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Sammanfattning

Mediernas marknader konvergerar och det finns alltfler medieformer att ta del av samma 
innehåll på, så utbudet på mediemarknaden förändras. Konkurrensen hårdnar, vilket leder till 
att medieföretag och deras ägande mediekonglomerat går samman, samt sprider sig 
horisontellt på flera arenor. Man måste synas och konsumeras för att existera.

När det skapas nya mediekanaler är det av relevans att förstå vad det innebär. Kritiskt 
tänkande behövs för att behålla den demokrati som råder och de medborgerliga rättigheter 
som hör där till. Människor skapar sig en bild av omvärlden genom medierna. Det är därför 
intressant att se till huruvida dess utveckling påverkar samhället och vice versa, hur medierna 
påverkar samhället.

Studien du håller i din hand ska handla om denna utveckling, att mediernas marknader och 
former förändras och utvecklas. Som hjälp har jag tagit två satsningar som har skett på det 
senaste. Aftonbladet skapar en egen TV kanal, TV7 och Expressen skapar sportkanalen TV4 
SPORT – Expressen. Dessa två studieobjekt får stå som exempel på den konvergerande 
mediemarknaden.

Det jag vill ha svar på är hur den svenska mediemarknaden ser ut idag enligt mediemarknaden 
själv och jag vill ta reda på det genom att få en uppfattning om hur själva 
medierapporteringen sker av journalisterna själva. Jag har då sökt i flera års tidningar kring 
dessa två satsningar av Expressen och Aftonbladet. Mitt mål är att finna några genomgående 
teman i dessa och försöka förstå de motivationerna som ligger bakom.

Det man ser i debatten är att mediemarknaden idag är mycket komplex och i ständig 
förändring. Vi ser att det inte förekommer en stor kritisk rapportering eller debatt i medierna 
kring just mediernas förändringar. De flesta artiklar är av informativ karaktär. Vi ser också av 
resultatet att tittaren har försvunnit i debatten. De teman som ses i rapporteringen är bland 
annat att det finns en drivkraft för medieföretag att stärka sitt varumärke och försäljningar och 
sammanslagningar sker fram och tillbaka och leder till att det inte är lätt för ett litet 
medieföretag att verka i den hårda konkurrensen. Att ha ett starkt varumärke är av stor 
betydelse. Vi ser också att produktionen, konsumtionen och innehållet påverkas av den nya 
tekniken, vilket leder till att medieföretagen blir innehållsföretag och sprids horisontellt. Vi 
ser också betydelsen av inkomsten det vill säga annonserna för företagens överlevnad och 
betydelsen av att ha en ”pengamaskin” i ryggen. En finansiell vinning är målet.

Alla dessa faktorer man ser i dessa teman är några av de bakomliggande motiven till varför 
mediemarknaden ser ut som den gör idag och att de är ett resultat av varandra i en stor 
komplicerad mediemarknad. 
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Inledning

En helt vanlig dag i mediesverige går du upp på morgonen och omfattas direkt av alla 
medier som verkar omkring dig. Du sätter på teven med femtioelva kanaler och från 
radion i bakgrunden hör du nyheterna från Metro. DN ligger på frukostbordet och du får 
den senaste väderleksrapporten på sms i din mobil. Redan innan du ens har öppnat dörren 
och ska gå ut från ditt hem, har du släppt in medierna i din vardag. 

På de senaste tio åren har medievärlden genomgått en stor förändring. Globaliseringen 
har bidragit till förändringar med mediernas innehåll, ägandeform, format och teknik. 
Den ständigt utvecklande tekniken har gett en större spelplan för mediemarknaden och 
mediernas produktion och distribution har digitaliserats. 1 Vi befinner oss i den tredje 
teknikvågen, vilket innebär att ny teknik skapas och gammal teknik vidareutvecklas. Det 
ges större möjligheter för medieföretag att nå ut med sina produkter till sina konsumenter. 
Datorer med dess Internet och utvecklande bildprogram gör att journalister enklare och 
snabbare kan sköta sitt arbete.

Marknader konvergerar och det finns alltfler medieformer att ta del av samma innehåll 
på, så utbudet på mediemarknaden förändras. Konkurrensen hårdnar, vilket leder till att 
medieföretag och deras ägandemediekonglomerat går samman, samt sprider sig 
horisontellt på flera arenor. Man måste synas och konsumeras för att existera. Hvitfelt 
skriver: 

”De nationella och främst globala mediekonglomeraten fortsätter att växa i snabb 
takt och de växer dessutom samman. De producerar det innehåll i den nya 
medievärlden som når ut till den stora publiken samtidigt som andra, eller på sikt 
troligen samma, konglomerat också kontrollerar tekniken.” 2

Studien du håller i din hand ska handla om denna utveckling. Som hjälp har jag tagit två
satsningar som har skett på den senaste tiden. Aftonbladet skapar en egen TV kanal, TV7 
och Expressen skapar sportkanalen SPORT - Expressen (numera kallad TV4 SPORT –
Expressen). 

Dessa två studieobjekt får stå som exempel på den konvergerande mediemarknaden. 
Båda tidningarna har genomgått liknande utvecklingar, från papperstidning, till skapandet 
av bilagor, nättidning, nätradio, webb TV och till sist TV kanal. Vad jag vill undersöka är 
hur mediebevakningen ser ut kring mediernas nya spelplaner och vill utifrån detta försöka 
urskilja teman och vad som är deras bakomliggande motivationer. Detta är en studie om 
något gammalt som blir något nytt. 

                                                
1 Hadenius, Weibull (2003) kap 7
2 Hvitfelt, (1998), s 112
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Bakgrund 

På tio år har det hänt mycket i den svenska mediemarknaden. Tekniken har blivit alltmer 
komplex och utvecklad och bidragit till nya spelplaner för medieaktörerna.3 Olika 
medieformer smälter samman till ett och samma innehåll. Du kan se samma innehåll och 
artiklar i tidningen som du gör på tidningens hemsida, genom mobilen eller någon TV 
kanal. Det är dock inte bara den nya tekniken som har gjort att vi får alltmer nya och 
förändrade medier, utan också människors sätt att ta emot information och underhållning 
är en väsentlig faktor. 4 Jag ska nu presentera de två kvällstidningar som fungerar som 
mina studieobjekt.

De två studieobjekten

Aftonbladet och TV7
Den sjätte december 1930 startade Lars Johan Hierta en tidning. Sedan denna dag har 
Aftonbladet, som var den tidning han skapade, funnits i olika former och innehållt olika 
partipolitiska ideologier. 1994 expanderade tidningen Aftonbladet till publicering på 
Internet. Därmed var Aftonbladet den första tidningen som utökade sin verksamhet på en 
ny spelplan. Denna webbplats fick 2005 pris för den mest besökta tidningen på Internet. 

Två år senare, 1996, köps Aftonbladet upp av det norska bolaget Schibsted och 
Aftonbladet går även samma år om Expressen i försäljning och blir Sveriges största 
kvällstidning. Aftonbladet har utökat sin verksamhet på de tio senaste åren och skriver på 
sin hemsida att deras mål är att finnas tillgängliga på så många platser som möjligt, så att 
läsarna kan få nyheter och service så fort de kan. 5

Aftonbladet Nya medier är företaget inom Schibsted som äger tidningen Aftonbladet som 
huvudföretag medan de också äger: Hitta.se, Blocket.se, Bytbil.com, .SE, Aftonbladet 
TV7 och  onlinetidningen E24.se (tillsammans med Svenska Dagbladet).6  Aftonbladet 
har länge varit en av Sveriges populäraste tidningar och de är en av de största och 
synligaste aktörerna på mediemarknaden. Tidningen var till exempel den första som 
skapade en webbtidning på nätet och de var även först på att ge ut bilagor.7 Aftonbladet 
säger själva att de försöker vara en av initiativtagarna till nya mediekanaler. Tillsammans 
når Aftonbladet och Aftonbladet.se runt 3,7 miljoner läsare varje vecka. 8

År 2006 gick Aftonbladet ut med beskedet att de ska börja sända TV på det digitala 
marknätet, det digitala satellitnätet och det digitala Kabel-TV nätet. Denna kanal skulle 

                                                
3 Hadenius, Weibull, (2003) kap 7
4 Hadenius, Weibull (2003) kap 7
5 www.aftonbladet.se, hämtad den 13 dec 2006
6 www.schibsted.com, hämtad den 10 augusti 2007
7 Rydén (2004) s 22-23
8 www.schibsted.com, hämtad den 10 augusti 2007
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heta TV7 och finns nu sedan den 9: e oktober 2006, tillgänglig för allmänheten och täcker 
1,7 miljoner hushåll. 9

TV7 sänds av Aftonbladet TV och nu har alltså mediekoncernen Aftonbladet fem pelare 
för att nå det svenska folket: kvällstidningen, Internet upplagan Aftonbladet.se, 
gratistidningen .SE och nu också TV7. 10 Kanalen startades i oktober 2006 och ska enligt 
Schibsted sända cirka 9 timmar om dagen med innehåll som nyheter, underhållning, 
hälso- och reseprogram, shower, mat, trender och relationer. Aftonbladet sysslar även 
med andra nyhetsproduktioner inom sms, radio, ip-TV och mobiltelefon. 11

Expressen och TV4 SPORT - Expressen
1944 grundades denna tidning av Albert Bonnier jr, Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop. 
Tidningen tillhör den stora Bonnierkoncernen och har haft liberal partisympati i många 
år. Expressen har i många år haft Aftonbladet som sin största konkurrens, och vice versa.
AB Kvällstidningen Expressen är också utgivare av tidningarna GT och Kvällsposten och 
finns även på Internet. Tidningen ägs av Bonnier Newspaper som också ger ut tidningar 
som DN och Sydsvenska dagbladet. 12 AB Kvällstidningen Expressen innehar ett 
affärsområde som heter Expressen Nya medier och däri finns SPORT – Expressen med 
delägarna TV4. 13

TV4 SPORT - Expressen distribueras genom Com Hem och Canal Digital och 
majoriteten med 66,2 % ägs av TV kanalen TV4.   TV4 SPORT - Expressen ska den 1 
september 2007 byta namn till TV4 sport och bli en stor satsning av TV4. Målet är att 
kanalen ska bli ledande i Sverige på sport. Efter ett samarbete med Com Hem kommer 
cirka hälften av de svenska hushållen kunna få in kanalen. 14

Den ”gamla” utvecklingen, traditionell tidning till interaktiva 
Internet
Kring denna utveckling har det gjorts många studier. De flesta tidningar har nu en 
Internetsida som de publicerar sitt innehåll på och mycket av det innehållet kommer ifrån 
tidningen. 

Internet är en stor faktor i digitaliseringen men också andra sätt att få ut media till folket 
såsom genom digital TV som är på sin framfart. Internet öppnar fönstret till många nya 
möjligheter. Internet har också lett till att det finns allt fler företag som konvergerar med 
varandra och har nu gått från att i början varit ett eget medium till en produkt som ger 
möjlighet för många olika medier att verka där. 15 Du kan nu finna webb radio, webb TV 
och så vidare publicerat på Internet. Att producera journalistik på Internet ger många 
möjligheter, men också problem. 

