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Inflation eller deflation  
i mediekonsumtionen?

En analys av människors medieutgifter  
och syn på mediers prisvärdhet

Ingela Wadbring

Abstract
Syftet med studien är att analysera mediernas ställning i de svenska hushållen i ekono-
miskt hänseende. Det görs genom att studera människors beteenden och attityder utifrån 
tre frågeställningar:

 1. Hur ser hushållens faktiska medieutgifter ut?
 2. Hur har hushållens medieutgifter förändrats över tid?
 3. Vilka bedömningar gör människor ifråga om hur prisvärda olika medier är?

Huvudresultatet visar att en relativt stor del av människors budget går till medier. Löpande 
utgifter står för cirka 13 000 kronor per år och hushåll, och lägger man till apparatutgifter 
handlar det om ytterligare några tusenlappar per hushåll. Hushållens utgifter har ökat över 
tid, allra mest beroende på att mediemarknaden radikalt förändrats. Hushållen betalar 
mycket för en typ av infrastruktur (fr.a. internet) som inte fanns tidigare. Många medier 
bedöms prisvärda, alldeles särskilt gäller det pocketböcker. I lägst utsträckning bedöms 
betal-tv-kanaler vara prisvärda.
Keywords: beteende, attityder, medieutgifter, mediers prisvärdhet, surveys, ålder

Introduktion
Att medielandskapet radikalt förändrat karaktär de senaste decennierna har knappast 
undgått någon. En konsekvens av nya tekniska plattformar, fler kanaler och ett generellt 
större medieutbud är en ökad konkurrens om såväl annonsörer som publik. Det är två 
sidor av samma mynt; annonsörerna köper sig tillgång till publiken, vilket innebär att 
där publiken är där är också annonsörerna. Hur publiken rör sig mellan medier vet vi 
en del om och generellt kan man säga att utvecklingen är entydig: den går från gammalt 
till nytt, från traditionella plattformar som radio, tv och tidningar till nya plattformar 
som internet och mobil (Bergström & Wadbring 2010a; Westlund 2011). Annonsörerna 
följer åtminstone delvis samma väg genom att reklamkakan blir allt större och det är i 
huvudsak de nya medierna som får del av tillväxten (Carlsson & Facht 2010: 99). Medie-
utvecklingen får konsekvenser för de traditionella medierna som vilar på intäkter från 
just dessa båda källor; försvinner den ena intäktskällan, är det svårt att kompensera med 
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den andra. Med andra ord, om publiken försvinner går det inte att kompensera genom 
större annonsintäkter eftersom annonsörerna kommer att följa publiken. Och alldeles 
oavsett de publicistiska ambitioner som ett mediehus kan ha, så finns det en ekonomisk 
verklighet att ta hänsyn till. 

Något som blivit tydligt i och med utvecklingen mot fler medieformer är människors 
allt större möjlighet att inte betala för sin mediekonsumtion. Fortfarande krävs (rent 
lagtekniskt) att man betalar en tv-avgift om man har en tv i hushållet – oavsett om man 
är intresserad av att titta på SVT eller inte – och att man betalar en prenumerationsavgift 
för att få en tidning hemburen på morgonen. Men det finns alternativ. Kommersiella 
tv-kanaler är ett alternativ till att titta på SVT och en daglig gratistidning, en morgontid-
ning på nätet eller aftonbladet.se är ett lika tydligt alternativ till att ha en prenumererad 
pappersmorgontidning – även om vissa kräver tillgång till nätet, vilket naturligtvis inte 
är gratis. På samma sätt kan play-tjänster och de sociala nätverken fungera som alternativ 
till traditionella medier. Och börjar någon ta betalt på nätet, finns en annan gratisleveran-
tör bara ett klick bort. Sammantaget reser detta frågor om människors betalningsvilja. I 
vilken utsträckning är människor idag beredda att betala för sin mediekonsumtion och 
hur värderar de sin mediekonsumtion i ekonomiska termer? Det är den fråga vi rör oss 
kring i denna artikel.

Det finns flera sätt att studera hur människor värderar olika medier och hur deras 
betalningsvilja ser ut. Ett sätt är naturligtvis att studera användningsmönster och för-
ändringen av sådana mönster över tid; dvs. hur människor så att säga röstar med föt-
terna. Många sådana studier finns gjorda (se t.ex. Mediebarometern 2010, 2011). Det 
är också möjligt att analysera medierna i ekonomiska termer utifrån hur mycket pengar 
människor faktiskt lägger på medier – ett annat sätt att studera beteende – och hur de 
värderar vad de får för pengarna, dvs. vilken attityd de har till olika medier. Intentionen 
är att göra de båda sistnämnda analyserna och det konkreta syftet kan formuleras som 
att analysera mediernas ställning i de svenska hushållen i ekonomiskt hänseende. Det 
handlar således både om beteenden och attityder.

