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SAMMANFATTNING 
Uppsatsens titel: I väntan på guldruschen?: En branschanalys av den 

redaktionella radioproduktionsbranschens initiala utveckling 
 
Författare: Victor Nygren, Lena Teofilovska 
 
Handledare: Tommy Larsson 
 
Frågeställning: Vilka processuella och strukturella faktorer påverkar en ny 

bransch att utvecklas och hur ser branschutvecklingsprocessen 
ut i detta tidiga skede?  

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera viktiga faktorer som 

påverkat den redaktionella radiobranschens uppkomst och 
tillväxt samt att sätta dessa i ett sammanhang. Vi vill belysa 
den utvecklingsprocess som verkat som katalysator för 
branschens initiala utvecklingsfas. Detta för att få en djupare 
förståelse för en bransch tidiga utveckling. Vi vill ta reda på 
hur tillämpbara de aktuella branschanalysteorierna är för 
undersökning av de tidigaste skedena i en bransch uppkomst 
och initiala struktur. 

 
Metod: För att uppnå vår problemformulering och vårt syfte har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer. Med information från olika 
aktörer i radioproduktionsbranschens initiala skede och med 
hjälp av teorier har vi försökt rekonstruera branschens struktur 
och tidiga utvecklingsprocess.    

 
Slutsats: Den redaktionella radioproduktionsbranschen uppkomst och 

utveckling har påverkats av flera faktorer. Den 
makroekonomiska omgivningen, innovationen av en ny 
marknad och entreprenörerna som etablerar sig och driver 
utvecklingen framåt. Vi har lyckats identifiera initialstrukturen 
som finns i början av alla branscher. Denna 
radioproduktionsbransch kännetecknas av en monopolsituation 
där kunden har den högsta positionen. För nuvarande är 
leverantörerna få och bolagen är små, deras förhandlingsstyrka 
är svag eftersom de bara kan vända sig till en enda kund med 
sin produkt. Men branscher är i ständig förändring, så även 
denna bransch kommer att förändras.  
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1. INLEDNING 

1.1 Inledning 

1.1.2 Radions utveckling 

Under några år i mitten av 1990-talet förändrades situationen på den svenska 

radiomarknaden i grunden sedan Sveriges Radio AB (SR) fått konkurrens av ett stort antal 

privata radiokanaler över hela landet. De nya privata kommersiella kanalerna fann snabbt sin 

nisch, formaterad musikradio1. En ny marknadsstruktur skapades, som sedan dess behållit 

sina huvuddrag. 

 

Före introduktionen av den kommersiella radion kännetecknades marknaden under många 

decennier av mycket hög stabilitet. SR (dåvarande Radiotjänst) fick 1925 koncession att 

ensam driva rundradioverksamhet i Sverige. Monopolet luckrades upp något 1981 då ideella 

föreningar fick tillstånd att sända närradio. Någon större konkurrens uppstod dock inte. 

Radiomarknaden öppnades därför på allvar först 1993 då riksdagen beslöt att tillåta 

reklamfinansierad privat lokalradio.2 

 

1.1.2 SR 2010 

Våren 2004 tog Sveriges Radios nytillträde vd Peter Örn initiativ till att starta projektet 

Sveriges Radio 2010. Det handlar om ett grundläggande framtidsarbete om vad Sveriges 

Radio ska vara och göra 2010. En omfattande förstudie bedrevs maj-november 2004, 

rapporter togs fram om omvärld, publiker, distributionsvägar, resursanalys och principfrågor 

om till exempel självförsörjningsgrad. 

 

För att finansiera projektet 2010, vill Sveriges Radio frigöra minst 2453 miljoner kronor av 

egna resurser för att satsa på program och innehåll. Minst 200 miljoner kronor ska tas fram 

genom att personalstyrkan successivt minskas från 1900 till 1500 anställda år 2010. 25 

miljoner frigörs genom att lokaler och teknik anpassas till detta, och 20 miljoner kronor ska 

tas fram genom effektiviseringar av stödverksamheter och kringkostnader som inte är direkt 

knutna till programverksamheten. En stor del av resurserna ska användas för att köpa in 

radioproduktioner från företag och frilansare utanför Sveriges Radio. Det är ett sätt att öppna 

för en större mångfald, men också ett sätt att utveckla en bransch för redaktionell 

                                                
1 Musikbaserade radiosändningar som sänder ut musik som är riktad mot vissa målgrupper. 
2 SR:s Årsredovisning 2005 
3 www.sr.se hemsida 2006-09-12. 
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radioproduktion i Sverige. Som mål till 2010 har Sveriges Radio att 222 miljoner kronor 

läggas ut på extern produktion.4 

 

1.2 Problemdiskussion 
Mediekonkurrensen befinner sig under förändring. Sedan avregleringen av tv- och 

radiomarknaden råder nya villkor. Nya aktörer, nya samarbeten, nya distributionsvägar. Den 

svenska mediemarknaden har genomgått omvälvande förändringar sedan slutet av 1980-talet. 

Avregleringar och tekniska innovationer har ökat antalet mediekanaler kraftigt. Från två TV-

kanaler 1987 till mer än ett fyrtiotal med svensk text eller tal nitton år senare. Större delen av 

befolkningen har fått tillgång till ett par reklamfinansierade radiokanaler. Trenden mot ett 

allt större medieutbud tycks inte avta, tvärtom har flera TV-, webb-, satellit- och 

poddradiokanaler lanserats eller aviserats det senaste året.5  

 

Med detta som bakgrund och en vilja att bättre möta de många lyssnargruppernas intressen, 

behov och önskemål initierade SR projektet SR 2010. I projektet finns initiativet till att 

öppna upp möjligheten för en ny bransch att växa fram. I boken The Theory of Economic 

Development skiljer Schumpeter mellan ”ekonomisk tillväxt” och ”ekonomisk utveckling”.6 

Han beskriver den förra som ett resultat av det rutinmässiga ekonomiska kretsloppet, en 

jämviktsprocess. ”Ekonomisk utveckling” beskrivs däremot som resultatet av 

entreprenörskap, dvs företagsverksamhet baserad på någon form av ny kombination (ny 

produkt eller process, ny organisation, ny marknad eller ny leverantör). Ekonomisk 

utveckling är därför i princip en ojämviktsprocess. Detta resonemang blir intressant när man 

ska se närmare på branschers utveckling. Vi hoppas med vår uppsats kunna svara på vilka 

”obalanser” som påverkat den redaktionella radiobranschens uppkomst och utveckling. 

                                                
4 http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&artikel=728515, 2006-09-12 
5 http://www.rtvv.se/se/Om_media/Branschstruktur/, 2006-12-19 
6 Johansson & Karlson, (2002) 
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1.3 Problemformulering 
Vilka processuella och strukturella faktorer påverkar en ny bransch att utvecklas och hur ser 

branschutvecklingsprocessen ut i detta tidiga skede?  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera viktiga faktorer som påverkat den redaktionella 

radiobranschens uppkomst och tillväxt samt att sätta dessa i ett sammanhang. Vi vill belysa 

den utvecklingsprocess som verkat som katalysator för branschens initiala utvecklingsfas. 

Detta för att få en djupare förståelse för en bransch tidiga utveckling. Vi vill ta reda på hur 

tillämpbara de aktuella branschanalysteorierna är för undersökning av de tidigaste skedena i 

en bransch uppkomst och initiala struktur. 

 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att undersöka den redaktionella radioproduktionsbranschen som består av 

produktionsbolag. Med redaktionell radioproduktion menar vi radio som formats av en 

medarbetargrupp med en redaktör eller producent som bestämmer innehåll och inriktning för 

programmet eller programserien. Med produktionsbolag avser vi ett fristående bolag med 

egen infrastruktur som har kapacitet att producera hela programserier, det vill säga bolag 

med tillgång till egen teknisk utrustning, ekonomiskt och tekniskt kunnande samt tillgång till 

ett nätverk av antingen anställda eller frilansare. Vi kommer inte att identifiera alla aktörer 

på marknaden, vårt urval syftar till att vara representativt för branschen. Vi kommer i vår 

uppsats inte att undersöka förutsättningarna för den kommersiella radion i någon större 

utsträckning utan begränsar oss till den redaktionella radiomarknaden. Detta innebär inte att 

vi helt utesluter den kommersiella radion ur vår uppsats.  
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2. METOD 

2.1 Val av metod 
För att författa denna uppsats har vi sökt litteratur som handlar om hur nya branscher växer 

fram och utvecklas. Litteraturen på detta område är knapphändig och lite forskning har 

bedrivits om just denna företeelse. Uppsatsen har en hög grad av empirisk förankring där vi 

främst hämtat data från intervjuer med centrala aktörer. För att få en närmare och mer 

varierad bild av verkligheten har vi intervjuat fem produktionsbolag, representanter för SR 

samt ett bemanningsföretag kopplat till mediebranschen.  

 

2.1.1 Vårt val av metod 

Det finns olika sätt att hantera relationen mellan empiri och teori i vetenskapliga 

forskningssammanhang. Det finns dock tre huvudvägar att utgå ifrån, induktion, deduktion 

och abduktion.7 Vi har valt att använda det abduktiva förhållningssättet.  

 

Abduktion: är en kombination av induktion och deduktion men tillför också nya moment. 

Under forskningsprocessens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 

successivt, dels justeras och förfinas även teorin. Induktion utgår från empiri och deduktion 

från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 

teoretiska föreställningar och ligger därmed närmare deduktionen. Analysen av empirin kan 

mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte 

som mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av 

mönster som ger förståelse. Det sker en växelverkan mellan empiri och teori under 

processens gång, varvid båda stegvis omtolkas i skenet av varandra.8 

 

Vi valde att arbeta efter det abduktiva förhållningssättet eftersom att vi har haft svårt att 

finna utarbetade teorier och begrepp som direkt har varit avsedda för vår empiriska 

frågeställning. Vi utgår därför från empirin i våra tolkningar. Teorin har använts som 

inspirationskälla för att bredda och fördjupa resonemangen. 
 

                                                
7 Alvesson och Sköldberg, (1994) 
8 Ibid 
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2.2 Angreppssätt 

2.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ 
Det finns i huvudsak två sätt som en vetenskaplig undersökning kan genomföras på. Det är 

genom den kvalitativa metoden eller genom den kvantitativa metoden. Båda metoderna har 

som syfte ge en ökad och bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda 

människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.9 

 

• Kvantitativa metoder är mer formaliserade, strukturerade och är i långt större 

utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida än den kvalitativa metoden.10 

 

• Kvalitativa metoder innebär att information samlas från olika källor för att skapa en 

djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse som studeras.11 

 

Vi valde det kvalitativa angreppssättet i vår undersökning för att få en djupare förståelse för 

vårt forskningsområde. Vi anser att den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst utifrån det syfte 

vi ställt upp, metoden har en låg grad av formalisering och siktar mot en primär förståelse. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Primär- och sekundärdata  
Det finns två kategorier av data nämligen primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny 

data som forskaren själv samlar in genom att använda sig av en eller flera 

datainsamlingsmetoder. Sekundärdata är det som redan samlats in och sammanställts av 

någon annan, det kan vara tidningsartiklar, offentliga register eller bokföringsdata.12  

 

                                                
9 Holme & Solvang, (1997) 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Halvorsen, (1992) 
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2.3.2 Vårt val av datainsamlingsmetod  

I vår undersökning har vi framför allt använt oss av primärdata som i vårt fall består av ett 

antal intervjuer som vi genomfört med utvalda respondenter. Vi anser att det var den bästa 

metoden utifrån vårt syfte och vår problemformulering eftersom området är relativt 

outforskat. Sekundära data har i vårt fall utgjorts av tidningsartiklar och rapporter som varit 

relaterade till ämnet. 

 

2.4 Urval av respondenter 

Vårt urval har främst utgått från två kriterier: bolag som producerar radio åt SR idag och 

bolag som blivit kontaktade av SR med förfrågan om de kan börja producera radio åt SR. 

Det har inneburit att vi har tillfrågat totalt sju aktörer som uppfyller dessa krav. Av de sju 

tillfrågade aktörerna var det två som tackade nej till att ställa upp på intervju, de ingick i den 

andra urvalsgruppen. Dessa var tv-produktionsbolagen Strix Television AB och Meter Film 

& Television AB. De tackade nej med hänvisning till att de i dagsläget inte ansåg det vara 

aktuellt att börja producera radio. I den första urvalsgruppen ställde samtliga upp på 

personlig intervju och de bolagen var Filt AB, Baluba AB, Massa Media AB och A-One AB. 

Massa Media AB intervjuades via e-post. 

 

Efti var det enda produktionsbolag i den andra kategorin som ställde upp på en intervju. 

 

Utöver dessa har vi intervjuat en representant för Proffice Mediakompetens AB, ett 

bemanningsföretag med fokus på mediebranschen, samt två representanter för SR. 