                                                
9 www.aftonbladet.se, hämtad den 26 juni 2007
10www.aftonbladet.se, hämtad den 26 juni 2007
11www.schibsted.com,, hämtad den 10 augusti 2007 
12www.bonnier.se, hämtad den 10 augusti 2007
13www.expressen.se, hämtad den 10 augusti 2007
14 www.expressen.se, hämtat den 10 augusti 2007
15 Hvitfeldt, Nygren (2005) s 27
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Ett problem med att tidningar läggs ut på Internet är att de inte får in mycket inkomst, det 
är inte ekonomisk lönsamt för dem. Det är därför nya tjänster som kostar pengar har 
introducerats t ex Aftonbladets nöjessida med deras medlemsavgifter. Detta kommer 
troligtvis att bli vanligare i framtiden. Samtidigt som att det inte är direkt lönsamt att 
bredda sin verksamhet på Internet så vågar företagen heller inte riskera att inte göra det. 
Man vill hänga med i utvecklingen och inte verka gammalmodiga och bakåtsträvande.  
Internets förutsättningar är att man når andra delar av världen mycket snabbt och enkelt 
och det är inget hot mot medievärlden anser Hadenius och Weibull, utan det är snarare ett 
komplement.16

Den ”nya” utvecklingen, tidning till television
Att tidningar nu har börjat producera television är den utveckling som jag vill lägga mer 
tyngdpunkt på i denna uppsats. I och med att detta är en ganska ny företeelse i Sverige så 
finner man inte mycket forskning kring ämnet. Jag har då istället fått förlita mig på
befintlig forskning kring generella förändringar på mediemarknaden.

Att den svenska staten bestämde sig för att släppa in nya aktörer på det digitala marknätet 
har möjliggjort denna utveckling som vi nu ser. Att etablerade medier satsar på 
television. Hvitfelt och Nygren förklarar bra i sin studie På väg mot medievärlden 2020, 
att publiken alltid är lite kritiska till nya förändringar. Televisionen är ingen ny 
förändring men det har tillkommit nya former genom att marknätet har öppnats. När till 
exempel CD skivan kom trodde inte många att det skulle bli ett lyckat koncept för att 
grammofonen var så pass insocialiserad i människors vardag. 17 Dock anser Hvitfelt och 
Nygren att anledningen till att dessa nya satsningar skulle kunna gå i stöpet är inte för att
det är ett nytt koncept utan just för att det är i en gammal medieform. Det vill säga 
televisionen har funnits ett bra tag och det är inget ”nytt”. Dock har medieutbudet i 
televisionen divergerat och det har skapats nya renodlade kanaler. Det digitala marknätet 
har utökat tittarnas valmöjligheter.18

Något som medieförändringarna för med sig är kraven på journalisterna. Man ska som 
journalist förmodligen i framtiden kunna behärska många olika medieproduktionsformer. 
Detta skriver Ekström och Buskqvist i studien Nyheter på nätet. 19

Hvitfelt skriver också i boken Med sikte mot framtiden att TV även nu konkurrerar med 
dagstidningar och andra medier på grund av att innehållet har blivit alltmer 
synkroniserat.20 Han skriver att tidningar måste tillföra något som TV inte har för att 
kunna konkurrera med det populära mediet. 21 Detta kan då vara en av anledningarna till 
att kvällstidningar börjar verka på TV marknaden. 

                                                
16 Hadenius, Weibull (2003) kap 7
17 Hvitfelt, Nygren (2005) s 208
18 Hvitfelt, Nygren (2005) s 209
19 Ekström, Buskqvist (2001) s 71
20 Alström (1998) s 101
21 Alström (1998) s 102
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Problemet

Medierna och dess utveckling är ständigt under forskares lupp. Det finns en mängd 
information och befintlig forskning inom ämnet medier. Medierna är en stor del av 
samhället och människors vardag, det är där opinionsbildning skapas, där debatter sker 
och det är genom medierna de flesta håller sig uppdaterade om omvärlden. Frågan är 
varför detta är så viktigt att man ska kritisera de olika mediekanalerna och mediernas 
förändring. Gripsrud skriver i sin bok Mediekultur, mediesamhälle: 

”Vi är på många sätt utelämnade åt mediernas framställningar eller 
representationer av världen när vi bildar oss medvetna och omedvetna 
uppfattningar om oss själva och den värld vi lever i.” 22

Detta citat förklarar bra varför det är viktigt att kritisera mediemarknaden. Vi blir 
påverkade av den och sker det förändringar bör man vara medvetna om dem för att kunna 
få en så klar bild som möjligt av den värld vi lever i. Skapas det nya mediekanaler är det 
av relevans att förstå vad det innebär. Kritiskt tänkande behövs för att behålla den 
demokrati som råder och de medborgerliga rättigheter som hör där till. Människor skapar 
sig en bild av omvärlden genom medierna. Det är därför intressant att se till huruvida 
dess utveckling påverkar samhället och vice versa, hur medierna påverkar samhället.

Ur ett demokratiperspektiv talar också Peter Dahlgren om i boken New media and 
politics. Han anser att för att förstå medierna ur en demokratisk synvinkel så måste man 
försöka förstå förändringar för att lära sig hur en organisation fungerar. 23

Mitt syfte med denna studie är att belysa tidningarnas rapportering kring mediernas 
förändringar. I denna studie vill jag då göra en tematisering av ett medieinnehåll och 
försöka finna relevanta teman för att försöka förstå varför det ser ut som det gör på 
mediemarknaden idag.

Man kan sammanfatta frågorna som jag ställer mig i dessa nedan utifrån mediesamhället 
generellt och Expressens och Aftonbladets TV satsningar specifikt:

 Hur lyder medierapporteringen om mediernas förändringar?
 Vilka teman kan man urskilja?
 Utifrån dessa teman, vilka bakomliggande motiv går det att urskilja? 

                                                
22 Gripsrud (2002) s 397 
23 Axford, Huggin, (2001) s 69
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Den nya tillvaron

I samma takt som industrin utvecklas mot ett globaliserat samhälle där handel och utbyte 
sker över hela jordklotet har också tekniken gjort det möjligt för medierna att utvecklas. 
Men många andra faktorer och fenomen påverkar varför medierna ser ut som de gör idag. 
Dessa ska jag nu redogöra i detta teorikapitel. 

Min teori är till för att göra dig som läsare mer informerad kring mitt ämne. Teorin 
kommer jag också att använda senare i uppsatsen då en analys äger rum. 

Konvergens och divergens
I boken, På väg mot medievärlden 2020, skriven av Hvitfelt och Nygren, förekommer 
begreppet konvergens frekvent. Jag tänker nu belysa delar ur Hvitfelt och Nygrens 
forskning och förklara begreppet konvergens. 

”Den pågående revolutionen inom medievärlden kan bara analyseras och förstås ur 
ett mångvetenskapligt perspektiv – tekniskt och ekonomiskt såväl som 
samhällsvetenskapligt och humanistiskt.” 24

De menar att det finns många faktorer som påverkar medieutvecklingen. Det finns fyra 
olika typer av konvergens. Med konvergens menas att olika medier närmar sig varandra 
eller att de sammansmälter. De fyra olika typerna av konvergens är nätkonvergens, 
apparatkonvergens, tjänstekonvergens och marknadskonvergens. Med nätkonvergens 
menas att kanaler med en viss tjänst blir en kanal för en ny tjänst. Med 
apparatkonvergens menas att flera olika tjänster kan hämtas ur samma apparat. 
Tjänstekonvergens är då tjänster och innehåll smälter samman och marknadskonvergens 
är marknader som smälter samman. 25Med konvergens menas då att saker och ting 
förändras. Organisationer köper upp varandra och olika specialiserade medier börjar 
verka på andra marknader. 

Cavallin skriver om begreppet konvergens i delrapporten Digitalisering, globalisering, 
medialisering.  Han anser att gränsen mellan gränserna mellan den interpersonella 
kontakten och den offentligt tillängliga kommunikationen blir mer flytande och att 
tidigare gränsdragningar blir betydelselösa då medierna konvergerar. Digitaliseringen är 
orsaken till denna förändring där samhället blir ett informationssamhälle med otydligare 
gränser mellan medierna. 26 Hvitfelt och Nygren anser också att orsaken till denna 
mediekonvergens är teknikens utveckling. De menar att medier flyter samman i samma 
tekniska kanaler. Författarna menar också att konvergens är en process, inget tillstånd. 
Konvergens kan heller inte förstås utan sin motsats, divergens som betyder spridning. 
Hvitfelt och Nygren anser att ägandet av medieföretagen har blivit allt mer koncentrerad. 
Olika medier köper upp varandra och det bildas stora ägargrupper både i Sverige och 
över de nationella gränserna. Marknaden ger då en konvergens inom ägandet av 

                                                
24 Hvitfelt, Nygren (2005) s 11
25 Hvitfelt, Nygren (2005) s 17
26 Cavallin, (2000), s 57
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medierna. Divergensen förekommer då mediemarknaden har fått ny spelplan tack vare 
den tekniska utvecklingen. Det finns då en spridning av olika kanaler. 

Andra faktorer som påverkar hur mediemarknaden ser ut idag är tekniken och 
ekonomiska drivkrafter. Jag anser även att drivkraften efter makt och dominans på 
marknaden påverkar.  Tekniken gör det möjligt att skapa fler mediekanaler. Hvitfelt och 
Nygren tar upp exemplet radio. Tidigare kunde man bara lyssna på radio genom en radio. 
Nu kan man lyssna på Internet och ladda ner radioprogram i mp3 format. 

När det gäller mediernas innehåll förekommer det också en konvergens då samma 
innehåll ges ut i olika medier. Om man läser på flera olika nättidningar samt tittar på 
nyheterna på teven eller lyssnar på radion, förekommer det samma nyheter. Innehållet i 
de olika medierna hämtas ofta från samma källa. Samtidigt som innehållet hämtas från 
samma källa förekommer det också en slags divergens. Anledningen är, enligt Hvitfelt 
och Nygren, att medier också specialiserar sig på olika publiker och smalare kanaler.  

Chansen för medier att komma in på televisionsmarknaden kom hösten 2006 då 
regeringen släppte in fler aktörer på marknätet genom att de utförde ett digitalt sådant. 

Summa summarum menar Hvitfelt och Nygren att mediernas utveckling sker genom ett 
samspel mellan divergens och konvergens. Dessa två begrepp kommer att komma upp
frekvent i min studie då de begreppen är relevanta i min forskning. 

Mediekoncentration, demokrati och mångfald 
Vad är det då mer som driver medier att söka sig till nya marknader? Hvitfelt och Nygren 
tar upp olika anledningar. Anledningen till varför man till exempel kan se denna 
förändring ut ett demokratiskt perspektiv är på grund av mediernas specialisering. Det 
finns olika medier för olika åldrar och intressegrupper. Olika människor tar del av olika 
medier. Olika människor får olika information. Samtidigt tar allt fler del av 
internationella medier och program. Det kommer enligt Hvitfelt och Nygren bli allt 
svårare att skapa opinion och en nationell mediepolitik genom medierna då dess kanaler 
blir allt mer internationaliserade. 

I ett arbetsdokument från Rådet för mångfald inom massmedierna, från 
Kulturdepartementet, har man forskat kring vad mediekoncentration innebär. Rådet för 
mångfald inom massmedierna är en statlig kommitté som har i uppgift att följa 
medieutvecklingen. Deras arbetsdokument heter Vad är mediekoncentration. Jag har läst 
detta dokument just för att försöka förstå vad mediekoncentration innebär samt få lärdom 
av hur Sveriges regering följer medieutvecklingen. 

