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Abstract 

The Swedish TV production is facing great challenges today and actors on the market 
have to strategize to cope with these changes. This thesis explores what strategies are 
used, how they are formed, and what parameters are focused on when analyzing the 
market and industry, from a company perspective. Consequently, the purpose of this 
thesis is to investigate how Swedish TV production companies think strategically to 
cope with emerging market changes. 

The method used to collect data was semi-structured interviews. In order to retrieve ac-
curate and reliable information we conducted four interviews. Three of these interviews 
were done with actors within the market. To ensure an accurate market picture, with 
high trustworthiness, we interviewed one large, one medium and one small company. 
Finally, we interviewed an independent market consultant, who provided an additional 
perspective. After having analyzed the material from each interview we later on com-
pared the findings in a cross case analysis, in order to draw general conclusions. 

Our research and findings indicate that Swedish TV production companies mainly keep 
track of social trends, industry demand, the factors of the SWOT analysis, and the bar-
gaining power of buyers in order to plan and form their strategies. Additionally, our 
findings indicate that Swedish TV production companies mainly use: a differentiation 
strategy and international strategic alliances. Moreover, we have also found that if Swe-
dish TV production companies belong to an international conglomerate, they use this to 
their advantage.  
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1   Introduction 

This thesis is a sub-study, which is part of an ongoing research project aimed at explor-
ing how to manage Swedish TV production companies1 in a changing environment. The 
overall purpose of the ongoing research project is to enhance the understanding of the 
competitiveness in the Swedish TV production industry. The aim of the ongoing re-
search study is to understand which factors are affecting the Swedish TV production 
market, and also to create a comparative study of other European countries (Lundin, 
2009).  The project focuses on three main areas. The first area is to examine the ability 
to change among the Swedish TV production companies, based on their own financial 
and human resources. Secondly, to examine the market and investigating the interaction 
between TV production and TV distribution companies.  The final area being examined 
is regulations, where political goals are compared, and how these can affect the TV-
producers (Lundin, 2009). 

Our contribution to the ongoing research is to explore how the market changes are de-
tected by the Swedish TV production companies, and what actions, if any, are taken to 
cope with this changes. The research done within the media industry is quite extensive, 
however, there are only a few researchers that touch upon the topic of this specific mar-
ket. This is because of two reasons, first of all, the industry is very young and secondly, 
it has recently been deregulated. Because of the limited research done within this field 
there is a great need for a qualitative case study analysis. Our goal is to present a case 
study in a manner which will yield a deeper understanding of the industry.  

1.1 Background 

In a global economy where technological development rapidly changes and consumer 
preferences rarely stay the same it is always challenging for producers to create products 
that the consumer wants. The media industry is particularly sensitive to these global 
changes because the industry is in the center of social change. The reason to this is be-
cause media provides entertainment, as well as both national and international civic in-
formation for the common individual. Therefore, they must create material according to 
the current social preferences. 

Over the last years the speed of change within the media industry has continuously in-
creased according to Sundin (2011). Today the parameters that drive the market are not 
the same as yesterday. At the core of these changes stand the relatively newly deregu-
lated Swedish TV industry and partially the Swedish TV production companies. There-
fore, they continuously have to renew themselves in order to satisfy the Swedish 
people’s preferences for entertainment and information. In order to fully understand the 
changes, and the industry in general, one has to understand the history of it, which is 
briefly described below.  

Since the beginning of TV production in the 1950s the structure of this relatively young 
market has met a number of paradigm shifts, which have driven the market towards a 
new direction in a very short period of time. Furthermore, the market was monopolized 
by the Swedish government until the late 1980s, when it was opened to private firms 

                                                 
1 See definition in 1.7.1  Swedish TV production Company 
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(Jönsson & Strömbeck 2004). As the newly established TV channels almost did not 
produce any of the aired content themselves, smaller companies owned by individual 
entrepreneurs entered the market to satisfy this new demand (Sundin, 2011). 

A few years later, in the 1990s, a wave of acquisitions by major Scandinavian media 
companies such as Stena Adactum, MTG, Bonnier and Schibsted flooded the market. 
This action more or less divided the TV production market among these few big actors. 
The aim for these companies was to take advantage of economy of scale in the Scandi-
navian market. This was done in order to lower production costs by using the same sets 
and staff for various productions of TV-shows, which would be aired in all the Scandi-
navian countries. As a consequence of these acquisitions the TV production industry 
started to see all the Scandinavian countries as one united market rather than individual 
TV production markets separated by the countries’ borders (Sundin, 2011). 

As technology moved forward, the costs of producing TV content declined. This reduc-
tion in cost of TV content also resulted in benefits for the TV channels and they there-
fore decided to diversify their supply of channels (Sundin, 2011). As the TV distributors 
became more diversified they focused their channels towards more specific market 
segments (Nordicom, 2010b; MMS 2011). Therefore, the marketing could be more ac-
curately aimed towards specific segments, which creates larger revenue per viewer as 
the value of this advertisement service increases with its accuracy (Sundin, 2011). 

Between 2000 and 2011 the TV industry has become more globalized as production 
ideas were sold at a large scale on the international market. The Scandinavian media 
giants decided to sell off their stake in the TV production companies in order to aim 
their activities more towards TV distribution. As a consequence of this, the international 
giants are now entering the Scandinavian TV production market by acquiring the big 
Scandinavian TV production companies, which were previously owned by the big 
Scandinavian media corporate groups. For instance the Italian company De Agostino 
bought both Jarowskij and Zodiak, and the English company Shine bought both Metro-
nome and STO-CHP (Nordicom, 2009; Sundin, 2011). The TV distributors are current-
ly also trying to reduce risk by switching their major source of revenue from an adver-
tisement based concept into a more risk avoiding subscription concept where viewers 
pays rather than sponsoring companies (Sundin, 2011; MMS, 2006). 

At the same time the TV distributors have to fight the downsides of new technology, for 
instance illegal file sharing and recordable devices. This technological progress allows 
the viewer to avoid the commercials and therefore reduce the amount of viewers 
reached by the commercials, which is the TV distributors’ largest source of revenue 
(Sundin, 2011). 

However, a smaller piece of the TV production market is still run by small companies 
with less than five employees. These small companies, just like the big ones, have to 
cope with these big changes in order to stay profitable in a continuously globalizing 
market (Sundin, 2011). 

1.2 Problem discussion 

In order for the TV production industry to maintain growth it is important that the com-
panies in questions, act upon the changes in their market environment. As a market so 
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dependent on technological development they continuously have to be aware of what 
threats and opportunities are emerging. 

The major factors that create new opportunities or threats in this market are: new tech-
nology (MMS, 2006; Nordicom, 2010a), change of market participants, ownership 
(Nordicom, 2009), and consumer preferences. Therefore the opportunities and threats of 
all these changes have to be identified in order to establish an overview of the problems 
that have to be solved by the actors on the TV production market. 

The technological development described in the introduction creates a wider demand for 
more TV content with a niche towards more specific audiences. Furthermore, this might 
generate opportunities for TV-producers that are experts in a specific market segment. 
Therefore, this is a threat towards diversified producers who aspire to create TV content 
aimed to a wider segment of viewer (Pickard, 2004).  

Yet another impact on the market as a consequence caused of this technological devel-
opment is the decrease of entry barriers (Sundin, 2011) as production cost decrease. 
This could attract new market participants and therefore increase competitiveness be-
tween TV production companies.  

Another interesting technological development is the rising trend of online TV plat-
forms that allows, for instance, consumption of TV content on-demand through a PC or 
cell phone. In addition, transmitting TV content becomes cheaper with the entrance of 
this new technology. Nowadays anyone can transmit TV content online at a very low or 
even at no cost at all. This opens opportunities for vertical integration within the TV 
production industry as the role of the TV distributors becomes incrementally easier and 
cheaper to substitute. This could be seen as a potential threat for TV distributors and 
therefore might be disadvantageous for their business. Furthermore, vertical integration 
implemented by the TV producers could create tense relationships between the TV pro-
ducers and TV distributors. This is a relationship, which, at the moment, is essential to 
create mutual benefits between the two sides within the TV industry. Technological 
change is therefore an essential parameter to analyze. Because, if not dealt with correct-
ly this could mean missing out on future possibilities, as well as a loss of market share. 
It is therefore of importance to see what strategies are taken, in regard to technology, 
and on what parameters these are based on. 

As the international giants are entering the Swedish TV production market, the acquired 
companies gain an extensive network of sister companies which might create opportuni-
ties to save costs by reaching economies of scale. Moreover, this might be seen as a 
threat to the smaller, locally owned firms that do not possess the advantage of economy 
of scale. These challenges in the industry might both generate new threats and oppor-
tunities and should therefore be considered in the decision making process when market 
participants are strategizing. 

Threats such as social preferences is an example of change directly affecting these com-
panies as the consumer preferences decides which TV shows are successful and which 
ones are not. If the concerned companies do not act rapidly in regard to these changes 
they will, within a short period time, probably find themselves out of date.  

For instance, according to Benady (2004) the end consumers, in other words the view-
ers, are becoming increasingly more adverse towards commercial. However, Benady, in 
the same publication, also claims that this change is far from significant. In parallel to 
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this, there has been a steady increase the last couple of years in number of hours of 
watching TV (MMS, 2010). These changes are for TV production companies essential 
to understand in order to implement a strategic framework that ensures a sustainable 
growth.  

As a consequence to this, the TV distributors and the TV producers are trying to move 
towards new sources of revenue, such as monthly viewer pay plans and product place-
ment. Both examples are used individually and in co-operation with each other. These 
new changes may generate new threats and opportunities as the market participants try 
to generate new strategies to obtain and increase revenue through new sources. 

The challenges of new technology, change of ownership and consumers preferences, 
have to be considered by the actors within the market. There is a great need for strategic 
actions to meet these continuous changes in the market. To summarize, we believe that 
by investigating the strategic thinking of different players within this industry we can 
establish an overview of how companies are acting to respond to these changes. 

1.3 Purpose 

To investigate how the Swedish TV production companies think strategically to cope 
with emerging market changes. 

1.4 Research questions 

1. According to the Swedish TV production companies, which parameters are 
most relevant when analyzing the external environment of their industry and 
market? 

 
2. What strategies are used by the Swedish TV production companies to cope 

with the changing external environment of their industry and market? 
 

3. How are the strategies, used by the Swedish TV production companies, 
formed? 

 

1.5 Delimitations 

Apart from delimit ourselves to investigate the strategic actions taken in regard to the 
developing market, we have a few other delimitations. For instance we will not focus on 
legal aspects that might affect the strategic actions. Neither will we give much attention 
to deeper technological issues that might influence companies’ strategic decisions and 
actions. The reason for this is that they are beyond our knowledge as well as our main 
goal for this thesis. While strategic decision and actions are our main focus of this thesis 
we will still limit the depth of the strategic information gathering and analyzing. An ex-
ample of a very detailed and complex strategic action could be mergers and acquisitions 
with the intension of gaining vertical integration. This will be mentioned and used in 
our analysis, but not investigated thoroughly. The underlying motivation is that certain 
strategic decisions and actions contain such a technological depth with all its details, but 
our goal is to get a more general understanding.  
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1.6 Perspective 

In this thesis we aim to establish an understanding of the actions taken in regard to 
changes in the market. Therefore, we will take the companies perspective in order to 
gain an accurate understanding of the Swedish TV production industry. Consequently, 
our findings should hopefully contribute towards an enhanced insight in strategic ac-
tions taken within the industry. 

1.7 Definitions 

1.7.1 TV production Company 

Based on our understanding and perception a TV production company is a company that 
produces TV content e.g. TV shows and films, and distributes this content to the TV 
distributors as a product which is ready to air on television. 

1.7.2 TV distribution Company 

We define a TV distribution company as the link between the TV producer and the ac-
tual device where the content is consumed, e.g. a TV, cell phone or computer. The TV 
distributors if often recognized as TV channels but might also be a group of TV chan-
nels with the same owner. 

1.7.3 TV content 

We define TV content as the stored or live streaming material such as films and TV 
shows distributed from the TV producer to the TV distributor. 
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2 Methodology 

With regard to epistemology, what constitutes knowledge (Mathison, 20111), we be-
lieve that our perception of reality is based on a social construction rather than some-
thing that can be objectively established. By saying this we mean that all kinds of know-
ledge are based on personal experience and interactions, all influenced by our social set-
tings. With this worldview in mind we will take the reader through or choice of an in-
terpretivistic, qualitative approach. 

2.1 Interpretivism 

In a more explicit explication we take on an interpretivistic approach throughout our 
thesis, as we believe it is the most appropriate for our research, for a number of reasons. 
First of all, the expression interpretation is important in the context as it stresses the per-
sonal involvement in the information gathering. As interpretivism “[…] emphasizes the 
importance of understanding and interpreting the phenomenon under study in the con-
text of its occurrence” (Carson, Perry, Gilmore & Gronhaug, 2001, p. 10) it suits our 
purpose and research questions as we want to know why and how strategies are used.  

Instead of, as positivism, trying to describe clear relationships between objective facts 
and statistical analysis, interpretivism tries to, in a somewhat more sensitive process, 
understand the reality (Carson et al. 2001). This aspect is essential as we are involved in 
the studied phenomenon and as we probably will encounter multiple realities from dif-
ferent actors during our study.  

Of course, with this interpretivistic approach, we do not consider the utmost end of the 
spectrum, with positivism in the other end, to be the most suitable position. As extreme 
ends always are, extreme, we are somewhere in between, but undoubtedly more towards 
interpretivism than positivism. This interpretivistic class of methodology often takes a 
qualitative approach (May, 2002), and the qualitative approach contains various me-
thods, for instance, focus groups and in-depth interviews (Carson et al. 2001). We be-
lieve such methods could suit our purpose and research questions well as seek to ex-
plore and understand actions taken by organizations and individuals within them. 

As the interpretivistic approach led us towards a qualitative approach we simply com-
pared the definitions of qualitative and quantitative to ensure that the qualitative ap-
proach suited our purpose most. A qualitative research method refers to a process where 
data is gathered, not by statistical measures, but instead through a process of interpreta-
tion. A qualitative research could, for instance, refer to an individual’s life, experiences, 
social connections, and similar (Strauss & Corbin, 1990). As opposed to a qualitative 
research a quantitative research is the complete opposite, where statistical measures are 
the essence of the process. As our research aims to provide a deeper understanding of 
the companies and their procedures a quantitative research approach would not be ap-
plicable. Furthermore the qualitative approach is most commonly used in a combination 
with data gathering through interviews (Strauss & Corbin, 1990). This is also align with 
Eriksson and Kovalainen (2008) as they state that qualitative methods are more or less 
the given procedure in case studies. In the same publication they also proclaim case 
study to have a qualitative spirit. They do not, however, exclude methods similar to 
quantitative completely, but clearly express that it cannot be used as the main method of 
data collection, but rather to construct the cases. 
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3  Frame of references 

In this chapter we will present theories and previous research that will help us to ana-
lyze our collected data later on. We will mainly focus on theories about why and how 
companies select a certain strategy and which strategies may be used in some cases.  

According to Mintzberg, Ahlstrand and Lampel (1998) there are ten different schools, 
presented in chart 3-1. These schools are shaped by the philosophy of which purpose 
strategies are formed. The definition of all the ten schools is explained briefly in chart 3-
1. 

The Design School Strategy formation as a process of conception 

The Planning School Strategy formation as a formal process 

The Positioning School Strategy formation as an analytical process 

The Entrepreneurial School Strategy formation as a visionary process 

The Cognitive School Strategy formation as a mental process 

The Learning School Strategy formation as an emergent process 

The Power School Strategy formation as a process of negotiation 

The Cultural School Strategy formation as a collective process 

The Environmental School Strategy formation as a reactive process 

The Configuration School Strategy formation as a process of transformation 

Chart 3-1 The Ten Different Schools of Strategy (Mintzberg, et al., 1998) 

In the analysis chapter of our thesis we wish to compare our results with theories that 
indicate how strategies should be formed. Therefore, we will first of all limit ourselves 
to the first tree schools of strategy mentioned above as Mintzberg et al. (1998) indicate 
that these schools discuss prescriptively how strategies should be formed.  

