat, SBS och TV4 
AB. (Mats Örbrink) 
 
Enligt Carl-Fredrik Mannerberg kan Kanal 5 inte göra något åt utvecklingen med det ökande utbudet 
och efterfrågan på nischkanaler men att det är livsviktigt att varumärket är någonting man hittar till 
och att man inte kannibaliserar på det. Kanal 5:s nya musikkanal heter The Voice, vilken är kopplad 
till radiokanalen med samma namn men, säger Mannerberg, det är musik och kanalen har en annan 
positionering än Kanal 5.  
 
”Det är viktigt att man renodlar varumärket så att Canal Plus inte blir Kanal 5 Premium. Det är ju 
samma sak med nischkanaler som med Internet, det är ju jätteroligt att surfa på olika sidor för att få 
information osv. Men i slutändan är det Aftonbladet, Dagens Industri och Blocket som gäller för folk. Där 
har man vikten av ett varumärke.”                            (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
I framtiden menar Mannerberg att Kanal 5 naturligtvis räknar med att vara en nationell kanal som 
ligger precis intill TV4. För TV4 idag är det lagstadgat hur de ska göra, de har ju rätten att vara 
kommersiell kanal och Kanal 5 har ju inte den statusen så att därför måste de ligga ”bakom kortet”. 
 
Vidare berättar Mannerberg att om Kanal 5 skulle starta nischkanaler så skulle de nischas mot en 
äldre målgrupp eller en yngre målgrupp. Enligt honom kommer inga nya nischkanaler från Kanal 5 
imorgon, men de har naturligtvis ansökt som alla andra att få starta en ny kanal i det digitala 
marknätet. Kanal 5 har inte byggt upp kanalen först utan kommer att börja bygga upp den i samband 
med att de får sitt sändningslov, fortsätter Mannerberg.  
 
Enligt Magnus Karlsson, programchef på The Voice, har Kanal 5 sökt för ytterligare en kanal i det 
digitala marknätet som de kallar för Seniorkanalen.  
 
Den nya kanalen the Voice kommer från SBS. Det är en typisk digitaliseringsprodukt som skapats. 
Det går, menar Mannerberg, att se vissa synergier mellan radio och TV framförallt i Danmark och i 
Norge och meningen är att det på sikt även ska ske i Sverige. The Voice är en central SBS-produkt. 
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SBS däremot har köpt upp olika kanaler i olika länder och det är egentligen bara i Sverige som Kanal 
5 är en satellitburen kanal som ligger bakom kortet, dvs. är en betalkanal.  
 
”Nischkanalerna innebär självklart en risk för oss, för att de äter målgruppen, och har de 60 000 tittare på 
ett program, ja då är det drygt Råsunda som sitter där och det är då tittare som faller bort från oss. Men där 
måste vi ännu mer stärka upp vår tablå och göra den ännu bättre. Det klart det finns risker med 
konkurrens och man kan absolut aldrig luta sig tillbaka och säga att det där är inget hot – det klart det är 
ett stort hot. Det är någonting vi följer dagligen. Men det finns lite andra hot för oss som är mer kortsiktiga 
än att just TV4 har som vision att starta nya kanaler.”             (Carl-Fredrik Mannerberg) 

TV4 
TV4 är den enda bland dessa tre aktörer som har startat nischkanaler med namn som direkt anknyter 
till det redan etablerade varumärket. Detta val gjordes, enligt Örbrink, utifrån tron om att TV4:s 
varumärke var så starkt att man kunde dra fördel av att kalla dem TV4-någonting. Mats säger även att 
de valde tråkiga namn för att folk skulle hitta rätt i djungeln av digitala kanaler. I stället för att ge dem 
fantasifulla namn fick de heta TV4 Film, TV4 Fakta, vilket tydligt talar om vad det är för typ av 
program det handlar om.   
 
TV4 AB kan jämföras med SBS och Viasat/MTG. TV4 AB:s huvudkanal heter TV4 och de andra 
något snarlikt. Inom företaget använder man TV4 som namn på både företaget och kanalen, vilket på 
många sätt är vilseledande, anser Örbrink. TV4 AB äger ett antal kanaler varav TV4 är störst. 
Konkurrenterna gör dock likadant, säger Örbrink. Han vill inte avslöja något om TV4:s planer på att 
starta fler kanaler men erkänner att han arbetar på några affärsplaner, vilket förhoppningsvis ska 
resultera i en eller två nya kanaler nästa år.  
 
Mannerberg menar att TV4 tidigare har betalat väldigt mycket för att få vara monopolist men att de 
nu gnäller över sin koncessionsavgift. De tycker det är fel och säger till politikerna att: ”Snart 
kommer Femman vara lika stor eller snart är Trean lika stor.” Detta, menar Mannerberg, är helt fel. 
  
”Det är enkelt som monopolist att pumpa ut nya kanaler, men ska man se ur ett kortsiktigt perspektiv så 
kan det vara ganska bra för oss också. Det får folk att bli nyfikna på extra betal-TV. Som 
förpackningarna ser ut idag så är det väldigt mycket stora kanalpaket och Kanal 5 ingår alltid i samma 
paket som TV4+. Har man då köpt något för 189 kronor i månaden så får man en flora nya TV-
kanaler. Så TV4 gör ett ganska bra jobb för tillfället med att driva på digital-TV, och därmed även vår 
penetration.                  (Carl-Fredrik Mannerberg) 
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Framtidens TV-landskap 
Vi har låtit våra experter sia om framtiden. Detta är deras tro och gissningar kring hur konkurrensen 
på TV- marknaden kommer att se ut framöver samt hur svenskarna kommer att konsumera TV i 
framtiden. 

Mediekonvergens 
Enligt Jan Ekecrantz leder digitalisering till en ökad interaktivitet - interaktiv TV. Det innebär att det 
som idag kallas för TV redan har börjat lösas upp.  
  
”Om man tänker sig alla människor som sitter framför en skärm så vet man inte riktigt vilket medium de 
håller på med. Man kan göra diagram, skriva brev, lyssna på radio, göra bilder, surfa etc. Det är fel att tala 
om television i sin ursprungliga betydelse – avståndsseende, dvs. att man tittar på något som sänds till en från 
något annat ställe. Mer och mer sitter man själv och har kommandot och bestämmer vad man ska göra. Det 
man kallade TV förut är nu mer som en informationscentral, särskilt nu med bredband.” (Jan Ekecrantz) 
 
Malin Häger är av samma uppfattning. Hon är övertygad om att den ökade interaktiviteten kommer 
att få TV-kanalerna att försöka nå tittarna på andra sätt än bara just genom TV-mediet. 
 
”Allting handlar om att få tillgång till människors skärmar. Det kan vara en TV-skärm men interaktion 
sker även utanför TV-mediet i form av t.ex. dataskärmen eller i en mobiltelefons display. 75-80 procent av 
den svenska befolkningen har idag möjlighet att kunna se fler kanaler än bara ettan, tvåan och fyran.”     

    (Malin Häger) 

Små effekter av nedsläckningen  
Carl-Fredrik Mannerberg tror att det som kommer att hända i och med nedsläckningen av Sveriges 
analoga nät endast kommer att påverka en liten del av Sverige egentligen därför att det är en så liten 
del av befolkningen som bor i fristående villa och inte har någon digitalmottagare. Dessa, cirka 
600 000 hushåll, ska nu köpa någon form av digitalbox och då, menar Mannerberg, vill Kanal 5 att de 
ska köpa ett abonnemang hos Canal Digital eller hos Boxer så att just Kanal 5 får in nya tittare.  
 
”Samtidigt ska man veta att detta är människor som i femton års tid har sagt nej till allt från Big Brother 
till Hockey-VM. Det är ingen lättarbetad målgrupp och det är därför ingen paradseger för betalkanalerna. 
Sedan flyttar folk från lägenheter till villor, och den generationen som nu flyttar är en generation som är 
uppvuxen med kabel-TV. Så små förändringar sker.”              (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
Mannerberg tror att TV4 kanske inte är en fri kanal år 2008, utan också kommer vilja bli en 
betalkanal. Då, menar Mannerberg, har de ett ganska bra läge eftersom de i femton år t.ex. har fått ut 
att nyheterna börjar klockan 10.  

Betydelsen av distribution för nischkanaler 
Enligt Johanna Eliasson är distributionen en viktig fråga för TV8. Idag har de 27 procents 
penetration och det finns en begränsad intäktsmassa att ta in.  
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”Penetrationen måste öka för att intäkterna ska kunna öka. Penetrationen ökar genom att ha ett extremt 
attraktivt utbud. Det måste vara konsumtionsdrivet och där på kabelsidan måste det till förändringar på 
den oligopolmarknad som finns idag. Det är inte något som kommer att hända inom fem år, men inom en 
rimlig framtid så måste TV-utbud även i Sverige bli mer konsumtionsdrivet än drivet av fyra farbröder som 
är VD:ar för ett kabelbolag.                 (Johanna Eliasson) 
 
Magnus Karlsson pekar på att distributionen är den viktigaste konkurrensfrågan för nischkanalerna i 
framtiden. Enligt honom handlar den stora distributionen i Sverige idag egentligen bara om en enda 
sak – Com Hems grundpaket, där ingen annan kanal kommer in eftersom det är fullt. Det är utan 
tvekan den viktigaste aktören i svensk TV, menar Karlsson. Enligt honom hade inte The Voice 
fungerat som TV-kanal utan SBS. Det gör en stor skillnad, i förhandlingarna med distributörerna, att 
ha SBS och Kanal 5 bakom sig. 
 