 

Etablerade leverantörer Potentiella leverantörer Övriga 
A-One Produktion AB EFTI AB Sveriges Radio AB 
Filt AB Strix Television AB Proffice Mediakompetens AB 
Massa Media AB Meter Film & Television AB  
Baluba AB   

 
Bolag med radioproduktion som grund Bolag med tv-produktion som grund 
A-One Produktion AB Baluba AB 
Filt AB EFTI AB 
Massa Media AB Meter Film & Television AB 
 Strix Television AB 

Bild 2.1 Överblick över aktörerna 
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2.5 Intervjuplan 

Vår undersökning baseras på kvalitativa intervjuer med varje aktör. Vid intervjuerna har vi 

utgått från en intervjumall med öppna frågor. Detta för att vi som forskare inte ska styra den 

intervjuade i någon större utsträckning och för att vi inte ska begränsa oss. En viktig del av 

den kvalitativa ansatsen består av den intervjuades egna uppfattningar av frågorna och att 

denne själv får styra utvecklingen av intervjun. Detta för att vi som forskare ska uppnå en 

närhet till objektet samt möjligheten att få tillgång till det unika för objektet.13 Eftersom våra 

intervjuer syftar till att fånga subjektiva inslag kännetecknas intervjun mer av ett samtal. Vid 

intervjutillfällena har vi, med respondentens tillstånd, bandat intervjuerna. Därefter har 

intervjuerna transkriberats för att lättare kunna bearbeta intervjumaterialet. Alla respondenter 

har erbjudits anonymitet men alla har avböjt. 

 

De representanter vi har träffat har uteslutande varit verkställande direktörer för sina 

respektive bolag, förutom; Bitte Spiik på vd-enheten på SR med koppling till projektet 

Sveriges Radio 2010; Jan Engdahl på SR, huvudprojektansvarig för projektet Sveriges Radio 

2010 och John Maxe, radioproducent på Baluba AB. 

 

2.6 Validitet 
Med validitet i kvalitativ metod brukar man mena saker som kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet. Reliabilitet står ibland för tillförlitlighet i mätningar, och eftersom mätningar 

inte sker i kvalitativ metod kan man förstås inte tala om reliabilitet i detta sammanhang.  

 

För att säkerställa validiteten i vår undersökning har vi studerat litteratur i ämnet 

branschanalys samt aktuella artiklar och information om Projektet SR 2010 för att på så sätt 

se till att vi har ställt relevanta frågor till våra respondenter. Vi har intervjuat fem 

produktionsbolag och representanter från SR för att få en allmän och varierad bild av 

branschen. Vi har även intervjuat Thomas Lundkvist på bemanningsföretaget 

Mediakompetens för att få ytterligare perspektiv över mediebranschen i stort. Vi anser att 

validiteten hos våra respondenter är hög då vi anser att de har hög trovärdighet och deras 

svar haft ett rikt meningsinnehåll för vår undersökning.14  

 

                                                
13 Holme & Solvang, 1997 
14 Bryman, (2002) 
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Porter beskriver branschutvecklingen med en s-formad utvecklingskurva. Ovan vill vi illustrera var den 
bransch vi undersöker befinner sig och den lilla del av traditionell branschanalys som vi valt att fokusera på. 

  

Porters traditionella s-kurva Vårt granskningsområde 
Introduktionsfasen 

 

3 TEORI 
 
De teorier som vi tillämpar i vår studie kan ses som verktyg för att ytterligare nå kunskap i 

branschers uppkomst och struktur. Vi kommer att använda Karl Gratzers avhandling om 

branschers utveckling som en plattform för vår undersökning. Gratzer använder sig av ett 

flertal teorier i sin avhandling, däribland Schumpeter och Porter. För att kunna se på en 

bransch tidiga utveckling har vi valt att fokusera på de delar av teorierna som rör en bransch 

tidiga utveckling. Porters teorier använder vi för att kunna studera branschens initialstruktur.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Bild 3.1 Vårt granskningsområde: Introduktionsfasen 

 

3.1 Teorier för branschutvecklingsanalys 
Karl Gratzer har i sin avhandling Snabbmat i automat: Småföretagandets villkor försök 

rekonstruera en småföretagsbransch från början till slut. Den teori som har en central 

ställning i hans undersökning är J.A Schumpeters utvecklingsteori, där begreppen 

innovation, entreprenör och imitatör är centrala. 

 

Ett huvudsyfte med hans avhandling var att söka ny kunskap om de förbiseeda småföretagen. 

Ett annat övergripande syfte var att på mikronivå belysa hur ekonomisk omvandling och 

tillväxt sker och vilken roll småföretaget och småföretagare kan ha spelat i denna process. 

Inledningsvis har Gratzer konstruerat varje enskilt företags livsförlopp, därefter en livscykel 

för hela branschen.  

 

Gratzer beskriver i sin avhandling en utveckling av Schumpeters utvecklingsteori för att 

studera omvandlingsprocessen indelas industrin i avancerande, stagnerande och vikande 

branscher. För de avancerande branscherna görs det ytterligare en indelning beroende på hur 

expansionen skett. Det kan vara fråga om ett utpräglat ”marknadssug”, vilket innebär att 
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initiativet kommer från efterfrågesidan. Om däremot företagets egna insatser har varit den 

drivande kraften bakom expansionen karakteriseras förloppet som ”marknadsexpansion”. 

Det innebär att initiativet kommer från utbudssidan.  

 

Karl Gratzer har i sin avhandling försökt belysa två aspekter av ny företagsverksamhet. Den 

första avser själva grundandet av företaget och pekar mot studiet av dem som institution, 

organisation eller system. Den andra aspekten berör de individer som deltar i etableringen 

och den fortsatta verksamheten. Individer snarare än institutioner står i studiens fokus. Han 

identifierar de första aktörerna som etablerade sig på den nya marknaden och de aktörer som 

kom där efter. Han undersökte ifall dessa aktörer hade gemensamma nämnare i form av 

liknande erfarenheter eller företag som hade funktionen av kuvös åt deras engagemang i 

branschen. Men att huvudsakligen betrakta organisatorisk förändring som en produkt av 

entreprenörskap och/eller företagsledning, kan dölja det sammanhang som företaget befinner 

sig i. Både företagsetablering och fortsatt verksamhet kan påverkas av för aktörerna ofta 

osynliga, yttre krafter.   

 

Vidare studerade han hur de företag som bildats kring denna affärsidé etablerades på den 

svenska marknaden och hur snabbt de spred sig. Gratzer använde sig av Porters syn på 

branschers utveckling där följande skeden inträffar: introduktion, tillväxt, mättnad och 

utplåning. Gratzer studerade även etableringskostnaderna i de olika faserna av 

branschutvecklingen, företagens storlek, bolagens förmåga att skapa sysselsättning, 

konkurrenstrycket, företagsledning och ägande samt företagens livslängd. 15 

 

3.2  Branschutvecklingsprocesser  
I Theory of economic development från 1934 lanserade J. Schumpeter sin teori om 

entreprenören där han definierar entreprenörskap som förmågan att kombinera vad som 

redan existerar på ett nytt sätt, samt sin klassificering av de fem huvudtyperna av 

entreprenörskap:  

 

                                                
15 Informationen i avsnittet är hämtat från Gratzer, (1998) om ej annan källa anges  
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1) en ny vara införs;  

2) en ny produktionsmetod lanseras;  

3) en ny marknad öppnas;  

4) en ny råvarukälla erövras; och  

5) en bransch organiseras på ett nytt sätt.  

 

Schumpeter knöt entreprenörsbegreppet till innovation. Begreppet innovation omfattar enligt 

honom förändringar i ett brett spektrum från bland annat introduktion av nya varor, tekniska 

förändringar, öppnandet av nya marknader eller råvarukällor, nya typer av 

affärsorganisation. Med andra ord – allting som kan betecknas som ”doing things 

differently”. 

 

I Schumpeters teori utgör entreprenören navet kring vilket det ekonomiska kretsloppet 

snurrar. Innovatören, per definition den förste som inför en nyhet, bär enligt Schumpeter upp 

den entreprenöriella rollen. Den viktigaste drivkraften till innovationer är vinst. Tillkomsten 

av framgångsrika innovationer ger därför upphov till en kedjereaktion. Övriga företagare 

önskar få del av entreprenörens monopolvinst. Följaktligen uppträder imitatörer i svärmar 

eller i kluster och framkallar konjunkturella rörelser. I ett ekonomiskt system där jämvikt är 

förhärskande, menade Schumpeter, så inträffade inga större förändringar. För att introducera 

någonting nytt under dessa omständigheter, måste entreprenören utmana traditionens makt. 

Entreprenörskapet är hos Schumpeter en ekonomisk funktion, som någon bär upp när 

vederbörande inför någonting nytt. Men funktionen är begränsad i tid, den går förlorad när 

nyheten har imiterats av andra företagare och blivit rutin inom branschen. ”Ett ekonomiskt 

historiskt exempel kan vara introduktionen av nya kraftkällor. I stället för ångmaskinen inför 

man elmotorn eller bensinmotorn, och det går egentligen inte att gå tillbaka till ”ångkraft”.16 

Schumpeter talar om en process av kreativ förstörelse. Avveckling av gamla kombinationer 

av produktionsresurser är en nödvändighet för förnyelse, och förnyelsens konsekvens är 

avveckling. Schumpeter, som ansåg att denna ”skapande destruktionsprocess är 

kapitalismens kärna”, var mest sysselsatt med analysen av hur nya strukturer uppkom, dvs. 

innovation och entreprenörskap. 

 

 

                                                
16 http://www.ratioinstitutet.nu/pdf/wp/kg_konkurs.pdf, 2007-01-16 
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”Tidiga imitatörer”  
– högaktiva företagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3.2 Olika typer av företagare under olika faser av branschens utveckling. Källa Gratzer, (1994) 

 

För Schumpeter är det viktigaste forskningsproblemet för ekonomisk analys inte ett stadium 

av hur kapitalismen administrerar existerande strukturer, utan hur den skapar och förstör den. 

Det är nybildandet av företag och företagsdöden som står i fokus. Ny verksamhet sprids och 

konkurrerar ut gammal i kampen om knappa resurser. Hur denna process gestaltar sig beror 

naturligtvis på innovationens art och marknadens egenskaper. 

 

Genom Schumpeters teorier kan man se närmare på den makroekonomiska omgivningen sett 

ur ett mikroekonomiskt perspektiv, det allmänna regelverket som definieras av politiker och 

lagstiftare samt ett branschspecifikt regelverk synliggörs samt de möjligheter och 

begränsningar dessa regler innebar för aktörerna. Teorierna belyser frågor om innovation, 

finansiering, småföretagarens sysselsättningsgenererande effekt, ägande och dess förändring 

under företagarens livslopp, företagar- och samarbetets betydelse i branschen. Den 

schumpeterska individorienterade ansatsen är ett verktyg för att skilja ut de individer som är 

aktiva element i ekonomisk omvandling från dem som redan upprepar redan kända 

produktionsprocesser och gamla kombinationer.17  

 
 

 
 

 
 

                                                
17 Schumpeter, (1994) 
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3.2.1 Branschutveckling 

Det är viktigt att förstå branschutvecklingsprocessen och kunna förutsäga förändringar. 

Porter tar i sin bok om konkurrensstrategi upp olika analytiska redskap för att förutsäga 

utvecklingsprocessen i en bransch och förstå dess betydelse.  

 

Porter beskriver den enklaste metoden för att analysera utvecklingen med att ställa följande 

frågor:  

 

Finns det några förändringar i branschen som kan komma att påverka strukturelement? 

Innebär t ex någon av branschtrenderna ökade eller minskade förändringshinder? En ökning 

eller minskning i köparnas eller leverantörernas förhandlingsstyrka? 

 

Trots att denna branschinriktade ansats kan vara en god början, är den kanske inte tillräcklig, 

eftersom det inte alltid är uppenbart vilka branschförändringar som är på gång, och ännu 

mycket mindre vilka som kan inträffa i framtiden. Porter menar att i stället för att försöka 

beskriva en branschutveckling visar det sig vara mer fruktbart att se bakom processen för att 

verkligen försöka finna vad som driver den. Detta kallar Porter för evolutionära processer.  

 

Varje bransch börjar med en initialstruktur. Denna struktur är vanligen långt ifrån det 

utseende som branschen antar senare i sin utveckling. Initialstrukturen är en följd av en 

kombination av branschens bakomliggande ekonomiska och tekniska särdrag, 

begränsningarna i början på grund av att branschen är liten och färdigheterna och resurserna 

hos de företag som är tidiga etablerare. De evolutionära processerna för branschen mot dess 

potentiella struktur, vilken sällan helt och hållet är känd under det att en bransch utvecklas. 