Furthermore, from these three schools we will focus on the Positioning school when we 
analyze the parameters used by the Swedish TV production companies in regard to the 
external environment. The reason for choosing the positioning school is due to that it 
defines strategizing as an analytical process, which is highly related to our first research 
question. We will also use the Positioning school when discussing the generic strate-
gies, which might be used by a firm in any given market. Therefore, we believe that this 
school of strategy will help us to answer our first research question. 

Later on we will use the Design School that considers strategy formation as a process of 
finding a balance between the internal capabilities of the firm and the external possibili-
ties of the environment. This will be used when we establish a theoretical understanding 
of which methods and tools that may be used when forming strategies in connection to 
the TV production industry. The design school of strategy introduces the strategizing 
tool, SWOT analysis, which is highly general. As there is barely any previous research 
with a similar purpose we will use these general theories to establish a theoretical con-
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text, which we believe, will be useful when answering our first and second research 
question. 

The third one of the schools of strategy, which according to Mintzberg et al. (1998) pre-
scriptively describes how strategies should be formed, is the Planning School of strate-
gy. The planning school of strategy suggests that one should assign goals and then di-
vide these goals in smaller sub targets when strategizing. The planning school of strate-
gy describes very specific theories, which might be applicable in many cases, but far 
from all. It takes the concepts explained in the design school of strategy and pushes 
them one step further. As there is barely any previous research with a similar purpose to 
ours, we believe that we should use more general theories that have a high likelihood to 
be applicable to the TV production industry and therefore be used when constructing an 
industry overview. Consequently, we have decided to disregard the planning school of 
strategy in this thesis in order to grasp an industry overview rather than constructing an 
in depth analysis of one specific case, as usage of the planning school of strategy could 
establish. 

Later on, both the Design and the Positioning School will be considered when establish-
ing a theoretical overview of which strategies should be used by the Swedish TV pro-
duction companies. However, we will make three exceptions; first of all we will discuss 
the growth strategy of Strategic Alliances which, according to Mintzberg et al. (1998), 
belongs to the Power School of Strategy. Secondly, we will discuss theory related to 
strategy formation as an ordinary activity. These two exceptions are made because these 
theories are highly suitable to the conditions on the Swedish TV production industry ac-
cording to Sundin (2011). Our final exception is the usage of the PESTEL analysis 
framework, which will be used when we establish which parameters the Swedish TV 
production companies mainly focuses on when assessing the environment of their busi-
ness. The PESTEL analysis framework was added to our frame of reference as we saw 
that this framework covers all the current challenges facing the TV production market 
presented by Sundin (2011). Thus, we will use the PESTEL factors to analyze which 
parameters are prioritized, which will aid us in our process to establish an answer to our 
first research question. 

One source we often used when discussing strategy in the positioning school approach 
is Michael E. Porter. Porter built a foundation of concepts upon which cases could be 
integrated and structured (Mintzberg et. al, 1998). Porter has been quoted to a signifi-
cant extent in most publications regarding business strategy. Porter was even awarded 
an honorary title as University Professor at the famous Harvard University. Porter is al-
so considered as one of the main ‘gurus’ of marketing because of his publication within 
strategy (Kermally, 2004). Therefore we strongly believe that it is important to priorit-
ize the usage of Porter’s work as main references in this theoretical framework. Howev-
er, we will also discuss some main critiques against Porter’s research. 

3.1 Defining Strategy 

In order to discuss the importance and usage of strategy we will now present the most 
relevant definitions of strategy in regard to our work and view on strategy. As there are 
numerous of definitions of strategy we will present our own interpretation that will be 
used throughout the thesis. 
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As we went through several definitions of strategy we soon came to realize that it had 
yet another level of complexity as there are different angles of the definition, depending 
on what field is regarded. For instance Mintzberg (1987) explains in his article ‘The 
Strategy Concept I: Five Ps For Strategy’ that the definition of strategy is varying de-
pending on if it is in a management, game theory, dictionary, or military view. To clari-
fy our specific field, we examined Chandler’s (1962, p. 13) definition of strategy closer 
“[…] the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and 
the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying 
out these goals,” which is specific for management theory. However, according to Por-
ter (1979) strategy is a combination of a set of activities in addition to assessing the 
company’s strength and weaknesses. When the company’s strengths, weaknesses, and 
their respectively underlying causes are established, the strategic process concerns three 
major decision points. These three points are, according to Porter (1979, p. 143): to as-
sess the company’s position, to improve the company’s position by “[…] influencing 
the balance of the forces through strategic moves,” and responding to anticipated shifts 
in market forces to be able to exploit new opportunities before competitors. Porter also 
claims, in a later publication (1996), that strategy includes creating and improving the 
fit between the company’s activities.  

When interpreting all these various definitions of strategy it is noticeable that they all 
seem to imply that strategy is the process of setting up a policy to use as an itinerary for 
the future. In addition Mintzberg (1978, p. 935) concludes that there are indeed numer-
ous of definitions of strategy but all with a common theme implicating that is it all 
about  

“[…] a deliberate, conscious set of guidelines that determines decisions into the 
future” 

According to how we have interpreted strategic definitions we consider this definition 
by Mintzberg to align with our understanding of strategy as a concept. It is therefore 
this definition we will refer to when using the concept strategy throughout this thesis. 

3.2 Industry analysis 

In order to analyze how successful, the companies in our case studies, collect informa-
tion regarding their industry we will mainly use porters famous five forces framework. 
This will be done in order to establish an understanding of which parts of the industry 
they emphasize. We choose this specific theory due to that the Positioning School of 
Strategy describe it as a model which analyses the competition of the given industry 
(Mintzberg et al., 1998). Additionally, we chose it because we came across it several 
times during our studies and found it very useful in similar contexts. Yet another reason 
to why we choose this theory is because it is a framework of Porter, which even though 
it is relatively old, is cited and used frequently even today. However, we will use Miller 
(1992) who criticizes Porters Five Forces Framework as a complementing concept to 
widen our perspective. 

To form a strategy one first has to establish an overview of the industry structure (Por-
ter, 1979). In order to form an overview, data concerning the level of competition within 
the industry has to be collected and organized (Porter, 1979). This organization of the 
data needed to make an industry analysis can, according to Porter, be organized through 
a ‘Five Forces Analysis’ (1979). This analysis is conducted by collecting information 
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On the other side stands the suppliers whose bargaining power can affect the industry 
either with a reduction, or increase, in both price and quality. For instance, in an indus-
try which is very dependent on suppliers with a lot of bargaining power, either the mar-
gins will have to decrease, or prices increase (Porter, 1979). 

As a consequence to the example mentioned in the paragraph above an industry might 
see an increased threat of substitutes if an industry with higher profitability develop a 
product that can replace the current one, and therefore drain the industry of substantial 
revenues. However, the threat of substitutes might also become topical if a different in-
dustry’s technological development progress much faster and therefore produce a, in 
comparison to other industries, superior product or service (Porter, 1979). An example 
of this is when the cell phone producers introduced cell phones with integrated medium 
quality cameras. This event restructured the camera industry that had to adapt and cope 
with this big industry change as demand for medium and low quality picture quality 
cameras fell significantly. 

The last important factor which controls the profitability within a specific industry ac-
cording to the Five Forces model is the rivalry between the competing companies. This 
rivalry is controlled by numerous factors such as ownership structure, the level of diffe-
rentiation of products within the market, the number of players within the industry, and 
many more. As an example we can discuss a case where a few larger companies are the 
main players on the market. As a consequence the price levels are usually more stable 
and therefore profitability levels are more certain. However, in a case where many com-
panies are the main players within an industry it is more likely that a price war might 
occur and therefore make the profit levels more unpredictable (Porter, 1979). 

3.3 Market analysis 

Further to the previously mentioned industry analysis, we also wish to gain a theoretical 
perspective regarding the companies, in our case studies, ways of gaining information 
of the market. To do so we will use previous research made in connection to the 
PESTEL framework (Johnson, Scholes & Whittington, 2005; O’Connor, 2000; Chever-
ton, 2004). We prefer to use the PESTEL framework as it is used frequently in academ-
ic articles and textbooks within the fields of economics and business administration. 
Moreover, another reason is because we encountered it frequently during our previous 
studies and we are familiar with its fields of usage. The PESTEL framework will be 
used later on in the analysis when we investigate which parameters the TV production 
companies emphasizes when analyzing their external environment. 

The PESTEL framework analysis provides a way of structuring data into key drivers of 
change in the macro economic environment of the market. These key drivers can be 
used in order to construct possible scenarios which may occur in the future. These sce-
narios might then help the company to establish a strategy towards handling these poss-
ible future outcomes (Johnson, et al. 2005).  

PESTEL is an acronym for the different so called key drivers of change, Political, Eco-
nomical, Social, Technological, Environmental and Legal (Johnson, et al. 2005). In or-
der to get a better understanding of the concept we will take a closer at each of these key 
drivers briefly with some examples, designed to convey a simple message. 
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1. Political decision and events have a major affect on the market. Examples of 
such events could be elections, change in diplomatic relations, forming of trade 
unions and wars (O’Connor, 2000). An example of when political change signif-
icantly affected a market was when the Soviet Union collapsed and the eastern 
European countries politically moved towards a more capitalistic ideology and 
therefore created great opportunities for domestic and foreign businesses (Che-
verton, 2004). 
 

2. Economic changes such as changes in interest rates, inflation, GDP, valuation of 
tangible assets, stock markets values are factors that have major impact on the 
market (O’Connor, 2000). An example of when economic factors affected a 
market are the general growth cycles and financial depressions which affect the 
world trade in general and should therefore be considered when establishing a 
strategy (Cheverton, 2004). 
 

3. Social trends such as demographic changes, migration patterns, and lifestyle 
changes (O’Connor, 2000) affects the preferences of the consumers and there-
fore which business will, and will not be successful (Cheverton, 2004). An ex-
ample of social trends affecting a market could be when a society starts to care 
to a greater extent about eating healthy. In this case fast food outlets would suf-
fer a loss of revenue while healthier alternative would gain revenue and there-
fore change the food market (Cheverton, 2004). 
 

4. Technological development and innovations have set norms for hundreds of 
years. Examples of this could be the invention of the Internet (Cheverton, 2004) 
or the modern production line introduced by Henry Ford. An example of when a 
technological trend affected the international market was when people in 1999 
believed that all computers would crash as we entered the new millennium. This 
consequently opened up a new market for IT consultants, which were hired by a 
lot of companies to ensure that the computers of the organization would not 
crash (Cheverton, 2004). 
 

5. Environmental issues and concerns are generally connected to issues regarding 
pollution and waste management (Johnson, et al. 2005). Two examples of these 
so-called ‘Green’ factors (Johnson, et al. 2005) could be the introduction of a 
ban on lead in petrol or new restrictions on genetically modified food. These 
types of issues have to be successfully realized by the companies on each specif-
ic market to survive (Cheverton, 2004). 
 

6. Legal changes have an instant impact which can lead to a sudden removal or in-
troduction of a business opportunity. An example of a legal issue that affected a 
market is the local law changes in Singapore that required property owners to 
repaint their facilities once every year. This law created a huge demand for 
house paint and painters (Cheverton, 2004). As we limit ourselves in our delimi-
tations to disregard the legal aspects of the TV production market we will also 
disregard the legal changes in the PESTEL analysis later on in our analysis sec-
tion. 
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3.4 Types of Strategies 

There is plenty of research and collective experience when it comes to business strategy, 
and its usage. We will now introduce the key strategies which are frequently used in the 
media industry in accordance with the background presented in the introduction of this 
thesis. 

3.4.1 Porter’s generic strategies  

As Porter’s research is a red thread through our frame of reference, as explained in the 
beginning of this chapter, we will now present his famous generic strategies framework. 
Porter’s Generic Strategies was mentioned by Mintzberg et al. (1998) as an important 
framework within the Positioning School of strategy. Moreover, we have established an 
understanding, based on the facts presented in the introduction, that this theory fits the 
conditions in the TV production market well.  

One who criticizes Porter’s Generic strategies is Miller (1992) who argues that if a 
company uses this model when strategizing the company’s options will be very limited. 
A company might be stuck in the middle between two strategies and using this model 
might cause inflexibility and force the company to narrow its strategic vision. With this 
in mind we will use this model as a way of categorizing our cases when discussing simi-
larities and differences in a cross case analysis. 

The three competitive strategies that Porter (1980) has developed are ways to outdo 
market leaders within a segment. In order to do so, one has to fully commit to the 
adopted strategy. When the adopted strategy is correctly applied and developed in ac-
cordance with the changing environment these approaches will ensure a sustainable ad-
vantage (Porter, 1980). According to Porter (1985), a firm can essentially have two dif-
ferent strategies, low cost or differentiation. Moreover, these two strategies are basically 
an outcome of how a firm copes with the industry, in accordance with Porter’s five 
forces framework, versus its competition. In addition to low cost and differentiation, 
which are strategies used to gain competitive advantage based upon a broader spectrum 
of segment, there are also so called focus strategies. Focus strategies are adapted to be 
combined with the other two advantages, resulting in a cost focus advantage and a diffe-
rentiation focus advantage (see figure 3-2). Furthermore, Porter (1985) states other than 
deciding what competitive advantage to use and to what extent, a firm’s ways to act va-
ries from industry to industry.  
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Figure 3-2  Model of Porter’s Generic Strategies 

3.4.1.1 Cost leadership 

Cost leadership refers to working to become the low cost producer of the market (Porter 
1980). This is done by pursuing cost reduction activities, such as reducing cost of: 
R&D, sale force, marketing, services, or employees. A firm pursuing this strategy must 
explore and exploit all sources of cost advantage (Porter, 1985). This is typically done 
by selling standardized products by the means of economies of scale as well as using fa-
cilities in cheaper locations. A successful implementation of this strategy will, accord-
ing to Porter (1985), yield an above average return within the industry regardless of the 
existence of competitive actors. Having higher production costs compared to a cost 
leader, means that the firm with higher production cost will continuously have lower 
margins, thus, have a lower profit. Consequently, adopting a cost leader strategy will 
ensure an above average profit margin. Moreover, the products or services of a cost 
leader must remain similar to the competitor’s. A close relatedness of products or ser-
vices ensures an equal value for the customer, but to a lower price than the competitive 
firm. Hence, resulting in a cost advantage, and an above average profit margin (Porter, 
1985).  

Burns (2007) develops this model further by stating that a cost leadership is synonym-
ous to have a market position as a commodity supplier, due to broad target and lower 
cost. To achieve lowest cost, a company, according to Burns (2007), must establish 
economies of scale, confirming Porter’s (1985) theory stated above, or constantly invest 
in new technology. 

Porter (1980) also writes that achieving a cost advantage often requires a great market 
share of an additional advantage, such as great connections with suppliers or access to 
raw material. Moreover, Porter also states that since a cost advantage often is connected 
to economies of scale, this means that there are usually high entry barriers.  