Samtidigt finns en konkret nackdel med att vara ägd av en stor mediakoncern. En del av 
befolkningen kommer att välja operatören Boxer när de köper digital-TV. Boxer är till 70 procent 
statligt och har vissa kriterier vid urvalet av kanaler.  
 
”För att Boxers utbud inte ska bli mediaägarbaserat så kommer de att släppa in en av Bonniers kanaler 
och samma sak gäller för SBS. Vi har fått med massa andra kanaler så representanter från SBS finns 
redan, vilket gör det troligare att de tar in en fristående nischkanal som Big TV i stället för The Voice.”  

          (Magnus Karlsson)  

Reklam versus abonnentintäkter 
Carl-Fredrik Mannerberg tror att den stora risken är att PVR och nedladdning blir så pass stort att 
det blir svårt att ta betalt för program genom reklam. Än så länge är nedladdningen enligt honom 
snarare något positivt. 
 
”Idag funkar nedladdning lite så att folk konsumerar mer TV på grund av nedladdningen. Det har aldrig 
sålts så mycket DVD filmer som det görs idag eller hyrs ut samtidigt som nedladdningen är gigantisk. Sen 
får vi se om 20 år hur det ser ut då. Då kan man ha en annan typ av mediekonsumtion, det är svårt att sia 
om här.”                   (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
Mannerberg spår att en förändring är att man tar betalt av operatören – att operatören inte lägger ut 
kanalerna gratis. Det är enligt Mannerberg en kontracyklisk intäkt som kanalerna får. Den tror han på 
sikt kommer att öka. Å andra sidan kommer kunden att vilja ha någonting tillbaka om de tvingas 
betala. 
 
Eliasson talar om att ju större man blir som kanal och ju högre penetration man får desto större 
möjligheter har man att ta in distributions- och annonsintäkter. Enligt henne är TV8:s mål att öka 
annonsintäkterna i relation till distributionsintäkterna.        

Hur kommer det att gå för storkanalerna? 
 
”Det är ganska få i vår generation som står och pratar om ja såg du det programmet klockan åtta på 
Discovery, utan det är ett individuellt kanalval. Däremot är det många som står och pratar om Desperate 
Housewives vid kaffeautomaten. Om fem år tror jag att folk kommer att titta på TV precis som de gör 
idag.”                               (Carl-Fredrik Mannerberg)   
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Carl-Fredrik Mannerberg är medveten om att om en nischkanal växer vidare och blir någonting som 
operatörerna måste ha i sitt utbud så kommer de andra kanalernas kaka bli mindre. Dock är han inte 
orolig just nu. 
”Just för tillfället är det mycket viktigare för operatörerna att de har Kanal 5 än att de har många andra 
små kanaler som har ett godtyckligt tittarantal. Så kommer det nog att fortsätta ett tag till för processen går 
så långsamt.”                   (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
Vidare tror Mannerberg att Kanal 1 till 5 om några år fortfarande kommer att vara det stora blocket. 
Dock tror han inte att det kommer att vara 85-90 procent utan snarare kanske 75-80-85 procent. Han 
tror vidare att de stora kanalernas tablåer kommer att fortsätta att uppskattas, men inser även att 
nischkanaler på längre sikt kan öka och att det kan bli ett nytt beteende.   
 
”Det är klart att det kommer ske vissa förändringar, vi sitter inte och blundar. Vi försöker hänga med i den 
utvecklingen också, men vi driver inte den utvecklingen på något sätt. Så vi startar inte Kanal 5 webb-TV 
eller mobil-TV. Det finns inga ekonomiska incitament för att göra det, men skulle vi vilja det så går det 
väldigt lätt”.                   (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
Carl-Fredrik är övertygad om att varumärke är A och O kanalmässigt. Man kan redan nu lägga upp 
en egen tablå. Då kan man komponera lite sport, lite natur och sen kan det bli en helkväll, men detta 
tror Mannerberg inte kommer att bli så stort de närmaste åren. 
 
”Jag tror att zappandet fortsätter och att det därför gäller att ha en så attraktiv kanal som möjligt så att 
folk stannar kvar. Det bådar gott för de stora kanalerna.”            (Carl- Fredrik Mannerberg) 
 
Johanna Eliasson tror att tittandet på nischkanalerna kommer att öka, men vill inte säga att tittandet 
på alla dom stora kanalerna kommer att minska. Hon påpekar dock att SVT2 har gått ner mycket de 
senaste åren. 
 
Jan Ekecrantz har märkt att stora kanalerna har ett mer individualiserat inriktat innehåll idag. Även 
om de når en bred publik så har varje specifikt program en tänkt målgrupp, med ett specifikt intresse. 
De blir mer och mer intresserade av att hålla sig uppdaterade på marknaden för enskilda program och 
tittarprofiler, säger Ekecrantz. 
 
Malin Häger tror att ett effektivt och billigt sätt för storkanalerna är att svensktexta utländska 
framgångsrika program. Detta är enligt henne en viktig konkurrensfördel. 
 
Häger betonar också att storkanalerna drar nytta av de sociala faktorerna i TV-tittande.  
 
”Ju fler som tittar desto fler blir intresserade av program, eftersom man vill prata om vad man har sett på 
TV. I detta avseende är TV det mäktigaste och mest inflytelserika mediet.”      (Malin Häger) 
 
Elisabeth Gummesson tror att storkanalerna kan behålla sin position om de går tillbaka och tittar på 
vad det är som fick kommersiell TV att slå igenom från början.  
 
”När TV4 började marksända 1992 hade de en unik position på marknaden. De nådde i princip alla i 
Sverige och kunde samtidigt livnära sig på reklam.”        (Elisabeth Gummesson) 
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Gummesson menar även att det unika var att man med program som Fångarna på Fortet och 
Bingolotto erbjöd något på måfå som tittarna faktiskt ville ha. Fångarna på Fortet hade tre miljoner 
tittare varje fredag, en tittarsiffra som bara Kalle Anka på Julafton kommer upp i idag. TV4 skapade 
ett behov. Nuförtiden försöker producenterna i förväg ta reda på vad tittarna vill ha om ett halvår så 
nu springer vi efter tittarna medan för 13 år sedan sprang tittarna efter oss.  
Om folk vill ha dokusåpa så producerar vi dokusåpa, om folk vill ha dansprogram så producerar vi 
dansprogram osv. Nu får man vara glada ifall fredagsunderhållningen får en och en halv miljon. 
Detta tror Gummesson måste tas tillbaka för att TV4 ska kunna räknas till storkanalerna i framtiden. 

Hur kommer det att gå för nischkanalerna? 
Carl-Fredrik Mannerberg är övertygad om att det kommer att spruta ut nischkanaler och 
avknoppningar av internationaliseringar som kanalerna försöker försvenska de närmsta åren. Till 
exempel försöker nu MTV göra en svensk feed som ska fungera i Sverige. Det blir dock ingen stor 
stapel tittarmässigt.  
 
”Alla skriker marknätets lov och marknätet är väldigt bra och väldigt enkelt men det råder fortfarande en 
viss platsbrist där. Alla kanaler som vill komma in i marknätet kommer inte in. Och kommer man inte in 
i det digitala marknätet och inte får betalt då är det väldigt svårt att överleva som nischkanal; om man inte 
blir analog kanal i Com Hems grundutbud som når 1.4 miljoner hushåll.”       (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
Mats Örbrink tror på nischkanalerna då TV4:s egna nischkanaler har nått break-even i slutet av första 
levnadsåret och nästa år räknar de med betydande vinster. Han tror att i takt med att TV4:s 
småkanaler växer, så ökar betydelsen av abonnentintäkterna som intäktsström för företaget, vilket 
skapar en stabilare grund för TV4 att stå på.  
 
Johanna Eliasson kan tänka sig att nischkanalerna kommer att utgöra 50 procent av TV-kakan.  
 