 

Porter menar att det är viktigt att förstå att drivande i mycken branschutveckling är 

investeringsbesluten av såväl branschens företag som nyetablerare. Som svar på 

påtryckningar och luckor skapade av den evolutionära processen, investerar företag för att 

dra fördel av öppningar för nya marknadsföringsgrepp, nya tillverkningsmetoder och 

liknande, vilka förändrar etableringshinder och förhandlingsstyrka gentemot köpare och 

leverantör och så vidare. Branschföretagens tur, skicklighet, resurser och inriktning kan 

forma den utvecklingsväg som branschen faktiskt kommer att ta. Porter menar vidare att trots 

potential för strukturell förändring är det inte säkert att en bransch faktiskt förändras. 

Eftersom innovation, teknologisk utveckling, särdrag hos företagen i fråga, antingen i 
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branschen eller med tankar på att etablera sig i den, betyder så mycket för utveckling, blir 

branschutveckling inte bara svår att förutsäga med säkerhet, utan en bransch kan också 

potentiellt utveckla sig i en mångfald olika riktningar olika snabbt, allt beroende på hur turen 

utfaller. 18 

 

3.3  Branschstruktur 
3.3.1 Femkraftsmodellen 

Porters femkraftsmodell (Five-forces model) definierar företagets bransch och utgår från 

dess struktur och undersöker företagets konkurrensposition. Branschanalysen hjälper till att 

se hur attraktiv branschen är med avseende på långsiktig lönsamhet och vilka faktorer som 

bestämmer denna lönsamhet. Utifrån konkurrensmodellen kan företaget analysera vilka 

centrala faktorer som avgör den relativa konkurrenspositionen inom branschen. 

Analysmodellen är ett verktyg för att förstå strukturen i en bransch, vilken beror på 

sammansättningen av dess fem faktorer. Utgångspunkten för analys av branschutveckling är 

den strukturella analysmetoden. Strukturanalysen ger grunden för förståelse av 

konkurrenskrafterna i en bransch. Porter säger att branschstrukturer förändras, ofta på ett 

grundläggande sätt. Det håll en bransch utvecklas åt kan avsevärt öka eller minska den 

ursprungliga dragningskraften hos en bransch. Det är viktigt att förstå 

branschutvecklingsprocessen för att kunna förutsäga förändringar och anpassa sig till dessa.  

                                                
18 Informationen i avsnittet är hämtat från Porter, (1983) om ej annan källa anges 
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Bild 3.3 Branschkonkurrensens drivkrafter. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Porters branschstrukturanalys grundar sig på det han kallar för fem primära 

konkurrenskrafter (se bild 3.2). Av de här fem krafterna är tre av horisontell karaktär och två 

vertikala. Den samlade styrkan av dessa krafter bestämmer den slutliga lönsamheten och 

konkurrensen i branschen. Inte alla branscher har samma potential. De skiljer sig väsentligen 

åt eftersom krafternas sammanlagda styrka skiljer sig åt. 

 
Med femkraftsmodellen kan man identifiera de för varje bransch centrala strukturdrag. 

Kunskap om dessa underliggande källor belyser i hög grad styrkan och svagheten hos ett 

företag, åskådliggör dess ställning inom branschen, klargör de områden där strategiska 

förändringar kan ge den största avkastningen och belyser alldeles speciellt de områden, vilka 

branschtrenderna pekar på betyder mest som antingen möjligheter eller hot. 

 
Tonvikten i analysen av branschstrukturen ligger på att identifiera de grundläggande 

särdragen hos en bransch, rotade i dess ekonomiska villkor och teknologi som formar den 
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arena där konkurrensstrategin fastställs. Varje företag kan ha unik stryka och svagheter i att 

handskas med branschstrukturen, och branschstrukturen kan och förändras allteftersom tiden 

går. Att förstå branschstrukturen måste dock vara utgångspunkten för strategisk analys.  

Åtskilliga viktiga ekonomiska och tekniska karaktäristika hos en bransch är viktiga för 

styrkan i varje konkurrenskraft. De fem krafterna- nyetableringshot, substitutionshot, köpares 

och leverantörers förhandlingsstyrka och rivalitet mellan nuvarande konkurrenter – speglar 

det faktum att konkurrensen i en bransch sträcker sig långt bortom de agerande parterna. 

Porter menar att kunder, leverantörer, substitut och presumtiva nyetablerare alla är 

”konkurrenter” till företagen i branschen och kan vara mer eller mindre framträdande 

beroende på de speciella omständigheterna.  

 

De fem primära konkurrenskrafterna 

 
1) Potentiella etablerare 
Nyetableringar i en bransch medför ny kapacitet, önskan att vinna marknadsandelar och ofta 

väsentliga resurser. Som ett resultat kan priserna gå ner eller branschföretagens kostnader 

drivas upp och följaktligen lönsamheten reduceras. Hotet om nyetablering i en bransch beror 

på hur stora hindren för nyetablering är i förening med reaktionen från konkurrenter som 

nyetableraren kan förvänta sig.  

 
2) Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 
I de flesta branscher har utspel från ett företag märkbara effekter på dess konkurrenter och 

kan alltså inbjuda till vedergällning eller ansträngningar att möta utspelet; det vill säga 

företagen är inbördes beroende av varandra. Vissa konkurrensformer, särskilt 

priskonkurrens, är i hög grad osäkra och gör att hela branschen sannolikt försätts i ett sämre 

läge med avseende på lönsamhet. Konkurrensen i vissa branscher betecknas med fraser som 

”krigisk”, ”hätsk” eller ”mördande”, medan den i andra rubriceras som ”belevad” eller 

”gentlemannamässig”.  

 
3) Tryck från substitutprodukter 
Alla företag i en bransch konkurrerar i en vid mening med branscher som producerar 

substitutprodukter. Huruvida ett hot utgör ett hot beror till stor del på hur priskänsliga 

konsumenterna är och på vilken produktkategori som berörs. Hotet från substitut tar sig 

uttryck då konsumenten skiftar produkt till förmån för ett substitut. Definitionen av ett 

substitut är; en annan vara eller tjänst som tillgodoser samma behov.  
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4) Köparnas förhandlingsstyrka 
Köpare konkurrerar med branschen genom att tvinga ned priser, förhandla om högre kvalitet 

eller fler tjänster och spela ut konkurrenterna mot varandra. Styrkan hos var och en av 

branschens viktigaste köpgrupper beror på ett antal faktorer som kännetecknar dess 

marknadssituation och på den relativa betydelsen av dess köp från branschen i förhållande 

till branschens totala försäljning.19  

 
5) Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Leverantörerna kan utöva förhandlingsstyrka gentemot deltagare i en bransch genom hot om 

höjning av priserna eller minskning av kvalitén på levererade varor och tjänster. Mäktiga 

leverantörer kan på så sätt starkt reducera lönsamheten hos en bransch som är ur stånd att 

täcka kostnadsökningar genom sina egna priser. De villkor som gör leverantörer mäktiga 

tenderar att spegla dem som gör köpare mäktiga. 

 

                                                
19 Porter, (1983) 
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4 EMPIRI 
 

Vår empiri bygger i huvudsak på intervjuer, i detta kapitel kommer vi att presentera de 

aktörer som vi identifierat som viktiga för radioproduktionsbranschens utveckling eller 

utmärker sig genom antalet produktioner inför 2007. Vi framställer hur branschutvecklingen 

kunde möjliggöras och urskiljer branschens tidiga struktur.  

4.1 Aktörer  

4.1.2 Sveriges Radio 
Av de enskilda företagen på radiomarknaden är SR överlägset störst beträffande såväl 

omsättning som lyssnande. Landets i särklass största kanal är P4 med en daglig räckvidd på 

35 procent. P3 är den kanal som utsatts hårdast av konkurrensen från den kommersiella 

radion och har minskat sin lyssnarandel från 17 procent 1995 till 11,5 procent hösten 2006. 

P1 och P2 har med räckvidder på 11 respektive 2 procent i stort sett behållit sina lyssnare.20  

 

Sveriges Radio har som uppdrag att vara en radio i allmänhetens tjänst, nästan fyra miljoner 

lyssnar på Sveriges Radio varje dag. Under en vecka är det mer än sex miljoner. Uppgiften är 

att göra en radio som intresserar och tilltalar många olika människor och lyssnargrupper. 

Mångfalden som finns i samhället måste återspeglas i Sveriges Radios program och 

musikutbud. Men det finns grupper som lyssnar mindre på Sveriges Radio och en del inte 

alls. Bland dem finns människor med annan bakgrund än svensk, barn, ungdomar och unga 

kvinnor. Därför vill Sveriges Radio göra särskilda programsatsningar för att nå dessa grupper 

men även tillfredställa befintliga grupper ännu bättre.21 

 

                                                
20 SIFO Rapport IV, 2006, www.sifomedia.se 
21 http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&artikel=728515, 2006-09-12 
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4.1.2 Efti AB 
Efti AB är ett produktionsbolag som startade 1993 och har sin verksamhet inom tv, reklam, 

och film. De gjorde sitt första radioprogram åt SR redan 1998. SR hade då en ambition att 

öka mångfalden i sin produktion och testade tillsammans med Efti att lägga ut produktionen 

externt. Efti producerade ett panelprogram som hette Klagomuren och sändes i P3. 

Programserien sändes i åtta avsnitt under våren 1998 och lades sedan ned.22 Interna 

diskussioner hos SR gjorde att extern produktion inte blev aktuell igen förrän 2002. 

 

4.1.3 A-One Produktion AB 
Vid årsskiftet 2001/2002 skärptes arbetsrättslagstiftningen vilket innebar att; om en person 

ensidigt jobbar för en arbetsgivare övergår det efter en viss tid i ett anställningsförfarande. 

Detta gjorde att många som jobbat på frilansbasis för SR inte längre kunde göra det på 

samma sätt. Anders Olsson på A-One Produktion AB började på SR 1995 och blev kvar 

genom olika projektanställningar och ”mångfaldskontrakt”. Tankar och idéer inom SR att 

arbeta mer mot externa bolag hade återigen uppkommit och Anders Olsson blev tillfrågad 

om han inte kunde tillhandahålla sina tjänster genom att starta ett eget produktionsbolag. 

2002 startades A-One och 2003 producerade de ett musikprogram för unga lyssnare; Ketchup 

Fanclub i P3. Under 2006 har de producerat Sommartoppen, ungdomsprogrammet P3 Star, 

P3 dokumentär, P3 Homo och Fråga barnen i P1. Bolaget gör även, utöver radio, till 

exempel producenttjänster åt SVT, jobb åt tidningar och har även hållit föreläsningar. 85 

procent av A-Ones inkomster kommer från SR. Anders Olsson menar att SR:s position som 

ende beställare påverkar relationen mellan beställare och leverantör. SR dikterar villkoren, 

menar han. A-One sitter i SR:s hus och har hyrt in sig i en lokal i SR:s jättelika entréhall. Där 

har de byggt en egen studio och ordnat så att de är helt självständiga gentemot SR vad gäller 

teknik och kompetens. 23   

 

4.1.4 Filt AB 
Även produktionsbolaget Filt AB startades år 2002 av Anders Elfström, Erik Roll och Roger 

Dackegård. Två av grundarna har en bakgrund från SR och en är ingenjör. De fick kännedom 

om SR:s planer med extern produktion sommaren 2002 och producerade 2003 hela 

årsproduktionen av Flipper i P3. Det programmet har sedan rullat fram till 2006 när man 

                                                
22 Intervju, EFTI, 2006-12-11 
23 Informationen i avsnittet är hämtad från en intervju med A-One 2005-12-06 om ej annan källa anges 
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valde att lägga ner programserien. Sedan har de arbetet med kulturprogrammet Frispel i P3 

och producerat ett hälso- och livsstilsprogram i P1. Inför 2007 producerar Filt sex 

programserier åt SR vilket gör dem till den största aktören på den externa 

produktionsmarknaden. På Filt ser man hoppfullt på framtiden och de tycker att det verkligen 

är på väg att hända någonting nu.24 Idag jobbar Filt, förutom radioproduktion, med att 

ljudlägga webbsidor och hyra ut studion. De har också gjort ljud och tal till guidade 

museiturer. Idag står SR för ca 80 procent av Filts omsättning, men de hoppas kunna 

förändra det förhållandet med tiden och siktar på en procentandel närmare 50 procent in i en 

långsiktig framtid. 25  

 

4.1.5 Baluba AB 
Baluba startade sin verksamhet 1989 som ett tv-produktionsbolag. Peter Settman står idag 

som ensam ägare till bolaget som har 22 fast anställda och ett hundratal frilansare på 

årsbasis.26 Balubas verksamhetsområden har sträckt sig till tv-produktion och eventbyrå. De 

har gjort stora tv-produktioner som melodifestivalen och är ett väletablerat tv-

produktionsbolag. I maj 2005 påbörjades samtal med SR om radioproduktion och Baluba 

blev intresserade och såg radioproduktion som ett potentiellt nytt affärsområde. Under våren 

2006 började Baluba producera programmet Söndagsskolan i P4. Detta visade sig fungera 

bra för både beställare och leverantör. Inför 2007 står Baluba som extern producent för totalt 

fyra27 produktioner för SR vilket placerar dem bland de större leverantörerna i branschen. 