Beteenden och attityder
Människor är mer eller mindre aktiva i sina livsval (jfr Ruggiero 2000; Solomon et al. 
2010). Att välja medier är bara ett av väldigt många val som ska göras i vardagen. En 
del av dessa val görs väldigt sällan – särskilt sett i ekonomiska termer. Om ett hushåll 
t.ex. har en tidningsprenumeration är det vanligen en gång om året man gör valet att 
fortsätta med prenumerationen eller inte. Tv-avgiften för public service ska enligt lag 
betalas om man har en tv-mottagare i hushållet, medan andra tv-kanaler är valbara på ett 
annat sätt – och ifråga om dem alla tas de ekonomiska besluten ganska sällan. På samma 
sätt gäller att när bredbandet väl är betalt så är mycket av innehållet på nätet gratis, 
varför några fler beslut inte med nödvändighet behöver tas i ekonomiskt hänseende. 
Andra medier – som köpet av en bok, kvällstidning eller en tidskrift – kräver ett an-
nat slags överväganden eftersom beslutet sker i själva köpsituationen. De ekonomiska 
överväganden som behöver göras ifråga om medier är således olikartade beroende på 
vilka medier vi talar om. Samtidigt är en stor del av vår mediekonsumtion baserad på 
vanor och rutiner (se Rubin 2002), vilket gör att besluten kring vår mediekonsumtion 
kanske inte alltid är resultatet av ett väl övervägt och aktivt val, utan snarare baserat 
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på hur vi brukar göra. Särskilt borde det gälla medier där de ekonomiska besluten tas 
förhållandevis sällan. 

Vårt mediebeteende har alltså i viss mån att göra med vilka medier som finns tillgäng-
liga för oss att välja mellan. Det har också att göra med vem vi är som människor ifråga 
om allt från personlighet över social bakgrund till fritidsvanor (McQuail 2010). Den mest 
särskiljande faktorn ifråga om vilka medier vi väljer är ålder (t.ex. Andersson & Wadbring 
2008). Det finns två förklaringar till det; dels den livscykel vi befinner oss i, genom att 
vissa saker är mer intressanta för oss som unga än som gamla, dels genom den genera-
tion vi är uppväxta i och där vissa medier genom tidsandan blir mer naturliga för oss att 
använda än andra (Aroldi & Colombo 2006). Två exempel där livscykel och generation 
samspelar är de kommersiella tv-kanalerna respektive prenumererade morgontidningar. 
Hela befolkningen har potentiellt tillgång till båda medieformerna, men de kommersiella 
tv-kanalerna attraherar dels unga människor i sig, men också i större utsträckning de som 
vuxit upp med kanalerna. Motsatsen gäller prenumererade morgontidningar som istället 
attraherar äldre både som åldersgrupp i sig och som generation eftersom de vuxit upp 
med tidningarna som det självklara mediet (Andersson & Wadbring 2008). 

Användningen av medier är trots allt förhållandevis stabil på en aggregerad nivå 
(Mediebarometern 2010, 2011), särskilt med tanke på vad som hänt i medielandskapet 
de senaste decennierna; tillkomsten av kommersiell radio och tv i slutet på 1980-talet, 
starten av dagliga gratistidningar och internet i mitten av 1990-talet och utvecklingen 
av nya digitala plattformar på 2000-talet. Samtidigt kan man, precis som nämndes i 
inledningen, se en publik- och annonsmässig nedgång för traditionella medier och en 
uppgång framför allt för digitala medier. Och det är de unga som rör på sig. Det är också 
de som är intressanta för många annonsörer.

Relationen mellan beteenden och attityder är komplex. Normalt tänker man sig att 
attityder kausalt kommer före beteenden; med andra ord, vår attityd gentemot ett spe-
cifikt medium kommer att styra vårt beteende i förhållande till mediet. Samtidigt kan 
ett beteende leda till en (förändrad) attityd; kausalitetens riktning är inte alltid given. 
Exempelvis kan en förförståelse gentemot ett medium förändras genom att man av ett el-
ler annat skäl kommer att använda det och därigenom förändrar sin attityd (jfr. Solomon 
et al. 2010). Vad gäller ekonomiska övervägande i relation till medier är det rimligt att 
tänka sig att attityden i huvudsak kommer före beteendet. Det är därför det är av intresse 
att studera människors attityder till medier och inte minst gentemot utgifterna för olika 
medier tillsammans med hur det faktiska beteendet ser ut. Alldeles särskilt intressant 
är det att studera unga människors attityder eftersom det är de som ska navigera i ett 
medielandskap som är mer mångfacetterat än någonsin tidigare. 