”Det är bara att se hur många kanaler som startas. Jag vet inte när det blir 50 procent, men jag tror att det 
idag har 18-20 procent och har gått från 0 så det klart de kan gå från 18-20 till 40.”   (Johanna Eliasson)  
 
Mannerberg tror att nischkanalerna har en framtid, men att de kommer att överleva i en annan form 
än den de har idag. Han tycker att DiTV är en väldigt bra kanal då det är tacksamt att titta på Di:s 
nyheter i sin 3G-mobil och så får man betala tio spänn för det. Dock ställer han sig tveksam till 
huruvida den har en framtid som en rullande kanal med inköpta brittiska program från -98 blandat 
med lite nyheter och intervjuer med näringslivsprofiler. Mannerberg tror att det är väldigt svårt att få 
ekonomi i det de närmsta åren. Sportkanaler är väldigt tacksamt att starta, men det är väldigt dyrt 
också. Mannerberg är dock inte rädd för att bli utkonkurrerad av någon nischkanal. Han tror på att 
nischkanalerna kommer att öka men att nischkanalerna aldrig kommer att slå stora nationella kanaler. 
 
”Kanal 5 är ett massmedium. Nischkanalerna blir inte ett massmedium på samma sätt. Vi kommer att 
fortsätta öka vår penetration i och med digitaliseringen. Det kommer i sig göra att Kanal 5 kommer att få 
fler tittare.”                   (Carl-Fredrik Mannerberg) 
 
Mannerberg spår att konkurrensen kommer att öka, men säger även att Sverige är litet och att det inte 
finns plats för hundra nischkanaler som det ser ut i dag.  Det finns inte tid och tittande för så många 
kanaler.  
 
Magnus Karlsson, programchef på The Voice, ser dock ljust på framtiden för The Voice.   
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”Om man jämför oss med andra kanaler som har samma målgrupp, MTV, TV400, ZTV och sen en ny 
kanal som kallar sig Big TV, så har TV400 mycket amerikanska sitcoms och talkshows, MTV visar 
inte en musikvideo mellan klockan 14 och 02 och har dokusåpor där emellan och ZTV har riktat in sig 
mycket mot män med sport har inte heller mycket musik på dagarna. Så rent objektivt känns konkurrensen 
väldigt unik – 24 timmar musik. Även om jag inte tror att The Voice kommer att sno åt sig MTV:s och 
TV400:s totala tittarsiffror så finns det en lucka som kanalen försöker fylla.”            (Magnus Karlsson)  
 
The Voice har ansökt om att komma in i det digitala marknätet och Magnus Karlsson räknar med att 
de kommer in.  
 
Vissa kanaler är billiga i drift, menar Mannerberg. T.ex. kan man titta på Discovery som är ett 
världsomspännande TV-nätverk som sprutar ut hundratals olika Discovery-kanaler över hela världen 
som man lägger lokal text på.  
 
”Discovery är en bra kanal som folk gillar att titta på och gillar att ha. De är hyfsat stora och växer. Men 
det är en form av faktakanal. Det är väldigt svårt för TV4 Fakta att ta upp kampen med Discovery som 
mer eller mindre äger varumärket fakta. Sedan är det Discoverys uppgift att starta ett ännu större 
Stockholmskontor och syssla med ännu mer marknadsföring och komma ut bland operatörerna och 
sluthushållet för att öka tittandet.”                 (Carl-Fredrik Mannerberg)  
 
Magnus Karlsson känner sig säker på att det om fem till tio år kommer att finnas väldigt många fler 
nischkanaler än det gör idag. Han tror dock att det kommer att vara tufft för dem i och med 
distributionen. 
 
”Tittandet på storkanalerna kommer att gå ner lite grann, och nischkanalerna ökar, det kommer en ny 
generation som är uppvuxen med 100 kanaler, Internet och mobiltelefoner samtidigt. 

           (Carl-Fredrik Mannerberg)  
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5. Analys 
               
 
 
I vår analys av fenomenet och dess framtid har vi med hjälp av en teoretisk modell analyserat 
den empiri som samlats in genom våra expertintervjuer. Vi har valt en väletablerad 
konkurrensmodell; Porters femkraftsmodell. Detta för att få en överblickbar struktur samt att 
testa teorin på verkligheten. Vi har valt att lägga fokus på kraften ”Potentiella etablerare”, då 
vi vill undersöka möjligheterna för nischkanaler att etablera sig samt titta på hur deras 
utbredning hotar de redan etablerade aktörerna på den svenska TV-marknaden. 
 

Porters femkraftsmodell 
 
För att kunna analysera konkurrensen på den svenska TV-marknaden har vi utgått från Porters 
Konkurrenskraftsmodell, där huvudtanken är att relatera aktörernas situation till den miljö de 
befinner sig i. Med miljön menar Porter den bransch i vilken aktören konkurrerar. Hur konkurrensen 
ser ut i en bransch beror på fem grundläggande konkurrenskrafter. Dessa är hot från potentiella 
etablerare, konkurrens bland existerande företag, hot från substitut, köparens förhandlingsstyrka och 
leverantörernas förhandlingsstyrka. Målet med konkurrensstrategi är för en aktör att hitta en position 
där företaget bäst kan försvara sig mot dessa konkurrenskrafter, eller påverka dem till sin fördel 
(Porter 1983). 
 

 
 

 
Figur 5: Porters femkraftsmodell, Competitive Strategy, 1983. 
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1. Nischkanalernas förutsättningar för etablering 
 
Nedan analyseras empirin utifrån sju typer av etableringshinder vars betydelse avgör möjligheterna 
för nischkanaler att etablera sig och växa på den svenska TV-marknaden.   

Stordriftsfördelar 
Ett tydligt hinder för en nyetablerare på TV-marknaden i Sverige är att cirka 75 procent av 
marknadsandelarna tillhör fem stora kanaler. Dessa kanaler har under många år arbetat med att 
etablera sina varumärken och vuxit sig starka ekonomiskt. Dessa företag har lägre 
produktionskostnader i jämförelse med en nystartad kanal samt når ut till en stor del av befolkningen, 
vilket utgör ett etableringshinder för nischkanaler. En fristående nischkanal måste få in högre 
abonnentintäkter relativt storkanalerna eftersom de har högre relativa kostnader samt når färre 
abonnenter.   
 
Intervjuerna visade att de tre stora kommersiella aktörerna, TV3, TV4 och Kanal 5 använder sig av 
moderbolagets resurser i skapandet och driften av nya nischkanaler. TV3 och TV8 ligger båda under 
mediakoncernen MTG. Detta medför att TV8 som nischkanal kan utnyttja en stor del av TV3:s 
resurser i form av teknisk utrustning, lokaler och personal. Samma sak gäller för TV4 och dess 
systerkanaler TV400, TV4 Plus, TV4 Fakta och TV4 Film. Vidare har Kanal 5 och The Voice samma 
ägare, SBS Broadcasting, vilket innebär att The Voice kan dra fördel av Kanal 5:s redan etablerade 
infrastruktur. Ser man administration som en stordriftsfördel för de stora aktörerna så ser man 
dessutom att dessa kan utnyttja redan befintliga funktioner som t.ex. information, ekonomi och HR 
samt planering. Även den kunskap och erfarenhet som finns i ett TV-hus skapar förutsättningar för 
att lyckas. Det förekommer även att tidningar startar TV-kanaler, t.ex. Expressen och Dagens 
Industri, vilket även här kan medföra fördelar i form av korsmarknadsföring och delade 
administrativa resurser. Denna typ av företag saknar dock ofta produktionsutrymme, utrustning samt 
kunskap och erfarenhet från TV-mediet, t.ex. förhandlingsproceduren med distributörerna.      
 
En viktig stordriftsfördel är storkanalernas förmåga att marknadsföra sina nischkanaler i respektive 
storkanal. Genom att visa trailers för nischkanalernas programinnehåll i de stora kanalerna så sparar 
man pengar samtidigt som man marknadsför sig i ett kraftigt medium, vilket de flesta små kanaler 
inte har råd med. En fristående kanal har inte heller i samma utsträckning möjligheten att 
marknadsföra sig i de stora kanalerna, under förutsättning att den fristående kanalens innehåll 
konkurrerar med antingen storkanalens eller dess systerkanalers innehåll.  
 
Detta ger en indikation på att nischkanaler med en stark mediakoncern i ryggen har betydligt större 
chanser att etablera sig och vara konkurrenskraftiga i jämförelse med fristående svenska eller 
utländska kanaler. Nischkanaler som TV4 Fakta, TV4+, TV400, TV8, ZTV och The Voice har de 
största fördelarna. Sport-Expressen och DiTV har högre kostnader och kanske mindre kompetens, 
men har ändå goda chanser att konkurrera långsiktigt genom sina moderkoncerner. Internationella 
nischkanaler som Discovery och Nickelodeon är kostnadseffektiva genom att sända samma innehåll 
som i andra länder men med svensk text. Dessa kanaler får pengar över till att marknadsföra sig, har 
ett namn internationellt samt starka moderbolag i ryggen vilket gör dem konkurrenskraftiga. 
Fristående nischkanaler som t.ex. Big TV kan ur detta perspektiv få det svårt att överleva på sikt. 
Utifrån detta kan teorin om att stordriftsfördelar som ett betydande etableringshot bekräftas.  
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Produktdifferentiering 
Produktdifferentiering innebär att marknadens etablerade aktörer erbjuder differentierade produkter i 
form av specialiseringar av starka varumärken med mera. Detta skapar hinder för nya aktörer 
eftersom de måste övervinna existerande kundlojalitet för att ta sig in på marknaden.  
 