Mediekoncentration innebär motsatsen till mångfald. Det är detta jag har diskuterat ovan, 
att medierna alltmer köps upp av samma ägare. Med mediekoncentration menar de som 
har skrivit arbetsdokumentet att maktkoncentrationerna inom medierna inte främjar 
mångfald. I arbetsdokumentet står det skrivet att utan mångfald inom medierna kan inte 
demokrati råda. Detta arbetsdokument kan man då se som en komplettering till Hvitfelt 
forskningsresultat. Att mediernas utveckling inte bara påverkar tittarens möjligheter att se 
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på de program hon vill, utan det existerar också en demokratisk påverkan på samhället. I 
arbetsdokumentet står det skrivet att mediernas roll i samhället ökar deras betydelse och 
makt i samhället.27 Det är därför viktigt att följa mediernas utveckling för att värna om 
demokratin. Samtidigt är också medierna viktig för demokratin. Det är där opinion kan 
skapas och en offentlig debatt kan genomföras. 

”Medie- och elektronikindustrin utgör också den i särklass största industrigrenen i 
världen. Denna oligopolliknande organisation är mediesamhällets verkliga 
makthavare och står i praktiken utanför demokratisk kontroll. Den eller de som 
äger eller kontrollerar medierna, kontrollerar deras innehåll och har därmed yttersta 
makten över tanken.” 28  

Detta citat visar hur viktigt det är att analysera mediemarknaden och kontrollera så att de 
stora mediekonglomeraten inte sköter sin uppgift korrekt. En diskussion kring detta 
arbetsdokument återkommer även i Cavallins studie. Han skriver att mediekoncentration 
kan yttra sig i en minskning av innehållslig mångfald, just för att en stor andel företag 
producerar liknande produkter för att maximera sin publik. 29   

I boken Med sikte mot framtiden skriver också Hvitfelt i ett kapitel att när tekniken 
förändras så förändras också medierna.30 Genom att stora mediekonglomerat köper upp 
mindre medieorganisationer finns det i medieutveckling en ekonomisk påverkan. 
Konglomeraten satsar stora pengar på medieproduktionen. Resultatet av detta är att stora 
konglomerat äger många olika slags medier. Den ekonomiska drivkraften påverkar då 
mediernas utveckling. 

Mediernas ägandeformer befinner sig under en ständig förändring. Den ekonomiska 
drivkraften att tjäna pengar påverkar mediernas snabba utveckling av olika kanaler. Målet 
kan då vara att tjäna så mycket pengar som möjligt, och genom att befinna sig på så 
många kommunikationskanaler som möjligt ökar makten att tjäna pengar och att påverka 
ens inkomster. 

Aftonbladet som jag senare tänker använda som ett empiriskt exempel är ett typexempel 
på ett medieföretag som agerar på många mediekanaler. Aftonbladet var den första 
tidningen som avancerade till en nättidning. Många tidningar följde med i den 
utvecklingen. Det som är intressant är vilka medieaktörer som startar utvecklingen och 
kanske till och med styr den. 

I boken Med sikte mot framtiden blickar Hvitfelt framåt. Han frågar sig vilka som styr 
medieutvecklingen. Han menar att det inte är lagstiftningen, för den ligger redan på 
efterkälken.31 De som har makten i förändringsprocessen är medierna själva samt deras 
ägandeorganisationer. Mediernas utbud kommer då enligt Hvitfelt förändras då medierna 
består av stora konglomerat i en konvergensprocess. Detta märker man då den utbredda 

                                                
27 Kulturdepartementet (1995) s 11
28 Hvitfelt (1998) s 112
29 Cavallin, (2000), s 131-133
30 Hvitfelt (1998) s 97 
31 Hvitfelt, (1998) Kap 8
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globaliseringen påverkar programutbudet. Det finns många fler länder som till exempel 
har utländska program ifrån USA och Storbritannien. Detta har enligt mig redan hänt i 
Sverige, då det skapas många olika kanaler som till exempel TV4 som har bildat 
renodlade filmkanaler och komedikanaler. Det finns ett allt större utbud av olika 
nischmedier. Jag kan se en utveckling mot två olika håll. Dels medieutbudet mot 
konvergens, att många kanaler har samma sorts program, samtidigt som jag kan se en 
utveckling av divergens, att medier blir alltmer nischmedier för att synas lättare. Hvitfelt 
skriver i boken att antingen kommer mediernas utveckling och nischer att öka demokratin 
genom att det ges en större platå att diskutera politik, eller så kommer det bli tvärtom.

Han skriver även att förändringar kommer att ske på kort sikt. Boken Med sikte mot 
framtiden skrevs 1998. Hvitfelt skriver då att mediemarknaden kommer att bli alltmer 
ekonomiskt beroende vilket kommer leda till en medieindustri. 

Teknik, innehåll och konkurrens
Hvitfelt skriver i På väg mot medievärlden 2020, att mediernas innehåll påverkas av den 
teknik som existerar. Han menar att när tekniken förändras, ändras också innehållet i 
medierna.32

Jag tar upp mediernas innehåll just för att jag vill förstå skillnaden mellan olika medier 
och dess innehåll. När man talar om mediernas innehåll måste man alltså förstå den 
tekniska utvecklingen. Dels tjänar de som äger medieföretagen mycket mer nu när 
mediemarknaden har expanderat med nya kanaler och dels tjänar de som producerar 
tekniken på utvecklingen. Här kan man dock ta upp att konkurrensen ökar. Den ökar just 
för att det krävs pengar för att kunna producera medier. Man kan då fråga sig vad för 
slags påverkan denna konkurrens har på medieföretagens innehåll. De flesta TV-medier 
har till exempel samma sorts nyhetsrapportering. Layouten av kvällstidningar med dess 
tabloidformat är mycket lika varandra. Jag tänker dock inte gå djupare på massa olika 
likheter mellan olika mediers former utan som sagt innan bara fokusera på två medium. 
Det är dock viktigt att förstå att det existerar många olika faktorer som påverkar hur 
medierna ser ut idag.

McQuail skriver i McQuail´s reader in mass communication theory, en förändring på 
mediemarknaden är att samhället alltmer går mot ett informationssamhälle. I detta 
informationssamhälle går alltmer relationer och interaktioner genom medierna. McQuail 
skriver såsom Hvitfelt att detta informationssamhälle är ett resultat av den nya tekniken.33

Rice skriver även i sin artikel Artifacts and paradoxes in new media om tre faktorer som 
präglar de nya medierna. Dessa är datorernas och telekommunikationens utveckling samt 
digitaliseringen av innehållet. När det handlar om digitaliseringen av innehållet skriver 
Rice att det har lett till att innehåll blir allt lättare att distribueras, redigeras och sänds och 
samma innehåll kan produceras i ljud, bild och text.34 Relationerna mellan publiceraren, 
produceraren, distributören och konsumenten blir enligt Rice mer suddiga.

                                                
32 Hvitfelt, Nygren (2005) s 29
33 McQuail, (2002), s 111
34 Rice (2002), s 126
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Valmöjligheterna för användaren ökar då det går att ta del av samma innehåll i många 
olika former. Många människor kan också enligt Rice ta del av samma innehåll vid 
samma tid. 35 Konsekvensen blir då att användaren har för mycket att välja mellan. Alla 
kan inte ta del av allt innehåll. 

En annan stor påverkansfaktor på att innehållet i medierna ser ut som de gör idag är tack 
vare att det existerar en stor konkurrens i mediemarknaden. Hvitfelt och Nygren anser att 
den svenska mediemarknaden är oerhört påverkad av den internationella 
mediemarknaden. Ägandeförhållandena existerar inte inom nationernas gränser utan 
mediemarknaden har knappt idag några nationella gränser.36 Hvitfelt och Nygren menar 
att konkurrensen yttrar sig genom att TV kanaler till exempel börjat använda sig mer av 
Internettjänster och så vidare. 

                                                
35 Rice (2002), s 130
36 Hvitfelt, Nygren (2005) s 32
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Fallstudien

Jag har valt att göra en fallstudie. Denna fallstudie innebär att jag söker efter information 
och empiri i artiklar från 1998 till nutid. Jag har valt denna tidsperiod för att få en bild av 
hur mediebevakningen sker och har skett i medierna. Genom att gå igenom denna 
tidsperiod har jag fått en bred bild och inblick i hur medierapporteringen har skett rum. 
Det är också denna tidsperiod som det går att finna en del artiklar om ämnet. Tidigare år 
har inte samma omfång just för att så mycket tekniska förändringar inte hade skett ännu, 
såsom Internet.

Dessa artiklar har jag funnit i tidningarna Expressen, Aftonbladet, DN, Resumé samt lite 
blandat från Svenska Dagbladet, Pressens Mediaservice, Borås Tidning, Göteborgs-
Posten, Sydsvenskan och Borlänge tidning. Mina huvudtidningar är kvällstidningarna 
Expressen och Aftonbladet, dagstidningen DN och Resumé som har stort innehållsligt 
fokus på medievärlden. Det jag vill få fram är hur mediebevakningen sker i medierna om 
medierna. Jag är då inte intresserad av texterna eller industrin i denna studie. 

Jag har funnit cirka 300 artiklar med orden av relevans i sig. Dessa har jag genomgått på 
det sätt att jag letat efter teman som kan förklara och visa hur mediebevakningen ser ut. 
Innan resultatet slutade i 300 hade jag flera men valde de som bortfall då de inte hade 
relevant text i sig som handlade om dessa två satsningar eller andra mediesatsningar för 
den delen heller. 

De två fallen jag kommer att använda mig av in denna studie är Expressen och dess TV 
kanal TV4 Sport - Expressen och Aftonbladet TV och dess kanal TV7. Eftersom jag 
ämnat göra en kvalitativ studie så kommer jag att lägga mest fokus på hur människor i 
mediebranschen (journalisterna) själva skriver om sin roll, situation och utveckling i 
mediebevakningen kring den. 

”Kvalitativt inriktade fallstudier är en särskilt lämpad metod för att hantera 
kritiska problem av praktisk natur och för att utöka kunskapsbasen.” 37  

Detta skriver Merriam i sin bok, Fallstudien. Författaren menar att en kvalitativ studie är 
lämplig då man vill lösa ett problem, men först måste man förstå det. Dessa fakta har jag 
anammat i min studie genom att jag vill förstå en förändring i samhället utifrån debatten 
som sker i den. Genom att genomföra en kvalitativ studie kan jag då få förförståelse för
problemet. Ett problem behöver inte vara ett hinder eller någonting som måste lösas. Jag 
menar inte i min studie att mediernas utveckling är ett hot. Ett problem kan till exempel 
enligt Rienecker och Jörgensen vara flera olika saker som till exempel något fenomen 
som avviker från regeln, att man har ett praktiskt problem eller att man vill hitta 
förklaringar.38

För att förstå mediebevakningen i medierna har jag som sagt ovan valt metoden att söka 
igenom cirka tio års tidningsmaterial. Dessa artiklar har jag funnit genom databaserna 
                                                
37 Merriam (1994) s 10
38 Rienecker, Jörgensen (2004) s 97
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Presstext, Mediearkivet samt Artikelsök. Jag har inte bara sökt i de två fallens egna
tidningar utan även DN och Resumé och diverse andra som sagt ovan. Detta för att få en 
bredare insikt i hur fackpersoner i mediebranschen ser olika utvecklingar i Sveriges olika 
medier. De sökord jag har använt mig utav är ”Aftonbladet TV”, ”Aftonbladet TV7”, 
”TV”, ”Aftonbladet”, ”Expressen SPORT”, ”TV4 SPORT – Expressen” och 
”Expressen”. 

Att avgränsa mig till det fakta jag vill samla in har varit ett problem i denna metod. Cirka 
tio års tidningsartiklar innehåller en stor del information. Jag har då tvingat mig själv att 
avgränsa undersökningen genom att just försöka hitta artiklar kring de två TV kanalerna. 
Detta har hjälpt då den information jag då har fått har varit hanterlig. Det är också svårt 
att få ”kläm” på hur hela mediebevakningen ser ut. Jag har då valt att skapa mig en 
uppfattning om den generella bevakningen, det vill säga hur journalisterna skriver om 
medierna i medierna. 