Inför 2007 har man planer på eget studiobygge och hoppas att kunna utveckla radiodelen i 

företaget till en helt egen enhet. 28  

 

Baluba är den just nu enda aktören som producerar både tv och radio. Men John Maxe tror 

inte att de andra tv-produktionsbolagen är så intresserade av att börja producera radio. Han 

nämner Jarowskij Television AB och Strix Television AB och påpekar att Strix ligger under 

MTG29 och därför redan ingår i en koncern med kommersiell radio och att det kan vara en 

anledning till att de väljer att inte gå in i den redaktionella radioproduktionsbranschen. Men, 

framför allt pekar han på det faktum att det inte finns lika mycket pengar i radiobranschen 

                                                
24 Resumè, ”I väntan på guldruschen”, 2005-08-25 
25 Informationen i avsnittet är hämtad från en Intervju med Filt AB 2006-12-12 om ej annan källa anges 
26 http://www.baluba.se/ 
27 http://sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&Artikel=1101477, 2006-12-19 
28 Informationen i avsnittet är hämtad från en intervju med Baluba AB 2006-12-07 om ej annan källa anges 
29 Modern Times Group  
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som det gör i tv-branschen. De stora bolagen är inte redo att gå in i branschen innan de ser att 

de kan få ekonomi i det. 

 

4.1.6 Massa Media AB30 
Massa Media AB är ännu ett produktionsbolag som funnits i olika former sedan 2003. 

Bakom bolaget står radioprofilen Li Skarin som innan bolagsbildningen jobbat en längre tid 

på SR som projektanställd. Hon har även synts i SVT:s Packat och Klart. Under 2006 fick 

Massa Media i uppdrag att producera Transit i P3 under ett år. Bolaget består förutom Li 

Skarin av ytterligare tre anställda varav en sköter ekonomi och administration. Under 2007 

kommer Massa Media att producera fyra program åt SR31 vilket gör dem till den näst största 

externa producenten efter Filt. 

Att jobba mot SR som en stor kund ser man inte som ett problem på Massa Media. Li Skarin 

beskriver SR som en stor aktör, ”men också som en mycket gedigen organisation med stort 

hjärta.” Genom hennes tidigare erfarenhet från organisationen har hon redan ett etablerat 

nätverk inom SR som stöttar och hjälper till vid behov. 

 

Framtiden för produktionsbolagen ser hon som mycket ljus. ”Det är bolagen som kommer 

fylla tablåerna i framtiden, det är vi som ska göra jobbet och SR blir en överrock och vi 

innehållet, helt klart.” 

 

4.1.7 Övriga aktörer 
Det finns förutom de aktörer vi kontaktat ett antal övriga aktörer som producerar externt för 

SR:s räkning. Dessa redovisar vi dock inte i detalj då de antingen enbart producerar innehåll 

eller på annat sätt inte platsar in i den avgränsning vi satt för arbetet. Det totala antalet 

aktörer vi lyckats identifiera i radioproduktionsmarknaden filtrerat genom till de kriterier vi 

satt upp uppgår till cirka sju aktörer. 

 

Under arbetets gång har det visat sig vara mycket svårt att få ut information om dessa från 

SR. SR redovisar varken antalet utomstående medverkande eller mängden 

produktionsutläggningar.32 Det har alltså inte varit helt lätt att kartlägga marknaden för 

                                                
30 Informationen i avsnittet är hämtad från e-postkorrespondens med Massa Media AB om ej annan källa anges. 
31 http://sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&Artikel=1101477, 2006-12-19 
32 Granskningsnämndens rapportserie, Rapport nr 16, 2004 
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radioproduktion. Ytterligare en anledning är att SR är ytterst vaga i sin egen definition av 

produktionsbolag. ”För dem är produktionsbolag en del av det som de kallar för 

utomstående medverkande, och bolagen fördelar sig över flera av de olika formerna av 

medverkande. Vissa kulturarbetare har egna bolag, projektanställda har egna bolag etc. 

Utifrån sin definition samarbetar SR med flera tusen produktionsbolag….”.33  

 

Bitte Spiik och Jan Engdahl på SR uppgav vid intervjutillfället att man hade identifierat cirka 

300 bolag som kunde vara tänkbara leverantörer till SR under 2007.34 De aktörer vi frågat 

har uppfattat denna siffra som hög och de är alla överens om att marknaden i verkligheten är 

betydligt mindre än så. I ett pressmeddelande daterat den 19 december redovisade SR totalt 

elva aktörer som under nästkommande år kommer att producera innehåll för SR.35 Av dessa 

faller sju in under de kriterier för produktionsbolag som vi satt upp i vår avgränsning för 

arbetet. Alla aktörer redovisas nedan i ett schema som visar tidpunkten för deras inträde i 

branschen.  

*36 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
A-One - - - - - X X X X X 
Baluba - - - - - - - - X X 
Beppo  - - - - - - - - X X 
Efti  X - - - - - - - - - 
Filt - - - - - X X X X X 
Massa Media - - - - - - - - X X 
Prata  - - - - - - - - - X 
Grundstenen - - - - - - - - - X 

Summa: 1 0 0 0 0 2 2 2 5 7 
Bild 4.1 Produktionsintroduktion i branschen 

                                                
33 Granskningsnämndens rapportserie, Rapport nr 16, 2004 
34 Intervju, SR, 2006-12-05 
35 http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&Artikel=1101477, 2006-12-19 
36 SR:s Lyssnarservice, telefonkontakt 2007-01-04 
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4.2 Branschutvecklingsprocessen 
Under många år har det rests krav på SR att söka samarbete med utomstående part. Kraven 

på mångfald finns både i sändningstillståndet och i propositioner och har därför blivit ett 

förhållningssätt som Sveriges Radio strävar att uppnå.37 ”I 1960 års radioutredning uttrycktes 

uppfattningen att det skulle vara önskvärt för SR att hålla nere antalet fasta anställda och 

erhålla en inte oväsentlig del av produktionen från frilansare och från helt fristående 

producenter”.38  

 

1993 avreglerades radiomarknaden och det var först nu på allvar som radiomarkanden 

öppnades. Före avregleringen kännetecknades marknaden under många decennier av mycket 

hög stabilitet Den kommersiella radiobranschen har allt sedan starten 1993 haft ekonomiska 

problem. Möjligheten till ökad konkurrens inom redaktionell radio och utvecklingen av en 

produktionsbolagsmarknad liknande den för tv uteblev. Den kommersiella privatradion 

visade sig ändå ha stor publik påverkan. Framför allt för SR:s mer ungdomsorienterade kanal 

P3. Från 1995 till 2006 sjönk kanalens lyssnarfrekvens från 17 procent till 11,5 procent.39 

 

1998 genomförde SR ett försök med att lägga ut produktion externt. Man gjorde en 

produktion och tog in tv-produktionsbolaget Efti som extern aktör. De producerade 

Klagomuren i åtta avsnitt, programmet lades sedan ned.  

 

När lagen om anställningsskydd, LAS40 skärptes årsskiftet 2001/2002 blev innebörden att om 

en person ensidigt arbetar åt ett företag övergår relationen efter en viss tid i ett 

anställningsförfarande. Det innebär att företaget antingen får välja att anställa eller avstå från 

den personen och den tjänsten. Skatterättsligt innebär det att en frilans inför 

skattemyndigheten måste kunna påvisa att den har andra arbetsgivare. Har personen bara en 

uppdragsgivare klassas personen som anställd.41 SR har sedan 60-talet arbetat med frilansare 

som haft projektanställningar och mångfaldskontrakt, på det sättet har de fått in externa 

aktörer, som de kallar för ”mångfaldare42”.43  

                                                
37 Intervju, SR, 2006-12-05  
38 Granskningsnämndens rapportserie, Rapport nr 16, 2004  
39 SIFO, Rapport IV, 2006, www.sifomedia.se 
40 Svensk författningssamling, SFS 2001:298 
41 Intervju, SR, 2006-12-05 
42 I SR:s Personalberättelse från 2005 beskrivs mångfaldsanställningen som en ”anställningsform i syfte att 
under en begränsad tid berika programutbudet”. 
43 Intervju, SR, 2006-12-05 
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Under 2002 startades radioproduktionsbolagen Filt AB och A-One Produktion AB. År 2003 

producerade de hela programserier åt SR. Samma år startades produktionsbolaget Massa 

Media AB, de gjorde sin första produktion åt SR 2006.  

 

Mot bakgrund av de ständiga kraven på mångfald, den ökade konkurrensen från andra 

medier och den snabbt föränderliga omgivningen, tog SR år 2004 initiativet till att starta 

projektet 2010.  Projektet innebär att en del av programverksamheten läggs ut på externa 

bolag och 222 miljoner frigörs för att finansiera detta.  

 

Våren 2006 sänds radioprogrammet Söndagsskolan i P4 som var producerat av tv-

produktionsbolaget Baluba. De bestämde sig för att gå i på marknaden efter att SR kontaktat 

dem med en förfrågan om de ville producera radioprogram. De såg en möjlighet till ett nytt 

affärsområde. 

 

Proposition ”Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst”44 antogs av 

riksdagen i juni 2006 och behandlar Sveriges Radios åtgärder för ökad mångfald i 

programutbudet. I propositionen står det bland annat att SR har som krav att verka för 

mångfald i all programverksamhet genom stor variation i produktionsformer. Vid sidan om 

en betydande egen programproduktion skall utläggningar, samarbetsprojekt och inköp av 

program bidra till denna variation likaså utomstående medverkan i den egna 

programproduktionen.45  

 

För produktionsåret 2007 kommer SR:s budget för extern produktion ligga på 110 miljoner 

kronor. SR:s vd, Peter Örn menar att det är en realistisk nivå då produktionsmarknaden för 

radio fortfarande är under uppbyggnad.46 Avsikten är att öka anslagen till den externa 

produktionen successivt samtidigt som marknaden växer och SR kan frigöra mer låsta 

resurser tills man kommer i nivå år 2010.47 

                                                
44 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?Media=Print&&nid=37&dok_id=GT03112&rm= 
2005%2f06&bet=112, 2006-12-19 
45 Ibid 
46 http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=12261, 2006-12-21 
47 Intervju, SR, 2006-12-05  
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4.3 Tidslinje 
1960 
1960 års radioutredning reser krav på mångfald och ökat samarbete med utomstående. De fast anställda ska minska i antal. 

1981 
Ideella föreningar får sända närradio. SR:s monopol kvarstår. 
      
1993 
Riksdagen fattar beslut att tillåta reklamfinansierad privat lokalradio. 85 frekvenser auktioneras ut till högstbjudande. 
Monopolsituationen är bruten. 

1995 
SR P3 har en lyssnarfrekvens på 17 %    
      
1998 
EFTI producerar som första externa produktionsbolag programmet Klagomuren och sänds i åtta program. Inga ytterligare 
externa bolag anlitas för extern produktion förrän samtal förs med A-One och Filt 2002. 

2001/2002 
LAS skärps vid årsskiftet 2001/2002. Detta påverkar SR:s anställningsförfarande i stor utsträckning. Projektanställningar blir ett 
problem. 

      
2002 
Bolagen A-One och Filt bildas. 
      

2003 
A-One och Filt producerar egna programserier åt SR. Bolaget Massa Media bildas.  

2004 

Initiativ till projektet SR 2010 tas av SR:s vd, Peter Örn. En omfattande förstudie inleds. Fasta resurser ska omvandlas till 
rörliga. 245 miljoner ska läggas på extern produktion år 2010. 
      
2005 
SR inleder samtal med produktionsbolag som kan bli framtida leverantörer.  
      
2006 

SR P3 har en lyssnarfrekvens på 11,5 %. En anledning till de sjunkande lyssnarsiffrorna antas vara ökad konkurrens från 
reklamradion. 
Produktionsbolaget Baluba producerar programserien Söndagsskolan i P4.  
SR skriver avtal med de produktionsbolag som får producera programserier under 2007.       

2007 
Projektet Sveriges Radio 2010 inleds.  
1900 anställda skal bli 1500. Lokaler och resurser skall frigöras för att skapa en mer flexibel organisation. SR lägger ut 
program för 110 miljoner kronor, en ökning på 30 miljoner från året innan. 
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4.4 SR:s roll som beställare  
Redan inför 2007 har Sveriges Radio som mål att påbörja arbetet med de uppsatta målen för 

projektet 2010. Övergången till att arbeta mer med externa produktionsbolag har inneburit en 

rad förändringar för Sveriges Radio som organisation. En av dessa förändringar är Sveriges 

Radios roll som beställare av radioprogram som inneburit nya samarbetsförhållanden mellan 

SR som beställare och produktionsbolagen som leverantörer. 