De kanaler som vi anser vara etablerade på den svenska TV-marknaden är Big Five: SVT1 & 2, TV3, 
TV4 och Kanal 5 samt Little Five: ZTV, TV4+, Discovery, MTV och Eurosport. Trots skillnaderna i 
storlek mellan aktörerna i Little Five och Big Five så har alla dessa väl inarbetade varumärken och 
redan existerande kundlojalitet.  
 
TV4 AB använder sig av produktdifferentiering genom att skapa nya produkter som är riktade mot 
andra målgrupper och intressen. Det som gör TV4 unika i detta sammanhang är att deras 
nischkanaler har namn som är kopplade till varumärket TV4. Intentionen är att till nischkanalerna 
överföra de positiva associationer som är kopplade till varumärket TV4. Det finns dock ett problem 
med att TV-koncerner utökar sitt utbud med fler kanaler. Problemet är att de nya kanalerna kommer 
att locka till sig en del av det tittande som idag tillhör storkanalerna. Man talar i branschen om 
”kannibalisering” på det egna tittandet. Men när alternativet är att koncernen förlorar tittarna till 
externa kanaler, så väljer de att försöka leda dem till sina egna nischkanaler. 
 
MTG:s nischkanaler har en svagare koppling till sin storkanal TV3. De har valt att använda 
distributören och ägaren Viasat som gemensamt varumärkesnamn till nischkanaler såsom Viasat 
Sport, Viasat Nature osv. Eftersom varumärket TV3 är starkt kopplat till underhållning, ligger det 
inte samma värde i att bygga nischkanaler på varumärket som för TV4, där nischkanalerna är en 
förlängning av deras diversifierade innehåll såsom samhällsfrågor, sport, underhållning och film. I 
stället har Viasats diversifierade nischkanaler blivit ett komplement till nöjeskanalen TV3. 
 
SBS har inte kommit lika långt i sin nischkanalsutveckling. Kanal 5 är storkanalen och den enda nya 
TV-kanal som har kommit från SBS är musikkanalen The Voice TV. The Voice i sin tur är ett unikt 
fall då den är en förlängning av den etablerade radiostationen The Voice som är den ledande 
radiostationen i Stockholm i åldrarna 15 till 29 år. Intentionen är att med hjälp av ett starkt 
varumärke, skapa synergier mellan radio och TV, ett koncept som har fungerat i Norge och 
Danmark. Detta är ett exempel som kallas för konvergens; då tekniken möjliggör sammansmältning 
av olika distributionssystem eller funktioner inom media. När SBS såg ett utrymme för en musikkanal 
i TV så var steget från radio till TV-mediet inte så stort. För att nämna ett exempel så har TV- 
kanalen The Voice och radiostationen The Voice samma musikchef. Om SBS startar fler kanaler i 
framtiden, kommer de enligt Carl-Fredrik Mannerberg troligtvis att renodla dessa från varumärket 
Kanal 5, då de inte vill ”kannibalisera” på en redan stor och etablerad TV-kanal.  
 
Storkanalernas nischkanaler kan dra fördel av att ha ett starkt varumärke i ryggen, genom positiva 
associationer. Denna fördel är dock tydligast i jämförelse med fristående nischkanaler. När det 
däremot gäller möjligheten för t.ex. TV4 Fakta att ta tittare från Discovery, som är en etablerad 
nischkanal, är fördelen begränsad då varumärket Discovery är starkt och har hög lojalitet hos tittarna. 
Produktdifferentiering i bemärkelsen ”starka etablerade varumärken” bland existerande företag är 
således ett etableringshinder, där det kan bli svårt att som nykomling börja konkurrera inom en redan 
”tagen” nisch. 

Krav på kapital  
Ett betydande etableringshinder för nya kanaler är att det i början krävs stort kapital för att få igång 
kanalen.  
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När TV-koncerner startar nya nischkanaler är denna kostnad inte lika märkbar, då man ser 
nischkanalerna som ett projekt som ska gå med vinst på längre sikt. Ofta tar det några år innan en ny 
kanal kan visa positiva siffror. Allting handlar om uthållighet, dvs. hur länge kanalen kan gå med 
förlust utan att behöva gå i konkurs.  
 
Det som behövs är teknisk utrustning, personal, sändningskabel och sedan tillkommer kostnader för 
att producera eller köpa in innehåll. De tekniska kostnaderna för att sända TV har dock minskat på 
senare år. T.ex. nämner Mats Örbrink att en kamera som håller broadcastingkvalitet idag kostar 
ungefär 30 000 kronor som för tio år sedan, med den tidens teknik, kostade cirka 400 000 kronor. 
Detta reducerar de initiala kostnaderna som ett etableringshinder, även om tillgången till kapital kan 
vara avgörande för att starta en fristående nischkanal.  
 
Vid startandet av en TV-kanal gäller det att så snabbt som möjligt dra in annons- och 
distributionsintäkter. När det gäller annonsintäkter ser vi en möjlighet för nischkanaler i att allt 
annonsutrymme i Big 5 redan är utsålt för 2006. Då TV i dagsläget fortfarande är ett attraktivt 
annonseringsmedium kommer annonsörer troligen vara villiga att prova på annonsering i 
nischkanaler, som ett komplement till annonsering i storkanaler eller i andra medier. Detta skapar 
förutsättningar för nya nischkanaler att skapa en annonsintäktsström. Visar det sig dessutom att 
annonseringen i nischkanalen får effekt på annonsörens försäljning är chansen till ett fortsatt 
samarbete goda. Genom att TV-tittandet rör sig i en alltmer fragmentiserad riktning kan 
annonsörerna nå en mer väldefinierad målgrupp. Många annonsörer kan i dagsläget hitta en 
direktkanal till sin målgrupp genom nischade TV-kanaler. Annonsering i nischkanaler innebär även 
låga kostnader, då de nischade kanalerna inte kan ta ut så höga priser. Detta beror på en begränsad 
möjlighet att nå ut till tittarna. 

Omställningskostnader 
Kanalerna har avtal med olika TV-distributörer och strävar alltid efter att finnas med hos så många 
distributörer som möjligt. Omställningskostnader kan uppkomma då en kund önskar skaffa en kanal 
som inte finns i dennes nuvarande utbud. Detta kan innebära att kunden antingen uppgraderar sitt 
nuvarande abonnemang eller helt enkelt tvingas att byta till en annan operatör.  
 
Exempel 1: 
Vår exempelkund har i dagsläget Com Hem som operatör. För det utbud som kunden har idag 
betalar hon 159 kronor i månaden. Då kunden har fått vetskap om en ny kanal; The Voice TV 
undersöker hon vad som krävs för att kunna se den. För att få tillgång till The Voice TV så måste 
hon på eget initiativ beställa den som tilläggskanal. Detta skulle kosta henne 39 kronor extra i 
månaden. 
 
Exempel 2: 
En kund har i dagsläget Viasat som operatör och saknar därför Kanal 5 i sitt utbud. För att kunna se 
Kanal 5 måste hon byta operatör till Canal Digital. Kunden måste teckna ett nytt abonnemang vilket 
innebär en kostnad. Dessutom krävs att kunden lägger ner tid och energi på bytet.  
 
Etableringshindret i detta fall är att kanalen måste vara så pass attraktiv för kunden att denne faktiskt 
kan tänka sig att betala eller lägga tid på att skaffa den. Ju mer attraktiv en kanal är för tittarna, desto 
mer attraktiv är den för distributörerna. Om en distributör identifierar en för tittarna attraktiv kanal 
kommer de vilja erbjuda den. Om distributören redan har kanalen i sitt utbud kan kanalen göras mer 
lättillgänglig genom att finnas med i grundutbudet. Detta minskar omställningskostnaderna för 
kunden. Problematiken för nischkanalerna ligger i att det är svårt att komma in i operatörernas 
grundutbud.  
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Tillgång till distributionskanaler 
Vi tror att distribution under de närmaste åren kommer bli den viktigaste konkurrensfaktorn. Ju 
bredare distribution en kanal lyckas få desto högre penetration uppnås, vilket automatiskt leder till 
ökat tittande. 
 
Det är en lång och krävande process för en ny kanal att komma in i en distributörs kanalutbud. För 
fristående nischkanaler krävs att det på något sätt skall kunna bevisas att kanalerna har ett visst 
tittande. Det är svårt då inget utvecklat verktyg finns för att mäta tittande på små kanaler. Det går att 
mäta i MMS men är inte lika säkert då ett litet bortfall ger stora skillnader i tittandet i procent. Vidare 
är det svårt då de inte har en TV-koncern i ryggen som kan övertyga distributören om att kanalen 
inte kommer att gå i konkurs. En TV-koncern kan garantera att nischkanalen kan överleva på 
koncernens pengar innan den kan stå på egna ben.  
 