Alla medier förändras successivt. Att följa alla åsikter och funderingar kring varje 
mediums förändring är en ren omöjlighet. Det finns en stor mängd medier som 
expanderar och utvecklas. Om man skulle analysera alla dessa drivkrafter till förändring 
skulle det behövas ett år eller två. Därför har jag avgränsat min undersökning på två olika 
expanderingar. Expressens sportbilaga har alltid varit populär och Aftonbladets 
nöjesjournalistik likaså. Att dessa två förändringar är lika är av intresse. Jag har alltså
begränsat mig genom att välja förändringen tidning till television. Samtidigt som detta är 
en stor förändring inom mediesfären, existerar det också flera parallella förändringar, 
både inom de egna organisationerna i de fallen jag har valt och i andra medier. 
Aftonbladet och Expressen har flera olika utvecklingars och expansionsprojekt på gång. 
Exempel på dessa är deras webb TV och webbradio. Andra utvecklingar som sker är en 
slags outsoursing av verksamheten. Till exempel sänder Expressen nöjesnyheter åt musik 
TV kanalen, The Voice. Metro gör TV3: s nyheter, lokaltidningarna läggs ut på Internet 
och sänder radio och så vidare. Men för att förstå medievärlden kom det också med 
artiklar om den generella medieförändringen. En helhetsbild av mediernas förändringar 
med fokus på dessa två studieobjekt eftersträvades genom artiklarna. Resultat delen i 
denna studie är då fylld med material från dessa artiklar som berör ämnet 
medieförändringar och dessa två studieobjekt. Resultat delen är indelad inom de teman 
som visade sig i artiklarna.

Det finns flera olika sätt att analysera artiklar. Det sättet jag har valt är att gå igenom dem 
och försöka att finna teman i texten för att få ett ”hum” om hur rapporteringen sker kring 
dessa två förändringar på mediemarknaden. Jag har bockat av hur många artiklar som 
innehåller ett visst ämne och så vidare. När jag sökte på dessa två TV satsningar kom det 
dock med många andra olika artiklar som berör medievärldens förändringar. Jag anser att 
dessa också är av stor betydelse då de ger en bild av i vilken marknad dessa medieföretag 
befinner sig i. 

Artiklarna är skrivna såsom insändare, debattartiklar, ledare och informationsartiklar. 
Med informationsartiklar menar jag artiklar som skrivits i det syftet att informera. Jag 
fann många av dessa som beskriver nya ägandeformer och programinnehåll. De 
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informativa artiklarna är av relevans, för de visar den information som läsaren 
(medborgaren) har fått ta del av. Sådan information får läsaren (medborgaren) kanske 
inte från andra faktakällor förutom medierna, om man då inte är speciellt intresserad av 
att få information om vilka ägandeformer som existerar/kommer att existera. Andra 
artiklar som jag fann är utav kritisk karaktär, då artikelförfattaren kritiserar nya satsningar 
och framtiden hos de nyetablerade televisionsmedierna.  

Detta är ett sätt att beröra mediernas förändringar idag. Jag vill i studien försöka förstå 
något om två medium utifrån andra mediums rapporteringar. För att förstå andra 
förändringar inom mediemarknaden skulle man till exempel kunna söka sig närmre 
medierna. Man skulle kunna genomföra kvalitativa intervjuer med människor inom 
mediebranschen såsom beslutsfattare eller journalisterna själva.  

Samtidigt som det finns många olika utvecklande medier att analysera finns det också 
många analysfrågor att ställa sig. Man kan se mediernas drivkrafter utifrån många olika 
perspektiv. Man kan se utifrån ekonomiska drivkrafter, globaliseringen, konkurrensen 
och så vidare. Samma sak gäller då här också, att avgränsa sig. Man ska självklart nämna 
de olika potentiella drivkrafterna men för att gå mer på djupet och på det specifika i sin 
analys krävs det en avgränsning. Jag har då valt att avgränsa min analys till några 
fenomen eller teman jag ser i medierapporteringen. Utifrån dessa teman har jag satt det i 
en kontext till befintlig forskning. I slutdiskussionen har jag sedan satt denna förändring i 
ett större perspektiv utifrån deras ägande positioner och vilka fenomen vi möjligtvis kan 
se i framtiden och forska vidare kring. 
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Artiklarnas innehåll

Jag har fått fram många olika slags artiklar av de cirka 300 stycken som berör ämnet och
ska nu först beskriva kort vad som ses i artiklarna per tidning och sedan strukturera upp 
denna blandning i de teman jag kunnat urskilja. Jag börjar med att redogöra vad jag har 
funnit i varje tidning och fokuserar sedan på vad Aftonbladet och Expressen själva 
skriver om sina egna satsningar. 

I Aftonbladet finner jag endast sex artiklar om TV4 SPORT - Expressen. Några av dem 
handlar om sport i allmänhet och några har innehåll utav informativ karaktär. I en artikel 
har en läsare ställt frågor till tidningen. En fråga var varför Expressen och Aftonbladet 
gör samma saker hela tiden. Svaret hon fick var att han höll med henne och att 
konkurrenten Expressen har en stor brist på egna idéer. I artikeln jämför han alla 
satsningar som Aftonbladet har gjort och vad sedan Expressen har kopierat. 39 Någon mer 
kritisk artikel om SPORT - Expressen fann jag inte. 

Jag har fått fram ca 90 artiklar som berör ämnet Aftonbladet och TV7 i Expressen. I 
dessa artiklar ser man en tydlig trend. Man finner 45 tillfällen i dem där de jämför 
statistik och resultat mellan Expressen och Aftonbladet. Många av dem har rubriker som 
”Expressen minskar gapet”, ”Ökar mest - igen”, ”Expressen har sting – igen” samt 
”Expressens upplaga ökar – igen… och nu minskar Aftonbladet”. I dessa artiklar 
förklarar Expressens journalister att Expressen kappar in på Aftonbladet och varför de 
gör det. Det visas många upplagesiffror och målsättningar. Jag finner inte många artiklar 
alls som konkret behandlar TV7, förutom de som kritiserar dess framtid. Om sina egna 
medier säger man 2006 att ”nya medier går bra” och man känner sig väl rustad inför 
framtiden. 40 När man söker på TV4 SPORT - Expressen finner man inte alls lika många 
artiklar som om man söker på Aftonbladet. 

I de åtta artiklar jag funnit i DN hittar jag olika slags artiklar om Aftonbladet och TV7. 
Många är utav informativ karaktär. Två handlar om ägarbyten med en liten diskussion om 
konkurrensen som råder. Det förekommer också diskussioner kring gratiskanaler och 
deras framtid. Det skrivs om den nya tekniken och digitaliseringen som möjliggör nya 
marknader med till exempel multimedietjänster i samma mobil. I DN har jag funnit cirka 
tio artiklar om TV4 SPORT – Expressen och Expressen. Många av dessa förklarar 
satsningen och konkurrensen med ägandeförhållanden mellan tidningar och koncerner. 
Det finns också många artiklar som berör innehållet i den nya kanalen. 

I Resumé har jag funnit ca 90 artiklar som passar in i studiens ämne kring Aftonbladet. 
Det existerar en större variation av innehåll om man jämför med Expressen. 28 stycken 
artiklar berör ämnena konkurrens och statistik. Det vill säga jämförelser och fakta kring 
vilken aktör som det går bra respektive dåligt för på marknaden. Cirka 27 artiklar berör 
ämnet mediekanaler och många av dem innehåller information om vilka nya 
mediekanaler som skapats. Cirka 23 artiklar berör ämnet konkurrens på ett kritiskt sätt. 

                                                
39 Aftonbladet, Anders, Varför gör tidningarna samma saker?
40 Expressen, Olauson Nils, Expressen minskar gapet, 060506
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Det finns bara några få artiklar som har innehållsmässiga perspektiv och som berör ämnet 
ny teknik. I Resumé finner man många artiklar som inte går att finna i många andra 
tidningar, många med innehållsmässig kvalitet när det gäller mediekritik. Detta tror jag är 
för att Resumés fokus är på medievärlden. Det finns också möjlighet för läsarna att skriva 
kommentarer till alla artiklar. 

I Svenska Dagbladet fann jag några kritiserande texter. Jag fann nio stycken. Många 
artiklar är en generell informations artikel kring ägande. Det står bland annat att TV7 
satsningen kostade Aftonbladet 27 miljoner kronor.41

Vad jag har funnit övriga tidningar är såsom Svenska dagbladet, artiklar som är generellt 
informativa och handlar om satsningar, ägande och vinstrapporter. I Borlänge tidning 
frågar de sig vart alla tittare finns, de anser att de finns för många TV kanaler för en lite 
tittarskara. 42

Aftonbladet om sin egen satsning
De flesta artiklar jag funnit i Aftonbladet är, förståeligt, information om sin egen nya 
mediekanal. Jag hittade många intervjuer och informativa texter som berättar för läsaren 
vad som kommer att hända, samt hur det går för dem ekonomiskt och succémässigt. 
Några av dem är fokuserade på hur de konkurrensmässigt ligger gentemot deras störste 
konkurrent Expressen. Det jag har funnit i artiklarna är att många är jämförande. 
Aftonbladet (som har lett upplageligan i några år) skriver många succéartiklar och hur bra 
det går för dem. Det är mest sådana artiklar man finner om man ska hitta en artikel som 
nämner både Aftonbladet och Expressens verksamheter. De har publicerat många 
intervjuer med verkställande chefer och nyanställda som innehåller förklaringar till 
satsningar, strategier och mål. Det som kännetecknar Aftonbladets artiklar är då 
succéhistorier och generell information om kanalen, med fokusering på innehåll, ägande 
och motivation.

Expressen om sin egen satsning
I Expressen finner man som i de flesta andra tidningar informativa artiklar om läget. I 
många fall används ordet satsning och succé. Om TV4 samarbetet säger de att det är en 
bra samarbetspartner som också har ett slags kvällstidningstänk. 43

Det skrivs inte mycket om SPORT – Expressen eller TV4 SPORT - Expressen. När det 
förekommer är det antingen om innehållet i tidningen eller om ägande eller succé 
förhållanden. När det går bra för sportbilagan eller TV kanalen syns det i tidningen. Det 
skrivs att Expressen är bäst på spel och statistik visas. 44 I en artikel säger Otto Sjöberg att 
anledningen till varför det går uppåt är att läsarna har välkomnat SPORT – Expressen och 
dess bilagor. 45 Det skrivs om när Expressen startade sin sport bilaga i januari 2001 och 
                                                
41 Svenska Dagbladet, Lindahl Björn, Schibstedt satsar i svenska projekt – Ökad vinst bäddar för fler investeringar, 

070511
42 Borlänge tidning, Dahl Hans, Hur många TV-kanaler finns det plats för? 070224
43 Expressen, Lundberg Börje, Expressen och TV4 gör Internet ihop. ”Tillsammans ska vi ge den överlägset bästa 

sportservicen”, 000330
44 Expressen, Vi är bäst på spel i svensk press, 040903
45 Expressen, Forsell Fred, Kolla vad vi ökar!... och gapet till Aftonbladet minskar igen, 040528
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bildade en av Sveriges största sportredaktion. 46 Bilagan som sedan blev grunden för TV 
satsningen.