The main risk of using a cost leadership strategy, to gain a competitive advantage, is 
that this strategy is difficult to maintain in the long run. The main reasons to why this 
strategy sometimes fails are: competitors imitate the strategy, changes that decrease the 
cost of production for competitors, a change of demand, and inflation of production 
costs (Porter 1980; Porter 1985). 
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3.4.1.2 Differentiation 

Using the differentiation strategy as a competitive advantage means creating a product 
or service that buyers perceive as unique (Porter, 1985). Porter (1980) states that this 
could be through different approaches: design, brand image, technology, features, cus-
tomer service, dealer network, or other dimensions. To be able to use a differentiation 
strategy a firm has to find and fulfill a narrow and specific need in the market. Conse-
quently, this leads to a unique position in the market granting the company the ability to 
charge a premium price (Porter, 1985). Moreover, it is crucial to understand that diffe-
rentiation is specific for each market and industry. A firm that is able to sustain a diffe-
rentiation strategy will be an above average player, in terms of profit margin, on the 
market. The differentiation strategy can only be achieved if the incremental cost, of be-
ing unique, is covered by a higher premium price (Porter, 1985).  

Moreover, Porter (1985) further states that it is hard to gain market share with this strat-
egy. Burns (2007) on the other hand, explains that differentiation strategy is synonym-
ous with having a market position of outstanding success. Therefore, using this strategy 
results in having a niche business to a broad market, selling at a premium price with the 
effect of earning above average return. 

In ’competitive advantage: Creating and sustaining superior performance’ (1985), Porter 
states that the risks of differentiation primarily is the same as of cost leadership, namely 
to not be able to sustain the advantage because of competitors imitating the advantage. 
However, what differs is that due to social changes the competitive advantage could be 
lost in the sense that buyers’ preferences change and therefore the old products or ser-
vices are no longer demanded.  

3.4.1.3 Focus 

Porter (1985, p. 15) states that a focus strategy means that the firm “[...] selects a seg-
ment or group of segments in the industry and tailors its strategy to serving them to the 
exclusion of others.” By this a firm optimizes their strategy to the target segment to 
achieve a competitive advantage despite the fact that they do not withhold a competitive 
advantage in general. There are two variants of focus strategies as seen in figure 3-2.  

Cost focus seeks to obtain a cost advantage in a targeted segment or group of segments 
(Porter, 1985). Moreover, Porter (1985) also states that a cost focus use the advantage of 
different cost behaviors and exploit this in the targeted segments. This means that a firm 
provides a certain item, or a service, for a specific targeted segment for a lower cost, us-
ing economies of small scale.  

Differentiation focus, on the other hand, seeks differentiation in a segment or group of 
segments. Furthermore, differentiation focus also exploits the special need of buyers in 
certain segments, rather than cost, as cost focus does (Porter, 1985).  

Basically a focused strategy exploits the opportunity of sub-optimization and takes ad-
vantage of this, while broad targeted competitors lack adaption to certain segment’s 
needs, and thus underperforms (Porter, 1985).  If a firm can sustain either of these ad-
vantages, it will become an above average performer. Moreover, most industries have a 
possibility for multiple focused strategies since there are often multiple segments within 
an industry (Porter, 1985).  
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Moreover, Burns (2007), further elaborate on the two focus strategies and states that us-
ing a cost focused strategy results in having a market position as a market trader. He al-
so states that, differentiation focus strategy implies having a market position as a niche 
player, build upon a uniqueness of the business portfolio or specializing in customers 
demand.  

Risks involved in utilizing the focused strategy are that it might be hard to sustain, as 
well as the risk of being imitated. Moreover, there is a high risk of becoming unattrac-
tive on the market if demand disappears and structure erodes (Porter, 1985). Another 
risk is the competition of new sub-optimization companies as well as the creation of ad-
ditional value of broader competitors (Porter, 1985). 

3.4.2 Strategic alliances 

Another strategy that can be used on the TV production market, in attempt to be suc-
cessful, is strategic alliances (Sundin, 2011). Therefore, we will use this strategy in our 
frame of reference even though Strategic Alliances, according to Mintzberg et al. 
(1998), belongs to the Power School of Strategy. There are many definitions of strategic 
alliances. One of these definitions, which are very concrete and easy to use to establish 
a theoretical context, is the one given by Wakeam (2003) in the article ‘The Five Fac-
tors of a Strategic Alliance’. In this article the author argues that there are five separate 
criteria, which, if at least one of them is fulfilled, the alliance can be regarded as strateg-
ic. These criteria are explained below: 

1. The alliance is critical to achieve a core business goal or objective. 
Usually an alliance is formed to generate revenue or cost reduction through a 
common market entry or to reach economies of scale. If the outcome of this al-
liance is in line with the goals and objectives set by the firm then the alliance 
can be considered as strategic. However, in some cases the goals and objectives 
may not be measured in revenue or cost reduction and therefore it might be hard 
to determine if this criteria is fulfilled and then it might not be considered as 
strategic (Wakeam, 2003). 
 

2. The alliance is critical to build up or uphold a core competence or another 
competitive advantage. 
Usually learning alliances is the most common type of alliance that would fulfill 
this criterion, if the objective of the learning program would be to uphold or 
create a core competence or competitive advantage (Wakeam, 2003). 
 

3. The alliance obstructs a competitive threat. 
Just because an alliance does not succeed to contribute towards the competitive 
advantage it does not mean that it cannot be considered as strategic. An example 
of this is, according to Wakeam (2003), cases when it disturbs a competitive 
threat.  
 

4. The alliance creates or upholds strategic choices for the company. 
When an alliance results in future possibilities to gain strategic options or bene-
fits it should be considered as a strategic alliance according to Wakeam (2003). 
 

5. The alliance mitigates a large risk for the business.  
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When an alliance lowers a significant risk taken by the company to achieve a 
specific business objective it should also be considered as a strategic alliance 
(Wakeam, 2003) 

Wakeam (2003) also mentions the, according to him, major reasons to why strategic al-
liances fail as: lack of executive sponsorship and poor governance of the alliance. How-
ever, the most important factor that results in the failure of a strategic alliance is the lack 
of trust, because trust is the key to long-term survival in a constantly changing business 
environment (Wakeam, 2003). 

Other authors who discussed strategic alliances and how they should be managed are 
Elmuti and Kathawal (2001). They discuss the main reasons for establishing strategic 
alliances rather than defining strategic alliance. The reasons they mention are: To 
achieve growth and entering new markets, to obtain new technology at best quality or 
lowest cost, or to ensure a competitive advantage. 

Elmuti and Kathawal (2001) also discusses the risks and problems involved when estab-
lishing a strategic alliance by discussing seven of these problems, namely: clash of or-
ganizational cultures; lack of trust, lack of clear goals and objectives, lack of coordina-
tion between the managements of the alliance participants, the risk of creating a new 
competitor of your partner, and finally the risk that the expected commitment or per-
formance of the alliance partner is much higher than the actual result.  

By defining strategic alliances and introduce the cons and pros of this strategy we wish 
to create a framework for discussion which will be used when analyzing our collected 
data. 

3.4.3 Mergers and acquisitions 

Besides the formation of Strategic Alliances, waves of mergers and acquisitions 
(M&A’s) are currently flooding the TV production industry as explained in the intro-
duction of this thesis. We have decided to present a brief definition of M&A and a 
summary of previous research by familiar sources within the field, in order to gain a 
perspective which can be used in our analysis. 

M&A are two strategies used by an organization to obtain growth. M&A are two differ-
ent legal transactions which can be made by either a merger or acquisition. Merger; one 
firm fuses its assets with another firm and therefore create a new firm which owns all 
the assets from both firms (Gertsen, Soderberg & Torp, 1998). Acquisition, one firm 
acquires another firm and therefore is entitled to all assets of the acquired firm 
(Cartwright & Cooper, 1996).  

There are generally four main reasons for conducting a merger or an acquisition:  

• Vertical integration; e.g. a manufacturer purchases a series of retail outlet,  
• Horizontal integration; when similar organizations in the same industry go to-

gether to form one big organization, e.g. when two former competitors merge to 
one company to ease competition in the industry,  

• Conglomerate; when an organization merge or acquire a completely unrelated 
organization which is operating in a different market and industry,  

• Concentric M&A; an organization merge or acquire an unrelated organization 
which is operating in a familiar field into which the first organization wish to 
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expand, e.g. a producer of sport ware who purchase a leisure wear manufacturer 
(Cartwright & Cooper, 1996). 

Doing M&As involves significant risks due to that around 50 % fail by not succeeding 
to reach their business objectives, and in most cases the shareholders of the acquiring 
company lose money (Kumar, 2009). The most common pitfall of M&A is failure to in-
tegrate the merged or acquired firm culturally into one solid company culture, which 
covers the whole organization (Cartwright & Cooper, 1996).  

3.4.4 Vertical integration 

As discussed in the previous section, vertical integration may be a reason for M&As. 
However, it may be achieved through other methods as well and should therefore be 
discussed under a separate topic in this frame of reference. As we learned in the inter-
view with Sundin (2011) vertical integration is an interesting and current topic in the 
TV production industry. Therefore, we expect this strategy to be mentioned in the inter-
views as a current, or future strategy. Vertical integration is also mentioned by 
Mintzberg et al. (1998) to belong to the Positioning school of strategy. Mintzberg et al. 
(1998) further explain that Vertical Integration is related to Porter’s (1979) Five Forces 
model, as it is a strategy which, if used, may reduce high bargaining power of suppliers 
or buyers in an industry. Therefore, we also find this strategy highly relevant, as we will 
discuss the usage of Porter’s (1979) Five Forces framework in our analysis. 

Vertical integration is when a company either replaces suppliers (called Backward Ver-
tical Integration) or buyers (called Forward Vertical Integration) by starting or acquir-
ing similar activities itself as a contrast to outsourcing. There are many commonly 
known benefits with vertical integration, for instance improved supply chain coordina-
tion, possibility to capture margin from more steps in the supply chain, and the possibil-
ity to gain access to new downstream distribution channels (Clinton, 2008; Fronmueller 
& Reed 1996). 

Backward vertical integration is known as a good way of achieving a low cost competi-
tive advantage by decreasing cost of administration (Fronmueller & Reed, 1996). How-
ever, backward vertical integration, in many cases, results in an increased production 
cost. Controversially, according to a study made of the, at that time, 1000 largest manu-
facturing companies in the US by Fronmueller and Reed (1996), no significant relation-
ship between backward vertical integration and achieving a low cost competitive advan-
tage could be found. However, the study also indicates a relationship between differen-
tiation and forward vertical integration. 

Even though the study mentioned above is relatively limited by its sample we are using 
it in order to gain a picture of trends when it comes to applying vertical integration to a 
manufacturing company. 

3.5 Types of Strategic tools 

In the following sub-headings we will discuss a few methods, which are commonly 
used to establish strategies. This discussion is shaped in connection to the design school 
of strategy presented in the book ‘Strategy Safari’ by Mintzberg et al. (1998). The de-
sign schools see strategy formation as a Process of Conception. Therefore we believe 
that this school is important to use to guide us when establishing an understanding of 
which methods and tools that may be used when forming strategies in connection to the 
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TV production industry. According to our interpretation of the design school, the 
SWOT analysis and the theory of strategic vision, described below, more or less give a 
shallow summary of the key concepts in this specific school. Additionally, we add theo-
ries which discuss the tools used in a firm which does not have strategizing on the for-
mal agenda as we learned from Sundin (2011) that so might be the case for some small-
er firms in this industry. 

3.5.1 SWOT analysis 

The SWOT analysis is a widely used method that Mintzberg et al. (1998) mentioned as 
an important tool when forming strategies according to the Design School of strategy 
formation. Therefore, we will use this tool when analyzing how our cases think when 
forming strategies. 

The SWOT analysis is an acronym for strength, weaknesses, opportunities and threats. 
This analysis is constructed to identify internal factors of strength and weaknesses of an 
organization, as well as opportunities and threats that are used to identify external fac-
tors of the industry and/or market that might affect the organization (Dyson, 2004). The 
author furthermore states that internal factors are, for instance: human resources, prod-
ucts, and location. External factors are, for example: customer’s preferences, environ-
mental changes, and technological changes. According to Dyson (2004), by identifying 
strength and weaknesses a company has the possibility to develop strategies that en-
hance the strength of the company and diminish, or rather, remove weaknesses. Also, by 
recognizing opportunities and threats, the company can develop strategies to exploit 
and/or explore the opportunities and oppose possible threats. Dyson (2004) argues that 
the SWOT analysis does not provide any prioritization and that using this tool requires 
the user to not overlook any factor. However, Dyson (2004) also state that the model is 
both easy and beneficial to use since it is readily applicable at all times. 

3.5.2 Vision statement 

A vision statement which contains the firm’s strategic vision can be used to drive the 
firm’s strategy (Wilson, 1992) and could therefore be considered as a strategic tool. As 
this tool is highly connected to the SWOT analysis we expect most companies, which 
have an overview of their SWOT factors, to have a strategic vision. A vision statement 
should consist of specific goals that the company wishes to achieve and describe the 
shape of the future business (Wilson, 1992) or the desired future position of a firm in an 
arena of competition (Raynor, 1998). 

In order to form a vision statement one, first of all, has to answer the following ques-
tions: What are we allowed or forced to be by the future external environment? Realisti-
cally, what can be considered as our internal resources? And, What do we want to be (in 
connection to the management’s values)? Secondly, the mission, goals, and objectives 
of the firm have to be considered when forming the strategic vision. One may ask him 
or herself: Is this vision in line with our mission, goals and objectives? When these two 
steps are complete the firm has to conduct so called sanity checks, to see if this vision 
actually is realistically achievable (Wilson, 1992). 

3.5.3 Forming strategies as an ordinary activity 

Sometimes strategies, more or less, just appear in a firm without being on the formal 
agenda or even being considered as a strategy. After the interview with Sundin (2011) 
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we are convinced that this might be the case in many TV production companies, as they 
are fairly small when it comes to the number of employees. Furthermore, the size of the 
firm does also have an effect on the decision making process. Carrier (1994) states that 
the difference between small and large firms in decision-making process and structure 
differs a lot. Large firms are formalized, while small firms are dynamic and adaptable 
(Carrier, 1994). Gilmore, Carson and Grant (2001) further elaborate on decision making 
for small firms and states that, decision making for small firms is often based on intui-
tion. Large corporations, on the other hand, develop and create practices to aid manag-
ers in decision-making (Busenitz & Barney, 1997)  
 
As previously stated smaller companies rather take decisions based on intuitions then 
having formal procedures. In the book ‘Managing Strategic Processes in Emerging In-
dustries’ Roos and Von Krogh (1996) discuss the process of strategizing in the media 
industry with focus on companies that have a more informal approach to strategic deci-
sion making. In this book two different categories of managers are discussed:  

1. Those managers who are unaware of strategy and strategizing or feel uncomfortable 
doing it.  

Many companies do not have strategy forming as an activity on the agenda and are un-
aware of what strategy implies. However, that does not necessarily mean that they do 
not engage in strategic activities. Companies continuously take decisions regarding 
market and industry changes. However, these issues are in many cases not handled in a 
systematic way. Strategies are rather formed, in many cases, by one single person, often 
the CEO, based on his, or her, experience in the industry and gut feeling. For this type 
of company the solution to a healthier development of strategies often is to generate a 
larger understanding of what strategy is within the organization and to involve a bigger 
part of the organization in the strategic development process (Roos and Von Krogh, 
1996). 