Viasat och Canal Digital har exklusivitetsavtal med vissa kanaler. Detta innebär att kanaler från 
Viasats koncern MTG inte kommer in i Canal Digitals utbud, samtidigt som kanaler från SBS; Kanal 
5 och The Voice, inte är representerat hos Viasat. Detta innebär en begränsning i distributionen för 
kanaler som ägs av t.ex. MTG och SBS.  
 
När det gäller Boxers utbud så bestämmer regeringen via Kulturdepartementet vilka kanaler som skall 
representeras. Utbudet utökas successivt genom att kanaler får ansöka om plats i det digitala 
marknätet. Handläggningstiden från sista ansökningsdatum fram till beslut om vilka kanaler som 
kommer med är cirka 4 månader. Därmed försenas kanalens sändningar via Boxer, vilket innebär att 
en potentiell penetrationsökning samt distributionsintäkter uteblir under handläggningsperioden. De 
redan existerande kanalerna i Boxer arbetar sig samtidigt starkare.  
 
Konkurrensen på operatörsmarknaden är enligt många av respondenterna snedvriden på grund av 
Com Hems övertag som kabel-TV-operatör. Com Hem har i dagsläget mer än 1,4 miljoner 
abonnenter. Detta övertag gör Com Hem till kanalernas mest attraktiva distributör. Eftersom 
platserna i Com Hems grundutbud är upptagna och det är näst intill omöjligt för nya kanaler att 
komma in där så har de kanaler som redan ingår där en ouppnåelig konkurrensfördel. Det finns alltså 
drygt 1,4 miljoner hushåll som dessa kanaler inte har en chans att nå ut till. Trots de många sätt som 
finns att distribuera TV på är detta ett stort hinder för nya kanaler.  
 
Trots att en kanal lyckas få en bred distribution, fortsätter konkurrensen bland kanalerna inom 
distributionskanalen. Vissa svenska distributörer erbjuder kunden fler än 100 kanaler, bland vilka den 
enskilda kanalen måste vinna tittarens gunst. Ett stort antal kanaler kan skapa förvirring hos tittaren, 
vilket gör det omöjligt för kunden att utvärdera och välja rationellt bland alla alternativ.  

Kostnadsfördelar oberoende av stordrift 
SVT1 och SVT2 är statligt subventionerade kanaler. Mot att dessa kanaler måste uppfylla vissa Public 
Service krav och ”skall bedrivas i allmänhetens tjänst” (Massmedier, 2003) så betalar svenska folket 
för dessa kanaler i form av TV-licens. Då de är finansierade på detta sätt kan de skapa smalt innehåll 
utan att ta hänsyn till den breda publikens intresse - de är inte direkt beroende av tittarsiffror. 
Därmed är de inte lika sårbara som kommersiella TV-kanaler. 
 
TV4 har en unik fördel eftersom de har lika stor räckvidd som de statliga kanalerna samtidigt som de 
drivs kommersiellt. De har således de närmaste åren haft ett försprång före de andra kommersiella 
kanalerna, speciellt TV3 och Kanal 5, i form av högre penetration och därmed tittarsiffror. Tidigare 
har nämligen andra kanaler endast varit tillgängliga via kabel-TV eller parabol.  
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När det analoga nätet är släckt, februari 2008, kommer TV4, TV3 och Kanal 5 att konkurrera på lika 
villkor. Detta bortsett från att satellit-TV-operatörerna har exklusivitetsavtal med TV3 respektive 
Kanal 5 och att TV4:s penetration i utgångsläget är större.    
  
TV4 har varit marksänd sedan 1992 och de har under lång tid haft möjlighet att bygga ett starkt 
varumärke hos praktiskt taget hela den svenska befolkningen. Detta kan utgöra en stor 
konkurrensfördel när digitaliseringen är genomförd i februari 2008. Ur nischkanalernas synpunkt kan 
ovanstående ses som något positivt för just TV4:s nischkanaler. De kan i större utsträckning än andra 
kanaler rida på TV4:s väletablerade varumärke och därmed attrahera nya tittare.   

Politiska hinder  
I takt med att det analoga nätet släcks kommer TV-tittarna att behöva ta ställning till vilken digital-
TV-operatör som de vill ha. Av dem som endast tittat på marksänd analog TV tidigare och inte har 
parabol eller kabel-TV är det många som kommer att välja Boxers digitalbox, då den är billig och 
enkel att installera. Boxer är till 70 procent statligt ägt, varför operatörens kanalutbud bestäms av 
regeringen genom Kulturdepartementet. Detta innebär att staten står mellan operatören och kanalen. 
Deras intention är att skapa mångfald i kanalinnehållet och se till att utbudet inte domineras av en 
viss medieaktör. De vill se till att alla mediahus är representerade. För de nischkanaler som tillhör en 
medieaktör som redan till stor del är representerad i Boxers utbud skapas ett etableringshinder.  Detta 
skapar dock en möjlighet för fristående nischkanaler att bli valda framför icke-fristående kanaler. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att etableringshindren för nischkanaler är olika höga beroende på 
vem som står bakom dem. Tillhör kanalen någon av de stora mediakoncernerna i Sverige ökar 
chanserna för överlevnad. En fristående kanal kan få svårt att klara sig ekonomiskt över tid, då 
uppstartandet och driften av en TV-kanal är kostsam och det ofta tar ett par år innan kanalen går 
plus. Ett helt nytt varumärke bland redan etablerade sådana innebär svårigheter, speciellt om två 
kanaler konkurrerar inom samma nisch. TV4:s nischkanaler kommer att vinna tittare mycket tack 
vare varumärket TV4, som är starkt förankrat i de flesta svenskars medvetande. Vid ett ökat utbud 
tenderar folk att söka sig till det som känns mest bekant. Som nischkanal kan det vara svårt att få en 
plats i distributörernas utbud. För nischkanaler, som i stor utsträckning finansieras genom 
distributionsintäkter, är det viktigt att få en bra penetration dvs. att så många hushåll som möjligt 
skall ha kanalen i sitt kanalutbud. Även här spelar ofta kanalens ursprung roll, dvs. att fristående 
kanaler har en sämre förhandlingsposition gentemot distributörerna i jämförelse med kanaler som har 
MTG eller TV4 AB bakom sig. Den enda fördelen som de fristående nischkanalerna har är 
möjligheten att komma in i det digitala marknätet framför nischkanaler som tillhör stora 
medieaktörer. Detta pga. statens önskemål om att skapa ett så brett spektrum av ägare som möjligt.   
 

2. Hot från substitut till nischkanaler  
Substitut, dvs. produkter eller tjänster som har samma funktion som nischtittande, kan framförallt 
sägas vara andra typer av nischmedia såsom nischtidningar och Internet. Marknaden för båda dessa 
media har expanderat kraftigt de senaste åren. Svenskarnas intresse för media som behandlar 
specifika intresseområden inom t.ex. livsstil, mode, sport och spel har ökat och det har under det 
gångna året praktiskt taget sprutat ut nya magasin och tidsskrifter samtidigt som communities och 
Internetspel blir en större del av ungas vardagliga mediekonsumtion.  
 
Detta utgör naturligtvis ett hot i form av ökad konkurrens om konsumenternas tid, men kan 
samtidigt öka en persons totala intresse för ett nischämne. Är man intresserad av något är man 
benägen att konsumera information om detta på olika sätt.  
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Olika medier har olika tid och plats i människors vardag. Är man intresserad av vad som händer i 
svenskt näringsliv är det troligt att man under dagen läser Dagens Industri som tidning och/eller på 
Internet, men på kvällen söker information på en nischkanal såsom TV8. Det ena mediet behöver 
inte utesluta det andra, utan kan generera synergieffekter och komplettera varandra.   
 
I och med ökat användande av Internet, så ökar också nedladdningen av TV-serier och filmer. På lite 
längre sikt kan detta komma att få negativa konsekvenser för tittandet för storkanalerna som satsar 
mycket pengar på att köpa in populära utländska serier. TV-kanalerna får det svårare att motivera 
höga annonspriser då tittandet på TV och därmed reklam minskar. Nischkanalerna drabbas inte lika 
hårt av detta då de ofta sänder innehåll som redan sänds tidigare i en större kanal, då de inte har 
tillräcklig ekonomi eller räckvidd för att köpa in utländska storserier.  
  