Studiens frågeställningar
Utifrån studiens syfte, att analysera mediernas ställning i de svenska hushållen i eko-
nomiskt hänseende, har tre frågeställningar formulerats:

1. Hur ser hushållens faktiska medieutgifter ut? 

2. Hur har hushållens medieutgifter förändrats över tid?

3. Vilka bedömningar gör människor ifråga om hur prisvärda olika medier är?
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De båda första frågeställningarna är således konkreta beteendefrågor; hur väljer män-
niskor att spendera sina pengar? Med tanke på förändringarna i medielandskapet är det 
rimligt att tänka sig en förändring över tid. Den tredje frågeställningen handlar istället 
om attityder gentemot medierna; vilka anses vara värda sitt pris? 

Metod och material
Framställningen bygger på tre olika studier. Två av dem är surveyundersökningar, den 
ena gjord av analysföretaget IRM Media (Institutet för reklam- och mediestatistik), den 
andra av forskningsprogrammet Dagspresskollegiet i samarbete med SOM-institutet. 
Den tredje är en äldre studie som bygger på data insamlade från branschen. Därtill har 
SCB varit en viktig källa för att kunna räkna om priser och sätta saker och ting i relation 
till vartannat över tid. 

IRM:s studie är gjord i juni 2010. Det är en surveyundersökning som bygger på ett 
stratifierat slumpmässigt urval i hela Sverige, med personer från 15 år och uppåt. Totalt 
genomfördes nästan 3 500 intervjuer, och varje person har fått en inbjudan att delta i 
studien och en påminnelse. Svarsfrekvens anges inte i studien. Resultaten är viktade. 
Eftersom det kan vara svårt för svarspersonerna att bedöma både hushållens och alla hus-
hållsmedlemmarnas individuella medieutgifter har en validering gjorts gentemot intäkter 
för enskilda medieslag, och man fann att överensstämmelsen var god. En sammantagen 
hushållsutgift har räknats fram utifrån de inkomna uppgifterna (Anshelm et al., 2010a). 

Dagspresskollegiets studie om prisvärdhet är gjord via SOM-institutets årliga un-
dersökning, hösten 2010 (se www.som.gu.se 2011). Det är en surveyundersökning som 
går ut till 3 000 personer i åldrarna 16-85 år och bygger på ett systematiskt sannolik-
hetsurval. Svarsfrekvensen var strax över 60 procent (Nilsson & Vernersdotter 2011) 
och ett stort antal påminnelser skickades ut till respondenterna. Frågorna rör samhälle, 
opinion och medier, och frågan om prisvärdhet är ställd några år, men här redovisas 
endast resultaten för år 2010. De enskilda frågorna om olika mediers prisvärdhet ingår 
i ett batteri om allmän konsumtion. Frågan om mottagaravgiften för public service-tv 
ingår inte i det allmänna frågebatteriet, utan är ställd separat. Exakta formuleringar finns 
i anslutning till figurer.

Den äldre studien (Ivre 1982) har sekundärbearbetats. Den baseras på data från 1981 
och är insamlad på det sätt som IRM använt för att validera sina surveydata: genom 
att analysera publikens del av de olika medieslagens intäkter och sätta det i relation 
till antalet hushåll i landet. Den bygger således inte på en surveyundersökning som de 
båda övriga studierna gör, utan på en helt annan insamlingsmetod (jfr. Ivre 1980, där 
det finns en tydligare metodredovisning). Å andra sidan kan man våga utgå ifrån att om 
denna typ av data fungerade som validering i IRM:s studie, bör det vara relativt valida 
data för att jämföra med IRM:s studie över tid. I de använda tabellerna från den äldre 
undersökningen redovisas utgifter för apparater och löpande utgifter var för sig, vilket 
gör att jämförbarheten med IRM:s studie i det avseendet blir god; IRM redovisar endast 
hushållens löpande utgifter för medierna, och utgifterna för apparater för 2010 har därför 
hämtats från elektronikbranschens statistik.