2. Those managers who know about the process of building strategies but are not sure of 
what it contains. 

Another way of strategizing, as an everyday activity, is when a company sets aside time 
for strategizing on a regular basis, for instance, weekly or monthly. The driving forces 
of the strategizing in this case are often external development that puts pressure on the 
company. However, the company does not feel comfortable with their strategic 
achievement, because people in general have difficulties with looking beyond the 
present and therefore will have severe problems to answer questions regarding where 
the company should be in five to ten years. In the end, this type of strategic process of-
ten results in a discussion about solutions to operational problems rather than forming a 
long-term strategy. In this type of organization the main challenge is to increase the un-
derstanding of what strategy really is (Roos and Von Krogh, 1996). 
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3.6 Summary of frame of reference 

In our frame of reference we select theories which will help us to analyze our collected 
data and answer our research questions. To grasp the field of strategy one must under-
stand the basic definition of strategy. In this thesis we will define strategy according to 
Mintzberg (1978, p. 935) who define strategy as: 

“[…] a deliberate, conscious set of guidelines that determines decisions into the future” 

In order to analyze our data in regard to our first research question we will use the 
PESTEL framework (Johnson, et al. 2005; O’Connor, 2000; Cheverton, 2004) to gain 
an insight of what parameters that are influencing the market. Furthermore, to gain an 
insight of what parameters that influence the industry we will use the Porter’s (1979) 
five forces framework together with Miller’s (1992) theory on industry demand. In or-
der to analyze our data in regard to our second research question we will use Porter’s 
(1980; 1985) generic strategies, together with theories in connection to strategic al-
liances (Wakeam, 2003; Elmuti & Kathawal, 2001), M&A (Gertsen et. al., 1998; 
Cartwright & Cooper, 1996), and vertical integration (Clinton, 2008; Fronmueller & 
Reed 1996). To analyze our data and reach conclusions which will help us to answer 
our third research question we use different theories, including tools, which might be 
used when strategizing. The theories we discuss in regard to these tools are derived 
from the concepts of forming a SWOT analysis (Dyson, 2004), vision statement (Ray-
nor, 1998; Wilson, 1992), and strategies as an ordinary activity (Roos and Von Krogh, 
1996). These specific theories used in this frame of reference were selected according to 
the guidance of the book ‘Strategy Safari’ by Mintzberg et al. (1998) together with 
background information collected through an interview with professor Sundin (2011).  
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4   Method 

In order for us to get a close understanding of how the companies work with strategy in-
ternally, and how they interpret the market we have decided to conduct four case stu-
dies. This will be done by interviewing three different companies plus one independent 
actor, as the main method of data collection. In these interviews we adopted an induc-
tive, qualitative, and semi-structured approach, as we believed it would provide us with 
the best possible data.  

However, in cases where the knowledge base is relatively poor as in this case, a theoret-
ical framework will not give the sufficient foundation for testing of a specific hypothe-
sis. In addition, as the prior researches do not provide a foundation of theories within 
the subject it is hard to establish new theories. In these cases one should rather take the 
approach of an exploratory study where questions are asked with the aspect of ‘why?’ or 
‘how?’ rather than giving a casual explanation to the issue (Yin, 1994). 

4.1 Choice of Method 

The choice of methods and its design is normally critical for the researcher in his or her 
attempts to establish validity, and to either form a theory or being able to test an already 
existing (Miller & Salkind, 2002). Consequently the following subheadings will pose a 
significant effect on the thesis. 

4.1.1 A Case Study 

Regarding whether to choose a case study or not Yin (1994) concluded that the chosen 
approach is dependent on the purpose of the research and what kind of question is being 
asked. For instance, when conducting a research with the goal of exploring the ‘why’ or 
‘how’ aspects of a phenomenon, a case study or field experiment is the most appropriate 
approach (Yin, 1994). Furthermore, a case study is preferred when the research is built 
upon contemporary events. Case studies also possess strength in the ability to take ad-
vantage of multiple forms of evidence material such as observations, interviews, and 
documents (Yin, 1994). Eriksson and Kovalainen (2008) also explained the popularity 
of case studies with its strength to picture issues, which might be hard to grasp, in a 
handy and sensible manner. Thus, with these arguments at hand, we consider the case 
study approach very suitable. Additionally, we have decided to carry out multiple case 
studies to bypass the criticism, stressed by Yin (1994) himself, that one single case 
study is not generalizable. We are, however, aware of that no matter how many case 
studies are carried out, a research of this kind is merely generalizable to theoretical 
propositions. 

When settling our methods we also agreed upon using an inductive approach as we start 
off with a question. Our goal is to explore how something is rather than test formerly 
stated hypothesis or theories.  According to (O’Leary, 2007; Prince & Felder, 2006) the 
researcher then gathers data to search for general rules or patterns, which later on can be 
used to create a hypothesis and finally a theory. Eriksson and Kovalainen (2008) pro-
vide yet another reason not to chose a deductive method as they state that a deductive 
approach traditionally concerns experimental and quantitative methods, aiming to pro-
duce statistical generalizations. 
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4.2 Interviews 

We have decided to conduct in depth interviews, face-to-face, with leaders whom are in 
direct connection with decision-making. Those are able to share their experiences and 
therefore contribute with a deeper insight and understanding into the area (Hancock, 
2007). Furthermore, doing interviews with a wide range of companies enables us to 
both analyze the market, compare the data findings, and to detect differences both in 
perception of the industry and in strategic actions taken. Focus groups were also consi-
dered, but as we were interested in information which companies might not want to 
share with other companies we did not consider this an option. Moreover, it is easier to 
convey a message with a somewhat more personal and relaxed approach, which can be 
achieved in face-to-face interviews. 

When choosing the structure of the interviews we considered our objective of the inter-
views and what kind of information we assumed they would provide us with. On the 
one hand we wanted rich, detailed information, where the interviewee could convey 
their perception and experience and phrase this in their own words. We also needed the 
flexibility and the ability to maneuver and adapt the research to the respondent. On the 
other hand, we wanted somewhat similar answers from the different interviews to be 
able to compare the answers to be able to draw some conclusions. When going through 
different structures of the interviews we quickly found an appropriate approach. Our pa-
rameters aligned more or less perfectly with Miller and Brewer’s (2003) definition of 
the semi-structured approach. Thus we chose the semi-structured approach for our in-
terviews as it provides both flexibility but also the possibility to compare the results 
from the different interviews. 

4.2.1 Selection 

In order for us to reach our objective to attain qualitative, and detailed, information from 
our subjects, our primary focus was to select samples from the whole industry. Thus a 
variation of companies both in the sense of revenue and number of employees was cho-
sen. By attending a symposium regarding changes in the TV production industry we 
came in contact with companies within the industry and chose a selection of these in ac-
cordance with the size of their revenue and staff. Moreover, companies who attended 
this symposium showed an interest of the subject and therefore were more likely to be 
aware of market changes. Consequently, these companies would probably contribute 
more to our research than other companies would. In addition, this ensured a time effi-
cient selection process, rather than to customize a randomized selection process for all 
the TV production companies within the market. 

As stated by Yin (1994) one, however, have to be careful when selecting the cases. We 
therefore choose four specific companies to get an overview of the market. The underly-
ing thought, when choosing these companies, was to get one company from each seg-
ment in the industry, one large, one medium, and one small company. Among these 
three companies one wanted to be anonymous. We have chosen to call this company, 
Company A. The companies are: Company A, Silverback, and Deep Sea Productions. 
Company A, is the large sized company with a, in the industry, significant turnover. 
Silverback is the medium sized with about 80 million in turnover, and Deep Sea Pro-
ductions the small sized company with about 5-6 million in turnover. In addition we 
managed to come in contact with a fourth company, Lundin Media AB, which is a con-
sultancy firm within the industry. As Lundin Media AB is an independent company 
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they will be able to provide us with unbiased information. This information will facili-
tate our work of establishing an overview of the market. 

We chose to do multiple case studies, with the previously mentioned companies, mostly 
because we do not intend to observe one specific phenomenon but rather to get an un-
derstanding of the market. A multiple case study is also considered more compelling 
and therefore more robust (Yin, 1994). Merely interviewing one company could pro-
duce very biased results, as that specific case might be extreme in some way. 

4.2.2 Interview Design 

When designing the interview we took advantage of a few guidelines provided by Da-
vid, Audrey, Chad, & Kjell (2001) in their publication on ‘In-depth Interviewing’. First 
of all, we will attempt to have the overall objective of the research and the interviews in 
our mind all the. The importance of having the overall objective in mind to steer the re-
searcher in the interview process is stressed both by Steinar (2007) and David, et al. 
(2001). 

Secondly, the researcher conducting the interviews will have an interview guide2, as 
recommended by David, et al. (2001). This interview guide will consist of our open-
ended interview questions. These questions are derived from our overall objective, and 
consequently from our research questions. It does not matter if these questions, or sub-
jects, are processed in a certain order. For instance, if the respondent switches between 
subjects and cover various parts, there is no need to panic. The researcher should never-
theless, if he has to steer the interview, try to follow the subjects at least to some extent, 
as they are in an order for a reason. In the interview guide there will, however, exist a 
few, more detailed, sub-questions for each topic to probe the subject even further. These 
sub questions will be used if the respondent did not include all the interesting views or 
angles in his elaboration of each topic. Our overall aim, with the interviews, is to get the 
respondents into a flowing conversation rather than a firmly structured interview. In this 
way, one can cover the interesting topics and questions without the respondent being 
aware that these particular subjects would be raised. 

Moreover, throughout the interview we will try to clarify the statements obtained from 
the respondent. This will, for instance, be done by repeating the respondent’s answers, 
as well as asking control questions to establish a correct interpretation of a statement. 
The importance of this control was established by Steinar (2007, p. 12), as he declared 
its importance to “facilitate the validation of interpretations.”  

There is, nevertheless, yet another dilemma facing us as we conduct multiple inter-
views. As we will get more insight, as well as a deeper understanding for the subject by 
doing interviews the question is whether or not to enhance the interview or refrain from 
doing so to maintain comparable results. Whether or not this will be done is very much 
depending on what new information we obtain, and how it will affect the results. Ac-
cording to Steinar (2007) exploratory studies are more suited to be continually im-
proved as the one conducting the research continuously discover more about the subject. 
Therefore, we will attempt to use knowledge we gain during the process to improve our 
data collection as long as it does not affect the outcome of each interview extensively. 

                                                 
2 See appendix for the interview guide 
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More detailed information of this process will be presented in the section Evaluation of 
Methods. 

4.2.3 Data Collection 

The interviews were conducted with two interviewers, and one interviewee present. To 
establish a relaxed atmosphere we conducted the interviews at the company’s own of-
fice premises. However, one of the interviews was conducted in a hotel lounge. Thus 
the environment interfered somewhat with our interview procedure. For instance, in the 
middle of the interview a waiter interfered to deliver coffee. 

We started the interviews with asking questions about background information to get 
the conversation started, and to invite the interviewee to a relaxed conversation rather 
than a formal, structured, interview. More precise details regarding the mood and spe-
cific events from each interview will be provided in the results, to be used for the analy-
sis.  

In order to easier keep track of what was said during the interviews a voice recorder was 
used. A voice recorder will, moreover, minimize distortion, possible errors, and allow 
repeated interpretations of the interviews. The record will also be transcribed3 in order 
to make it easier for us, in our research, to analyze the material. A transcription can also 
enable us to retrieve disparate interpretation in comparison to the interpretation gained 
during the interview. 

Out of practical reasons the interviews were conducted in cooperation with Hannah 
Sundnäs who is writing a master thesis in a very similar context. Although this was 
done because of practical reasons it also implied a few restrictions. The questions 
tended to become somewhat more precise than what we intended. More precise ques-
tions did, however, provide us with even more detailed information, and there were still 
plenty of time for us to pose the more general questions. 

4.3 Method for analysis 

The process of analyzing the empirical material from case studies, consisting of semi-
structured interviews, is complicated since it is based on a person’s feelings, expe-
riences and perceptions. Moreover, according to Yin (1994) the analysis of a case study 
is the least developed aspect of a case study. To get a comprehensive overview of the 
analysis process we have decided to use the steps for analysis provided by Marshall & 
Rossman (2006) in their book on ‘Designing Qualitative Research’ as a guide. We 
choose Marshall & Rossman’s steps because we felt that their interpretation of analysis 
process aligned with ours. In addition, Marshall & Rossman present a substantial list of 
references. This reference list consists of, according to our perception, many significant 
and relevant authors, from whose works they have drawn their conclusions. 

This process of analysis contains seven steps. In the first step, we will organize the data 
and try to, on a very general level, distinguish what parts of the data that is relevant, and 
which that are redundant. Thereafter the remaining data will be briefly edited, provided 
with basic headings and notes, to become less overwhelming and more manageable.  

                                                 
3 The transcriptions can be found in the appendix 
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The second step will denote an immersion into the data. We will read the data thorough-
ly numerous times to get an exhaustive understanding and to become familiar with the 
data. This process might seem simple and maybe superfluous, but constitute one of the 
keystones for later steps to be feasible. 

After immersing into the data we will attempt to generate categories and themes. These 
will be generated through an attempt of identifying patterns. These patterns could con-
sist of recurring events such as, language, ideas, or experiences. We then question the 
data in relation to the framework to engage these two in interactivity towards the analy-
sis. In this section it can also be beneficial to include Bailey’s (1996) viewpoint, where 
he describes patterns as an analytic aid. Bailey (1996, p. 98) explains that what might 
seem as “[...] a mass of undifferentiated behaviors” can actually, under close observa-
tion, form patterns. To discover these concealed patterns we will closely observe the or-
der of occurring events, as recommended by Bailey (1996). One, however, as noted by 
Marshall & Rossman (2006), have to be careful not to create an interpretation that better 
reflects the researcher and her reality rather than the research object and his reality.  

The next point mentioned by Marshall & Rossman (2006) concerns the process of cod-
ing the data. We will, however, not follow this step entirely. The data will, rather than 
being coded, be carefully divided into categories in regard to our theoretical framework. 
As coding in Marshall & Rossman’s definition is considered, more or less, as a device 
to mark passages in the data we think our process could produce the same effect, but al-
so be adapted to our approach to research. Our standpoint in this matter might very well 
implicate a more time consuming process, but we do not consider that a significant im-
plication.  

The fifth step is to offer interpretations. The process here will consist of linking the cat-
egories and themes, and to build a story line consisting of what one has learned that 
makes sense. Apart from “attaching significance to what was found” (Patton, 2002, 
p.480), we will also attempt to evaluate the centrality and usefulness of the data. 

Marshall & Rossman (2006, p.162) title the next section as “searching for alternative 
understandings.” As researchers we have to understand that there always exist a differ-
ent understanding of patters and trends. Even what might seem to be the most obvious 
pattern has multiple interpretations. By doing this we will indicate that we are aware of 
different understandings, interpretations, and perceptions. With these different interpre-
tations we will argue for why the view we have chosen is the most appropriate. 

The seventh and last step consists of the writing of the report. Marshall & Rossman 
(2006) argues for that this step is inseparable from the analytic processes when working 
with qualitative data. To use Marshall & Rossman’s (2006, p.162) own words this step 
is merely about “engaging in the interpretive act, lending shape and form–meaning–to 
mountains of raw data.” 

In our analysis of the information provided from the interviews we do not seek to estab-
lish precise usage of certain theories or models. Our aim is instead to analyze and in-
terpret the information to establish similarities between theoretical models and the stra-
tegic thinking and actions within the cases. 



Blumenkehl, Magnfält & Törnblom 

 
27

4.4 Evaluation of Methods 

As stated in the section Interview Design we would, during the process of conducting 
the interviews, evaluate whether or not to enhance the interviews as we gain more in-
sight and a deeper understanding. However, adapting the interview to newly gained in-
formation means a decrease in comparability between information gained from the dif-
ferent interviews. After having conducted the first interview no new information, that 
would affect our project to a large extent, had been found. We therefore agreed upon not 
changing the structure or questions of the interviews. Consequently we were able to 
maintain a similar procedure in order to produce results of the same type from the dif-
ferent interviews. The aspect of whether or not to change the procedure of the interview 
was considered after each of the interviews, but always resulted in the same conclusion. 
The value in adapting the interview procedure in accordance with new findings never 
exceeded the value in gaining comparable results. 