 

Inför 2007 har Sveriges Radio gått ut med en förfrågan till produktionsbolag, både TV- 

bolag och till produktionsbolag som de redan samarbetar med för att höra om de är 

intresserade av att producera radioprogram som följer de riktlinjer som SR har att rätta sig 

efter. Produktionsbolagen har lämnat programförslag och gjort korta pilotprogram. Om 

Sveriges Radio tyckt att programidéerna varit bra har de köpt in programmen från 

produktionsbolagen.  

 

Produktionsbolagen har i denna beställningsfas upplevt att Sveriges Radio har en del kvar att 

lära när det kommer till att arbeta mot produktionsbolag. En aktör berättar att förhandlingar 

drar ut på tiden, tidsramar överskrids och villkoren i avtalen ändars under arbetets gång. Han 

beskriver hur han under förhandlingarnas gång upplevt Sveriges Radio som en byråkratisk 

organisation där det är många som har åsikter om hur saker ska gå till. En återkommande 

problematik gäller programkostnader. Produktionsbolagen upplever att SR har liten 

förståelse för de kostnader som måste täckas. På ett av produktionsbolagen tror man att det 

kan bero på att SR ser på produktionskostnader som fasta och att de inte satt sig in i hur 

externa produktionsbolag jobbar.  

 

Aktörerna saknar en exekutiv producent i produktionsarbetet, en person som agerar som 

verkställande producent och har det övergripande ansvaret. De har efterlysts en sådan 

position från produktionsbolagens sida. Från aktörssidan upplevs SR som en mycket 

centralstyrd och byråkratisk organisation där det är många som ska säga sitt innan man kan 

få en produktion att rulla. De aktörer som idag finns på marknaden har alla tidigare 

erfarenhet av SR:s organisation. De vet hur hierarkin ser ut och hur de ska hantera den, men 

för ett nystartat bolag kan den bli svår att förstå sig på. Men aktörerna ser en förändring.  En 

av våra respondenter menar att det är först nu börjar bli lite ordning på SR:s upphandlingar. 

Hos SR håller man med om att det tidigare inte fungerade helt bra. Eva Blomquist, 
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programdirektör på utbudsenheten som sköter en stor del av upphandlingen förklarar att de 

tidigare inte haft någon rutin på att beställa externt, men att de numer försöker hålla ihop 

förhandlingarna från SR:s sida för att agera professionellt.48 

 

4.5 Konkurrenssituationen 

Bolagen har hittills upplevt att det inte funnits någon konkurrens i branschen. Eftersom det 

bara funnits ett fåtal aktörer och de har varit väldigt nischade har de inte konkurrerat mellan 

varandra. Inför 2007 har det inte heller upplevt någon konkurrens. SR väljer ut vilka som ska 

få producera vad, det har inte varit så att produktionsbolagen har fått påverka vilka 

produktioner de ska få. Något samarbete mellan bolagen finns inte. 

 

4.6 Monopolsituationen 
Sveriges Radio är den enda aktör som köper in redaktionella radioprogram. 

Radioproduktionsbolagen beskriver marknaden som en monopolmarkand där Sveriges Radio 

kan diktera villkoren. För de små bolagen kan detta bli problematiskt då SR ibland kan stå 

för upp till 85 procent av deras totala intäkter. För dem blir långsiktighet och stora 

produktioner viktigt om de inte ska hamna i ekonomiska trångmål. Beroendesituationen för 

de mindre aktörerna gör dem sårbara för förändringar från SR:s sida. Produktionsbolagen får 

av skatterättsliga skäl inte ha enbart en uppdragsgivare utan måste söka andra 

uppdragsgivare. För de renodlade radioproduktionsbolagen står den redaktionella 

radioproduktionen för SR för den största inkomstkällan. 

 

Sveriges Radio ser sig dock som en marknadsmässigt kommersiell aktör och ser denna 

utveckling som en ren affärsmässig ingång på en markand. De har inte spekulerat i om denna 

bransch skulle avvika från andra branscher, utan utgångspunkten har varit att alla som ger sig 

in i branschen får göra kalkyler utifrån det de vill åstadkomma och utifrån deras 

verksamhetsidé. Det är ett samspel i denna bransch precis som det är på andra områden säger 

Jan Engdahl, ansvarig för projektet SR 2010. 

 

Thomas Lundkvist på Mediakompetens menar att problematiken med 

radioproduktionsmarknaden är den att produktionsbolagen verkar på en monopolmarknad 

med enbart en kund att leverera till. Han menar att det är klart att Sveriges Radio kommer att 
                                                
48 DN Ekonomi, Allt flerradioprogram görs utanför radiohuset, 2007-01-03 
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hitta leverantörer men frågar sig hur de ska stimulera marknaden. Det uppstår en obalans 

som kanske inte är så bra för Sveriges Radio, fortsätter han. 

 

4.7 Kommersiell radio 
Riksdagen delade 1993 ut 85 tillstånd till egen sändningsmöjlighet (frekvens) inom ett 

sändningsområde som täcker en eller flera kommuner. De 85 tillstånden fördelades via ett 

auktionsförfarande där den högstbjudande erhöll koncessionen under en åttaårsperiod mot 

erläggande av en årlig avgift. Merparten av koncessionerna ropades in av en handfull 

aktörer, som genom att uppträda under olika juridiska personer uppfyllde lagens krav på 

spritt ägande. De större aktörernas manöver för att följa regelverket har medfört att 

ägarstrukturen på den privata lokalradiomarknaden kommit att bli komplicerad.49  

 

Den kommersiella radiobranschen har allt sedan starten 1993 haft ekonomiska problem. 

Fördelningen av tillstånd efter auktionsförfarande ledde till mycket höga avgifter och 

reklamintäkterna har för många stationer inte kunnat täcka kostnaderna.50 De stationer som 

satsade på journalistiskt utformade program fick snabbt svårigheter på marknaden liksom de 

som inriktade sig på klassisk musik. Efter en tid kom utbudet i samtliga kanaler att utgöras 

av populärmusik i olika format blandad med korta nyhetskommunikéer. Trots lagstiftarnas 

intentioner om självständiga, lokalt förankrade radiostationer bildades snabbt olika former av 

nätverk uppbyggda dels på ägarsamband och dels på samordnad programverksamhet 

och/eller reklamförsäljning. Möjligheten till ökad konkurrens inom redaktionell radio och 

utvecklingen av en produktionsbolagsmarknad liknande den för tv uteblev. 51 

 

4.7.1 Aktörernas syn på den kommersiella radion 

I och med den kraftigt föränderliga mediemarknaden är det inte enligt vissa av de aktörer vi 

intervjuat en fråga om den kommersiella radion kommer att börja sända redaktionellt 

material, utan när. Andra aktörer tror att det finns alldeles för lite pengar i reklamradion för 

att det överhuvudtaget skall bli aktuellt. Bitte Spiik och Jan Engdahl menar att SR skulle 

välkomna ett nytt läge där privatradion började sända redaktionellt innehåll. Men de är 

tveksamma till om de stora aktörerna MTG och SBS52 kan finna kommersiell grund för 

                                                
49 Nordicom, Den svenska Mediemarknaden, Medienotiser 3/2005 
50 RTVV, Medieutveckling 2006 
51 Nordicom, Den svenska Mediemarknaden, Medienotiser 3/2005 
52 SBS, tidigare Scandinavian Broadcasting System. Idag endast SBS 
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detta. ”Jag är övertygad om att de har räknat på det och funnit att det inte är tillräckligt 

lönsamt”, säger Jan Engdahl vid intervjutillfället. 

 

Li Skarin på Massa Media har en helt annan uppfattning om den kommersiella radions 

utveckling och framtid. Hon är övertygad om att den kommersiella radions enda väg är att 

börja producera redaktionell radio på kommersiella villkor och skulle välkomna en 

förändring och förnyelse av den kommersiella radion. Thomas Lundkvist på 

bemanningsföretaget Mediakompetens konstaterar att SR i dagsläget inte har någon egentlig 

konkurrens, men att det snabbt kan komma att förändras. Han tycker sig se tendenser hos de 

kommersiella radiostationerna att gå mer mot att göra så kallad talk radio.53 Dock, fortsätter 

han, är det fortfarande lite pengar i reklamradion och produktionerna är mycket slimmade 

och billiga. Thomas Lundkvist menar att det ska mycket till innan det uppstår en marknad 

med köpare av radioprogram. 

 

Även John Maxe på Baluba tror på en utveckling av den kommersiella radion. Han anser att 

den kommersiella radion idag ser ut på i stort sett samma sätt i alla större kanaler. Detta är en 

åsikt som delas av alla respondenter. John Maxe tror också på en utveckling mot talk radio 

där den kommersiella radion går sin egen väg och utvecklar en egen gren som låter 

annorlunda än vad public service gör idag. Han ser ingen anledning till att det inte skulle gå 

att göra lättproducerad, billig radio på kommersiella villkor. 

 

På Filt och A-One tror man inte på den kommersiella radion som beställare som det ser ut 

idag. Men om villkoren för kommersiell radio skulle förändras så att det blev ekonomiskt 

möjligt för reklamradion att satsa på redaktionell radio skulle de vara positivt inställda. 

 

4.8 Utveckling av medievanor 
Medievanor är kopplade till livsstil och teknik. ”Medieforskare tror att det kommer att bli 

markanta ändringar i medievanorna hos en stor del av befolkningen när 40-talisternas 

dominans släpper, någon stans mellan år 2010 och 2020. Länge ökade den tid vi dagligen 

använder medier, men de senaste åren, när utbudet blivit allt större, har den minskat… 

Hittills har radion klarat sig bra i konkurrensen, men det finns tecken som tyder på att 

                                                
53 Talk radio är ett radioformat som har stort inslag av lyssnarintegration. Formatet är vanligt i amerikansk radio. 
Oftast leds programmet av en programvärd som tar emot samtal från lyssnare som vill prata med 
programvärden eller dennes gäster. Källa: en.wikipedia.org/wiki/Talk_radio, 2007-12-27 
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begreppet radio blivit mer diffust. Ljudströmmar, med egenskaper som påminner om radio, 

finns på fler och fler ställen och den traditionella radioapparaten är inte längre lika självklar. 

Medievanorna hos de yngre ser också annorlunda ut och förändras snabbare, till exempel har 

12-24-åringar börjat byta ut tv-tittande mot Internet under kvällstid”.54 

 

Webbradion har blivit ett självklart komplement till den analoga radion. Samtliga 

radiostationer sänds även på webben. Det finns även ett stort utbud av radiostationer som 

enbart sänder på webben. Radio via mobilt Internet är ett nytt sätt att distribuera radio på via 

mobiltelefonen. Det sänds även radio i flera digitala tv-kanaler.55 

I december 2005 lämnade kulturminister Leif Pagrotsky besked om att regeringen valde att 

inte gå vidare med satsningen på den digitala radiotekniken dab, digital audio broadcasting. 

Tio års planer och 400 miljoner kronors investering gick till stor del om intet.56 SR:s vd, 

Peter Örn, fick i uppdrag att återkomma med nya förslag till kanalstruktur. Det är fortfarande 

oklart vilken digital rundradioteknik som ska användas i framtiden, SR fortsätter dock med 

försökssändningarna i dab i ytterligare tre år.57 

 

SR kommer i framtiden satsa på möjligheten att kunna lyssna på public service-radio via 

satellit-tv. Därutöver tänker de fortsätta att utnyttja olika plattformar för att nå publiken, som 

webb och mobil.  

 

De olika teknikerna för rundradiosändning är inget som produktionsbolagen bryr sig särskilt 

mycket om. Substituten till den etersända radion påverkar inte deras uppgift som leverantörer 

av radioprogram till SR. Däremot finns en yttre marknad för så kallad ”podcasting”. En 

Podcast är ett ”radioprogram” som sänds på Internet, som man kan lyssna på när man vill i 

sin mp3-spelare eller i sin dator. Produktionsbolaget Filt har producerat ett 

matlagningsprogram för Arla som finns att ladda hem på Arlas hemsida. Tankesmedjan 

Timbro har sedan den femte januari en programserie om tolv program att ladda hem som 

podcast. Här ser produktionsbolaget Filt en möjlig marknad och hoppas kunna minska sitt 

beroende av SR genom att producera ljudmedier i en större utsträckning än tidigare till andra 

aktörer än SR. 