Sammantaget är bedömningen att det med hjälp av de tre studierna, elektronikbran-
schen, statistik och SCB:s databaser är möjligt att analysera mediernas ställning i de 
svenska hushållen i ekonomiskt hänseende på ett tillfredsställande sätt.
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13 000 kronor om året i löpande utgifter
Människor lägger i genomsnitt 13 000 kronor på löpande medieutgifter under ett år. 
Endast utgifterna för boende, transporter och livsmedel är större än för medier. Med 
medier avses i detta avseende endast de löpande utgifterna, exempelvis abonnemang 
av olika slag eller tjänster på internet, alltså inte inköpen av exempelvis tv eller dator 
(Anshelm et al. 2010a). Lägger man samman de 13 000 kronorna per hushåll landar 
summan på närmare 60 miljarder kronor per år, vilket blir nästan två procent av BNP. 

Apparatutgifterna är betydligt mindre än de löpande utgifterna, men på intet sätt 
försumbara. Enligt elektronikbranschens statistik (Ernstsson 2011) var totalförsäljningen 
drygt 11,5 miljarder kronor år 2010.1 Utslaget per hushåll blir det ungefär 2 500 kronor 
per år.2 TV-apparater står för ungefär hälften av summan, och det svarar mot nästan 1 
miljon tv-apparater. 

Åter till de löpande medieutgifterna. Hur fördelar de sig? I figur 1 finns en 
sammanställning som består av en bearbetning av IRM:s detaljerade redovisning. Det 
är de digitala plattformarna i form av internet och mobiltelefoni som människor lägger 
största delen av sin mediebudget på. Internetabonnemang innefattar både fast och mobilt 
sådant. Mobiltelefonin innefattar kontantkort och abonnemang. Här får man inte glömma 
att många har företagsabonnemang vilket innebär att mobilen i detta avseende inte ger 
några hushållsutgifter (Bolin 2011).

 Internet 2 082

 Mobiltelefoni 1 982

 Dagspress 1 622

 TV-licens 1 550

 Böcker 1 421

 Betal-tv 1 333

 Film, spel, musik etc 1 324

 Tidskrifter etc 905

 Bio 475

 0 500 1000 1500 2000 2500 

Figur 1. Hushållens medieutgifter 2010 (kronor) 

Kommentar: Internet avser fast och mobilt abonnemang, mobiltelefoni avser mobilt telefonabonnemang samt 
kontantkort, dagspress avser morgon- och kvällstidningar, tv-licens innebär bara just tv-licens, böcker avser 
skönlitteratur, facklitteratur samt ljudböcker både i CD/DVD-form och nedladdade, betal-tv avser bas- och till-
läggsutbud, film, spel, musik etc avser film, spel och musik köpt i fysisk form (DVD etc), i streamad fom (t.ex. 
Spotify), i form av nedladdningar (t.ex. appar) eller i form av digitala abonnemang (t.ex. film på Voodler), 
tidskrifter avser alla typer av tidskrifter och bio avser just bara biobiljetter. 

Källa: Anshelm et al. (2010a) Hushållens medieutgifter (bearbetning).

På tredje och fjärde plats i utgiftsligan kommer två av de traditionella medierna, dags-
press respektive tv-avgiften. Dagspress innefattar här såväl prenumererade morgontid-
ningar som lösnummerförsålda kvällstidningar medan tv-avgiften avser SVT. År 2010 
kostade en morgontidningsprenumeration, här exemplifierat med Östgöta Correspon-
denten, 2 315 kronor, en lösnummerförsåld tidning kostade på vardagarna 11 kronor 
(utan bilagor) och tv-avgiften låg på cirka 2 000 kronor. Figuren visar samtliga utgifter 
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utslagna på befolkningen som helhet – dvs. även de som inte betalar för respektive 
medium – vilket förklarar att exempelvis tv-avgiften ser lägre ut än vad den är för ett 
enskilt hushåll som betalar avgiften. 

Det finns förstås många fler tv-kanaler än SVT:s, och de står tillsammans med böcker 
för en relativt stor andel av människors medieutgifter. Betalkanalerna (bas- och tilläggs-
utbud) står för en något mindre del än böcker, och i begreppet böcker ingår här både 
fack- och skönlitteratur, och både tryckta och digitala böcker. Film, spel, musik etc. är 
en ungefär lika stor kategori som betal-tv respektive böcker. Utifrån IRM:s redovisning 
är film, spel, musik etc. total tolv kategorier som är sammanslagna. Det handlar både om 
hyr och köp, appar, streamad musik etc. Sammantaget är det en stor marknad. 