4.4.1 Practical problems 

During the information gathering process we encountered one significant practical prob-
lem. Quite some information from the interviews had to be excluded from our project 
because it was confidential. The interviewees provided us with this information merely 
to give us a fairer picture of the market. The interviewees then explicitly stated that 
which information that could not be included in the project. They also wanted to review 
the transcriptions before we used the information in the project. In addition, one of the 
companies also wanted to be completely anonymous. This was dealt with without major 
complication as we merely replace their name with company A. It could, nevertheless, 
decrease our credibility, as we cannot state which company it is, and neither submit a 
transcript from the interview in the appendix. 

4.4.2 Reliability, Validity & Limitations of Methods 

The validity of a research is dependent on what the method used for data collection 
measures. In other words, validity assess to what extent the research measure what it 
was intended to measure (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Furthermore, the relia-
bility of a research is determined by the bias of the observer (Saunders et al. 2003). As 
the interviews were conducted in Stockholm all three of us did not have the possibility 
to attend the interviews. Since only one from our research group was present at the in-
terviews the interpretation of messages conveyed not by speaking might be somewhat 
biased. An example of such information could be the observation of body language and 
certain face expressions. Moreover, the other two researchers, not present at the inter-
views, have to create an understanding of the interviews merely by listening to the 
record and read the transcription. There are, however, limitations, as well as pros and 
cons, with each chosen approach. Therefore we will here present the issues with each of 
the methods we have chosen. 

By using case studies in our approach we have to take into consideration that the picture 
we gain of the market could be distorted, as we do not have a large number of cases. As 
noted by Yin (1994, p. 10) case studies “[…] provide little basis for scientific generali-
zation.” However, to get a reasonably fair picture of the market it is also important to 
conduct an appropriate selection process. The selection process might be the most cru-
cial limitation to our thesis. As we decided to make the selection process time efficient 
and choose companies present at the symposium, we indirectly also choose to gain a bi-
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ased market picture. While all companies present at the symposium probably have a 
higher interest in the area than companies not present, the probability of gaining an un-
biased market picture declined. 

Furthermore, choosing to conduct a qualitative research implies an issue of obscurity 
when analyzing results of the research, as there are no obvious procedures for this 
process. Our analysis will merely be an interpretation of the empirical data gathered, ra-
ther than calculated scientific results. As these qualitative data are gathered from inter-
views the accurateness is hard to determine. While conducting interviews one cannot 
know if the interviewee remembers things correctly, omit fractions of the truth, or simp-
ly do not speak the truth. These aspects are not irrelevant as the persons interviewed 
have held high positions within the companies, and therefore might want to keep certain 
details for themselves. Moreover, the interviews might provide biased or limited infor-
mation, as the interviewee might be very stressed and have a limited time slot for the in-
terview. 

While doing these interviews we used a semi-structured approach, which would provide 
us with more in-depth information. However, the backside of semi-structured interviews 
is their contribution of somewhat varying data from case to case. As a semi-structured 
interview does not allow a detailed procedure for the interview. Thus, the different in-
terviews will vary somewhat in regard to what empirical data is gained. A large differ-
ence in gathered data will imply an obfuscation of the analysis process. 

It is furthermore not optimal to combine two interviews in one because it gathers quite 
some information that is not relevant for us. This will also require more effort from us 
to ascertain what information that really is relevant for us, and which is not. 
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5  Empirical findings  

In this section we will present the results which were collected using the method dis-
cussed in the previous section. This section is divided into three sub-sections. First of 
all, we introduce some background information regarding each one of our cases. Se-
condly, we explore our findings in regard to which parameters is prioritized when ana-
lyzing the external environment. Finally, we present our results in regard to what major 
changes our cases see in this specific industry, which strategies they use to met these 
changes, and how they came up with these strategies. 

5.1 Background 

In the background section of our empirical findings we will present some essential facts 
about our interviewees as well as explain the mode and setting of the interview itself. 
By presenting this background information we wish to present a context which allows 
the reader to analyze the validity in our cases in relation to our purpose and method. 

5.1.1 Case 1: Deep Sea Productions - The Smaller Firm 

Deep Sea Productions is a film- and TV production company based in Stockholm, Swe-
den. The niche of this company is to produce scientific documentary productions, in 
long-term projects. Deep Sea Productions has yearly revenue of between 5 to 6 million 
SEK, and have 8 employees. The company’s competitive advantage is their long expe-
rience in science and underwater filming, and also their ability to transform these skills 
in long-term documentary projects. An additional income source for Deep Sea Produc-
tions is short clip sales, which is sold through another company. Moreover, the compa-
ny has smaller projects where they produce content for tablet media computers in co-
operation with a New York based firm. They also produce documentaries for cinemas, 
in co-operation with other companies and foundations. 

Deep Sea Productions’ main customers are Sveriges Television (The Swedish public 
service channel) and the National Geographic channel. The company has very slim 
profit margins on their projects. However, Sveriges Television pays significantly less 
than international actors as National Geographic. There are more issues when working 
with Sveriges Television. First of all, they demand that the TV production companies 
commits to a larger stake in the production investment. Secondly, as Sveriges Televi-
sion is a public service channel they have to be politically independent and their condi-
tions are set by the government. Therefore, they do not allow any sponsorship of the 
production from any other company, or commercial financial investments into the pro-
duction from external parties. 

The interview was done in a relaxed coffee shop, in a lounge setting. The interviewee 
was very relaxed, and was neither stressed, nor in a hurry.  The interviewee was rather 
open about how Deep Sea Productions worked their possibilities and their limitations. 
There was merely just one question the interviewee did not want to give a precise an-
swer to, which was the exact profit margin of the company. Nevertheless, did the inter-
viewee, as stated above, explain that they have a very slim profit margin. Moreover, the 
interviewee did also wonder of to topics concerning the whole industry, rather than ex-
plaining how they acted, perceived the market, and what the effects where for Deep Sea 
Productions. This was a major fact to why to the duration of the interview became as 
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long as one hour and 28 minutes. Moreover, a lot of emphasis was put on how the pub-
lic service sector has to change and how this restricts the market and possibilities. 

5.1.2 Case 3: Silverback – The medium sized firm 

Silverback is a Stockholm based TV production company which is owned by the British 
company, ITV Global Entertainment. ITV has a long-term strategy to increase their in-
ternational presence, from today having subsidiary companies in seven countries to in 
five years be present in 17 countries. Therefore, ITV bought Silverback to enter the 
Scandinavian market. ITV is both TV producers and TV distributors in England as they 
have their own TV channels. Therefore, ITV wish to control the whole process from 
making the TV content to distributing it. 

Silverback has a turnover of 82 million SEK and made a profit 2010 of 1.8 million 
SEK. The companies produce a wider range of TV content, but mainly reality and game 
shows. Due to the fact that ITV is the owner of Silverback, the companies gain valuable 
connections among the other ITV owned TV production companies worldwide. These 
connections often results in TV-show formats being traded within this company group 
and, as a result, Silverback often reproduces a Swedish version of a foreign TV-show 
format. Silverback has an ambition that 50 % of the produced TV content should be 
based on foreign TV show formats from other companies within the ITV company 
group. The other 50 % of the TV content should be based on formats developed by Sil-
verback itself. 

The interview with Silverback was held within the office premises of the company. The 
interviewee was very relaxed and not stressed. However, he did have other appoint-
ments booked later during the day and therefore had to complete the interview within 
one hour. The interview lasted for approximately 40 minutes. Moreover, the interviewee 
felt a bit restricted about what he could say about each specific topic, which was made 
clear in the beginning of the interview. The interviewee did put a lot on emphasis on 
explaining how they work with the parental company and the possibilities and restric-
tions this brings, rather than explaining the specifics about how, why, and what strate-
gies they used. Nevertheless, the interview was still very satisfying and gave us good 
results.  

5.1.3 Case 2: Company A – The Large firm 

Company A is one of the largest TV production company in Sweden, and contains sev-
eral separate TV production companies. Company A is a part of a larger international 
media business structure, with similar activities in other countries. Company A has a 
significant market share as well as turnover within the TV production industry. Their 
competitive advantage is their business structure, with substantial financial assets and 
with deep knowledge within the field of TV production. Their position in the market is 
considered as a competitive advantage together with their knowledgeable employees. 
Company A’s customers are a few large Swedish TV and cinema-distributors. 

The interview with Company A was held at their head office. There was a relaxed at-
mosphere, even though the interviewee made clear that the interview had to have a limit 
of one hour. However, due to the interviewee’s clear, concise and informative answers, 
we were able to be done within 40 minutes. Company A’s wish was to not answer spe-
cific questions about actual profit marginal or how they actually acted upon specific 
possibilities, such as questions about product placements. The reason for not answering 
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such questions was that this was business secrets. Moreover, the interviewee also made 
clear that the interviewee did neither want to the company nor the interviewees name to 
be made official. Affects such as amount of time working for the company or current 
market changes might cause the interviewee to be more cautious then actually required. 
The interviewee did not put emphasis on any particular topics during the interview, but 
answered our questions in a rather professional manner.  

5.1.4 Case 4: Peter Lundin – The TV production industry consultant 

Peter Lundin is a highly knowledgeable person within the TV production industry and 
the TV production market, possessing an extensive experience as the former CEO of 
three different TV production companies (Kanon Television, Strix Television and Lun-
din & Co). Peter Lundin is also the founder of the yearly Swedish sports award. He also 
developed the format of the Swedish song contest into the tour concept that it is today 
and worked as a senior producer at the Eurovision Song Contest. Nowadays Peter Lun-
din is a consultant who sells advice to TV production companies. 

This interview was held in the office premises of one of Lundin's previous employers, 
which also is a company currently hiring Lundin's consultant services. The interviewee 
clearly stated, during the initial setup of the interview that he wanted to contribute to 
our research and would therefore set aside the two hours we asked for. Furthermore, the 
questions asked during this interview were broad and had an industry focus, rather than 
having company specific questions. Therefore, the part of the interview, which relates to 
the individual firm’s ways of strategizing, is of a somewhat limited importance as the 
answers are more general. Consequently, this section of the interview is partly disre-
garded. During the interview, the interviewee had an emphasis on the communication 
between the TV production companies and TV-distributor companies. Moreover, the in-
terviewee did also talk about the importance of investments and how these are affected 
by the low profit marginal within the industry.   

5.2 Parameters used when gathering of Information 

Under this section of our empirical findings we will present information related to our 
first research question: According to the Swedish TV production companies, which pa-
rameters are most relevant when analyzing the external environment of their industry 
and market? 

5.2.1 Case 1: Deep Sea Productions 

When analyzing the market, Deep Sea Productions mainly turns to their customers and 
asks what they want rather than conducting their own researches. Moreover, the compa-
ny collocate information through weekly meetings where the employees can share their 
view of the changing market gained through connections or media. Due to the fact that 
the employees of Deep See Productions are scientists, archeologists, and journalists they 
are highly competent within their fields. Therefore, they are aware of the current re-
search within their fields, and consequently also what could be of interest for a TV-
documentary. 

5.2.2 Case 2: Silverback 

Silverback collocates market information by following the Swedish media flow and 
analyzing the current supply of TV content. By analyzing the supply Silverback can see 
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where there still is a demand and if there will be a hole to fill in the TV schedule. Di-
alogues are also held with the TV distributors in order to generate a picture of future 
market trends. Silverback also makes an international analysis by assessing what is ‘hot’ 
and successful in other countries, mainly England and USA. This analysis is made in 
co-operation with the parent company ITV’s research department.  

5.2.3 Case 3: Company A  

Company A has quite many ways of gathering market information: (1) They have an 
analytical specialist who is employed to analyze the statistics collected in connection to 
the viewers and the channels on the Scandinavian market. (2) Company A also uses its 
international sister companies to gain information about the market but also to access 
rights to reproduce TV content produced by its sister companies in a Swedish version. 
(3) They also go abroad on ‘study trips’ where they collect information about trends 
abroad, especially in USA and Great Britain. (4) They subscribe on informative new-
sletters and databases. (5) Company A analyzes online trends to see what is up-to-date 
in today’s society, in order to establish a picture of what the TV-viewers want to see. 

5.2.4 Case 4: Peter Lundin 

Peter Lundin generally believes that the TV production companies have an inadequate 
overview of the TV production market. This poor insight is based on a lack of funds due 
to that TV production companies do not see any major benefit with investing in market 
analyses. The only factor that is analyzed to a larger extent is the viewer preferences. 
These preferences are mainly analyzed through subscriptions of statistical reports, 
which describe the viewer pattern based on a sample containing 1000-2000 viewers. 
The reports are established by analyzing, with five minutes intervals, which TV chan-
nels that are tuned in. With this information one can see which programs that are popu-
lar and which are not. The TV production companies are also continuously searching for 
inspiration internationally by keeping track of what TV-programs that are being broad-
casted around the globe. 

5.3 Thinking strategically to cope with the market changes 

In this section of our empirical findings we present information in regard to what pre-
dictions our cases make of the future. Secondly, we will describe how they form their 
strategies. Thirdly, we will discuss which strategies are used in order to cope with the 
market changes presented in this chapter. 

5.3.1 Case 1: Deep Sea Production 

Deep Sea Productions has drawn the following conclusions regarding changes on the 
market:  

• There is an increase in on-demand viewers who watch programs mainly online. 
Therefore, viewers will depend less on the TV-program scheduling. 

• The market will also move to make the TV content available on other platforms 
such as cinema, tablet media computers, and smart phone applications.  

• A good TV content will, however, not reach its full potential revenue unless the 
production company chooses the right platform to sell it to. This is a direct con-
sequence of an increasing number of platforms available for use, in order to 
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view TV content. Examples of such platforms are cell phones, computers, and 
tablet media computers. 

• Produced TV content is being, and probably will be, distributed illegally 
throughout the Internet. 

When planning strategically, decisions are generally taken by all employs in consensus 
during their planning meetings. However, the CEO Lasse Regnfelt generally has a veto 
in all strategic decisions taken. The decisions are highly affected by the interest of the 
employees in terms of what they want to do. Projects tend to span over a long period of 
time, therefore the production team must be highly committed to complete the project. 
A lack of interest could mean failure of a project. Thus Deep Sea Productions have this 
policy. 

To cope with these changes Deep Sea Productions’ strategic plan is to utilize their 
knowledge and experience by producing content for other platforms than TV. This con-
tent could, for instance, be adapted to tablet media computers, computers, cell phones, 
and cinema. This will be done in co-operation with other companies with technical 
knowledge of these specific distribution channels. However, when it comes to the illeg-
al sharing of TV content online, Deep Sea Productions and its partners feel that, instead 
of claiming their rights to the content, they will consider it as free marketing as their 
produced content is spread through word of mouth around the internet. Additionally, 
Deep Sea Productions does not plan to start any on-demand service on-line for their 
produced content. However, the firm urges Sveriges Television to open up its archives 
to the on-demand online viewers. The reason for Deep Sea Productions to urge Sveriges 
Television to open its archives is that they want to make their produced TV content 
available for more viewers, and thus increase its value. 

Furthermore, Deep Sea Productions mentioned that in order to be successful the TV 
content produced must reach an international audience. Therefore, the rights to distri-
bute the TV content can be sold to separate TV distributors in different countries in or-
der to generate multiple sources of income from a single production of TV content. 

5.3.2 Case 2: Silverback 

Silverback sees the following major changes in the Swedish TV production market as 
follows: 

• There is an increasing importance to adapt TV content so that it can be exploited 
as online content as well. Fans of the online content in connection to the TV 
show attract audience to the TV distributed content and vice versa. However, the 
problem still exists regarding how to generate revenue from the online content. 

• The importance of other platforms such as cinema, tablet media computers, and 
smart phone applications will increase. 

• Even though new platforms are introduced the importance of which platform is 
selected for distribution is not important. The most important for the TV produc-
tion companies is that the TV content is of high quality and involves an interest-
ing story. 