                                                
54 SR 2010 Delrapport 1:2 
55 http://www.rtvv.se/se/Om_media/Det_svenska_radiolandskapet/, 2007-01-02 
56 SvD, Radion satsar på sattelit och webb, 2006-02-09 
57 http://sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?ProgramID=2205, 2007-01-02 
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4.9 Förutsättningar i branschen  
4.9.1 Regelverk för SR och de externa produktionsbolagen 

Sveriges Radio är ett public service företag och har regelverk och riktlinjer som de måste 

följa. Företaget ska verka för mångfald och vara en radio i allmänhetens tjänst. Vidare måste 

de följa sändningstillståndet58 som riksdagen beslutar om och som regering utfärdar för flera 

år i taget. Det är Sveriges Radio som bestämmer innehållet i alla program, ingen utanför 

företaget kan påverka vad som sänds och inte sänds.59  

 

De externa bolagen, som Sveriges Radio köper program ifrån måste utöver 

sändningstillstånd följa skattelagstiftningen och arbetsrätten. Även det som gäller 

anställningsförhållanden innebär att de inte får vara anställningsliknande utan det måste vara 

rena köpförhållanden.60 Dessutom måste bolagen sköta sig när det kommer till skatteskulder, 

obetalda räkningar och krav som Sveriges Radio ställer vad gäller kvalitet på programmen 

och bolagens anställningsförfaranden inom det egna företaget. Där har Sveriges Radio stor 

påverkan på bolagen.61 Produktionsbolagen följer samma programregler som de anställda på 

Sveriges Radio, det handlar om att de ska vara oberoende och sakliga. Programmen och 

redaktionen fungerar på samma sätt som en redaktion på Sveriges Radio, det är samma 

villkor som gäller. Bolagen är däremot bundna till avtalen som görs med Sveriges Radio och 

de avtalen kan se olika ut från bolag till bolag.62  

 

Produktionsbolagen uppger att de genom att arbeta externt för Sveriges Radio tänker mer på 

att följa public service stadgarna, de blir mer tydliga och kanske ännu mer viktiga att följa. 

Om de gör fel kan det uppstå ekonomiska följder som kan slå hårt mot ett litet bolag.  

 

                                                
58 http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/2350/1614.pdf, 2006-12-09 
59 http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&Artikel=668543, 2006-12-09 
60 Intervju, SR, 2006-12-05   
61 Intervju, SR, 2006-12-05 
62 Intervju, Filt AB, 2006-12-12 
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4.9.2 Incitament för engagemang  

”… vissa tror att det är som reklambranschen, att man kan tjäna pengar på att jobba med 

det här… man måste jobba med det här för att man vill jobba med ljudradio och sen få 

pengar så att det räcker till kostnader och kanske lite till, men inte om syftet är att bli rik. Då 

kan man göra någonting annat”.63 

 

Den nya radioproduktionsmarkanden blir ett nytt affärsområde att ge sig in på för nya 

produktionsbolag och redan etablerade produktionsbolag som bestämmer sig för att satsa på 

att producera redaktionell radio. Sveriges Radio har som målsättning att 2010 lägga ut 222 

miljoner kronor på externa produktionsbolag. Radioproduktionsbranschen är en liten 

marknad, men en summa på 222 miljoner betraktas ändå som liten av de flesta bolag som vi 

varit i kontakt med. Sveriges Radio ser utifrån deras eget perspektiv att samarbete med TV-

bolag som vill producera radio att den ökar sannolikheten att det blir bärkraftiga bolag och 

samarbetspartners.64 Många TV-produktionsbolag har tackat nej till att producera radio på 

grund av de små vinstmarginaler som de kan uppnå med att producera radio. De små 

radioproduktionsbolagen drivs av personer som tidigare haft anknytning till Sveriges Radio 

antingen som projektanställd eller visstidsanställd. De producerar radio på grund av andra 

orsaker än att uppnå vinstmarginaler. De gör det utifrån intresset av att arbeta med radio som 

medium. Det är viljan att skapa något kreativt som driver dem som entreprenörer därför 

startar de sina bolag nu när de får chansen att producera redaktionell radio utan att behöva 

arbeta på SR där anställningsförutsättningarna är begränsade. I och med LAS reglerna 

ändring blev det dessutom svårare att vara projektanställd.  

 

                                                
63 Intervju, Filt, 2006-12-12 
64 Intervju, SR, 2006-12-05 
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5 ANALYS 
 
Vi ska i vår analys försöka tillämpa de olika teorier, modeller och begrepp vi ställt upp för att 

undersöka vårt empiriska material. Våra teorier och begrepp skall ses som verktyg. Analysen 

syftar till att se hur tillämpbara dessa är för att identifiera mönster och sammanhang som 

påverkat den redaktionella radiobranschens tidiga utveckling. 

 

5.1 Branschutvecklingsanalys 

Gemensamt för Gratzers avhandling, Schumpeters utvecklingsteorier och Porters 

branschutvecklingsteorier är att de utgår från viljan att se på en bransch hela livscykel. 

Schumpeters utvecklingsteori börjar i nybildandet av företag och slutar i företagsdöden. Han 

talar om en process av kreativ förstörelse som en nödvändighet för förnyelse och att 

förnyelsens konsekvens är avveckling. Alla tre författarnas texter har varit intressanta för oss 

för att söka förståelse för de processer och faktorer som påverkar radiobranschens tidiga 

utveckling. Det finns en problematik i att tillämpa teorier som ser retroaktivt på branschers 

uppgång och fall när man vill undersöka en bransch som befinner sig i ett initialt skede. Och 

eftersom vi endast undersöker en liten del av de hela cykler som dessa författare tar upp kan 

vi enbart använda en bråkdel av de teorier och begrepp som de använder.  

 

Ytterligare ett problem i tillämpningen av dessa teorier är att de mer eller mindre utgår från 

förutsättningar som enbart skulle kunna nås i nationalekonomins ”fullkomligt 

konkurrerande” branscher. Den bransch som vi undersökt befinner sig dels i ett så pass tidigt 

stadium att dess slutgiltiga struktur är långt ifrån känd och dels kännetecknas denna bransch 

av en monopolmarknad. 

 

Schumpeters teori har varit tillämpbar för oss då vi använt oss av hans individorienterade 

ansats, för att med den kunna identifiera vilka individer som varit drivande i denna 

branschutvecklingsprocess. Vi har sett de bakomliggande orsaker till hur utvecklandet av en 

ny bransch kunde möjliggöras. Med hjälp av Schumpeter har vi kunnat identifiera 

företagarnas bakgrund och deras drivkraft till etablering i den nya branschen.  

 

Med Porters femkraftsmodell kan vi se branschens initialstruktur som kännetecknar 

branschens tidiga skede. Modellen kan identifiera de olika krafter som finns i branschen och 



 36  
 

 

hur de påverkar varandra. Vi kan även se att marknaden är en monopolmarknad och att den 

drivs av köparens förhandlingsstyrka. Branschen är i ständig förändring och olika aktörer 

påverkar den. Med modellen har vi sett de grundläggande särdragen hos denna bransch, vad 

gäller konkurrensen, potentiella etablerare och tryck från substitutprodukter. Porter ser mer 

på hur en redan befintlig bransch utvecklas och ser mindre på de bakomliggande individerna 

som driver branschutvecklingen. Modellen fokuserar endast på konkurrensen i branschen 

vilket i det här fallet blir ännu mer problematiskt att tillämpa, då denna bransch har en nästan 

obefintlig konkurrens.  

5.2 Analys utifrån utvecklingsprocessen  

5.2.1 Historisk analys av en branschs framväxt: Den makroekonomiska 
omgivningen 

I Karl Gratzers avhandling Småföretagandets villkor tar han upp begreppet makroekonomisk 

omgivning, samhälleliga omständigheter som påverkar utvecklingen i stort. Projektet 

Sveriges Radio 2010, som vi anser vara startskottet för utvecklandet av den redaktionella 

radiobranschen, föranleddes av olika makroekonomiska orsaker. Med hjälp av Gratzers 

avhandling har vi kunnat göra en historisk tillbakablick och identifiera flera orsaker som vi 

anser vara avgörande för den utveckling som vi kan se idag. Dessa är: 

• 1960 års radioutredning där man kom fram till att de fast anställda skulle 

minska i antal och projekt- och frilansanställningar blev vanliga. 

• En annan viktig makroekonomisk faktor var avregleringen av 

radiomarknaden 1993. SR tappade lyssnare i grupper där de tidigare varit 

starka. 

• Det har under flera års tid ställts krav på SR att de ska verka för mångfald i 

all programverksamhet. Samarbetsprojekt och inköp av program ska bidra 

till detta. De kraven har funnits i sändningstillstånden och propositioner.   

• Den sista makroekonomiskt viktiga faktorn som föranledde projektet SR 

2010 var LAS-skärpningen vid årsskiftet 2001/2002. SR som sedan 60-talet 

haft ett stort antal visstidsanställda tvingas nu vidta åtgärder för att inte 

tvingas anställa dessa permanent. Många uppmanas att bilda bolag för att 

kunna fortsätta erbjuda sina tjänster till SR. 
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5.2.2 Initiativ och marknadssug 

Karl Gratzer beskriver i sin bok en utveckling av Schumpeters utvecklingsteori för att 

studera omvandlingsprocessen där industrin indelas i avancerande, stagnerande och vikande 

branscher. Eftersom vi undersöker en bransch som befinner sig i det tidigaste skedet i sin 

utveckling kan vi identifiera denna som en avancerande bransch. För de avancerande 

branscherna redogör Gratzer för ytterligare en indelning som pekar på hur expansionen skett. 

Det kan vara fråga om ett utpräglat ”marknadssug”, det vill säga initiativ från 

efterfrågesidan. Om däremot företagets egna insatser har varit den drivande kraften bakom 

expansionen karaktäriseras förloppet som ”marknadsexpansion”. Gratzer talar också om 

initiativtagaren till förändringar. Då vi tydligt kan se hur SR tagit initiativet till att med SR 

2010 inbjuda till öppnandet av denna nya bransch kan vi här se att det är fråga om ett 

utpräglat marknadssug där SR som köpare också står som initiativtagare till förändringen.  

 

Om branschens utveckling kom från ett utpräglat marknadssug där SR som beställare stod 

som initiativtagare ser vi en utveckling mot en marknadsexpansion där några av aktörerna 

redan idag tagit initiativet att driva på utvecklingen och skapa sina egna marknader för deras 

produkt som i förlängningen är, ljudströmmar. Exempel på detta är de poddradiosändningar 

som Filt gjort för Arla och Tankesmedjan Timbros radioprogram som läggs ut till 

allmänheten via respektive beställarens hemsidor. Just denna förmåga att återuppfinna sig 

själv och att använda de medel man har för att hitta nya vägar är kännetecknande för 

Schumpeters entreprenör.  

 

5.2.3 Entreprenören som en drivande faktor 

Schumpeter har en teori om entreprenören där han identifierar entreprenörskap som 

förmågan att kombinera vad som redan existerar på ett nytt sätt. Han talar också om hur 

entreprenörskap kan klassificeras in i fem huvudtyper varav två av dessa är; en ny marknad 

öppnas och; en bransch organiseras på ett nytt sätt. I ett system där jämvikt är förhärskande, 

menade Schumpeter, så inträffar inga större förändringar. Den schumpeterska 

individorienterade ansatsen är ett verktyg för att skilja ut de individer som är aktiva element i 

ekonomisk omvandling från dem som redan upprepar redan kända produktionsprocesser och 

gamla kombinationer.  

 

Genom att använda Schumpeters teori om entreprenören har vi kunnat identifiera aktörer 

som genom de tidigare makroekonomiska förändringarna kunnat använda de nya 
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förutsättningarna för att gå in i en ny bransch. SR stod för initiativet att öppna upp en ny 

bransch, de nuvarande aktörerna agerade utifrån omständigheterna och blir således 

entreprenörer. Här uppstår utrymme för subjektiv tolkning; vem är entreprenör och vem är 

imitatör? Schumpeter säger att den och bara den som genomför innovationen kan betecknas 

som entreprenör. Han gör en distinktion mellan dem som genomför någonting nytt och dem 

som imiterar det som redan är befintligt.65 Är det då de två produktionsbolagen Filt och A-

One som är entreprenörerna eftersom de var först ut år 2002. Eller är alla produktionsbolag 

vi intervjuat entreprenörer? Den här diskussionen kan föras hur långt som helst. Även 

Schumpeter verkar ha haft problem med att formulera en absolut definition. Schumpeter är 

ibland inkonsekvent i definieringen av begreppet och formar det ibland efter kontexten. Vår 

tolkning av entreprenörersrollen blir i det här fallet de som förvaltar möjligheterna i 

öppnandet av en ny bransch och samtidigt utmanar traditionens makt och prövar nya tidigare 

outforskade vägar. Om de lyckas med detta och blir framgångsrika kommer, enligt 

Schumpeter, andra personer att följa i deras fotspår. Dessa aktörer skulle då komma att kallas 

imitatörer. 

 

Enligt Schumpeter är den viktigaste drivkraften till innovationer vinst. Tillkomsten av 

framgångsrika innovationer bildar sedan en kedjereaktion där nya företagare önskar få en del 

av det som Schumpeter kallar monopolvinst. Det vill säga de vinster som de tidiga 

entreprenörerna tack vare sitt försprång i branschen har tillgång till. De entreprenörer som 

idag agerar i branschens innovationsfas (se bild 3.2) och tar del av SR:s miljoner kommer 

alltså enligt Schumpeter att inspirera och aktivera nya aktörer. Dessa kommer dock aldrig att 

kunna benämnas entreprenörer. De går in i branschutvecklingen efter innovationsfasen och 

imiterar då, enligt Schumpeter, de tidiga entreprenörerna och innovationen övergår i rutin.  