Tidskrifter och bio är de medieformer som tar minst av vår mediebudget, och det 
beror naturligtvis på att det är medier som används förhållandevis sällan jämfört med 
andra medier. 

Det finns skillnader mellan olika slags hushåll. I många fall är det åldersstrukturen i 
hushållen som är utslagsgivande för hur mediebudgeten fördelas, men ibland är det andra 
faktorer, som huruvida man har barn i hushållet eller inte, eller socioekonomisk status. 

Kraftig ökning av medieutgifterna över tid
I början på 1980-talet såg medielandskapet radikalt annorlunda ut än vad det gör på 
2010-talet. Ingenting i den digitala medievärlden hade ännu sett dagens ljus och inte 
heller kommersiell radio och tv. Den stora medieexpansionen från 1970-talet som då 
diskuterades flitigt handlade om färg-tv, ljudkassetter (”blanka” eller med musik) och 
stereoapparater (Ivre 1980). Det är sex medieformer som är någotsånär jämförbara över 
tid: dagspress, tv-avgift/licens (inkl särskild radiolicensdel på 1980-talet), böcker, musik 
och film, tidskrifter och bio. Jämförelsen över tid (i figur 2) är gjord så att alla priser är 
omräknade till 2010 års prisnivå. 

 Internet

 Mobiltelefoni

 Dagspress

 TV-licens

 Böcker

 Betal-tv

 Film, spel, musik etc

 Tidskrifter etc

 Bio

 0 500 1000 1500 2000 2500

Figur 2. Hushållens utgifter för medier 1981 och 2010 (kronor i 2010 års penningvärde)

Kommentar: Data från de respektive åren bygger på olika insamlingsmetoder. Se vidare metodsektionen. Om-
räkningsfaktorn som använts är 2,71 mellan åren 1981 och 2010 (se www.scb.se, 2011). 

Källa: Anshelm et al. (2010a) Hushållens medieutgifter (bearbetning)samt Ivre (1982:) Massmedier i Sverige 
II (bearbetning).

 1981

 2010
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Hushållen lade mer pengar på tv-avgiften, dagspress samt tidskrifter på 1980-talet än 
vad de gjorde 2010, räknat i 2010 års pengavärde. Samtidigt har exempelvis dagstid-
ningar blivit mycket dyrare än andra varor på marknaden. Medan konsumentprisindex 
gått upp 2,71 gånger sedan 1981, har kvällstidningarna ökat 10 gånger i pris (exklusive 
bilagor) och några exempel på olika storlekar på morgontidningar är Alingsås Tidning 
(3-dagars) som ökat 5,5 gånger i pris, Östgöta Correspondenten som ökat 6,3 gånger 
i pris och Dagens Nyheter (inom Stockholmsområdet) som ökat 6 gånger i pris. Sam-
mantaget innebär det att de tryckta medierna blivit mer än dubbelt så dyra som övriga 
produkter på marknaden, och kvällstidningarna ännu mer.3 TV-licensen däremot, håller 
sig på samma nivå som övriga varor och tjänster på marknaden. 

Förklaringarna till att dagspress var en större del av medieutgifterna på 1980-talet än 
på 2010-talet, trots att de är mycket dyrare idag, torde vara flera. Det var till exempel fler 
hushåll som läste en morgontidning, och det var fler hushåll som läste mer än en tidning. 
Den sammantagna upplagan för tryckta tidningar var som allra högst under 1980-talet 
(Holmberg, et al., 1983; TS, löpande). 

Mest slående är att tidskrifter minskat så radikalt inom ramen för människors medie-
budget, proportionellt sett. Å andra sidan är det inte så förvånande att tidskrifterna stod för 
en större del av utgifterna på 1980-talet än idag: konkurrensen på förströelsemarknaden 
var betydligt mindre då. Idag är konkurrensen närmast oändlig. Tidskriftsmarknaden har 
ändrats en hel del på de 30 år som analysen avser, varför direkta jämförelser är svåra att 
göra. I början av 1980-talet fanns det ungefär 350 tidskrifter inom branschorganisationen 
Sveriges tidskrifter (Hadenius & Weibull, 1985) medan motsvarande siffra 2010 var 400 
tidskrifter (Tidskriftsfakta 2011, 2011). Det finns emellertid stora skillnader mellan typer 
av tidskrifter vid de båda mättillfällena. Upplagan för konsumenttidskrifter är ungefär 
densamma – 7,5 miljoner per utgivningstillfälle – men antalet titlar var tre gånger så 
många 2010 som 30 år tidigare: 149 mot 57 (Hafstrand 1995; ww.nordicom.gu.se, 2011). 