• There is an increase of advertisers who sponsor TV content, also known as Ad-
vertiser Funded Program, in order to increase awareness of certain products. An 
example of Advertiser Funded Program is the Swedish TV-show Roomservice, 
which is a home remake show where a home is redesigned. Roomservice is 
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sponsored by the Swedish paint industry association in order to inspire Swedes 
to redesigned, and hopefully repaint, their homes. This increase is a result of a 
changing legislation, which allows this type of activities to a larger extent. 

When forming strategies Silverback is highly dependent on their parent company ITV 
in London, who is involved in all significant decisions. Therefore, the CEO reports the 
suggestions from the different teams within the organization to the head quarters in 
London, and awaits their response before implementing.  

The fundamental strategy is to be quick, professional, know what is going on, and re-
cruit talented staff. In order to achieve this strategy Silverback, as earlier mentioned, 
have an extensive research process and a very close co-operation with the TV distribu-
tors. Furthermore, Silverback employed a person who is responsible of Advertiser 
Funded Programs, in order to capture revenue from this increasing business opportunity. 
Furthermore, this could be seen as an example of Silverback implementing the strategy 
of recruiting talented staff. 

Furthermore, Silverback mentioned that ITV has assigned a vision for them to achieve 
on the Scandinavian market. As a vision Silverback wants to be the best on the areas 
which they are good at, and to become one of the largest companies within TV enter-
tainment in Scandinavia. However, Silverback emphasized the importance of develop-
ing TV content, which can be sold on the international market as a format that can be 
remade in other countries as a local version. 

5.3.3 Case 3: Company A  

Company A sees the following major changes in the Swedish TV production market as 
follows: 

• International Hollywood-based productions will decrease as a consequence of il-
legal file sharing. Nowadays the Swedish youth rather downloads the Holly-
wood produced TV content illegally before it has reached Swedish TV. There-
fore, the value for Hollywood based TV content will decrease in Sweden as it at-
tracts fewer viewers. 

• There will be an increase in the demand of local high-quality TV content. As a 
consequence to a decreasing demand of Hollywood-produced TV content there 
will be an increase of demand for locally produced TV content. 

• There will be an increase of international investments of local TV content pro-
viders. As the demand for locally produced TV content increases the amount of 
capital investments will do so as well. As a consequence many locally based TV 
production companies are, and will be, bought by larger international media 
companies. 

• There is an underinvestment in internet advertisement. Even though the invest-
ments increase continually it has a far way to go until the revenues generated 
reach their full potential. Company A also explains that there is a gap between 
internet and television in the sense that advertisers pay a lot more per viewer 
when advertising on TV than online. Therefore, Company A sees a potential op-
portunity to increase revenue from online content. 

• The primary income sources will stay the same in the TV production industry. 
Even though it has been significant technological innovations the last years the 
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impact from these innovations does not impact the sources of revenues for the 
TV production companies significantly. 

Company A generally plans strategically on their board meetings as a normal larger 
firm. Furthermore, Company A has changed their strategic action plan somewhat, in or-
der to compete less between the companies within the business group. If a product idea 
pops up within one company, but is consider being more suited for a different subsidi-
ary, or sister company, it might very well be handed over. Furthermore, the different TV 
production companies belonging to Company A are specialized towards different types 
of TV content. The subsidiary companies are also specialized to handle different clients 
as some of them have a better cultural fit with specific TV distributors. The cooperation 
between the TV production companies is actively kept alive and enhanced culturally as 
all the companies are located close to each other. Furthermore, the cooperation is also 
enhanced due to that there is an assigned manager whose responsibility covers all the 
companies. 

To cope with the market changes Company A tries to analyze the current market and 
develop ideas to be released at the right point in time. Therefore, Company A has mul-
tiple TV content development teams that constantly work to generate ideas which would 
fulfill this timing.  

Company A also wants to establish a wider foundation of customers both among TV 
distributors such as TV channels, but also to providers of other future platforms. Exam-
ples of such platforms could be Google or Facebook, if they would be interested in buy-
ing TV content. Furthermore, Company A sees a possible future business opportunity in 
producing TV content for any firm which would like to publish it on their homepage to 
gain viewers, and consequently market their own product. 

In addition to these strategic plans, as Company A see no significant change in sources 
of revenue, they have no interest in creating their own TV distribution channels even 
though technological development has made it possible. The company has taken this 
decision because they fear that if they would establish its own TV distribution, they 
would compete with their customers, and therefore create a conflict of interests. 

Company A also stressed that the TV content produced should be attractive on the in-
ternational market, as the TV content format then can be sold to be adapted for other lo-
cal markets. This generates more sources of income for the TV production company. 

5.3.4 Case 4: Peter Lundin 

Peter Lundin sees the following major changes in the Swedish TV production market as 
follows: 

• A newly created EU legislation that allows product placement to a larger extent. 
Thus, an increased usage of product placement will probably redirect the reve-
nue streams for TV production companies so that more revenue may be gained 
from companies who wish to use product placement as a marketing strategy. 

• The digitalized world introduces a decreased cost of technology which will 
create new opportunities. 

• The TV production industry is very competitive. Therefore the hunt for the best 
staff escalates, leading to salary becoming a major cost. 
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• As the Swedish TV production companies are not pleased with the margins 
within the industry some are considering the option to start their own TV distri-
bution channel. TV production companies consider starting their own distribu-
tion is a consequence of the introduction of new technology as TV distribution 
nowadays can be done online. However, the TV production companies need to 
find capital for such an investment and therefore this change will progress slow-
ly. Furthermore, this initiative to maybe start their own TV distribution could be 
fulfilled if the TV production companies would assemble some sort of coopera-
tion to achieve this goal.  

• The TV distributors are creating more niche channels in order to reach more 
specific segments of viewers. 

• The ones who at the moment benefits mostly from the new TV distribution 
channels such as cell phones and Internet is the TV network providers. The TV 
network providers handle the technical distribution of the signal from the TV 
distributor to the customer. 

As earlier mentioned, the TV production companies have to cope with the low margins 
to remain profitable. Peter Lundin believes, as previously discussed, that the TV pro-
duction companies might try to establish their own TV distribution. However, another 
way of increasing the margin is by increasing product placement and to produce Adver-
tiser Funded Programs (AFP). AFPs are programs that are funded mainly by companies 
who wish to enhance some sort of behavior by creating TV content around the topic. 
Peter Lundin mentions that to be successful the TV production companies also have to 
be able to recruit the best staff, and give them the opportunity to act freely and to be 
creative. Peter Lundin also indicates an increased need for an extensive international 
network which could be used when brainstorming and planning new ideas for TV con-
tent. This international network is important due to the fact that TV production compa-
nies in certain countries are better in developing ideas in different fields. Peter Lundin 
also discussed the opportunity to sell TV content formats on an international market as 
an additional source of revenue for the Swedish TV production companies. 
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6 Analysis  

In the analysis of our thesis we will draw connections between the theories presented in 
our frame of reference and our empirical findings. The analysis section is divided into 
two main sections. In these two sections parameters used when analyzing market 
changes are discussed in the first and thinking strategically to cope with the market 
changes are discussed in the second. 

6.1 Parameters used when analyzing market changes 

In this section of our analysis we will establish connections between our empirical find-
ings and the theories we introduced in our frame of reference related to our first re-
search question. After analyzing our cases separately we will describe the similarities 
and differences of this analysis in a cross case analysis. 

6.1.1 Case 1: Deep Sea Productions 

When analyzing the market Deep Sea Productions generally use their employees that 
are experts within their specific fields of research. Therefore, one can assume that they 
have a detailed overview of the PESTEL factors discussed by Johnson, et al. (2005) and 
O’Connor (2000). However, we find the relation between Deep Sea Productions and the 
PESTEL analysis (Johnson, et al., 2005: O’Connor, 2000) too weak to analyze. They 
do, however, investigate the industry demand as suggested by Miller (1992) by conduct-
ing marketing researches among their customers. Deep Sea Productions do not directly 
mention that they use any method of analyzing the industry in direct connection to Por-
ter’s (1979) five forces framework. The reason for this company to focus on the indus-
try demand is that it cannot start a project unless it already has a customer due to lack of 
capital. We can, nevertheless, see that Deep Sea Productions has detected a high bar-
gaining power of buyers as they mention that they have few customers for their prod-
ucts. Consequently their main customer, Sveriges Television, can bargain quite freely. 

6.1.2 Case 2: Silverback 

When gathering information about the market Silverback put their main emphasis on 
analyzing media trends to see what is ‘hot’. Therefore, they clearly prioritize the social 
aspects according to the PESTEL analysis framework. Even though Silverback believes 
that there is a technological change of TV distribution channels they conclude that it 
will have a minor affect on them as a TV producer. The reason to why it only has a mi-
nor affect is because they only create one type of TV content, regardless of what plat-
form it is distributed on. Therefore, they disregard this as a major factor of market 
change when gathering information regarding the market. In regard to the industry anal-
ysis Silverback, on the other hand, put a major emphasis on gathering information re-
garding the industry demand in accordance with Miller’s (1992) theory. An example of 
this process can that they continuously investigate where and when there could be a 
whole to fill in the current of future TV schedule. Information is gathered together with 
the parent company, ITV, in order to use the large investments made by ITV on a con-
glomerate level. According to Wakeam (2003), the fact that Silverback uses its parent 
company when conducting market analysis could be considered as a strategic alliance as 
this business relationship mitigates risk. 
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6.1.3 Case 3: Company A  

Company A indicates a possible, future, shift in buyers. These new customers could be 
separate companies that wish to publish TV content on their homepage, or online media 
providers, such as Google or Facebook. Because of the shift in buyers the bargaining 
power of buyers might shift according to Porter’s five forces framework (1979). Fur-
thermore, there is, according to Company A, a decreasing demand for Hollywood pro-
duced TV content as a consequence of illegal file sharing. Therefore, this change indi-
cates, according to the porter five forces model (1979), a decreased threat of substitutes 
from abroad in the Swedish TV production industry. We can also apply Miller’s (1992) 
theory on the industry analysis with demand as a sixth major factor to this case, in addi-
tion to Porter’s five forces. A connection between this case and Miller’s (1992) can be 
drawn as Company A predicts a significant increase in demand for locally produced TV 
content. The increase will originate from locally produced TV content which, according 
to Company A, attracts more viewers as the demand for Hollywood produced content 
decreases. As earlier mentioned, Company A also wish to gain new customers among 
other media content providers and are prepared for a possible scenario where e.g. 
Google or Facebook will demand locally produced TV content. This analysis of possi-
ble new customers may also be indicated as a way of investigating the industry demand 
and strengthens the parallel between Miller’s (1992) theory and this case even more. 

When conducting a market analysis Company A put a significant emphasis on analyz-
ing social trends and social changes. They see this as specially important as they wish to 
introduce content at the right point in time to gain the largest possible audience. Social 
trends is one major factor out of six which should be analyzed when assessing a market 
analysis according to the PESTEL factors, as discussed by Johnson, et al. (2005) and 
O’Connor (2000). 

6.1.4 Case 4: Peter Lundin 

Peter Lundin explains that the Swedish TV production companies mainly focus on the 
social trends when establishing a market analysis. Therefore, one may argue that they, if 
using the PESTEL analysis framework (Johnson, et al. 2005; O’Connor 2000), focus 
their market analysis on the S-factor, and more or less, according to Peter Lundin, ig-
nore the other factors. Moreover, we can see that when the TV production companies 
are conducting an industry analysis they mainly focus on the demand which, according 
to Miller (1992), is a factor of significant importance. The reason to why the TV pro-
duction companies emphasize solely on the industry demand when analyzing the indus-
try is, according to Lundin, because of a lack of capital. This limited capital prevents 
them to from producing TV content before they have found a customer for that specific 
content. In addition to the demand Peter Lundin explains that the Swedish TV produc-
tion industry has a low profit margin due to high bargaining power of buyers. Further-
more, we can see a connection between the low profitability in the Swedish TV produc-
tion industry and Porter’s (1979) Five Forces Framework. Porter’s Five Forces Frame-
work argues that bargaining power of suppliers is one of the five forces which set the 
profitability in an industry. 

6.1.5 Cross Case Analysis 

In the cross case analysis we will establish the similarities and differences between our 
three company cases in relation to previous research, mentioned in our frame of refer-
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ence. We will also add the opinion of the TV production industry consultant, Peter Lun-
din, in order to strengthen the connections, which we will establish. 

When conducting a market analysis we can clearly see that Company A and Silverback 
focus on the Social trend aspects of the PESTEL analysis (Johnson, et al. 2005; 
O’Connor 2000), as they find this aspect most relevant. It is confirmed that TV produc-
tion companies generally focus on the Social trend aspects of the PESTEL analysis by 
the TV production industry expert, Peter Lundin. However, Deep Sea Productions 
mainly focuses on their internal capabilities and the personal interests of their staff 
when establishing decisions. Deep Sea Productions motivates this, rather limited, base 
for decision making with that they mainly produce long-term projects, which require 
employees to be committed to the project. In order to achieve this commitment Deep 
Sea Productions only starts a project if there is a growing interest in this specific topic 
among the staff. These similarities are displayed in chart 6-1. In our delimitations we 
disregard the legal aspects in this thesis, therefore the legal changes is not indicated in 
our assessment according to the PESTEL analysis (Johnson, et al. 2005; O’Connor 
2000). 

Chart 6-1 Trends analyzed according to PESTEL 

As we can see that the PESTEL analysis (Johnson, et al. 2005; O’Connor 2000) is not 
applicable to the Swedish TV production industry due to a lack of width of the topics 
researched by the companies. The reason for this might be, according to our cases, a 
lack of funds, which forces the TV production companies to prioritize the social trend 
aspect. 

When establishing an industry analysis we can see a similarity among the companies 
regarding how to establish an overview of the industry profitability. All the cases, ex-
cept Silverback determines that there are two main factors that shape the profitability 
for actors within the industry. However, Silverback agrees that the industry demand is a 
major factor, shaping the profitability. These two factors are the high bargaining power 
of buyers and the industry demand, in accordance with Porter’s (1979) Five Forces 
Framework and Miller (1992), respectively. The primary reason for this focus on bar-
gaining power on buyers and the industry demand is, according to our cases, the lack of 
funds and lack of high profit margin. Furthermore, this lack of funds and lack of high 
profit margin does not allow the firms to produce TV content unless there is an already 
established customer for this specific content. Peter Lundin is, however, the only one 
who adds that there is a significant rivalry on the market which, according to Porter’s 
(1979) Five Forces Framework, also affects the industry profitability. These similarities 
and differences are displayed in chart 6-2. 

 Polit-
ical 

Economical Social Technological Environmental Legal 

Case 1      - 

Case 2   X   - 

Case 3   X   - 

Case 4   X   - 
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Chart 6-2 Concepts actually used from Porter’s five forces 

6.2 Thinking strategically to cope with the market changes 

Under this section of our analysis we will establish connections between our empirical 
findings and the theories we introduced in our frame of reference related to our second 
and third research question. After analyzing our cases separately we will describe the 
similarities and differences of this analysis in a cross case analysis. 

6.2.1 Case 1: Deep Sea Productions 

Deep Sea Productions has a clearly established focused differentiation as strategy to 
generate a competitive advantage, according to Porter’s (1980) generic strategies. This 
is not stated per se by Deep Sea Productions, but by analyzing their competitive advan-
tage we can see clear similarities to Porter’s explanation of the model. An example is 
that the interviewee states that they focus their projects and productions on fields com-
prised within their expertise. These areas could be fields where they hold essential 
knowledge, important network partners, and are aware of the appropriate amount of 
time to invest in each project. This will ensure a delivery of qualitative material, which 
is not produced for the commercial market. Hence, Deep Sea Productions can be tied to 
a differentiation focus strategy, since they specialize towards a specific target within the 
segment, and as they have their expertise in a very specific area (Porter, 1985).  