3. Leverantörers förhandlingsstyrka – MMS tittarstatistik 
 
MMS är ett företag som mäter tittandet på TV-kanaler. Det är en tjänst som TV-kanalerna måste 
betala för och som de är beroende av för att kunna motivera annonsörer och distributörer.  Då MMS 
praktiskt taget har monopol på att leverera tittarsiffror så har de stor makt gentemot TV-kanalerna. 
MMS har kritiserats för att ha för litet urval som inte ger tillräckligt tillförlitliga resultat: 1000 
personer får representera hela Sveriges befolkning. För nischkanalerna är detta ännu mer riskfyllt då 
tittandet på deras kanal kan vara oregelbundet vilket ger tillfälliga, vilseledande siffror. För en liten 
kanal kanske tittandet inte ens syns. Felmarginalen är stor. För att nischkanalerna skall kunna 
konkurrera på samma villkor som storkanalerna så krävs att MMS utvecklar sitt system för att öka 
precisionen. Denna utveckling kan dock bli svår att påverka just för att MMS inte har några 
konkurrenter och därmed handlar utifrån sina egna intressen. I detta sammanhang har nischkanaler 
inte mycket att säga till om, men i och med det ökande antalet småkanaler kan en utvidgning av 
systemet komma att löna sig. MMS riskerar även att andra aktörer utvecklar mätsystem som är 
anpassade till nischkanalerna, vilket kan komma att hota deras position på marknaden.    
 

4. Konkurrensklimat- rivalitet bland existerande företag 
 
De kommersiella storkanalernas innehåll är relativt snarlikt varandras och de konkurrerar i stor 
utsträckning om samma publik. Dessa aktörer kan således beskrivas som en strategic group eller 
strategisk gruppering på marknaden. Dem emellan pågår en ständig strategisk kamp för att vinna 
marknadsandelar från varandra, vilket skapar rivalitet bland de stora kanalerna. Alla har de 
ambitionen att öka sin del av TV-kakan och att i framtiden kunna säga sig vara störst. Trean, Fyran 
och Femman utvecklar nu lite olika strategier för att kringgå den konkurrensökning som 
digitaliseringen för med sig, samtidigt som de noggrant bevakar sina konkurrenters agerande. Detta 
skapar ett tryck i branschen som hela tiden verkar öka och alla är spända på hur marknaden kommer 
att förändras framöver. Sinsemellan är våra experter ganska kritiska mot varandras strategier, men har 
ändå viss förståelse för deras agerande utifrån respektive kanals ägar- eller marknadssituation.     
   
Alla tre kanalerna arbetar hårt med sina varumärken. Kampen om tittarna är tydlig, t.ex. på 
reklampelare runtom i städerna. Det gäller för kanalerna att söka skapa så attraktiva programutbud 
som möjligt. Strategin bland de kommersiella storkanalerna verkar vara att köpa in amerikanska 
storserier som marknadsförs stenhårt främst utomhus och i TV-kanalen för att locka den stora 
publiken. Annonseringskrig, vilket är en bra beskrivning på vad som pågår nu, skall enligt Porter 
verka positivt på branschen som helhet medan priskrig kan ha negativa konsekvenser (Porter, 1983). 
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Resultatet blir ett ökat intresse för alla typer av TV-tittande, vilket gynnar både storkanaler och 
nischkanaler.  
 
De mer etablerade nischkanalerna i ”Little Five” tävlar visserligen inbördes om vem som har högst 
tittarsiffror men konkurrerar inte riktigt om samma tittare, vilket avdramatiserar rivaliteten mellan 
dessa. Bredden i dessa kanalers utbud gör att de över tid har möjlighet att växa sig starkare, varför 
dessa kanaler utgör ett större hot mot storkanalerna än vad nyare nischkanaler gör. Dessa är i regel 
ännu mer nischade i sitt programutbud.  
 
Rivaliteten mellan de existerande kanalerna skiljer sig mycket beroende på vilket förhållande de har 
till varandra. Det hot som nischkanalerna utgör för storkanalerna består snarare i nischtittandet som 
helhet än från enskilda kanaler. Dock kan enskilda nischkanaler i längden hota tittandet på specifika 
program på storkanalerna, då storkanalen t.ex. visar ett program som behandlar ett ämne på ett 
övergripande eller kommersiellt sätt där nischkanalen i stället går in på djupet med en högre 
trovärdighet och bättre förståelse för ämnet.  
 

5. Köparnas förhandlingsstyrka - tittare, distributörer, 
annonsörer 
 
Branschens köpare kan sägas vara både tittare, distributörer och annonsörer.  

Distributörer 
Distributörerna är TV-kanalernas länk till tittarna. Deras makt kan beskrivas som stor eftersom de 
bestämmer om och i vilken utsträckning TV-kanaler skall vara tillgängliga för tittarna. Trots att 
distributörerna har övertaget kan det beskrivas som ett beroendeförhållande mellan kanaler och 
distributörer. En distributör förlorar kunder genom att vara utan en eftertraktad och populär TV-
kanal samtidigt som hög penetration är en allt viktigare framgångsfaktor för TV-kanaler. 
Beroendeförhållandet ser dock annorlunda ut mellan distributörer och nischkanaler. Det är svårt för 
en liten kanal att motivera varför de skall bli representerade i en distributörs utbud, speciellt om de är 
fristående och inte har en framgångsrik systerkanal som går i god för dem.  
 
Ett ökat antal nischkanaler tillåter distributörerna att välja och vraka mellan dessa. Detta gör att det 
för en ny kanal blir lika viktigt, om inte viktigare, att övertyga distributörerna om att kanalen kommer 
att bli framgångsrik, som det blir att övertyga tittarna. Om inte distributörerna tror på kanalen får den 
aldrig en chans hos tittarna. För att en fristående nischkanal skall överleva bör affärsplanen vara väl 
genomtänkt och mycket resurser bör läggas på att sälja in kanalen hos distributörerna.  

Annonsörer 
Annonsörernas makt över nischkanalerna kan sägas vara stor. Samtidigt utgör annonsering en mindre 
del av intäkterna hos nischkanalerna i jämförelse med de stora kommersiella kanalerna. På grund av 
deras relativt låga andel av tittandet är det, som i fallet med distributörerna, svårt att motivera 
annonsörer till att annonsera i nischkanaler. Argumenten som används är framförallt att det inte 
handlar om så stora pengar och att det i samband med annonsering i storkanalerna bidrar till ökad 
räckvidd. För vissa annonsörer vars målgrupp är densamma som nischkanalens är motivet starkare.  
Hur stor makt annonsörerna har över nischkanalerna beror på hur stor del av kanalens intäkter som 
kommer från distribution.  



Företagsekonomiska Institutionen   Kandidatuppsats 10 p, HT 2005 
Marknadsakademien vid   Författare: Åsa Modig och Susanne Ölund 
Stockholms universitet   Handledare: Bo Lennstrand  
   
 

 45 

I takt med att en nischkanal ökar sin tittartidsandel ökar möjligheterna att dra in annonsintäkter. Hos 
etablerade kanaler går dock riktningen mot att minska beroendet av annonsintäkter, då reklamens 
framtid är osäker.    

Tittare 
Tittarnas förhandlingsstyrka är i dagens mediesamhälle väldigt stor. Tittarna styr mycket av innehållet 
i de kommersiella TV-kanalerna pga. den hårda konkurrensen. Kanalerna försöker hela tiden att ge 
tittarna vad dem tror att de vill ha. Nischkanalerna är möjligtvis i högre grad än storkanalerna 
beroende av att lyssna på vad målgruppen vill ha. De får inga tittare ”gratis” genom vanans makt eller 
bekvämligheten i att ligga först på fjärrkontrollen. Att titta på kanalen måste vara ett medvetet val 
från konsumentens sida, vilket ställer högre krav på att kanalen ska nå upp till förväntningarna.  
 
Digital-TV-övergången har fått stor uppmärksamhet, i form av public service- information, genom 
media och även genom omfattande reklam från distributörerna. En informerad tittare är en tittare 
med makt. Ju mer informerade tittarna blir om vilka kanaler som erbjuds och hur man navigerar med 
digital-TV, desto mer kommer svenskarna att upptäcka nischtittandet som ett alternativ till tittandet 
på de stora kanalerna. Kanalutbudet ökar och forskning visar på att tittandet splittras upp på fler 
kanaler (Bjereld et al, 2005). Med ökad valfrihet att anpassa tittandet till sina personliga intressen ökar 
tittarnas makt.  De är inte längre bundna till att titta på ett fåtal kanaler med programutbud som skall 
passa alla, utan kan sprida ut den tid de spenderar framför TV:n på program som går i linje med deras 
intressen - oberoende av kanal. Detta sätter främst press på storkanalerna. 
 