Det som ingår i begreppet film, spel, musik etc är olika saker 1981 respektive 2010. 
Vid det första mättillfället handlar det om grammofonskivor, kassettband och video. 
Vid det senare mättillfället handlar det i huvudsak om musik, spel, film etc. som är 
distribuerat via internet. 

Vid en jämförelse som den ovan är det emellertid svårt att förhålla sig till vad det 
betyder för hushållen, eftersom dessa såg annorlunda ut i början av 1980-talet jämfört 
med idag. Framför allt gäller det naturligtvis hushållens disponibla inkomst och antalet 
personer i hushållen. Det bodde nästan 3 personer i varje hushåll i början på 1980-talet 
(2,84), medan det bara är två personer i varje hushåll 2010 (mer exakt 2,03). Samtidigt 
med nedgången i antalet personer i hushållen har den disponibla inkomsten ökat radikalt. 
I tabell 1 finns en översikt där medieutgifterna för ett hushåll jämförs på en annan ledd 
än i figur 2, och där även apparaturutgifterna är medräknad.

Proportionerna i människors medieutgifter har ändrats över tid. Eftersom den dis-
ponibla hushållsinkomsten var så pass mycket lägre i början av 1980-talet än 2010 
(omräknat till dagens pengavärde), tog medierna en större andel av hushållens budget 
då. Den tekniska apparaturen tog också en större del av de totala medieutgifterna för 
30 år sedan än vad de gör idag. Och då var det ändå ovanligt att det fanns så många 
tv-apparater i hushållen som det gör idag; tekniken i form av apparater har helt enkelt 
blivit betydligt billigare.
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Tabell 1. Medieutgifterna i hushållen 1981 respektive 2009/2010 (kronor i 2009 års 
penningvärde respektive procent)

 1981 2009/2010

Hushållens disponibla inkomst 123 000 kr 220 000 kr

Apparaturutgift 3 157 kr  2 300 kr

Löpande medieutgifter 8 252 kr  12 694 kr 

Medieutgifternas andel av inkomsten 9,3 % 6,8 %

  
Kommentar: Omräkningen är gjord med hjälp av SCB:s statistik om hushåll. Data från SCB kommer från 1981 
respektive 2009, medan apparaturutgift och löpande medieutgift kommer från 2010. 

Källa: Anshelm et al. (2010a) Hushållens medieutgifter (bearbetning) för 2010 års medieutgifter, Ernstsson 
(2011) Fortsatt mycket stark tv-försäljning för 2010 års apparaturutgifter samt Ivre (1982) Massmedier i Sverige 
II (bearbetning) för både apparatur- och löpande medieutgifter.

En del av de utgifter människor lägger på medier är mer nödvändiga än andra, exem-
pelvis tv-avgiften som man enlig lag är tvungen att betala. Samtidigt är vissa utgifter 
klart påverkbara, som exempelvis mobiltelefoni eller prenumerationsavgifter för tv eller 
tidningar. Om man accepterar tesen att attityder ofta kommer före beteenden är det av 
intresse att studera människors attityder för att eventuellt kunna förutsäga någonting om 
framtiden. Nästa fråga handlar därför om attityder kring vilka medier som är prisvärda 
i förhållande till vad de kostar.

Pocketböcker mest prisvärda
Attityder handlar om åtminstone tre komponenter: föreställningar, känslor och 
beteendemässiga intentioner. Det finns således en handlingskomponent inbyggt i at-
tityderna men vi nöjer oss här med att diskutera beteenden och attityder i relation till 
varandra, men inte i termer av kausalitet. 

I den nationella SOM-undersökningen ställdes 2010 frågor om ett antal medier och 
andra saker och huruvida människor ansåg att dessa var prisvärda i förhållande till vad 
de kostar. Samtliga mediefrågor samt ett urval av andra frågor redovisas i figur 3 för att 
få några olika jämförelsepunkter. Generellt kan sägas att medierna kommer väl ut; de 
anses i stor utsträckning vara prisvärda.

Det ojämförligt mest prisvärda mediet bland befolkningen är pocketboken. I början 
av 2000-talet sänktes bokmomsen, pocketrevolutionen kom och tillgängligheten i form 
av en stor mängd nya försäljningsställen ökade kraftigt (Antoni, 2003). De tre faktorerna 
sammantaget bör ha betydelse för såväl beteenden som attityder. 