Motiveringar 
I en intervju från 2001 säger den nytillträdde chefredaktören på Expressen, Joacim 
Berner att målen för Expressen är att bekämpa maktmissbruk och verka för alla 
människors lika rättigheter. Han betonar i intervjun betydelsen av att tidningen måste 
verka för jämställdhet. 47 Expressens mål är enligt Mattsson (2005 års chef för Expressen 
Nya medier) att nå fler lyssnare, tittare och läsare samt att få nya intäkter.

I en av de senaste artiklarna från 2007 i Resumé står det om satsningar som Aftonbladet 
gör genom att göra som Expressen och satsar lokalt. De säger att de kan tänkta sig att 
samarbeta med lokala medier. 48 Det står även i samma artikel ett citat från Kalle 
Jungqvist VD på Aftonbladet.se, då han säger att pengar inte är allt och att lokala sajter 
ger en större lojalitet med Aftonbladet. 

I Svenska Dagbladet finner man en artikel som handlar om tidningar som blir TV. I 
artikeln står det att Expressen skapade sin kanal för att de tycker att det fattas en kanal 
som satsar på svensk sport och att de vill positionera sig i den nya digital TV-eran. De 
vill vara lokala och komma närmre tittaren.  I samma artikel står det också att de fasta 
kostnaderna blir billigare när digitaliseringen möjliggör digital-TV. 49

Mediekoncentration, konkurrens och makt
I Expressen finner man några artiklar om deras egna satsningar samt skriver om andra 
tidningar och mediers nya förhållanden. I en artikel förklarar medieforskaren Stig 
Hadenius, som hade tvivlat på kvällstidningarnas överlevnad, att både Aftonbladet och 
Expressen har funnit en tilltalande form för läsarna. Han säger att det finns en tilltalande 
mix av mycket våld, brott och dokusåpor men också seriösa ämnen. Han säger också att 
det finns fler annonsörer på grund av högkonjunkturen. 50

Expressen förklarar i många av sina artiklar anledningen till varför det går som det går. 
2004 säger dåvarande chefredaktören Otto Sjöberg att anledningar till varför upplagorna 
går uppåt är bland annat att en period har varit nyhetsintensiv. Det handlar då om 
tillgången man har på bra nyheter som säljer. En annan anledning är att läsarna vänder sig 
till kvällstidningar när det sker något uppseendeväckande.51 Samma år har Expressen 
publicerat en artikel som berör ämnet medievärlden. De skriver om de förändringar som 
sker på mediemarknaden, att företag köper upp varandra och breddar sina marknader. Per 
Svensson, som är artikelförfattaren anser att det inte sker ett krig mellan aktörerna utan 
det egentligen förekommer en ”ohelig allians”. 52 I några av artiklarna nämns det att 
Expressens mål är att bli ett nordiskt medieimperium. Och just medieföretag är en 
                                                
46 Expressen, Lundberg Börje, Expressen startar daglig sportbilaga, 010206
47 Expressen, Liedholm Sara, Framtidens Expressen snart här, 010613
48 Resumé, Hermele Bernt, Aftonbladet gör som Expressen, satsar lokalt, 070118
49 Svenska Dagbladet, Collin Lars, Ny sportkanal kvalar in i TV, 050317
50 Expressen, Lapidus Arne, Kvällstidningarna har sting – igen, 040628 
51 Expressen, Pettersson Erik, Upplagevinnaren. Expressen ökar mest i svensk press: Vi ska bli ännu bättre, 040227
52 Expressen, Svensson Per, Kommentar. Mullret från mediafronten, 041222



17

benämning som återkommer i många artiklar. I en artikel från 2005 säger Tomas Mattson 
chef på Expressen Nya medier, att det är roligt att se att Expressen börjar bli ett riktigt 
medieföretag med journalistik som distribueras i olika former. 53 I en annan artikel från 
2004 skriver Bo Strömstedt i tidningen att tidningarna har blivit nyhetsfabriker och att 
datorn ha gjort fortsatt leverne för kvällstidningar möjligt. 54 I samma artikel bör det 
också tilläggas att det innehöll en kritisk kartläggning av hur Aftonbladets verksamhet ser 
och har sett ut. 

En annan intressant debatt jag också har funnit i Expressen är kring maktförskjutning från 
redaktörer till direktörer. 55 I denna artikel från 1999 står det att medieföretagen talar 
utifrån en position som bygger på trovärdighet. Även anser han att tidningshusen 
förvandlas till stora mediekonglomerat som hotar de journalistiska identiteterna.  
Artikelförfattaren Per Witrén citerar även Olle Wästberg som säger att moralen i ett 
företag och affärsidéer sätter gränserna för vad ett medieföretag vill arbeta med. Kulturen 
påverkar den. 56

En intressant artikel som jag har funnit i DN handlar om maktkoncentration och 
mediemonopol. Lars Linder, journalist på DN skriver om mediemarknaden och 
ifrågasätter sig om det är så många som bryr sig längre om nya TV kanaler. Han säger 
även att det inte är mediemonopolet som är det stora hotet på mediemarknaden utan att de 
stora mediekonglomeraten Schibsted och Bonnier existerar med varandra på 
mediemarknaden utan några större konkurrenter. 57 Han skriver om att likriktningen är
det största hotet, det vill säga innehållsmässigt, att alla sänder samma hårdsäljbara saker.

Monica Hedlund på DN skriver också en artikel av relevans. Artikeln är skriven i oktober 
2005 och redan då skrivs det om pressen som satsar på TV. Expressen hade då sin kanal 
och man började se en ny trend i medievärlden. Hon skriver att anledningen är att de inte 
längre kan tjäna på vanliga händelsenyheter utan måste bredda sig och skapa nya 
affärsmodeller. Anledningen är också den hårdnande konkurrensen och den tekniska 
revolutionen anser hon. TV är nu väsentligt billigare att producera. Motivationen för 
Aftonbladet TV är då enligt programchefen Jakob Andersson att bidra till att förändra 
tittarnas beteende. Han säger att det inte är den som satsar högst som kommer tjäna mest 
utan den som satsar klokast och han välkomnar konkurrens på marknaden. 58

I Resumé står det att grundaren till TV4 SPORT - Expressen var Stig Edling som fick 
idén till en sportkanal 2003. Han försökte sälja idén till både Expressen och Aftonbladet. 
Och Expressen nappade på förslaget. 59 Det står också om hur mycket TV4 och SPORT -
Expressen nu kommer att samarbeta i sin nya sammanslagning. 

                                                
53 Expressen, Söderbring Karin, Succen. Idag kan Expressen bli årets dagstidning, 050927
54 Expressen, Bo Strömstedt, Kära kvällstidning. Bo Strömstedt, Expressens före detta chefredaktör: Hur ser det ut i 

Aftonbladet Hierta?, 040512
55 Expressen, Wirten Per, Mediekrämare. Per Witren undrar hur mycket trovärdighet TT:s ägare har kvar, 991014
56 Expressen, Wirten Per, Mediekrämare. Per Witren undrar hur mycket trovärdighet TT:s ägare har kvar, 991014
57 DN, Lars Linder, Bonnier slukar TV4. Risk för likriktning större hot än monopol, 100707, 
58 DN, Monica Hedlund, Pressen satsar på TV. Allt tuffare konkurrens tvingar tidningsföretagen att söka nya intäkter, 

051012
59 Resumé, Holmkvist Leif, Sport-Expressens okända grundare tvingas bort, 060524
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I en ledarartikel i Resumé finner man en diskussion kring medievärlden ur perspektivet 
relationer. Viggo Cavling skriver att allt egentligen handlar om goda eller dåliga 
relationer. Det viktigaste i en relation är trohet och det är just det man strävar efter av sin 
publik i mediemarknaden. Han anser då att det är en relativt dålig idé med gratistidningar 
just för en stark relation är svår att skapa. Nyckeln till framgång är då att ha en tro 
relation med sin marknad och sin publik. 60

I en artikel i Svenska Dagbladet som handlar om makt i medierna står det om Gunnar 
Strömblad som både har arbetat för Aftonbladet och Svenska Dagbladet, att målet inom 
medierna är att hänga med i den snabba utvecklingen. De områden som är mest 
intressanta är enligt honom communities och rörlig bild. Även förflyttar sig TV tittandet 
till webben. 61  

Produktion, teknik och innehåll
En intressant artikel från 2000 berör ämnet gratistidningar och är skriven av Staffan 
Thorsell på Expressen. Han beskriver sin oro för vad gratistidningar gör med den 
oberoende journalistiken och anser att de endast finns till för att leverera läsare till
annonsörerna. Dock erkänner han att annonsörer är den ekonomiska grunden till deras 
verksamhet 62 Fenomenet Internet diskuteras också samma år under rubriken, ”Ansvar på 
nätet”. Här tar de upp vem det är som ska ta ansvar för det som skrivs och om samma 
innehåll skulle publiceras i tidningen. Det förekommer alltså en jämförelse mellan 
Internet och tidning och att Internet har förändrat tidningsläsandet i grunden. 63

I en annan artikel i Expressen från 1999 benämns också tendensen enligt Expressen att 
Aftonbladet skapar nyheter istället för att bevaka dem. 64 I en av de äldsta artiklarna från 
1998 har jag funnit skriver Bo Strömstedt om kvällstidningars framtid. Han säger att 
kvällstidningar inte dör av frågor utan av tystnad. Det fanns en debatt redan då kring 
kvällstidningars död. Enligt honom kan kvällstidningar inte bara fortsätta som 
konkurrenten gör, att härma, utan man måste gå sin egen väg. 65

DN skriver att TV4 köper upp en majoritet i SPORT - Expressen och anledningen är att 
SPORT - Expressen då får ta del av fler sändningsrättigheter och att SPORT - Expressen 
har utrymme i sin tablå. 66 I en annan artikel skriver Hendrik Brors om en middag på 
Göran Perssons och Anitra Steens residens på Harpsund. Han skriver att de som var 
bjudna har alla blivit erbjudna plats i den nya digital TV. 67 En annan artikel berör 
fenomenet att pressen satsar på TV. Det står som anledning att man inte längre kan tjäna 
pengar på vanliga händelsenyheter utan måste skapa nya affärsmodeller. Tekniken gör att 
man inte behöver kameramän på samma sätt och att man kan skapa ett bra annonspaket. 

                                                
60 Resumé, Cavling Viggo, Lösa förbindelser är livsfarliga! 070607
61 Svenska Dagbladet, Dunér Hanna, Mäktigast i media, 070531
62 Expressen, Thorsell Staffan, Varför ger de ut tidningar?, 000906
63 Expressen, Wolodarski Peter, Ansvar på nätet, 000331
64 Expressen, Matson Håkan, Ur tid är tryckfriheten, 990614
65 Expressen, Strömstedt Bo, Ryktet om vår död. Bo Strömstedt bland eftertankar och önsketankar i Göteborg, 981211
66 DN, Fröberg Jonas, Sport-Expressen köps av TV 4, 060524
67 DN, Brors Henrik, När makten utövas vid middagsbordet, 060227 
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Man skriver också om en tendens till synergi.68 Med synergi menas att två faktorer går 
samman och ”hjälper varandra” så att deras resultat blir större än om de hade arbetat 
ensamma. 69Johan Croneman skriver också om recycle TV, att samma innehåll ges ut 
igen i en ny kanal. 70

I Resumé står det att redan 2005 köpte Aftonbladet ”Allt om Stockholm” som är en lokal 
Internetsida. Då ifrågasatte Resumé denna förändring och menade att fler på marknaden 
började känna att det var köpläge.71 Samma år gör Aftonbladet TV-innehåll till puben 
O´Learys. 72  Om detta samarbete säger Aftonbladets marknadschef Pontus Ogebjer att 
det är ett sätt att skapa en nära dialog med deras målgrupper. 73   Begreppet kannibalism 
börjar tryckas i tidningen år 2007. Då .SE och Aftonbladet båda går att finna på 7-Eleven. 
Begreppet kannibalism återkommer också i en annan artikel. 74

I en annan artikel skriver Resumé igen om hur det går för Aftonbladets TV7. De skriver 
att både TV kanalen och gratistidningen Punkt SE båda har ätit nästan hela Aftonbladets 
vinst under första kvartalet. 75 I samma artikel står det att det medium som gått bäst är 
Aftonbladets Tillväxtmedier AB som äger blocket.se, hitta.se samt Byt bil.  I en av de 
senaste artiklarna från i år skriver Resumé att Aftonbladet ska spara 90 miljoner. De ska 
då låta många gå från Aftonbladet papperstidning. Resumé ställer frågan om det är under 
påverkan av .SE och TV7 s förluster under året. Informationsdirektören Olof Brundin 
säger att så är inte fallet.  