Deep Sea Productions indirectly discuss a SWOT analysis (Mintzberg et al., 1998) of 
their business when establishing their strategic actions to cope with the market changes. 
The main strength of the company is their deep knowledge within their specific field. 
Furthermore, Deep Sea Productions want to try to seize the opportunity to implement 
their knowledge on new distribution platforms as technology now allow it. The main 
weakness of the firm is their low amount of customers as they mainly produce TV con-
tent for Sveriges Television. Therefore, a major threat is the dependency of one specific 
customer, especially as Sveriges Television’s conditions are set by the current govern-
ment and might thus change abruptly. Therefore, we can conclude that the SWOT anal-
ysis (Mintzberg et al., 1998) is applicable in this case. 

In a try to diversify their business we can see that Deep Sea Productions have estab-
lished co-operations with distribution companies and foundations in order to distribute 
their TV content on other platforms in order to generate a larger income. Such new plat-
forms could, for instance, be cinemas and applications for tablet media computers. 

 Bargaining 
power of 
suppliers 

Bargain-
ing pow-
er of 
buyers 

Threat of 
substi-
tutes 

Rivalry of 
companies in 
the industry 

Threat of 
new en-
trants 

The in-
dustry 
de-
mand 

Case 1  X    X 

Case 2      X 

Case 3  X X   X 

Case 4  X  X  X 
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When establishing alliances to gain new distribution channels in order to achieve a core 
business goal or objective, as in this case, this alliance should be considers as a strategic 
alliance (Wakeam, 2003). 

By taking decisions in, more or less, consensus within the company, with a CEO having 
veto power, this situation somewhat aligns with Roos’ and Von Krogh’s (1996) theory 
on strategy formation as an ordinary activity. However, this method does not fit exactly 
to any of the two categories discussed in this theory. Their method mainly fits with the 
second category stated by Roos and Von Krogh (1996) those managers who know about 
the process of building strategies but are not sure of what it contains. However, the out-
come of the strategizing process in Deep Sea Productions fits more in on the first cate-
gory as the CEO in the end mainly decides what will be done strategically. Therefore, 
this theory seems to be inaccurate in this case. The data collected in this case also tend 
to support the theories about informalities in decision-making in smaller firms presented 
by Carrier, (1994) and Busenitz & Barney (1997). 

6.2.2 Case 2: Silverback 

We believe that Silverback uses a differentiation strategy to generate a competitive ad-
vantage, according to Porter’s (1980) generic strategies.  When interviewing Silverback 
there is a clear focus towards reality and game TV shows. This is not, however, any-
thing that they clearly state. Hence, this kind of niche can be tied to differentiation strat-
egy.  

Silverback also discusses the positive effects of having access to an extensive product 
catalog from their parent company ITV. Having access to this means that they have 
widespread information and facts about the show, which enables an easier sales pitch to 
a risk averse customer, such as a TV distributor. In a greater picture, it is therefore safe 
to say that Silverback is part of a cost leadership strategy of their parent company, 
where they can plug and play formats developed elsewhere. Hence, benefiting from 
economies of scale, which is a great competitive advantage (Porter, 1985). 

We can clearly see that Silverback’s parent company, ITV, wish to achieve growth by 
acquisitions, according to Cartwright’s & Cooper’s (1996) definition of growth by ac-
quisitions, as they bought Silverback to enter the Scandinavian market. We can also see 
that ITV wish to control both production and distribution of TV content by doing it 
themselves. Therefore, we can conclude that ITV also uses Vertical Integration as a 
growth strategy (Clinton, 2008; Fronmueller & Reed 1996). 

When it comes to tools used when strategizing, we see a vague relationship with the 
theories established in our frame of reference and the case of Silverback. We believe 
that this is due to that the company indicates that a large part of the strategic process is 
done at the head quarters of the parent company ITV, in London. However, Silverback 
uses their extensive method of collecting market information and employ competent 
personnel, in order to cope with the emerging threats and opportunities. Therefore, we 
would still argue that they use the SWOT factors (Mintzberg et al., 1998), in some 
sense, as a tool of strategizing, but to a smaller extent. Furthermore, to cope with the 
changes on the market Silverback again put a lot of emphasis on their strategic alliance 
with their parent company. Yet again the sharing of information and formats is the keys-
tone to how the alliance assist Silverback in their development. Furthermore, ITV has 
an assigned vision, which they wish Silverback to achieve on the Scandinavian market. 
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This vision describes a future desired shape of Silverback’s business and also a future 
position on the market. Therefore, the stated vision should be considered as a strategic 
vision, which could be used when forming a vision statement, in accordance with Wil-
son (1992) and Raynor (1998).  

6.2.3 Case 3: Company A 

We can see that Company A targets a broad variety of customers and even seek new 
customers in new industries. Company A uses the different brands of the subsidiaries to 
establish a good connection with different customers. Therefore, we believe that Com-
pany A use a differentiation strategy to generate a competitive advantage, according to 
Porter’s (1980) generic strategies. We would also argue that the support given by Com-
pany A’s parent company, through information sharing and product ideas, indicates that 
the conglomerate tries to achieve a cost leadership strategy (Porter, 1980) to generate a 
competitive advantage as they try to generate economy of scale. 

When it comes to tools used when strategizing Company A indicated a clear vision, as 
well as strengths, weaknesses, opportunities, and threats. We can conclude that this is in 
accordance with the SWOT analysis (Dyson, 2004) and vision statement (Wilson, 1992; 
Raynor, 1998). Company A mentioned a vision of going from a few big customers to a 
larger amount of customers. Company A, moreover, explained their strengths as being a 
large company with access to large amounts of capital, skilled staff, and good customer 
relations. The company does not clearly mention what their weaknesses are. However, 
as they want to move towards a broader client base we believe that a clear weakness is 
that they depend on a small amount of customers. The company also discussed the op-
portunities which future new platforms may bring, and how they wish to capture this 
possible future market. In the interview, Company A also discussed the international 
threat of big international media companies starting to see the potential of local markets. 
Therefore, Company A believes that more international companies might enter the 
Scandinavian market. 

Company A distances itself from any future plan of creating its own TV distribution 
channels, claiming that it would ruin their customer relations. Therefore, we can con-
clude that Company A does not plan to use forward vertical integrations as a growth 
strategy (Clinton, 2008; Fronmueller & Reed 1996). However, we have to take into 
consideration that even though this company has chosen to be anonymous, if they 
would have plans similar to these they would most probably not reveal them anyway. 

In connection to Company A’s conglomerate, we can also see that the parent company 
uses acquisition as a strategy for expansion. The strategy selected by the parent compa-
ny is according to the theories presented in connection to mergers and acquisitions by 
Cartwright and Cooper (1996). The parent company demonstrated this strategy as they 
bought Company A to enter the Scandinavian market. The conglomerate also let its sub-
sidiaries share program ideas and information with each other, which enables strategic 
possibilities. Therefore, this co-operation should, according to Wakeam (2003), be con-
sidered as a Strategic alliance. Company A’s subsidiaries are also, according to Wa-
keam (2003), engaged in a strategic alliance with each other as the companies are shar-
ing ideas. Furthermore, the fact that Company A keeps its subsidiaries separate in order 
to keep the separate company cultures indicates that they are avoiding a clash of com-
pany cultures. According to Elmuti and Kathawal (2001), clash of company cultures is a 
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major risk when engaging a strategic alliance. Therefore, we can see that Company A is 
avoiding this risk by keeping the companies separate. 

6.2.4 Case 4: Peter Lundin 

Peter Lundin explains that, in order to cope with the low margin in this industry the TV 
production companies are thinking of starting their own TV distribution. By starting 
their own TV distribution the TV production companies would hope to gain revenue 
from another step in the production line. This strategic action could be seen as Forward 
Vertical Integration as defined by Clinton (2008) and Fronmueller & Reed (1996) 
where the firm replaces a buyer by starting similar activities in order to achieve growth. 
Furthermore, Peter Lundin explains that, in order to achieve this strategic goal, to re-
place buyers with their own activities, the TV production companies could share the in-
vestment to avoid larger financial risks. This cooperation could be seen as a Strategic 
Alliance in accordance with the definition given by Wakeam (2003), this due to the fact 
that this business relationship is created to mitigates risk. 

6.2.5 Cross Case Analysis 

When establishing a strategic position on the market we can see that Deep Sea Produc-
tions use a Focused Differentiation strategy (Porter, 1980), as they have a limited set of 
types of TV content that they produce. Company A, on the other hand, wish to achieve a 
Differentiated strategy (Porter, 1980), as they divide their competence into differen-
tiated companies. However, Company A also work together with its parent company in 
order to access already developed TV content ideas and adapt these ideas to the Swedish 
market. Therefore, we argue that Company A’s parent company tries to establish a cost 
leadership  (Porter, 1980), as its subsidiaries create economy of scale to decrease costs 
of research and development. Silverback, as well as Company A, wishes to use the ideas 
produced by its parent company and to adapt them for the Swedish market. Both these 
companies also mention their parent company as a major strength of their business. Fur-
thermore, this usage of ideas generated within the company group might generate a 
possible economy of scale advantage and therefore a possible cost leadership strategy 
(Porter, 1980). However, Silverback also indicates that they are better in producing real-
ity and quiz shows. Therefore, we also argue that Silverback also uses a Differentiation 
strategy (Porter, 1980).  

According to our interviews both the parent companies of Company A and Silverback 
use acquisitions as a growth strategy. We can also establish that all the companies use 
international Strategic Alliances according to the definition provided by Wakeam 
(2003). Peter Lundin also indicates that international Strategic Alliances (Wakeam, 
2003) are necessary to become successful in this industry. 

Peter Lundin explains that in order to capture more profit there is an ongoing discussion 
between the Swedish TV production companies whether to vertically integrate in accor-
dance with the definition given by Clinton (2008) and Fronmueller & Reed (1996). 
However, none of the companies, which we interviewed, indicated that vertical integra-
tion is a part of their growth strategy. However, Silverback’s parent company does per-
form vertical integration as they have TV channels in England. These similarities and 
differences discussed above are displayed in chart 6-3. 
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Chart 6-3 Strategies actually used 

When it comes to tools used to strategize we can see that all the companies have an 
overview of the SWOT factors in accordance with the definition given by Dyson 
(2004). The clearest answers in relation to the SWOT analysis were given regarding the 
strengths of the different companies. Both the larger companies indicate the resources 
provided by their parent company as their major strength while the smaller company in-
dicates the staff’s deep knowledge as their main strength. The two larger companies also 
indicate that they have a clearly established strategic vision in accordance with the defi-
nition given of how to establish a vision statement by Wilson (1992). In the case of the 
Deep Sea Productions it was indicated that this smaller company forms their strategies 
as an ordinary activity partly in accordance with the theories presented by Carrier, 
(1994) Busenitz & Barney, (1997), and Roos & Von Krogh (1996). These similarities 
and differences discussed above are displayed in chart 6-4. As case 4, Peter Lundin, run 
a consultancy firm and not a TV production company we disregarded him from this part 
of the analysis as these theories discusses the strategizing tools of the individual firm. 

Chart 6-4 Actual ways of forming strategeis 
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7  Conclusion 

Our purpose was to investigate how Swedish TV production companies think strategi-
cally to cope with emerging market changes. In regard to our first research question, 
concerning which parameters are most relevant when analyzing the external environ-
ment of their industry and market, we received quite similar information in all four case 
studies. Our interpretation of the information collected is that a majority of the cases in-
dicate three parameters which have most affect on this specific market and industry. 
These three parameters are: (1) Social trends in society from the PESTEL framework 
(Johnson, et al. 2005; O’Connor 2000), (2) Bargaining power of buyers from Porter’s 
(1979) Five Forces framework, and (3) The industry demand in accordance with Miller 
(1992). 

In regard to our second research question, concerning what strategies are used by the 
Swedish TV production companies to cope with the changing external environment of 
their industry and market, we received quite different information. The three company 
studies contained rather different information, but we found one consensus. Discoveries 
found during our study indicate that Company A and Silverback benefit from belonging 
to a conglomerate, mainly when it comes to decreasing research and development costs. 
Therefore, we presume that the parent company of these two players may establish a 
cost leadership strategy in accordance with the definition of this strategy given by Porter 
(1980; 1985). However, when we interpret the information collected from Company A 
and Silverback we suspect that they might try to establish a differentiation strategy in 
accordance with the definition of this strategy given by Porter (1980; 1985). We suspect 
this as they use their daughter companies to specialize towards specific products. Con-
sequently they apply a differentiation strategy, but within most fields of the market. 
Miller (1992) argues that if a company uses Porter’s (1989; 1985) generic strategy mod-
el when strategizing, the company’s options will be limited. Our research in the cases of 
Company A and Silverback may be interpreted as supportive to this argument presented 
by Miller (1992). In the case of Deep Sea Productions our research indicates that this 
company might try to achieve a focused differentiation strategy in accordance with the 
definition given by Porter (1980; 1985). Furthermore, our research indicates that there is 
a strict consensus among all our four case studies that international strategic alliances, 
in accordance with the definition provided by Wakeam (2003), are a necessity to be 
successful. 

In regard to our third research question, concerning how the strategies used by the Swe-
dish TV production companies are formed, our research indicates major differences 
among our cases as well as one consensus. Throughout our research we have gained a 
notion that all our cases have a relatively good overview of their SWOT factors, espe-
cially their strengths, in accordance with the definition given of these factors by Dyson 
(2004). Both of the larger companies indicate the resources provided by their parent 
company as their major strength, while the smaller company indicates the staff’s deep 
knowledge as their equivalent. The major strength provided by the parent companies is 
the opportunities to share knowledge and information, but most important formats. 
However, our interpretation of our cases is that only the two larger companies indicated 
that a strategic vision, or vision statement, is used when forming their strategies, accord-
ing to Wilson (1992) and Raynor (1998). Deep Sea Productions indicates that they work 
on a long-term basis. They do not, however, indicate that they have a strategic vision, 
which we feel is rather remarkable. In the case of Deep Sea Productions the information 
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indicates that this company has an informal approach towards strategy fo
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8 Discussion  

In our conclusion we found connections between reality and theory. However, during 
our thesis writing other topics were discussed which fall a bit outside of our purpose. 

Such factors were the legal aspects of the Swedish TV production industry. In our deli-
mitation we wrote that we will not discuss the legal factors due to our lack of compe-
tence in this field. Therefore we would not be able to generate a substantial contribution 
to our purpose. However, it is worth to mention that our findings indicate a great impor-
tance of legal factors in the TV production industry. 

Primarily there are two major legal aspects that are connected to the profitability of the 
industry. First of all, there is an ongoing conflict between the TV production companies 
and the TV distribution companies regarding which of them are entitled to additional 
revenue gained from so called Secondary rights4. Secondly, there is an ongoing discus-
sion regarding which sources of revenue that should be allowed in terms of product 
placement and advertise funded programs. In this second conflict the European Union 
plays a key role as it nowadays legislates regarding this issue. 

Besides the legal issues, we also found that international relationships are very impor-
tant in this industry. We saw that the international relationships are used to gain inspira-
tion from each other as well as gain distribution channels. 

Having this said we believe that the Swedish TV production industry could be classified 
as a highly innovative industry where the players always search for new innovative 
ideas. Therefore, we do also argue that the findings of our thesis might be interesting for 
players in other industries that share these features. 

8.1 Suggestion for further studies 

As the legal aspects are disregarded in this thesis we still argue that it is an important 
factor within the TV production industry. Therefore, we believe that it could be benefi-
cial to investigate separately or in a similar project if conducting a deeper study within 
this industry. Suggestion for further studies of the legal aspects could be to investigate 
how the conflict regarding secondary rights effects the industry, as it is now fairly un-
clear who takes advantage of what. It could, moreover, be interesting to investigate the 
European Union’s power within this industry as the legislations have such extensive 
impact on the business. We also consider the field of international relationships to be 
worth a more thoroughgoing research, as it seems to be a major factor within the indus-
try. However, in regard to the bigger conglomerates within the industry it could also be 
interesting to research how they work with strategies on different levels within the busi-
ness. Especially as we retrieved information implying that they have different strategies 
on different levels within the company. 