Bland våra experter råder delade meningar om huruvida nischkanalerna kommer att vinna betydande 
marknadsandelar i framtiden. Ser man till de sociologiska förändringar som idag sker i vårt samhälle 
så är vår uppfattning att tittandet på nischkanaler kommer att öka. En sociologisk förändring som är 
av betydelse i detta avseende är den så kallade Individualiseringen. Med detta begrepp menas att 
människor i allt större utsträckning gör val som inte grundas ur traditionella sociala kategoriseringar 
som bostadsort, socialklass och civilstånd. Konsekvensen blir att individen väljer sin egen identitet 
och livsstil. Är man intresserad av mode och design så kommer man att söka sig till en kanal med 
sådant innehåll i istället för att tvingas planera in ett program som enbart sänds en gång i veckan i en 
bred kanal. Detta styrks även av faktumet att vi får fler och fler TV-apparater i de svenska hemmen. 
Enligt Mats Örbrink har svenskarna i snitt 2.6 TV-apparater hemma, vilket ökar möjligheten till 
individuellt tittande i en familj.     
 
Ett begrepp som har stark koppling till individualiseringen är fragmentisering, vilket syftar på att man 
går ifrån den traditionella logiken med rationellt tänkande individer. I stället för att konsumenten är 
fast i termer av behovshierarki och binära beslutsval (ja/nej) så tillåter postmodernismen att föreställa 
sig konsumenten som en icke-linjärt tänkande och irrationellt handlande individ (Solomon et al, 
2002). Ett fragmentiserat samhälle är ett samhälle i uppsplittring vad gäller kollektivt handlande och 
tänkande. Denna utveckling är även det som styr den fragmentering vi ser i programutbudet idag. Vi 
menar att fragmentisering av samhället och individualisering i människors tänkande och handlande 
går hand i hand. 
 
Att utvecklingen verkligen går i riktning mot ett ökat nischkanaltittande finner vi stöd för i en bok 
som presenterar ny forskning kring fenomenet Individualisering och är skriven av ett antal forskare i 
sociologi och medievetenskap; ”Det hyperindividualiserade samhället”. Ur denna bok har vi tagit ett 
konkret exempel: För att mäta huruvida TV-tittandet har individualiserats har forskare tittat på de 
specifika kanalkombinationer som enskilda individer tittar på. Den enskilda kombinationen av 
kanaler ställs i relation till de kombinationer av kanaler befolkningen som helhet tittar på.  



Företagsekonomiska Institutionen   Kandidatuppsats 10 p, HT 2005 
Marknadsakademien vid   Författare: Åsa Modig och Susanne Ölund 
Stockholms universitet   Handledare: Bo Lennstrand  
   
 

 46 

På detta sätt är det möjligt att se hur pass unika eller individuella olika kanalkombinationer är. Dessa 
mätningar visar att antalet kanalkombinationer ökar i takt med att folk har fått tillgång till fler kanaler. 
Den genomsnittliga andelen personer som hade en och samma kanalkombination uppgick år 1993 till 
17 procent medan andelen år 2003 var 10 procent. (Bjereld et al, 2005) 
 
Yngre TV-tittare födda under 70- och 80-talet och till viss del under 60-talet har vuxit upp och 
etablerat sitt TV-tittande i en TV-miljö som präglats av förändring och ett ständigt ökat kanalutbud. 
Medan äldre TV-tittare, födda på 50-talet och tidigare, har vuxit upp i en TV-miljö där utbudet i 
huvudsak varit oförändrat. Medievanor och tittarmönster som individen etablerat under uppväxten 
utgör en tröghetskraft i relation till benägenheten att förändra sitt TV-tittande. (Bjereld et al, 2005)     
 
Med utgångspunkt i detta resonemang menar vi att de unga tittarna är mer flexibla och därmed 
snabbt kommer att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Givet att de yngre tittarna, som i stor 
utsträckning är de kommersiella kanalernas målgrupp, är benägna att ändra sitt beteende så kommer 
viljan att titta på kanaler med specifik inriktning mot ett intresse att tillta.  
 
Dock tror vi att ökningen i nischtittandet över tid kommer att stabiliseras. Detta eftersom TV-
konsumtionen är mer eller mindre konstant samtidigt som det alltid kommer att finnas ett behov att 
genom TV-tittandet diskutera gemensamma upplevelser, vilket de breda kanalerna kan erbjuda. T.ex. 
kan det vara lätt att inleda konversationer med kollegor eller känna samhörighet med andra genom att 
diskutera kring gårdagens ”Lost” eller ”Så ska det låta”.  
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6. Slutsatser 
             
 
I detta avsnitt vill vi redogöra för de viktigaste slutsatserna från vår empiri och analys. Dessa 
slutsatser sammanfattar vad vi tror om framtidens konkurrenssituation för nischkanaler såväl 
som storkanaler.  

Nischkanalernas framtid 
Individualiseringen i samhället, dvs. att människor i allt större utsträckning ”väljer” sin egen identitet 
och livsstil, leder till individualisering i TV-tittandet i form av ett ökat nischkanalstittande. En 
utveckling vi skulle vilja kalla Nischifiering, if we may? 
 
Medievanor och tittarmönster som lärs in under uppväxten utgör en tröghetskraft i relation 
till benägenheten att förändra sitt TV-tittande. Den yngre generationen har vuxit upp och 
etablerat sitt TV-tittande i en föränderlig TV-miljö. Dessa tror vi snabbt kommer att bli flitiga 
nischkanalstittare. De äldre TV-tittarna, födda på 50-talet och tidigare, har vuxit upp med en 
relativt statisk utveckling av kanalutbudet. De kommer inte att vara lika intresserade av att förändra 
sitt beteendemönster utan kommer att vara mer defensiva och svårflörtade nischkanalstittare.    
 
Nischkanalernas fokus tror vi bör ligga på att vara lyhörda för sin målgrupps behov och bygga en 
attraktiv tablå för att skapa incitament för distributörerna att ta in kanalen i sitt utbud. 
Nischkanalerna måste försöka sälja in sitt koncept till så många distributörer som möjligt. Eftersom 
nischkanaler till stor del finansieras av distributionsintäkter så är distribution, och därmed 
penetration, nyckeln till överlevnad på sikt. Eller som Magnus Karlsson uttryckte det: 
 
”If content is king, distribution is King Kong.”           (Lars Tvede) 
 
Uttrycket myntades av Lars Tvede i Silicon Valley under IT-erans höjdpunkt i slutet på 90-talet men 
används idag ofta i mediesammanhang. 
 
Att starta en fristående nischkanal är kostsamt och kräver stora investeringar. Trots den senaste 
tidens sjunkande kostnader för TV-teknik krävs ett stort startkapital. Administrativa funktioner såväl 
som kompetens inom TV eller media medför höga personalkostnader. En fristående kanal har inte 
heller samma förhandlingsläge hos distributörerna som en nischkanal som kommer från en redan 
inflytelserik medieaktör. Detta sätter käppar i hjulet och gör att det måste finnas en ekonomisk 
uthållighet hos kanalen för att med begränsade distributionsintäkter arbeta sig starkare genom 
marknadsföring och ett konkurrenskraftigt innehåll. Under tiden som kanalen förhandlar med nya 
distributörer kan man öka intäkterna genom att sälja annonsutrymme till företag med samma 
målgrupp som nischkanalen. Viktigt är att arbeta nära målgruppen för att skapa innehåll som är 
uppdaterat, intressant och faller målgruppen i smaken. Här kan kvalitativa undersökningar med 
målgruppen i fokus utgöra ett effektivt verktyg. Vi tror att småkanaler kan dra fördel av att koppla 
kanalen till andra varumärken inom målgruppen genom co-branding för att bygga rätt typ av 
associationer till varumärket och för att skapa varumärkeskännedom. Andra sätt att stärka 
kanalen på är att göra den tillgänglig via andra medier, t.ex. genom att utveckla en mobiltjänst eller 
en community på Internet.  
 
TV4 har introducerat nischtittandet i många svenska hem genom att erbjuda nischkanaler som är 
lättillgängliga genom sitt varumärke och med ett innehåll som ofta känns igen från Storfyran.  
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Detta tror vi gynnar alla nischkanaler, inte bara TV4:s egna då det får folk att bli nyfikna på extra 
betal-TV. TV4 driver på digital-TV och hjälper därmed många nischkanalers tittande att öka. 
Nischat TV-tittande blir på så sätt ett mindre främmande sätt att se på TV. 
 
Ett stort problem som uppstått i och med utvecklingen är avsaknaden av ett pålitligt verktyg för att 
mäta tittarsiffror i små kanaler. Detta är viktigt då prissättningen av TV-reklam till stor del bestäms av 
kanalens tittarsiffror. Det är idag möjligt att läsa av tittandet på de små kanalerna genom MMS:s 
People Meter system, men urvalet är för litet för att ge generaliserbara resultat. Dessutom är tjänsten 
för dyr för många småkanaler. Alternativet för dessa blir att genom egna undersökningar mäta sitt 
tittande, vilket även det är resurskrävande. Slutsatsen är att man i branschen eftersöker ett 
pålitligare och billigare instrument för att mäta tittande. Vi tror att den enklaste lösningen på 
problemet är att MMS, som är ledande på tittarmätningar i Sverige, enkelt skulle kunna utöka urvalet 
i sådan omfattning att det lilla tittandet kan läsas av med hög precision. Vi tror också att man 
kommer att behöva titta på om nya variabler skall representeras i urvalet, som t.ex. befolkningens 
intressen eller livsstil.  