Från år 2004 finns det en artikel om Klick i Resumé. I den säger chefredaktören Anders 
Gerdin att han de senaste två åren har sett en trend i det svenska medielandskapet. Den 
första är intresset för sport, speciellt fotboll. Den andra är dokusåpor och filmkanaler med 
dess skvaller. Därför anser han att det ska finnas en lättsmält nöjestidning. 76

Ett annat samarbete finner man skrivet i Resumé mellan TV4 och Expressen då Kanal 
Lokal som samarbetar med Expressens systertidning GT och Kvällspressen ska börja 
samarbeta med TV4 och byta nyheter och bilder med varandra. 77

I en artikel från Resumé står det om Bonniers chanser att göra television. Johan Såthe 
skriver om folk i branschen som dömer ut digital TV satsningar. Kanal 5:s 
programdirektör Johan Westman säger till exempel att det är ungefär samma 
uppståndelse kring digital TV som det var kring IT för några år sedan. Han säger även att 
det är svårt att överföra ett tidningsvarumärke till television. Kanal 5:s VD Manfred 

                                                
68 DN, Hedlund Monica, Pressen satsar på TV. Allt tuffare konkurrens tvingar tidningsföretagen att söka nya intäkter,

051012
69 www.ne.se, hämtat den 28 augusti 2007
70 DN, Croneman Johan, TV krönika: Sportteve la Expressen. Kvalrysare eller kvalitet?, 050319
71 Resumé, Helander Magnus, Aftonbladet köper Allt om Stockholm, 051102
72 Resumé, Aftonbladet levererar TV-innehåll till O´Learys, 051201
73 Resumé, Aftonbladet levererar TV-innehåll till O´Learys, 051201
74 Resumé, Esbjörnsson Erik, Pitkänen tror på nedläggning av ”.SE” 2008, 060915

Samt Resumé, Esbjörnsson Erik, Punkt SE sluter avtal med 7-Eleven, 070201
75 Resumé, Rydergren Tobias, Vinstras för Aftonbladet, 070510
76 Resumé, Holmkvist Leif, Kontroversiella Klick kommersiell rätt, 040819
77 Resumé, Avtal mellan TV4 och Expressen upprör personalen, 060308
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Aronsson säger om förändringen att det såklart är starka varumärken men han tycker att 
man ska låta TV folket göra TV och att de nog inte förstår hur dyrt det är att nå ut. 78

I Sydsvenskan skriver Andreas Ekström om att han känner att många har passerat en 
gräns i sin mediekonsumtion och att det nu finns allt för mycket att välja mellan. 79 I en 
artikel till i sydsvenskan finner man en kritik mot TV7. Artikelförfattaren Ulf Clarén 
anser att TV7 är en kvällstidning i en TV kanal. Han anser att det är ytliga tider och det 
ställs varken krav på tittaren eller leverantören och är kul i ungefär så lång tid som det tar 
att läsa en kvällstidning. 80

Annonsering och inkomst
Det finns många artiklar som berör ämnet annonser. Det är enligt Expressen ett utav 
målen att få så många annonsörer som möjligt. 81 De säger det inte i de ordvalen utan mer 
att det är kul att upplagan ökar så att den fantastiska annonsutvecklingen håller i sig, 
säger Bengt Ottosson, dåvarande VD på Expressen i en artikel. 82

Såsom i Expressen förklarar många som Resumé har intervjuat framgång för sin tidning 
på framgång inom annonsförsäljning. Ett exempel är när de har intervjuat Aftonbladets 
vd Rolf Ryssdal 2004 då han säger att anledningen till framgången är att de har klarat sig 
bra i konkurrensen om annonsörernas pengar. 83 Annonsering handlar det också om i 
olika intervjuer med högt uppsatta i Aftonbladet. 

År 2002 startade Aftonbladet sitt sportmagasin och förhoppningarna var då att få in nya 
slags annonsörer såsom modeannonser, står det i en artikel i Resumé. 84 En annan 
annonsartikel är från 2006 och beskriver Bonniers stora annonspaket Impact. I detta 
annonspaket samarbetar Expressen, Kvällsposten, GT och Aftonbladet. Under hösten står 
det också att en rad nya annonspaket kommer att bildas och att Aftonbladet kommer att 
sälja ett annonspaket som heter Sverigepaketet med .SE och Aftonbladet riksupplaga. 85 I 
en annan artikel skriver Leif Holmkvist att nu när det går sämre för kvällstidningarna är 
Bonnier och Schibsteds trick att ha annonspaket för att täcka upplageförluster.86

Man märker också av Resumés åsikter kring medievärldens situation i olika 
debattartiklar. Till exempel från en ledare från 2007 då Cecilia Öfverholm skriver att 
branschen lider utav en reklaminflation. 87 I artikeln tar hon även upp att pr branschen tar 
över tidningsbranschen och medierna blir alltmer okritiska.

I en artikel i Resumé står det om att Starcom är den nya reklambyrån som ska göra 
reklam för Aftonbladets nya mediekanaler. Vd för byrån, Patrik Sandberg, säger om detta 
                                                
78 Resumé, Såthe Johan, Bonnier kan inte göra TV – Experter dömer ut digitala TV-satsningar, 050310
79 Sydsvenskan, Ekström Andreas, 070116
80 Sydsvenskan, Clarén Ulf, TV-krönikan: En TV-kanal lång som en kvällstidning, 061011
81 Expressen, Hedlund Ingvar, Ökar mest – Igen! Upplagesuccé 2004 – då tar Expressen in på Aftonbladet, 050225
82 Expressen, Hedlund Ingvar, Ökar mest – Igen! Upplagesuccé 2004 – då tar Expressen in på Aftonbladet, 050225
83 Resumé, Aftonbladet gör rekord resultat, 040812
84 Resumé, Rydergren Tobias, Aftonbladet startar månadsmagasin, 020925
85 Resumé, Rydergren Tobias, Bonnier kontrar ”.SE” med nytt rikspaket, 060920
86 Resumé, Holmkvist Leif, Punkt SE hotar Aftonbladets upplaga, 061026
87 Resumé, Öfverholm Cecilia, Cecilia Öfverholm: Snart behövs vi inte alls, 070604
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att de liknar varandra i det sättet att de båda arbetar med konsumentuppmärksamhet. 
Starcom gör det kommersiellt och Aftonbladet gör det redaktionellt. 88

                                                
88 Resumé, Rydergren Tobias, Aftonbladet till Starcom, 070528
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Analys

Jag har nu läst igenom en stor del artiklar i flera olika slags tidningar. Men vad dessa 
artiklar egentligen säger, ska jag nu försöka ta reda på med hjälp av befintlig forskning. 
Det finns många olika perspektiv och innehåll i dessa artiklar. För att göra en begriplig 
och överkomlig analys har jag då valt att ta upp olika slags fenomen som syns utifrån de 
två empiriska exemplen, Aftonbladet TV7 och TV4 SPORT – Expressen. Dessa fenomen 
har tidigare delats upp i resultatdelen och spetsas ytterligare i detta analyskapitel och då 
under mer specifika rubriker. 

De ämnen som har förekommit mest frekvent är informativa texter kring förändringar och 
nya ägandeförhållanden. Det har också förekommit många exempel på diskussioner kring 
huruvida dessa nya satsningar kommer att hålla eller inte. Det har också förekommit 
artiklar som beskriver en ny teknik, innehållet och maktkamperna mellan de två 
medieimperierna Bonnier och Schibsteds. 

Trender som man kan se i dessa artiklar är att det sker förändringar på mediemarknaden 
hela tiden. Det har det gjort i flera år om man ser till de insamlade artiklarna.  Man finner 
också diskussioner kring dessa förändringar och nya ägandeförhållanden. Journalister 
skriver om medievärlden på ett kritiskt sätt genom att de ifrågasätter stabiliteten i dessa 
förändringar. Det fanns också en mängd artiklar som tar upp Expressens och 
Aftonbladets upplagesiffror och succéhistorier, främst i Expressen som länge har legat 
Aftonbladet i hälarna. 

Vi finner också många artiklar som det diskuteras i varför medieföretag söker sig till nya 
marknader såsom television och gratistidningar. I dessa skriver journalisterna om 
anledningar som, ekonomiska, hårdare konkurrens, teknisk möjlighet och som ett led i att 
stärka sitt varumärke, sin marknad och för att överleva.  

Det som också ses i artiklarna är avsaknaden av vissa ämnen. De flesta berör inte alls 
tittaren eller läsarens rättigheter, det vill säga det demokratiska och medborgarrättsliga 
perspektivet. I de få fallen de nämns är det kortfattat att de är en publik som man vill 
komma närmre och skapa sig ett förhållande med. De är en hjälp till att få fler annonsörer 
och de är då beroende av att de existerar. Man kan också säga att i många fall motiveras 
förändringar av att man gör det för att tittaren ska få mer. I de fallen TV4 SPORT 
Expressen och TV7 nämns är ofta i ett informativt sammanhang men också några kritiska 
fall när det gäller TV7 och dess överlevnad. 

I detta empiriska material har jag funnit många intressanta åsikter och synvinklar. Min 
analys skulle kunna bli dubbelt så lång och fler ämnen skulle kunna tas upp. Men jag har 
valt att begränsa mig på det sättet att jag först och främst går igenom de två 
utvecklingarna och finna en eller två förklaringar till dem. Och senare vrider jag och 
vänder på andra fenomen som har visat sig i dessa artiklar. Fenomen som jag analyserar 
för att försöka få en förståelse till varför medierna i min studie söker sig till nya 
marknader.  
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Aftonbladet stärker sitt varumärke
Aftonbladets satsning på en ny TV kanal är ett resultat, enligt debatten i artiklarna, av 
viljan att skapa sig ett starkt varumärke. Som Kanal 5: s programdirektör Johan Westman 
säger, att det är svårt att överföra ett tidningsvarumärke till televisionen. 89 Det är det här 
som är intressant ur ett medievetenskapligt perspektiv, varumärkets styrka och svagheter. 