 

Monopolvinsten i den redaktionella radiobranschen är eventuellt inte så lockande som 

Schumpeters teori förutsätter. Många av de stora tv-produktionsbolagen agerar avvaktande 

och försiktigt på SR:s inbjudningar till radioproduktionsbranschen. Vinstmarginalerna är för 

små för att de stora aktörerna ska kunna se några ekonomiska fördelar att agera. Om 

beställningarna och engagemangen är för kortsiktiga får bolagen svårt att planera och räkna 

långsiktigt på produktionerna. Detta kan komma att bli ett allmänt problem för branschens 

                                                
65 Gratzer, (1998) 
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aktörer då det skapar osäkerhet om framtiden. Om företagen ska ta risker och investera borde 

SR rimligtvis kunna lämna långsiktiga garantier och kontrakt. 

 

5.2.4 Branschutvecklingsprocessen 

Nedan visar vi hur de olika faktorerna sammanlänkade bildar en branschutvecklingsprocess i 

fem steg. Processen redogör för branschens initiala skede. 

 

1: De bakomliggande makroekonomiska orsakerna visar på historiskt avgörande beslut och 

händelser som påverkat beslutsprocesser i ett senare skede. 

2: Ett marknadssug uppstår från monopolaktören SR.  

3: SR tar initiativet att med SR 2010 bjuda in aktörer till en ny radioproduktionsbransch 

4: Aktörer ser möjligheter i branschen; dessa kallas entreprenörer. 

5: Aktörerna bidrar till marknadsexpansion genom att utveckla nya produkter och finna nya 

målgrupper. 

 

5.3 Porters branschutveckling 
Porters teori om branschutveckling kompletterar Gratzers och Schumpeters syn på 

utveckling på ett bra sätt. Även Porter vill se bakom processen för att verkligen försöka 

förstå vad som driver den. Dessa kallar han för de evolutionära processerna.  

 

Branschen befinner sig i nuläget i vad man enligt Porter skulle kunna kalla en initialstruktur. 

Porter menar att denna struktur vanligen är långt ifrån det utseende den kommer att anta 

senare i sin utveckling. Initialstrukturen är följden av en kombination av branschens 

bakomliggande ekonomiska och tekniska särdrag, begränsningarna i början på grund av att 

branschen är liten och färdigheterna och resurserna hos de företag som är tidiga etablerare. 

De evolutionära processerna för branschen mot dess potentiella struktur vilken, som Porter 

påpekar, sällan är helt känd då en bransch utvecklas.  

 

5.4 Branschstrukturell analys  
Porters femkraftsmodell visar branschens centrala strukturdrag och de faktorer som påverkar 

densamma så som den ser ut idag. Femkraftsmodellen fokuserar på konkurrens och 

företagens konkurrensposition inom branschen. Utifrån denna kan vi identifiera 

leverantörerna och den enda köparen, som är Sveriges Radio. Porters modell utgår i sitt 
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teoretiska utförande från ett neoklassiskt synsätt där marknaden befinner sig i perfekt 

harmoni. Vid tillämpningen blir det tydligt att teorin skiljer sig från verkligheten. På många 

sätt skiljer sig radioproduktionsbranschen från andra branscher, inte minst på grund av att 

den befinner sig i sitt initialskede, men också därför att det är en bransch i stor obalans med 

en monopolaktör som ende beställare.  

 

5.4.1 Potentiella etablerare  

Osäkerheten för den här branschen är stor, att ge sig in på marknaden för nuvarande innebär 

små vinstmarginaler. Detta har gjort att större etablerade bolag redan har avstått från att ge 

sig in på denna marknad. Många av de större, etablerade tv-produktionsbolagen anser att det 

är för små vinstmarginaler för att de ska vara villiga att ge sig in i branschen. Men om en 

utveckling går åt rätt håll (ur deras perspektiv) finns inga praktiska hinder för dem att ge sig 

in i branschen. Många av de potentiella etablerarna kan identifieras bland dem som tidigare 

varit projektanställda på SR. Det kan konstateras utifrån ägarstrukturen i de nu existerande 

produktionsbolagen som vi granskat. Alla nyckelpersoner i bolagen har tidigare varit 

projektanställda på SR. När LAS reglerna ändrades blev det svårare att vara projektanställd 

på SR. Det ledde till att korttidsanställda istället startade egna bolag. Däri finns en stor 

potentiell grupp av nya etablerare. 

 

5.3.2 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter  

Marknaden kännetecknas av en monopolsituation och en väldigt begränsad konkurrens då 

det bara finns ett fåtal aktörer. Radioproduktionsbolagen i denna bransch är små och de flesta 

inom bolaget har tidigare haft anknytning till Sveriges Radio. Monopolsituationen gör att 

denna bransch blir annorlunda utifrån Porters teori där branschen består av flera köpare och 

där det råder fri konkurrens. Bolagen är inte inbördes beroende av varandra och det finns 

ingen samverkan mellan dem. Det är SR som vänder sig till olika aktörer som de känner till 

med förfrågan om de kan producera radioprogram. Det finns ingen uttalad 

konkurrenssituation som bolagen upplever det, men branschen befinner sig ännu i sitt initiala 

skede. 

5.4.3 Köparens förhandlingsstyrka  

Sveriges Radio besitter en stark förhandlingsstyrka eftersom de är den enda kunden. Som det 

ser ut idag är det SR som bestämmer vad som ska produceras och vem som ska göra 

programmen. När projektet SR 2010 startades har SR som organisation förändrats, en av de 

nya uppgifterna är att köpa in program från externa produktionsbolag vilket de har liten 



 41  
 

 

erfarenhet av. Trots det kan de tack vare sin storhet på många sätt diktera villkoren utifrån 

sina egna preferenser. Produktionsbolagen kan inte vända sig till någon annan köpare med 

samma produkt eftersom någon sådan inte finns.  

 

5.4.4 Leverantörens förhandlingsstyrka  

Produktionsbolagen har i sin tur sina egna leverantörer. De köper in tekniskutrustning som 

kan vara mikrofoner, bandspelare, datorer osv. Men de priserna är oftast inte 

förhandlingsbara utan fasta. Däremot förhandlar produktionsbolagen i stor utsträckning med 

frilansare. Konkurrensen mellan frilansarna är hård, då det alltid finns någon annan som kan 

göra samma arbete för mindre pengar. Därav kan man se att frilansarna sitter i en mindre 

fördelaktig förhandlingssituation, men samtidigt kan man se det som att de fått ett ökat utbud 

av arbetsgivare. Tidigare var de tvungna att vända sig till jätten SR för att arbeta med 

radioproduktion. Utrymmet för att utveckla relationer och utveckla samarbeten på olika sätt 

torde med branschens uppkomst öka med en ökad mångfald av uppdragsgivare. 

  

5.3.5 Tryck från substitutprodukter  

Substituten på marknaden utgör inget omedelbart hot för leverantörerna. Det är snarare en 

möjlig utvidgning av den egna verksamheten, de får potentiellt fler kunder att sälja sina 

produkter till. De substitut vi kan identifiera är poddradio, radio på webben eller att de 

kommersiella kanalerna väljer att börja sända redaktionellt producerat material. Substituten 

bidrar snarare till en ökad positiv konkurrens som gagnar de mindre produktionsbolagen och 

deras förhandlingssituation. Leverantörernas förhandlingsstyrka kan om de utvecklar 

parallella marknader stärkas och de kan nå ytterligare affärsområden och på så sätt sprida 

sina risker. Det totala medieintaget per dag är relativt konstant. Istället är det sättet att ta in 

mediernas utbud som varierar. Då slutprodukten från produktionsbolagen i branschen är 

ljudströmmar spelar det mindre roll hur ljudet konsumeras.  
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6 SLUTSATS 
Uppsatsens frågeställning har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar uppkomsten av 

en bransch samt hur dessa samverkar i den kontext som omständigheterna bjuder. Den 

bransch vi har undersökt är den redaktionella radioproduktionsbranschen. 

6.1 Uppsatsens slutsatser 
 

6.1.1 Påverkansfaktorer och branschens utveckling 

Med hjälp av Gratzers och Schumpeters teorier som verktyg har vi kunnat identifiera 

bakomliggande och samtida faktorer som påverkat branschens uppkomst och utveckling, 

vidare har vi kunnat identifiera de entreprenörer som utnyttjat det marknadssug som uppstod 

från SR: s sida. Dessa fem faktorer visar branschens utvecklingsgång, dess process mot en 

framtida potentiell struktur.  

 

1: De bakomliggande makroekonomiska orsakerna visar på historiskt avgörande beslut och 

händelser som påverkat beslutsprocesser i ett senare skede. 

2: Ett marknadssug uppstår från monopolaktören SR.  

3: SR tar initiativet att med SR 2010 bjuda in aktörer till en ny radioproduktionsbransch 

4: Aktörer ser möjligheter i branschen; dessa kallas entreprenörer. 

5: Aktörerna bidrar till marknadsexpansion genom att utveckla nya produkter och finna nya 

målgrupper. 

 

6.1.2 Branschens struktur 

Porters femkraftsmodell visar på den nya branschens struktur, dess initialstruktur. Den visar 

att det är en bransch med många potentiella etablerare. Om utvecklingen för branschen är 

gynnsam finns ett stort intresse hos både små och stora aktörer att ge sig in i branschen. 

I nuläget råder begränsad konkurrens men med ett ökande antal produktionsbolag kan 

konkurrensen om SR: s uppdrag komma att hårdna. Köparens och leverantörens 

förhandlingsstyrka befinner sig i kraftig obalans. Då den redaktionella radiobranschen enbart 

har en köpare kan SR i stort sett själva diktera villkoren. De substitut som idag finns för 

radion utgör en möjlighet för produktionsbolagen. Substituten kan erbjuda ytterligare 

affärsområden och stärka produktionsbolagens förhandlingsstyrka.  



 43  
 

 

7 DISKUSSION 

7.1 Avslutande diskussion 

Den redaktionella radioproduktionsbranschen är under uppbyggnad. Utifrån de slutsatser vi 

kunnat dra från vår analys kan vi konstatera att branschen är i sin initiala struktur. Vi kan 

också utifrån teori och empiri konstatera att branschen kommer att förändras ytterligare. SR 

kommer att behålla initiativet till branschens vidare utveckling, både som beställare i 

monopolsituation och den som sitter på de ekonomiska incitamenten.  

 

Alla aktörer i undersökningen är överens om att ökad konkurrens är välkommen. Från SR: s 

sida skulle man välkomna en mer redaktionellt orienterad privatradio. Även om man inte ser 

några sådana tendenser i dagsläget. Produktionsbolagen ser också positivt på en ökad 

konkurrens i branschen och hoppas att det skulle leda till en starkare förhandlingsposition för 

bolagen. Vi ser dock en potentiell risk vid en ökad konkurrens i produktionsbolagsbranschen. 

Obalansen mellan beställare och leverantörer skulle kunna missgynna leverantörernas 

position på marknaden. Utvecklingen skulle då kunna gå mot en situation där SR kan välja 

och vraka bland en mängd ”hungriga” aktörer. Bakom varje produktionsbolag står ett annat 

som är ivriga att ha SR som kund. Här är det viktigt att SR tar sitt ansvar och använder sin 

starka position för att stimulera en sund branschutveckling.  

 

Om man gör en jämförelse med tv-produktionsbolagsbranschen kan man se att de olika 

branscherna har mycket olika ekonomiska utgångspunkter. På tv-sidan finns många köpare 

och stora vinstmarginaler att hämta. Då tv-produktionsbolagsbranschen var självutvecklande 

behövde radioproduktionsbolagsbranschen en injektion från SR för att komma igång.  