Storkanalernas framtid 
Som vi ser det så utgör en enskild nischkanal inget betydande hot för en storkanal oavsett dess 
nisch. Men tillsammans leder de små individuella ökningarna hos nischkanaler till att ”Övrig TV:s” 
tårtbit av TV-kakan hotar storkanalerna. Många bäckar små........ 
 
Som utvecklingen ser ut idag anser vi att storkanalernas strateger måste vara uppmärksamma på 
det faktum att nischkanalerna vinner marknadsandelar. Det är viktigt för storkanalerna att ta tittande 
på nischkanaler på största allvar. TV4:s nischkanaler visar att konceptet med egna nischkanaler är 
framgångsrikt. Vi anser att de stora kanalerna eller deras ägare har mycket att vinna på att lägga 
energi på utvecklande av nya nischkanalskoncept.   
 
Vi vill också tro att flexibilitet är en viktig egenskap hos en organisation för att snabbt kunna 
förverkliga nya kanalkoncept, då det bara kan vara en tidsfråga innan en konkurrent startar en 
kanal inom en outnyttjad nisch. Det är viktigt att vara först med att fylla de tomrum som 
finns, och där etablera nya varumärken innan marknaden blir mättad. TV4 har ett eget affärsområde 
som kallas ”Nya Kanaler”. Vi tycker att det är viktigt att kanalen eller dess ägare skapar 
utrymme för utveckling och bevakning av nya projekt, och vi tror att resurser som i nuläget läggs 
på det affärsområdet kommer att betala sig i framtiden. 
 
Vi tror med säkerhet att Sveriges stora TV- och mediakoncerner kommer att starta fler kanaler i 
framtiden. Då konkurrensen blir tuffare kommer det att vara viktigt att satsa på att vårda sina nya 
varumärken samt förädla och differentiera kanalernas innehåll. Detta är speciellt viktigt för 
TV4 AB, då de redan haft 98 till 99 procents penetration sedan 1992, men i och med digitaliseringen 
inte får något penetrationstillskott. Storfyran kan således inte växa genom penetration vilket Kanal 5 
och TV3 kommer att göra. Detta gör att TV4:s systerkanaler kommer att vara viktiga för att kunna 
stärka koncernens marknadsposition ytterligare. En riskfaktor i TV-koncernernas skapande av 
nischkanaler är kannibalisering på sin storkanal. Därför är fördelen med korsmarknadsföring 
begränsad. 
 
TV-koncerners nischkanaler har högre konkurrensmässiga förutsättningar än fristående 
kanaler. Rent ekonomiskt har de stordriftsfördelar, deras varumärken är trovärdiga, deras 
förhandlingsposition gentemot annonsörer och distributörer är bättre och 
marknadsföringsmässigt har de ett drömläge då de kan marknadsföra sig i moderkanalen eller i 
systerkanaler.  
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Om dessa försprång och fördelar utnyttjas till fullo tror vi att nischkanalen kan skapa en stabil 
position på marknaden, även om tittandet blir begränsat i jämförelse med de stora kanalerna. Vi tror 
att detta i stor utsträckning kommer att ske, varför vi i framtiden förväntar oss ett 
nischkanalslandskap dominerat av systerkanaler till våra kommersiella storkanaler.  
 
Vilka TV-koncerner som kommer att bli bäst på detta är svårt att säga, men vad vi tror oss veta är att 
den närmaste tiden kommer att vara en kapplöpning i att hitta på, skapa och förverkliga 
nischkoncept som har ett potentiellt tittande i framtiden. Är man först ut med ett nytt kanalkoncept 
är sannolikheten stor att konkurrenter väljer en annan riktning, vilket lämnar ett fritt spelrum och 
gör kanalen unik.  
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Bilagor 
             
 
 

Bilaga 1: Intervjumall – Elisabeth Gummesson  
Digital-TV-ombudsman på TV4 

 

 

Vad är din roll? 
 
Vilka milstolpar finns inom kommersiell TV-utveckling och digitalisering? 
 
Vem får sända TV i Sverige? 
Vilka inträdeshinder finns? (Juridiska, tekniska, ekonomiska, kommunikativa) 
 
Hur fungerar processen att söka tillstånd att sända TV?  
 
Finns ett samband mellan digitaliseringen och nischkanalers utbredning? 
 
Vad ligger bakom det ökade intresset att starta nya nischkanaler? 
 
Vad blir konsekvenserna av utvecklingen för branschen?  
 
Hur påverkas storkanalerna av utvecklingen? 
 
Hur ser TV-branschens framtid ut?  
 
Hur kommer tittandet påverkas av det ökade utbudet av TV-kanaler?  
 
Hur många kanaler kommer det att bli? När tar det stopp?  
 
Hur finansieras de nischade TV-kanalerna? 
  
Vilka annonsörer söker sig till nischkanaler – går det att urskilja kategorier? 
 
Är nischade TV-kanaler en effektivare distributionskanal för annonsörer – varför, vilka? 
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Bilaga 2: Intervjumall Mats Örbrink 
Nya Kanaler, TV4 

 

 

 
Vad är din roll?  
 
Hur länge har du jobbat med detta? 
 
 
Vad ligger bakom det ökade intresset att starta nya nischkanaler? 
 
Finns ett samband mellan digitaliseringen och nischkanalers utbredning?  
 
Vad låg till grund för beslutet att starta systerkanaler till 4:an?  
 
Hur finansieras TV-kanalerna?  
 
Vilka hot och möjligheter såg man med att starta systerkanalerna?  
 
Hur gick ni tillväga för att starta nya kanaler?  
 
 
Varför är TV4 den enda av storkanalerna som har systerkanalerna knutna till varumärket? 
 
 
Kommer fler nischade kanaler att startas, varför?  
 
Hur kommer TV4 att agera? Kommer fler kanaler att startas?  
 
Vad är målen med de olika nischkanalerna? 
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Bilaga 3: Intervjumall Jan Ekecrantz 
Professor JMK 

 

 
 
 
Beskriv din roll och ditt forskningsområde? 
 
 
Hur ser du på utvecklingen av nischade TV- kanaler?  
 
Finns ett samband mellan digitaliseringen och nischkanalers utbredning? 
 
Vad ligger bakom det ökade intresset att starta nya nischkanaler? 
 
 
Vad blir de konkurrensmässiga konsekvenserna av utvecklingen? 
 
Finns några användbara teorier om konkurrens eller förändring inom media? 
 
Finns det något mediafenomen som går att dra paralleller till? 
 
 
Hur förändringsbenägna är svenskarna i sina TV-vanor? 
 
Hur kommer tittandet påverkas av det ökade utbudet av TV-kanaler?  
 
 
Hur kommer TV-landskapet att se ut i framtiden? 
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Bilaga 4: Intervjumall Carl-Fredrik Mannerberg 
Distributionsansvarig, Kanal 5 

 
 
 
 
Vad är din roll och vilka frågor arbetar du med? 
 
Hur fungerar distributionsprocessen?  
 
Förändras den i och med nischkanalernas tillväxt?  
 
 
Hur agerar Kanal 5 nu när tittandet på nischkanalerna ökar? Vad gör ni för att vinna tittarna tillbaka? 
 
Startar egna nischkanaler? Använda varumärket Kanal 5? Varför/varför inte? 
 
Vem beslutar om Kanal 5:s framtid – SBS eller Kanal 5? 
 

 
Hur hanterar de andra storkanalerna (TV3 och TV4) situationen? 
  
Hur ser du på Kanal 5:s konkurrenssituation idag?  
 
Hur tror du att er konkurrenssituation kommer att se ut i framtiden? 
 
Vilka aktörer kommer att få mer inflytande i TV-branschen som följd av den ökade 
konkurrensen?(Även distributörer, mediabyråer, annonsörer, staten etc.) 
 
Vilka får mindre?  
  
 
Hur kommer svenskarnas TV-vanor att förändras på kort sikt (2 år).   
 
Lång sikt (5 år).  
 
Blir tittarna mindre kanallojala? 
 
Kommer tittarna ha mer makt? 
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Bilaga 5: Intervjumall Johanna Eliasson  
 

Marknads- och försäljningsansvarig, TV8 
 
 
 
 
Vad är din roll? 
 
När startade TV8?  
 
Hur många arbetar på TV8? 
 
Hur finansieras kanalen? 
 
Vilken målgrupp vänder sig TV8 till? 
 
 
Hur ser du på TV8s konkurrenssituation idag? 
 
Vilka mål och visioner finns för de närmaste fem åren? 
 
Hur ser framtiden ut för nischkanalerna? 
 
 
Tror du att storkanalernas position kommer att förändras? 
 
 
Kommer TV-tittandet att förändras? 
 
 
Kommer TV-reklamen att förändras/försvinna? 
 