Det är givet att Expressen också anser det vara viktigt med ett starkt varumärke. Jag anser 
att Expressens TV satsning hör samman med behovet av att stärka det. I en artikel från 
Expressen själv står det som motivering då Expressen var nominerad till priset ”Årets 
dagstidning, digitala medier” år 2005: 

”Med friskt mod och till synes ohejdad optimism satsar detta varumärke på alla 
möjliga och omöjliga digitala kanaler, en strategi genomsyrad av smart kors-
och-tvärspublicering (så kallad cross publishing). Det senaste året har bjudit på 
sport-TV-kanal, mobil-TV-nyheter, nöjes-TV-nyheter, sms-journalistik, butiks-
TV-nyheter, radionyheter och webb-TV.” 90

Här ser man ett utmärkt exempel på hur många kanaler som Expressen har för att nå ut 
med sitt varumärke. (I samma motivering sa dock juryn att de undrade varför inte läsarna 
syns mer.) Men tillbaka till Aftonbladet, samtidigt som medieföretag blir ett alltmer 
innehållsföretag (se stycket produktion och innehåll nedan) så blir fokuseringen på att 
stärka sitt varumärke allt större. Alström skriver i På väg mot medievärlden 2020 att de 
gamla mediehusen organiserar sig så att de så mycket som möjligt kunna dra nytta av sitt 
varumärke. 91

Alström menar också att det finns olika sätt att se på sitt varumärke och vad det erbjuder 
publiken. Att någonting kommer från Aftonbladet, går inte att se fel, då de har en logotyp 
som följer med i alla olika medieformer. Texten och layouten på Aftonbladet känns igen 
av den som kanske bara en gång har läst tidningen. Samma sak gäller även på .SE och
TV7 då layouten är i samma stil som ”moderskeppet” Aftonbladet. Dess varumärke är väl 
kännbart i sin krets. Problemet med att använda samma layout på en ny satsning såsom 
TV7 är att Aftonbladets varumärke och folks åsikter kring det följer med till den nya 
satsningen. Alström menar då att ett starkt varumärke också kan vara en nackdel då 
människor som är negativt inställda som i studiens fall till varumärket Aftonbladet hejdar 
sig kanske dessa människor att ta del av Aftonbladets nya satsningar såsom TV7. För att 
Aftonbladet ska lyckas med sina nya satsningar måste de då alltså förlita sig på att deras 
varumärke är starkt och populärt nog. 

Utifrån artiklarna kan man försöka att förstå vad för slags drivkraft man har när man 
adderar en ny kanal under samma ”moderskepps” varumärke. Jag anser att det handlar 
om att få med sina lojala och trogna läsare. Varumärkets popularitet spelar här då en stor 
roll. En annan anledning kan vara att man vill göra sig förberedd och vara först i ledet i 
nya medier. Att skapa sig en ny kanal inom sin koncern är ett sätt att gardera sig i en ny 
                                                
89 Resumé, Såthe Johan, Bonnier kan inte göra TV – Experter dömer ut digitala TV-satsningar, 050310
90 Expressen, Kriisa Lennart, Succé för ”nya” Expressen. Nominerad till priset ”Årets dagstidning, digitala medier, 
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konkurrerande era. Aftonbladet har varit först tidigare och satsar enligt mig på att bli det 
igen och igen. Om man garderar sig på alla marknader stänger man också ute små aktörer 
som kan få det allt svårare att ta sig in och bli stora. 

Ett annat varumärkesfenomen jag ser utifrån mina artiklar är att journalisterna i 
”moderskeppet” Aftonbladet hjälper nya satsningar. De får till exempel egna program i 
TV7 såsom Virtanen och Sofis mode. De blir en del i tidningens varumärke. Detta är ett 
led enligt Hvitfelt och Nygren i På väg mot medievärlden 2020 i att konkurrensen mellan 
företag har gjort att varumärket har blivit alltmer betydelsefullt. 92

Skapa nya former och sälja av 
Som vi ser i artiklarna blir mediemarknaden alltmer komplicerad. Företag köper upp 
varandra och går samman. Tidningsföretagen som tidigare konkurrerat börjar samarbeta. 
Expressen och Aftonbladet som är gamla fiender både gentemot varandra och inom dess 
mediekonglomerat Bonnier och Schibsted. De erbjuder tillsammans annonspaketet 
Impact. 93

Företagen inom Bonnier eller Schibsted koncernerna samarbetar mer med varandra. Se 
bara TV4 och Expressen. Frågan är om samma samarbete skulle ha genomförts med 
Aftonbladet just för att de tillhör en annan koncern. Och det är inte heller bra med 
kannibalism inom koncernen. Kannibalism menas med att två olika företag inom samma 
koncern med liknande innehåll konkurrerar med varandra. Begreppet har dykt upp i några 
artiklar på senare år. Det nämndes till exempel när både Aftonbladets gratistidning och 
kvällstidning gick att finna på 7-Eleven. 94 Samarbetar man, så gör man det helst inom 
samma koncern.

I en artikel i DN skriver Lars Linder att det inte är mediemonopolet som är det största 
hotet utan egentligen är det att de inte har några större konkurrenter utan kan i goda ro 
verka bredvid varandra. 95 Är det detta som sker? Är mediekonglomeraten så starka på 
marknaden att ingen annan kan konkurrera med den? Detta är enligt mig ett sätt för 
medieföretagen att stärka sin ställning och vara först, så att ingen annan ny aktör kan 
komma in och konkurrera ut dem. Ett exempel på detta är just TV4 SPORT - Expressen. 
En idé om en sportkanal kom från Stig Edling 2003. Expressen anammade idén och 
genomförde den. I Resumé står det senare 2006 att hans delar i kanalen köptes ut och 
TV4 köpte majoriteten av optionerna, detta på grund av att de kan dela på sporträttigheter 
och plats i marknätet. I artikeln står det också att en intern konkurrens hade nog inte 
accepterats på lång sikt, så kallad kannibalism inom Bonnier koncernen. 96

Det här är alltså det nya sättet att sköta ett medieföretag.97 Varumärket Expressen 
kommer nu att försvinna från kanalen och i september 2007 blir den kallad TV4 SPORT 
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93 Resumé, Rydergren Tobias, Bonnier kontrar ”.SE” med nytt rikspaket, 060920
94 Resumé, Esbjörnsson Erik, Pitkänen tror på nedläggning av ”.SE” 2008, 060915
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och blir en del i alla TV4: s ”kanalbibliotek”. Att TV4 SPORT - Expressen nu ändrar 
namn är ett tecken för att hindra kannibalismen som vi diskuterat ovan. Men om man ser 
till Stig Edling är det alltså inte lätt för en liten aktör utan ett konglomerat i ryggen, att 
starta något nytt, utan att bli uppköpt en vecka senare. 

Produktion, teknik och innehåll
Produktionens former förändras. Det är inte längre bara televisionsfolket som gör TV. 
Produktion innebär alltid en konsumtion och vice versa. Detta skriver Gripsrud i sin bok 
Mediekultur, mediesamhälle då han citerar Marx läror.98 Som medieföretag måste man 
producera någonting som måste konsumeras, för att verksamheten ska kunna bestå. När 
konsumtionen minskar, som vi har sett utifrån artiklarna att det går sämre för 
kvällstidningsmarknaden, söker sig mediebolagen enligt mig till nya marknader för att 
där kunna producera något som kan konsumeras. Detta kan då vara en förklaring till 
varför medieföretag söker sig till nya marknader.

Den andra faktorn i konsumtionen är innehållet. För det påverkas av sättet produktionen 
sker. I mina två fall existerar olika innehåll. Expressen gör en sport kanal och Aftonbladet 
gör en ”kvällstidning på TV”. Hvitfelt och Nygren diskuterar dessa all mer vanliga 
innehåll boken På väg mot medievärlden 2020. De talar om de tre S: en, sport, spel och 
sex, eller de fyra S: en, med innehållet serier också. Detta innehåll lockar inte all publik, 
utan mest den manliga anser de, och att det räcker för att verksamheten ska gå runt. 99

Frågan är då om det är den manliga publiken som både Expressen och Aftonbladet vill åt. 
Men det är en annan studie kring genus. Dessa S är alltså ett innehåll som säljer, enligt 
Aftonbladet och Expressen i alla fall och många andra mediekanaler. Det har blivit en 
generell trend i mediemarknaden. Kan det vara för att det innehållet är lättsålt och 
lättproducerat?  Innehållet måste ju ha påverkats av medieföretagens tro att det innehållet 
lätt går och vill konsumeras av konsumenter såsom tittare och läsarkrets.    

Hvitfelt anser att mediernas innehåll påverkas av den teknik som existerar, när tekniken 
förändras så ändras också innehållet i medierna.100 Detta är utav intresse då tekniken har 
gjort det möjligt för ett och samma innehåll att verka på fler marknader. I och med att 
man redan har innehållet producerat, blir det då enkelt att producera det igen i en annan 
form det vill säga i ett annat medium. Exempel på detta är att man kan läsa samma artikel 
i kvällstidningen såsom på Internet eller ta del av radion på mobiltelefonen.

I mitt resultat finner man en artikel där John Croneman skriver i DN att Aftonbladet TV7 
handlar om recycle TV. Han anser att de bara för över innehållet från kvällstidningen till 
televisionen. Ulf Clarén skriver också i Sydsvenskan att TV7 är en kvällstidning i ett TV 
format. Detta handlar enligt mig om en pengafråga men också om en innehållsfråga. 
Aftonbladet fortsätter med det de gjort tidigare och kan använda sina kända dragplåster 
från tidningen för att locka in läsaren till TV7. Det ges många åsikter i mina artiklar kring 
om detta är rätt eller fel. Men de kan göra så och många andra kanaler gör samma sak, 

                                                
98 Gripsrud (2002) s 371
99 Hvitfelt, Nygren (2005) s 210
100 Hvitfelt, Nygren (2005) s 29



26

såsom att TV4 gör nyheter för radiokanaler och så vidare. Är det så att mediekanalerna 
blir alltmer specialiserade och gör det de är bäst på?

Hvitfelt skriver om att medierna inte längre är tidningsföretag eller ett medieföretag utan 
innehållsföretag vilket menas att fokusering tas från en produkt och en kanal till 
koncentration på insamling av material.101 Den här studiens två fall är utmärkta exempel 
på detta. Hvitfelt menar att den tekniska utvecklingen och billiga distributionen gör att 
det kommer bli alltmer olönsamt att göra tryckta medier. I en artikel från DN skriver 
Monica Hedlund att det inte längre går att tjäna pengar på vanliga händelsenyheter och 
man måste då skapa nya affärsmodeller. 102 Detta kan då också vara en anledning till 
varför dessa medier har sökt sig till nya marknader. 

Tillkomsten av inkomsten
Ett medieföretag måste kunna försörja sig själv. Public service kanaler får bidrag av 
staten medan andra mediekanaler, kommersiella sådana får förlita sig på bland annat 
inkomster från annonsering. Enligt Alström räknar svensk press med att dra in mellan 55 
till 65 procent i bara annonsintäkter. 103 Det förekommer många diskussioner kring vad 
det är som driver kommersiella företag. Är det pengarna eller att skapa bra innehåll till 
medborgaren som prioriteras? Detta skriver Dahlgren om i boken New media and 
Politics. Han skriver att det på senare tid har blivit svårt för tidningar att locka läsare och 
att det också existerar en moralisk fråga kring om de bara vill tjäna pengar och inte har 
läsaren som prioritet.104  

Både Expressen och Aftonbladet är mycket beroende av sina annonsörer. Ju fler läsare 
man har desto mer annonsörer får man och dess inkomst som tillkommer. I många fall är 
detta också en moralisk fråga kring hur mycket ansvar man har för sina tittare.  
Annonsering nämns ofta i artiklarna. När intervjuer sker med VD och andra personer i 
ansvar position när en succé har skett eller en upplaga har ökat, svarar de flesta att de är 
nöjda för det gynnar våra annonsörer. Många förklarar också succé för att de har fått 
många annonsörer som kan finansiera mediet. Det existerar en mängd olika annonspaket 
såsom till exempel Impact. I de annonspaketen kan ett företag få annonsplats i en mängd 
olika kanaler, såsom kvällstidning, gratistidning, Internetsida och television. Alström 
skriver i På väg mot mediemarknaden 2020: 

”Nya studier visar att en samordnad försäljning av annonser oavsett 
distributionssätt gynnar samtliga medier.” 105

I artiklarna ser man en trend. Medieföretagen vill komma närmre tittaren. Det satsas på 
lokala kanaler. Till exempel har Aftonbladet.se lokala nyheter på sin sida som känner av 
vart i landet man sitter. Man ser olika kommentarer av människor i maktposition på 
företagen som är av karaktären att de vill satsa på det lokala. TV4 som samarbetar med 
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Expressen samarbetar också med Kanal Lokal. 106 I en artikel i Resumé skriver också 
Bernt Hermele att Aftonbladet kan tänka sig att satsa lokalt. I samma artikel finns det 
även ett citat från Kalle Jungqvist VD på Aftonbladet.se, han säger att pengar inte är allt 
och att lokala sajter ger en större lojalitet med Aftonbladet. 107 I början av 2007 säger 
Anna Vegerfors, VD på Aftonbladet Nya medier i en intervju: 

”Vi räknar med att dra in närmre 100 miljoner kronor om ett par år och kan 
tänka oss ett samarbete med lokala medier.” 108

Behovet av att få in så mycket pengar som möjligt genom att ha möjligheten att kunna 
erbjuda företag många olika annonsplatser kan då vara en annan anledning till varför 
medier skapar nya marknader att verka på, såsom televisionen.  