 

Tv-produktionsbranschen började i liten skala i början på 90-talet. De monopolvinster de 

tidiga entreprenörerna kunde tillgodogöra sig ledde till en kraftig branschutveckling. Idag är 

den svenska produktionsbolagsbranschen för tv-produktion en miljardindustri. Svensk tv-

produktion har också fått ett internationellt erkännande. Strix säljer sina realityproduktioner 

över hela världen. Tv-produktionsbranschen byggdes upp av både public service och 

kommersiella krafter. Den svenska radioproduktionsbranschen kommer att behöva byggas av 

public service-företaget Sveriges Radio. De kommersiella radiokanalerna spelar nästan 

uteslutande musik. De är inte intresserade av att köpa redaktionellt material. Det verkar de 
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flesta vara överens om. Monopolvinsterna i radiobranschen har inte till närmelsevis lika stor 

attraktionskraft som den tidiga tv-branschens vinstmöjligheter hade på 90-talet. Om de 

ekonomiska förutsättningarna för den kommersiella radion skulle komma att förändras, 

framför allt sändningsavgifterna är idag en betydande ekonomisk börda för de kommersiella 

aktörerna, skulle en potentiellt mycket intressant utveckling kunna ta form. Den ökade 

konkurrensen på beställarsidan skulle kunna öppna upp för en utveckling liknande den på tv-

produktionsmarknaden. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Vi skulle tycka att det skulle vara intressant att vidare undersöka den kommersiella radions 

villkor och förutsättningar i förhållande till den bransch vi undersökt för att ytterligare 

bredda bilden av branschen och dess utveckling. Det skulle också vara intressant att göra en 

jämförande studie av tv-produktionsbolagsbranschen och radioproduktionsbolagsbranschen 

för att se likheter och skillnader i utvecklingsmönster. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuförfrågan 
 
 
 
 
 
Hej, 

 

Våra namn är Victor Nygren och Lena Teofilovska och vi ska skriva en uppsats för 

Södertörns Högskola om projektet SR 2010 och den branschutveckling som kan tänkas 

komma i och med det. 

 

Det skulle vara mycket intressant för oss att få sätta oss ner och prata med er om ert företags 

tankar kring radioproduktion och den branschöppning som SR:s projekt medger. Om era 

förutsättningar på den redaktionella radioproduktionsmarknaden, er syn på projektet SR 

2010 och de möjligheter/begränsningar som detta projekt eventuellt skapar för er.  

 

Uppsatsens syfte är att se vilka möjligheter det finns det för dagens aktörer och potentiella 

etablerare inom radioproduktionsbranschen att utvecklas och växa i en mediemarknad under 

stark förändring. 

 

Vår handledare på Södertörns Högskola heter Tommy Larsson och är doktorand i 

företagsekonomi. 

 

 

 

Tack på förhand med vänlig hälsning  

/ Victor Nygren & Lena Teofilovska 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
Frågor till Sveriges Radio, Bitte Spiik och Jan Engdahl. Ansvariga för projektet SR 2010. 
 
Förändring Projektet SR 2010 
Berätta om projektet SR 2010 utifrån beslutet att ta in extern produktion i en betydligt större 
utsträckning. Är det en successiv förändring?  
Vilka förändringar ser ni i er omgivning som påverkar företaget? 
Vilka aktörer var först? (Filt & Flipper 2002 ?) Vi vill identifiera de första aktörerna. Och 
varför valet föll på denne och hur man tänkte från SR:s sida. 
 
SR:s roll, Hur vill SR att samarbetet med externa produktionsbolag och frilansare ska se ut? 
 
Hur agerar SR som beställare?  
Hur ser beställningsfaserna och beställningsprocesserna ut?  
Hur påverkar ni framtida aktörer?  
Ni har uppmanat journaliststudenter till att ”tänka bolag”, hur aktivt driver ni på expansionen 
av branschen? 
 
Hur ser Sveriges Radio på sin roll som potentiell enda uppdragsgivare?  
Hur kommer förhållandet mellan produktionsbolagen och SR ut?  
Hur ser villkoren ut för dem som vill starta radioproduktionsbolag? 
 
Branschens utformning 
Hur har diskussionerna med de externa aktörerna sett ut?  
Hur tror SR att branschen kommer att utvecklas och växa fram?  
Kommer de stora aktörerna växa ytterligare och ta upp frilansarna, eller kommer frilansarna 
öka i antal?  
Vilka former tror SR att branschen kommer att ta sig?  
Ser ni redan nu ett mönster ur den utvecklingen?  
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med extern produktion?  
Ökar projektet mångfalden? 
 
Institutionella restriktioner 
Vilka regelverk har de externa aktörerna att följa? Vilka möjligheter och begränsningar 
medför dessa? 
Lagar och förordningar?  
Speciella regler för redaktionell radioproduktion?  
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Frågor till produktionsbolag 
 
Innovationsprocessen/bakgrund 
Vilka är ni och vad ni har jobbat med innan ni startade produktionsbolag?  
 
Varför valde ni att starta produktionsbolag? När startade ni ert produktionsbolag?  
 
Hur möjliggjordes er introduktion på den redaktionella radioproduktionsmarknaden? 
Hur gick ni till väga för att etablera er på marknaden? 
 
Vilken sammansättning har ert företag?  
Vilka nyckelindivider finns kopplade till ert företag, inom och utanför? 
 
Gör ni någonting mer än redaktionell radio? I sådant fall vad? Vilka är era uppdragsgivare?  
 
Marknadssyn  
Hur ser marknaden ut som produktionsbolagen befinner sig på? Är det enkelt för nya aktörer 
att etablera sig på marknaden? Eller finns det stora hinder? Vilka är då dessa?  
 
Hur ser ni på projektet SR 2010? Och SR ökade inköp av extern produktion.  
På vilket sett tror ni att branschen kommer att utvecklas i och med denna förändring?  
Hur tror ni att den kommer att forma sig?  
Ser ni möjlighet till expansion och tillväxt? 
 
Vilka är de viktigaste aktörerna på marknaden?  
Påverkar dessa marknaden – och i sådant fall hur? 
 
Hur ser konkurrensbilden ut? 
 
Vilken position anser ni att ni har på marknaden?  
 
Vad finns det för samverkan mellan aktörer? (Nätverkssynsättet) 
Hur ser förhållandet ut med SR, när ni säljer in era program. 
Hur mycket jobbar ni med frilansare? Har ni något samarbete med Tv-produktionsbolag som 
gör radio? 
 
Hur arbetar kommersiella radiobolag mot produktionsbolag? Samarbetar ni med 
kommersiella radiobolag?   
 
Finns det substitut som kan tänkas påverka branschens riktning och aktörernas situation? 
Med substitut menar vi någon annan vara eller tjänst som tillgodoser samma behov. 
 
Spridningsförloppet 
Har ni identifierat nya aktörer på marknaden den senaste tiden? Vilka är era tankar kring det?  
 
Ser ni tendenser i branschen som tyder på expansion eller avtagande, eller befinner sig 
branschen i ett status quo? 
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Regelverk och förutsättningar för externa aktörer/Institutionella restriktioner 
Vilka regelverk måste ni följa? Vem sätter upp dessa regelverk? Vilka möjligheter och 
begränsningar medför dessa? 
Lagar och förordningar? Speciella regler för redaktionell radioproduktion? 
 
Etableringskostnader 
Produktionsbolagen och frilansarna måste själva stå för omkostnader, egen teknik och 
lokaler. Finns det ekonomiskt utrymme för externa producenter att finansiera detta med SR 
som ensam beställare? 
 
Företagens storlek. 
Småföretag. Antal anställda? Styrning? Är branschen homogen eller heterogen? (Faktaruta.) 
 
Företagsledning och ägande 
Hur ser ägandet ut i företaget? 
Hur ser styrelsens sammansättning ut? 
 



 52  
 

 

Bilaga 3. Projektet SR 2010 

Våren 2004 tog Sveriges Radios nytillträde vd Peter Örn initiativ till att starta projektet 
Sveriges Radio 2010. Det handlar om ett grundläggande framtidsarbete om vad Sveriges 
Radio ska vara och göra 2010. En omfattande förstudie bedrevs maj-november 2004, 
rapporter togs fram om omvärld, publiker, distributionsvägar, resursanalys och principfrågor 
om till exempel självförsörjningsgrad. I januari 2005 fattade Sveriges Radios styrelse beslut 
om att omvandla 245 miljoner av de 2,2 miljarder kronor som ställs till Sveriges Radios 
förfogande årligen – från fasta kostnader för personal, lokaler och teknik till pengar direkt till 
programverksamheten. Projektet bedrevs vidare under 2005 genom olika utredningsgrupper 
som lämnade förslag om exempelvis framtida kanalstruktur, programutbud, sändnings- och 
distributionsfrågor och organisation. Framtidsprojektet har siktet inställt på 2010, men hela 
programverksamheten och Sveriges Radios organisation ska börja arbetet enligt de nya 
intentionerna från år 2007.66 
 
Sveriges Radio har som uppdrag att vara en radio i allmänhetens tjänst, nästan fyra miljoner 
lyssnar på Sveriges Radio varje dag. Under en vecka är det mer än sex miljoner. Uppgiften är 
att göra en radio som intresserar och tilltalar många olika människor och lyssnargrupper. 
Mångfalden som finns i samhället måste återspeglas i Sveriges Radios program och 
musikutbud. Men det finns grupper som lyssnar mindre på Sveriges Radio och en del inte 
alls. Bland dem finns människor med annan bakgrund än svensk, barn, ungdomar och unga 
kvinnor. Därför vill Sveriges Radio göra särskilda programsatsningar för att nå dessa grupper 
men även tillfredställa befintliga grupper ännu bättre.67 
 
Åtgärder för att finansiera projektet 2010, vill Sveriges Radio frigöra minst 245 miljoner 
kronor av egna resurser för att satsa på program och innehåll. Minst 200 miljoner kronor ska 
tas fram genom att personalstyrkan successivt minskas från 1900 till 1500 anställda år 2010. 
25 miljoner frigörs genom att lokaler och teknik anpassas till detta, och 20  
miljoner kronor ska tas fram genom effektiviseringar av stödverksamheter och 
kringkostnader som inte är direkt knutna till programverksamheten. En stor del av resurserna 
ska användas för att köpa in radioproduktioner från företag och frilansare utanför Sveriges 
Radio. Det är ett sätt att öppna för en större mångfald, men också ett sätt att utveckla 
radiobranschen i Sverige. Som mål har Sveriges Radio att till 2010 ska 222 miljoner kronor 
läggas ut på extern produktion.68 För produktionsåret 2007 kommer SR:s budget för extern 
produktion ligga på 110 miljoner kronor. SR:s vd, Peter Örn menar att det är en realistisk 
nivå då  produktionsmarknaden för radio fortfarande är under uppbyggnad.69 Avsikten är att 
öka anslagen till den externa produktionen successivt samtidigt som marknaden växer och 
SR kan frigöra mer låsta resurser tills man kommer i nivå år 2010.70 

                                                
66 http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?ProgramID=2350&artikel=728519, 2006-08-17 
67 http://sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?ProgramID=2350&Artikel=728515, 2006-09-12 
68 http://sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?ProgramID=2350&Artikel=728515, 2006-09-12 
69 http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=12261, 2006-12-21 
70 Intervju, SR, 2006-12-05 
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Bilaga 4 Bolag som producerar program åt SR 2007 
 

2006-12-19: Bolag som producerar program åt Sveriges Radio 

nästa år 
Förra veckan presenterade Sveriges Radio nya programsatsningar för 2007. 
Flera av dessa och en rad redan etablerade program i SR:s breda utbud 
kommer att produceras av externa produktionsbolag. Det är i linje med SR:s 
styrelses beslut 2005 att öka den externa produktionen år för år fram till 2010. 
2007 blir ökningen 30 miljoner kr och den externa produktionen uppgår totalt 
till 110 miljoner kr nästa år. 

Här följer en lista över de produktionsbolag som hittills är klara för 2007: 

21-0 Media AB Producerar åt SR: innehåll åt P3 Bubbel 

A-One Producerar åt SR: P3 Star 

Baluba Producerar åt SR: ett ännu icke namngivet familj- och relationsprogram i 
P1, innehåll åt P3 Bubbel, ett ännu icke namngivet humorprogram i P3, 
Söndagsskolan i P4 

Beppo AB Producerar åt SR: Cirkus Kiev i P3 Carl Wisborg AB Producerar åt SR: 
P4 Live Dansband och P4 Live 

Filt AB Producerar åt SR: Eldorado i P2, ett ännu icke namngivet program om 
hem och mode i P1, Kropp och själ i P1, ett ännu icke namngivet kulturprogram 
i P3, Musikmagasin i P2, P3 Bubbels helgsändningar 

Johan Tollgerdt Producerar åt SR: Musiksafari Europa i P2 

Libido Producerar åt SR: Ström i P2 

Massa Media AB Producerar åt SR: ett ännu icke namngivet familj- och 
relationsprogram i P1, ett ännu icke namngivet livsåskådningsprogram i P3, P3 
Bubbels sommarsändningar, P3 Planet 

Prata AB Producerar åt SR: Vetenskapsradion Forum i P1, Vetenskapsradion 
Historia i P1 

Ett produktionsbolag grundat av Petter Ljunggren, Martin Wicklin och Lars 
Truedson. Producerar åt SR: ett ännu icke namngivet medieprogram i P1 

Läs mer om Sveriges Radios nya programsatsningar här: 

http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&Artikel=1092550 

För vidare information, vänligen kontakta: Helena Iles, pressansvarig Sveriges 
Radio 08-784 17 59, helena.iles@sr.se71 

 

                                                
71 Källa: http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&artikel=1101477 