På en gemensam andraplats, med små procentuella skillnader sinsemellan, kommer 
flera olika medier: bredbandsabonnemang, tv-licens, bio, morgontidningsprenumeration, 
teaterföreställningar – samt kravmärkt mat. Ungefär hälften av befolkningen tycker 
att detta är värt sitt pris i förhållande till vad det kostar. Av medierna är det betal-tv-
kanalerna som i lägst utsträckning bedöms vara prisvärda. Förklaringen till en sådan 
bedömning kan rimligen sökas både hos mediet och hos individen; dels kan man vara 
missnöjd med det utbud som finns inom ramen för det paket man valt, men det kan lika 
gärna handla om att man inte hinner utnyttja det och därför bedömer det som måttligt 
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prisvärt. Det finns också många olika betal-tv-paket att välja mellan, varför det är något 
oklart vad exakt människor svarar på. 

Eftersom frågor om vilka medier människor använder inte finns i formuläret, är det 
dessvärre inte möjligt att analysera hur de som faktiskt använder olika medier värderar 
dem. Analysen bygger således på en allmän bedömning baserad på hela befolkningen, 
vare sig man använder de olika medierna eller inte. Det är å andra sidan också en rim-
lig analys eftersom även de som inte använder respektive medium naturligtvis har en 
uppfattning om dess prisvärdhet. 

Att det åtminstone delvis är allmänna attityder gentemot olika medier snarare än en 
reell bedömning av mediernas olika priser som ligger bakom människors svar blir tydligt 
när man ser hur olika åldersgrupper bedömer prisvärdheten. Ålder (och generation) är 
den enskilda faktor som förklarar mest av mediebeteenden (t.ex. Andersson & Wadbring, 
2008) och även mycket av attityder (Bergström & Wadbring, 2011), och därför redovisas 
ålder ifråga om hur mediers prisvärdhet bedöms (figur 4). De yngsta är förvånansvärt 
positiva i sin bedömning, vilket i viss mån torde bero på att det inte är de själva utan 
deras föräldrar som betalar för medierna. 

Bland de allra yngsta, upp till 29 år, är det bredbandsabonnemang som värderas högst. 
På ungefär samma nivå ligger pocketbok, men övriga medier ligger betydligt lägre. Un-
gefär 80 procent av de unga menar att pocketböcker respektive bredbandsabonnemang 
är prisvärda i relation till vad de kostar. Ungefär hälften av dem anser att övriga medier 
är prisvärda i förhållande till vad de kostar. Antagligen speglar detta mer en allmän at-
tityd till medierna än en verklig bedömning av prisvärdheten.

 Pocketbok 63

 Bredbandsabonnemang 53

 Kravmärkt mat 53

 TV-licens 52

 Bio 52

 Morgontidning 48

 Teaterföreställning 48

 CD-skiva 37

 Betal-tv-kanaler 25

 Märkeskläder 20

 0 10 20 30 40 50 60 70 

Figur 3. Andel av befolkningen som anser att olika saker är prisvärda i förhållande till 
vad de kostar, 2010 (procent)

Kommentar: Frågan om tv-licensen för SVT ingick inte i samma frågebatteri som övriga utan var ställd i anslut-
ning till andra frågor om SVT. Frågan är formulerad enligt följande: Tycker du att tv-licensen, mottagaravgiften 
som man betalar för Sveriges Television, är värd priset eller inte? Svarsalternativen var fyra: ’mycket väl värd 
priset’, ’ganska väl värd priset’, ’inte speciellt värd priset’, ’inte alls värd priset’. Formuleringsmässigt var den 
större frågan lite annorlunda, den löd: Hur värderar du i allmänhet följande i förhållande till vad det kostar? 
Svarsalternativen var samma som för licensfrågan, plus ett alternativ ’ingen uppfattning’. Jämförbarheten är 
således inte total.

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010.
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Bedömningarna för medierna går i övrigt i lite olika riktning. Medan morgontidningspre-
numeration och tv-licens bedöms mer positivt ju äldre man blir gäller nästan motsatsen 
för bredbandsabonnemang och betal-tv-kanaler. Bland de allra äldsta, de över 60 år, 
bedöms dock betal-tv-kanalerna mer positivt, vilket möjligen kan ha att göra med deras 
större möjlighet att rent tidsmässigt utnyttja utbudet och att de därmed bedömer dem 
som mer prisvärda. I så fall handlar det mindre om utbudet i medierna än om den egna 
möjligheten att faktiskt använda det. 