Var tog tittaren vägen?
Det som är intressant i min studies artiklar är avsaknaden av medborgaren, publiken eller 
tittaren i artiklarna. De fallen de nämns är i fall då företagen förklarar varför det har gått 
bra eller dåligt. I många fall får man uppfattningen i intervjuer med beslutsfattare att de 
söker sig till nya marknader som en tjänst åt tittarna och läsarna. Dessa medier är någon 
slags tjänst på publikens begäran. Men mycket mer diskussion blir det inte. Man får 
uppfattningen att publiken, medborgaren inte syns i denna debatt, det vill säga de skrivet 
inte mycket kritiskt ur ett medborgarperspektiv. Alla medier erkänner sig vara fullt 
beroende av dem men mer nämns inte. 

Det finns dock debattmöjlighet för läsaren i facktidningen Resumé. Där kan läsaren 
skriva en kommentar till artikeln, här syns medborgarnas åsikter. Ett kritiskt perspektiv 
man dock får i en artikel är från Borlänge tidning där de frågar sig vad alla tittare 
egentligen finns, det finns för många medium att ta del av. 109 I sydsvenskan skrivs det 
också att det har kommit till en gräns i människors mediekonsumtion, det finns för 
mycket att välja mellan. 110

Aftonbladet TV7: s reklambyrå Starcoms VD Patrik Sandberg säger att Aftonbladet är en 
bra samarbetspartner då de båda arbetar med konsumentuppmärksamhet.111 Detta 
uttalande visar att tittaren främst är en konsument som köper en produkt eller enligt mig 
ett varumärke. Avsaknaden av tittarperspektivet i artiklarna visar att det är väsentligt att 
följa med i mediekonglomeratens förändringar. För dessa förändringar påverkar till stor 
del demokratin och mångfalden genom ändrade innehåll och kanaler. Och i slutändan är 
det ju medborgaren som ska ta del av dessa medier, annars existerar de inte. 
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Slutdiskussion

Som vi ser i analysen är det flera fenomen som har visat sig i denna rapportering av 
medierna. Vi ser att mediemarknaden idag är mycket komplex och i ständig förändring. 
Vi ser att det inte förekommer en stor kritisk debatt i medierna kring just mediernas 
förändringar. Vi ser också av resultatet att tittaren har försvunnit i rapporteringen. Dessa 
två fenomen är i sig häpnadsväckande och intressanta för en vidare studie.

Det finns en drivkraft för medieföretag att stärka sitt varumärke och att försäljning och 
sammanslagningar sker fram och tillbaka leder till att det inte är lätt för ett litet 
medieföretag att verka i den hårda konkurrensen. Vi ser att produktionen, konsumtionen 
och innehållet påverkas av den nya tekniken, vilket leder till att medieföretagen blir 
innehållsföretag. Vi ser också betydelsen av inkomsten det vill säga annonserna för 
företagens överlevnad. Alla dessa faktorer kan ses som de bakomliggande motivationerna 
till varför mediemarknaden ser ut som den gör idag och att de är ett resultat av varandra i 
den komplicerade mediemarknaden. 

I problemformuleringen ställde jag mig frågan hur medierapporteringen lyder kring 
mediernas förändringar. Vad vi ser utifrån studien är att medierapporteringen kring 
mediernas förändringar är mestadels informativa och många saknar en kritisk karaktär.
Det finns egentligen inte någon stor debatt i denna rapportering.  Jag ställde mig vidare 
frågan vilka teman man kan urskilja och de har jag nu sammanställt i punktform nedan:

o Varumärket har en stor betydelse
o Ägandeformerna förändras ständigt
o Innehållet, konsumtionen och produktionen har förändrats 
o Medierna blir innehållsföretag som sprider sig horisontellt
o Betydelsen av annonseringsinkomster är stor
o Det finns en avsaknad av tittaren i hela rapporteringen

Utifrån dessa teman undrade jag vilka bakomliggande motiv det går det att urskilja. 
Dessa är att man vill nå finansiell vinning och överleva i en hårdnande konkurrerande 
marknad. 

Jag ska nu diskutera ytterligare kring mediemarknaden. Albarran förutspår 1996 i sin bok 
Media Economics flera olika förändringar i mediemarknadens framtid. Dessa är att 
mediemarknaden kommer att växa, det kommer att existera barriärer för att kunna delta 
och ingå i mediernas marknad, regleringar kring medieproduktionen och 
sammanslutningar mellan företag kommer att bli slappare och skattelättnader för 
köpare.112

Vad vi ser utifrån studien är att många av dessa stämmer idag. Regeringen har gjort det 
lättare för nya TV kanaler genom att släppa in mer aktörer på det digitala marknätet. Det 
kommer dock nya medieaktörer på marknaden, men dessa medieaktörer har oftast ett 
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stort mediekonglomerat att luta sig tillbaka på, annars visar trenden att de blir uppköpta 
av dem inom en tid. 

Är det mediekonvergens eller divergens vi ser? Marknaderna går ju samman men 
samtidigt skapas fler olika kanaler inom samma varumärke. Såsom till exempel som TV4 
gör med sina olika innehållskanaler såsom TV4 guld, TV400 eller TV4 plus. Innehållet 
har blivit divergerat i dessa fall. Men om man ser till Aftonbladet och Expressen så är 
innehållet ungefärligt detsamma som i modertidningen. Det är bara det att man har bytt 
kanal. Man har konvergerat samman i olika marknader. Alltså är det ett tecken på flera 
olika slags konvergens.

Att ett medium tar sig an nya marknader såsom television, Internet och mobilmarknader 
är ett tecken på marknadskonvergens som innebär att olika marknader smälter samman. 
Men detta fenomen kan också vara ett tecken på nätkonvergens då televisionen gör det 
möjligt för både Aftonbladet och Expressen att skapa nya tjänster. Tekniken gör det 
möjligt. Fenomenet är också ett tecken på apparatkonvergens som innebär att man kan få 
ut flera olika tjänster i en och samma apparat. Man kan säga att både TV4 SPORT -
Expressen och Aftonbladet TV7 står för det innehåll som kan ges i en 
apparatkonvergerad marknad, det vill säga i själva TV apparaten. Ett tecken på 
tjänstkonvergens är det också då båda tidningarnas tjänster och innehåll smälter samman i 
en och samma TV kanal. 113

Det existerar många mediekanaler men inte många ägare av dem. Som vi ser utav den 
befintliga mediemarknaden så är det relativt lätt för de olika mediekanalerna att gå 
samman såsom SPORT - Expressen och TV4. Det sker också en horisontell organisation 
expansion. Med detta menas att en organisation äger många olika kanaler inom samma 
område. 114 Anledningen till detta är enligt Albarran för att maximera sin ekonomiska 
vinst. Detta gör det också svårt för nya aktörer utan skydd av ett stort kapitalkonglomerat 
bakom sig, att etablera sig på marknaden. 

De stora mediekonglomeraten Bonnier och Schibsteds är stora pengamaskiner. Det är 
lättare för dem att genomföra stora satsningar. Om en del i konglomeratet går med vinst 
kan den vinsten finansiera nya satsningar. Såsom vi ser i många artiklar, att det har gått 
dåligt för både .SE och Aftonbladet TV7. Men de kan finansieras tills vidare av andra 
delar i Schibsted. Mediekonglomeraten kan fungera som en slags förälder som skyddar 
sitt ”barn” tills det kan stå på egna ben. Dock kanske inte en förälder skulle sälja sina 
barn och överlåta dem till andra om de inte ”går med vinst”. Leif Holmkvist skriver till 
exempel i Resumé att de stora konglomeraten kan täcka sina förluster med sina stora 
annonspaket. Dessa annonspaket kan då ses som lönen till den stora konglomerat 
familjen genom att dess inkomst delas ut och kan finansiera de olika ”barnen” såsom till 
exempel Aftonbladets TV7. 

Hvitfelt och Nygren skriver i studien På väg mot medievärlden 2020 om den nya 
tekniken och digitala marknätet. De anser att medborgaren har en relation till sitt 
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medium. 115 Många svenskar har en relation till Expressen eller Aftonbladet, den 
lojaliteten som jag talade tidigare om i analyskapitlet. Om denna relation kan få med 
tittaren till nya medieformer under samma varumärke. Det vill säga kan en 
kvällstidningsläsare vara lojal mot den nya TV kanalen och bli en tittare? Detta ämne är 
intressant att ta upp i en ytterligare studie, det vill säga om det är varumärket som är utav 
betydelse när man väljer en kanal, eller om det är innehållet. 

En trend vi ser är att ett medieföretag vill ha en relation med sin publik och skapa en 
lojalitet. Detta ser man i de många intervjuer med beslutsfattare i de två studieobjekten. 
Fenomenet att man vill skapa en nära relation med sin tittare är intressant och skulle 
kunna studeras vidare. I artiklarna talar man också om läsaren och tittaren på ett speciellt 
vis man får intrycket av att de nya satsningarna är en slags gåva till tittaren. Hur medier 
för dialog med sin publik skulle kunna tas upp i en vidare studie. Hur medier för en 
dialog med varandra och mot varandra, såsom vi har sett i studien, att Expressen skriver 
mycket mer om Aftonbladet än vice versa, är också en intressant studie att ta upp.

Det är ingen som vet om dessa TV-kanaler kommer att överleva och vilka som kommer 
att följa med i den digitala television vågen. Nu kommer TV4 SPORT - Expressen bli 
TV4 sport. Kommer Expressens tittare att stanna kvar och kommer TV4 s publik anamma 
den nya satsningen? Ja, mediemarknaden är i en ständig föränderlig process. En stor 
process där tittarens valmöjlighet ökar och innehållet konvergerar.

Vad framtiden har i sin vagga kan man som sagt ovan inte veta säkert. Men utifrån 
studiens artiklar ser man en trend att det kommer satsas mer lokalt för att komma närmre 
sin publik och skapa en lojal relation med dem. Förmodligen kommer nya samarbeten 
med lokala medier ske rum och medierna kommer att fortsätta konvergera och söka sig 
till nya marknader. Det är bara kreativiteten och det ekonomiska kapitalet som sätter 
gränser samt att det ska finnas konsumenter som är beredda att konsumera. 
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