Skillnaden gentemot tidigare år är mycket måttlig; den största förändringen är att 
bredband blivit mer prisvärt för allt fler, medan annat ligger kvar på samma nivå (Berg-
ström & Wadbring 2010b). Å andra sidan är bredband svårbedömt i en fråga som den 
här eftersom man kan få tillgång till det på så många olika sätt, och kanske inte ens 
uppfattar att man betalar för den. Exempelvis kan man ha tillgång till bredband via fiber/
fiber-LAN – och hälften av befolkningen har möjlighet att ha tillgång till bredband på 
detta sätt – via kabel, telefon eller trådlöst. Nästan alla hushåll i Sverige har möjlighet 
att ha någon slags bredband idag (www.pts.se, 2011). 

IRM har i studier i anslutning till den här redovisade studien också ställt frågor om 
vad människor är beredda att betala för på internet, som ju är den springande punkten 
för många av de traditionella medieföretagen; konsumenterna flyttar till nätet, men är 
inte villiga att betala för sin konsumtion där. När frågan ställs till människor om vad de 
är beredda att betala för ifråga om ljud, bild och skrivet material på nätet, så toppar för 
alla tre typerna av material att man är beredd att betala för att slippa reklam. Mellan en 
tredjedel och en fjärdedel är beredda att betala för att slippa reklam (beroende på typ 
av innehåll), och särskilt gäller det de unga. Att få tillgång till unikt material är också 
ett skäl till att betalningsviljan ökar (Anshelm et al. 2010b, 2010c, 2010d). Annars är ju 
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Figur 4. Andel som anser att pocketbok, bredbandsabonnemang, morgontidningspre-
numeration, tv-avgift respektive betal-tv-kanaler är prisvärda efter ålder, 2010 
(procent)

Kommentar: Se figur 3. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010.
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betalningsviljan på nätet generellt låg. En förklaring till det skulle kunna vara uppfatt-
ningen att då man redan betalar för infrastrukturen (bredbandet) och tekniken (datorn, 
surfplattan eller mobilen), så vill man inte betala en gång till för innehållet.

Inflation eller deflation i mediekonsumtionen?
Den första slutsatsen vi kan dra är samma slutsats som IRM drar i sina rapporter, näm-
ligen att människor uppenbart är beredda att betala för sin mediekonsumtion, åtmins-
tone viss mediekonsumtion – även om motsatsen hörs ofta i debatten. Medierna kostar 
pengar, vi betalar och vi tycker dessutom ofta att det är prisvärt. Man kan diskutera vad 
som är mycket eller lite i relation till annat som ingår i våra hushållsbudgetar, men kan 
ändå konstatera att det är en försvarlig del av budgeten som går till mediekonsumtion. 
Så var det för 30 år sedan också; då till och med i högre grad, trots ett mycket mindre 
medieutbud. 

När man studerar de faktiska medieutgifterna så som de är mätta i denna studie så 
skulle dessa kunna delas upp i 1) teknik i bemärkelsen apparatur, 2) infrastrukturen som 
finns i tekniken respektive 3) mediers konkreta innehåll. Vad som då är slående är att de 
senaste decenniernas utveckling framför allt gett oss ny infrastruktur, alldeles särskilt 
i ekonomiska termer. En del av den tekniska apparaturen har vi haft tidigare – som tv-
apparat, men däremot inte datorn och mobilen – och vi har även haft mycket innehåll, 
distribuerat via olika tekniker. Det som jag skulle vilja kalla den nya infrastrukturen är 
internet, där datorn, mobiltelefonen och surfplattorna kan karaktäriseras som teknikerna 
som bär upp internet. Det är bredband och mobilabonnemang som är de ”nya” och stora 
medieutgifterna, medan övriga medieutgifter snarast kan karaktäriseras utifrån sitt mer 
konkreta innehåll. Den infrastruktur som fanns för 30 år sedan och som också finns 
idag, är tv-licensen. I mediehänseenden kan man således snarast tala om deflation, inte 
inflation; mängden varor och tjänster har ökat samtidigt som prisnivån fallit över tid. 

Noter
 1. Det finns andra som räknat på hushållens utgifter för kultur och medier, och ett exempel återfinns i 

KulturSverige (redovisad i Carlsson & Facht 2010: 100) som ger en likartad bild.
 2. Antalet hushåll kan beräknas på olika sätt (se www.scb.se) och jag har räknat med 4 554 miljoner hushåll 

vilket är det antal hushåll som IRM använder i sin redovisning. I KulturSveriges sammanställning (se 
not 1) blir hushållskostnaden cirka 2 000 kronor per år. 

 3. Priserna är hämtade från Nya Lundstedt (2011) och omräknade enligt kpi (www.scb.se, 2011).
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