Another topic which could be interesting to discuss is if, and how technological changes 
affect, or do not affect the Swedish TV production industry. Some of our cases said that 

                                                 
4 Secondery rights is the right to resell a TV content after its first publication. 
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there is no significant affect and some said that they see the current changes in technol-
ogy as an opportunity to find new distribution channels for TV content. Therefore, it 
could be interesting to investigate if, and how the TV production companies believe that 
change in technology affects their activities. 

8.2 Recommendations 

The main problem of the Swedish TV production industry seems to be, according to our 
research, the low profit margins as a consequence of high bargaining power of buyers. 
We limit ourselves in our delimitation to only briefly discuss the growth strategy of ver-
tical integration. However, as stated in our frame of reference, Mintzberg et al. (1998) 
describes vertical integration as a strategy to cope with high bargaining power of buy-
ers. Therefore, we believe that in order to raise the profit margins in this industry this 
might be a solution. Company A distances itself from vertical integration, saying that it 
would ruin their relationship with their customers. One could, however, be skeptical to 
if they would reveal such an intention even if they would consider it. However, Peter 
Lundin states that he believes that there is an ongoing discussion in this industry of us-
ing vertical integration. Lundin also argues that in order to mitigate larger financial risks 
perhaps many TV production companies could form a strategic alliance in order to 
create their own TV distribution. We believe that this is a highly relevant strategy to be 
used in this industry and therefore vertical integration should at least be mentioned as a 
possible solution when discussing strategic thinking in the Swedish TV production in-
dustry. 
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Appendix 1: Interview guide - Companies  

Background questions:  

• Long term goals? 
o How do you arrive at these goals? 

• What is your competitive advantage? How is this different from your customers? 
• Primary sources of revenue? 
• Turnover? 
• Profit margin? 

Interview questions: 

� How do you gather market information and how do you work with new technol-
ogy? 

• Regarding market changes? 

• Why these? 

• What others have you tried or considered? 

• How have the changes in technology affected you? 

• What does your distribution forms look like? 
� How do you believe the market will change?  

• Why? Possible trends? 
• Effect on you? (however not how they act) 
• Change of income sources? 
• Are certain changes more important than others? Which? Why? 
• How do you work with your business model? Is it renewable? 
• What are your thoughts regarding internet neutrality? 

� How will you act to confront these changes and how do you proceed in doing 
so? 

• Template for decision? Decision process? How does it look? Who partic-
ipate? 

• Routines for planning? How does it proceed? Who participates? 
• How do you act proactively to confront changes? How it always been 

this way? How was it before? 
• Is it updated? How? 

• Do your goals change with time? 
• Financial forms, which do you use? 

Additional questions: 

• Partnership/cooperation agreement? 
• Product Placement? 
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Appendix 2: Interview guide - Consultant 

Background questions:  

• What are the TV production companies’ general primary income sources? 
• What do you think about the turnover in regard to the marginal revenue in the 

market? 

Interview questions:  

� Do you believe that the TV production companies are sufficiently up to date in 
regard to the market changes and new technology? 

• If not, what could the companies do differently? 
• How do you think the technological changes affect the companies? 
• Do you believe that the companies use the appropriate distribution 

forms? 
� How do you believe the market will change? 

• Why? Possible trends? 
• Effect on the companies? (however not how they act) 
• Change of income sources?  
• Are certain changes more important than others? Which? Why? 
• Do you believe that the TV production companies work sufficiently with 

their business model to adapt it and continually shape it according to the 
market conditions? 

• What are your thoughts regarding internet neutrality? 
� How do you believe the TV production companies will act to confront these 

changes? 
• Do you believe this is the appropriate way to act? If not, why, and how 

should they do instead? 
• What do you think is the key capability for a TV production company to 

become successful in a continually changing market? 

Additional questions: 

• Partnership/cooperation agreement? 
• Product placement? 
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Appendix 3: Intervjuguide - Företag 

Bakgrundsfrågor:  

• Långsiktiga mål?  
o Hur kommer ni fram till dessa?  

• Konkurrensfördel? Hur skiljer ni er mot konkurrenter?  
• Primära inkomstkällor?’ 
• Omsättning? 
• Vinstmarginal? 

Intervjufrågor:  

� Hur samlar ni marknadsinformation och hur arbetar ni med ny teknologi? 
• Om marknadsförändringar?  
• Varför dessa?  
• Vilka andra har ni provat/funderat på?  
• Hur har förändringarna i teknologin påverkat er? 
• Hur ser era distributionsformer ut? 

� Hur tror ni att marknaden kommer förändras?  
• Varför? Eventuella trender? 
• Påverkan på er? (dock ej hur dom agerar) 
• Förändringar av inkomst källor?  
• Är vissa förändringar viktigare än andra? Vilka? Varför? 
• Hur arbetar ni med er affärsmodell? Är den förnyelsebar? 
• Vad har ni för tankar om internet neutrality? 

� Hur kommer ni agera för att möta dessa förändringar och hur går ni tillväga? 
• Mall för beslut?  Beslutprocess? Hur ser den ut? Vem deltar? 
• Rutiner för planering? Hur går det till? Vem deltar? 
• Hur agerar ni proaktivt för att möta förändringar? Har det alltid vart på 

detta sätt? Hur var det förut?  
o Uppdateras denna? Hur? 

• Förändras era mål med tiden?  
• Financiella former, vilka använder ni er av? 

Kompletterande frågor: 

• Partnerskap/samarbetsavtal?  
• Produktplacering? 
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Appendix 4: Intervjuguide - Konsult 

Bakgrundsfrågor:  

• Vad är generellt sett tv-produktionsbolagens Primära inkomstkällor? 
• Hur ser du på omsättningen kontra vinstmarginalen på marknaden? 

Intervjufrågor:  

� Anser du att produktionsföretagen håller sig tillräckligt uppdaterade i förhållan-
de till marknadsförändingar och ny teknologi? 

• Om inte, vad skulle företagen kunna göra annorlunda? 
• Hur tror du att den teknologiska förändringen påverkar företagen? 
• Anser du att produktionsbolagen använder rätt typ av distributionsfor-

mer? 
� Hur tror du att marknaden kommer förändras?  

• Varför? Eventuella trender? 
• Påverkan på er? (dock ej hur dom agerar) 
• Förändringar av inkomst källor?  
• Är vissa förändringar viktigare än andra? Vilka? Varför? 
• Anser du att produktionsbolagen jobbar tillräckligt med sin affärsmodell 

för att anpassa den och hela tiden forma den utefter marknadsföresätt-
ningarna? 

• Vad har ni för tankar om internet neutrality? 
� Hur tror du produktionsbolagen kommer agera för att möta dessa förändringar? 

• Tror du att detta är rätt sätt att handla? Om inte, varför, och hur borde de 
kanske göra i stället? 

• Vad tror du är den nyckelförmågan för att ett produktionsbolag ska kun-
na vara framgångsrikt i en ständigt förändrande marknad? 

Kompletterande frågor: 

• Partnerskap/samarbetsavtal?  
• Produktplacering? 
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Appendix 5: Interview with Company: Deep Sea 
Productions 

Respondent: Lasse Regnfelt = L 

Interviewers: Marcus Törnblom = M, Hannah Sundnäs = H 

Empty brackets (  ) indicates passages in the record where the sound quality made it im-
possible to hear what was said. 

M: Vad är Deep Sea Production’s långsiktiga mål?  

L: 1997 grundades en dykgrupp som ägnade sig åt djupdykning med special teknik och 
med special kompetens, ungefär 20 personer. Dom hade lärt sig att dyka på vrak och 
dyka i gruvor. Jag lärde kände denna grupp i samband med () Sala silvergruva, i gruv-
gångarna. Mellan 2000-2003 så genomförde gruppens grundare, Carl Douglas, en sök-
ning efter en DC3’an som försvann under 1952. Och efter 3 års sökningar så hittade de 
den, mot alla odds, efter att försvaret hade letat efter den på 50, 60,70 talet. I och med 
detta, så kom vi i kontakt med SVT som gick med på att göra en dokumentär om det här 
upphittandet och om Kalla Kriget. Den här dokumentären som producerades på SVT 
2004, blev startskottet för att bli ett regelrätt produktionsbolag. Tidigare var det mer 
produktioner som byggdes upp kring dykexpeditioner av olika slag. Från 2004 så blev 
inriktningen att göra dokumentärer och det var då också som Malcom Dexelius kom in i 
verksamheten, 2004. Jag var löst knuten till verksamheten redan när DC3an gjordes, jag 
kom sen in helt, 2009, i verksamheten. 

M: Så du har en historia från produktionsbranschen?  

L: Ja, jag har jobbat med beställningsfilm, tv produktion och dokumentärer sen 70-talet. 
Så jag har jobbat med produktionsbolag under hela den här perioden. Min närmaste 
backgrund, innan jag kom till Deep Sea, var när jag var på SVT’s vetenskaps redaktion 
när jag var redaktör på vetenskapsmagasinet. När dom la ner i norrköping och flytta till 
Stockholm, så passade det väldigt bra att utöka samarbetet med Deep Sea produktion 
som ville jobba mer med dokumentär film. Som egentligen var din fråga. Vi är egentli-
gen en ganska liten grupp, egentligen 5 personer, som gör det vi är bäst på, dokumentär-
film, sportportträtt, arkeologi och vetenskapsdykning.  

M: Och detta är också er konkurrensfördel antar jag?  

L: Vår konkurrensfördel är att vi kan göra långa projekt på dokumentär kan man säga, 
men med specialist kompetens inom vetenskap och dykning. Vet inte om jag kan for-
mulera det bättre.  

M: Nej men jag förstår. Primära inkomstkällor, är det via SVT?  

L: Mest SVT, men vi har också just levererat en film till National Geografic, som beta-
lar bättre än SVT kan göra. För att dom har en mycket större publik, men det är också 
en mycket större projekt. Här är även SVT, National Geographic, ARTE och en interna-
tionell distribution dessutom med.  

M: Fokuserar ni mot den breda marknaden? Så att man inte ser en person pratar på ett 
visst språk?  
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L: Har vi en kund som National Geographic och en annan som SVT och har svenska 
forskare med i projektet, så gör vi dubbla intervjuer, en på svenska och en på engelska, 
så att man anpassar. Vi håller precis just nu på att göra en svensk version av ett och 
samma program, det blir lite tokigt att låta svenska forskare prata på engelska i svensk 
TV. I den mån man kan gör man om detta.  

M: Vad har ni för omsättning idag?  

L: Svårt att säga. Det är många fler års projekt. Omkring 5-6 miljoner skulle jag säga.  

M: Vinstmarginal på era arbeten? 

L: Inte så bra, det är väldigt dålig vinstmarginal i den här branschen. Det är såhär att 
stor del av vinsten ligger i att se att det här har en stor framtida intäkt. Detta är väldigt 
knepigt att tillexempel jobba med SVT. Om man går in i samproduktion med SVT, så 
betalar dom ca 75-80%, dom övriga 20-25% måste du satsa själv som en egen risk. Om 
du får tillbaka pengarna så har du en bra vinst på hela budgeten. För att få tillbaka topp-
insatserna så måste du se till att få en dvd försäljning eller en internationell distribution. 
Du kan inte få tillbaka pengarna, genom svensk ytligare TV sändningar, dom har ju 
SVT. Ofta så har ju SVT också tagit de nordiska rättigheterna för pengarna. Egentligen 
så har man bara som dokumentärfilmare råd att samproducera en internationell intäkts-
källa. Vart skulle annars pengarna komma ifrån? Dom måste komma någonstans ifrån. 
Det är inte alla projekt som man kan sälja dvd skivor till, eller som har internationellt 
intresse. SVT godkänner inte heller sponsorer, man är låst i finansieringen. Ända lös-
ningen är utanför Sverige, på en marknad som SVT inte har betalt för. Och där måste 
man få tillbaka sina pengar, och det kanske man inte får nu, det kan komma om 3-4 år. 
Våra samproduktionspengar ligger som en investering, puttrar och väntar på att vi ska 
hitta någon investering eller distribution utomlands.  

H: Ni kan inte få pengar från annat håll, som externa finansiärer?  

L: Det går inte SVT med på. Det ses som sponsring. När det just handlar om dokumen-
tärer är det lite speciellt, PRS avdelningen på SVT, avdelningen på SVT som håller på 
med rättsfrågor, dom som man vänder sig till i tveksamma fall om vi kan publicera eller 
inte. Dom säger, till exempel, att om vi skulle göra en dokumentär och lyckas få SAS 
eller något annat flygbolag att betala flygresorna i detta projekt så är det helt OK, om vi 
skriver det i eftertexterna. Medans dokumentärredaktionen säger nej, nej, nej, det går 
inte – ”Vi vill inte hamna i händerna på SAS som vi kanske ska göra en kritisk doku-
mentär om ett halvt år senare, vi vill liksom inte smutsa ner oss med några som helst ex-
terna pengar.” Detta gör att det inte finns någon godtagbar finansiering när man jobbar 
med SVT. När man jobbar med TV4 så är det den omvända världen. Vi jobbar inte med 
TV4 för att vi inte har lyckats. För att vi inte har varit tillräckligt kommersiella i våra 
idéer för att förankra något med TV4. Men där är det precis tvärtom, där säger dom att 
skaffa pengarna så ska vi se om vi hittar en sändningstid.   

H: Men finns det på er agenda att göra kommersiella program för till exempel TV4?  

L: Ja, vi säger ju ibland att när vi spånar, att det här borde vara en TV4 idé. Vi ha ju för-
sökt att få den förankringen där, men vi har inte lyckats helt enkelt.  

M: Hur samlar ni information när ni spånar? Hur vet ni vad som behövs om ett halvår i 
förväg?  
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L: Våra producenter är ju journalister, vetenskapsmän och arkeologer, dom följer forsk-
ningen. Egentligen är det den egna magkänslan och det egna intresset. Vi styrs egentli-
gen väldigt mycket om vad vi vill göra, många projekt tar väldigt många år att göra. Vi 
har som en policy att, energin som man lägger in i projektet måste räcka under hela pro-
duktionstiden. Och då måste man tycka att det är tillräckligt roligt, man får välja sådana 
projekt man gillar. Man kan liksom inte välja någonting som man läst i ett papper, ”det 
här borde vi göra”. Utan vi gör det dom () för. 

M: Man följer alltså inte marknadsförändringar?  

L: Det man letar efter är goda historier, det som är spännande att berätta. Det kan vara 
spännande att berätta om en människa, veteskapligt fenomen, vrak, det vara vad som 
helst. Men att hitta en spännande berättelse är det grundläggande. Annars är det ingen 
TV kanal som går med överhuvudtaget. Det är det dom letar efter.  

M: Har ni provat andra sätt? Alltså att anpassa sig efter konsumenten?  

L: Jag kan inte säga det, våra ämnen har utvecklats ganska mycket utifrån de människor 
vi har inne i företaget. Vi har ju en producent, Johan Kandert, som har varit en elitidrot-
tare och som har lärt känna många sportprofiler och gjort många TV program om dom. 
Han har liksom förstått, och fått en speciell ingång med de här människorna och har 
gjort film om Anja Persson och alla de här friidrottsmänniskorna och (). Dom följer vi 
och har långsiktig bevakning av. Vi har vissa projekt där vi försöker följa en karriär. 
Där kan man säga att det är skräddarsytt efter att passa honom och i hans sätt att jobba 
med de här människorna. Vi har också en producent som är arkeolog, och han har gjort 
ett program på en timme med Lasse Berg om människans utveckling i Afrika, som heter 
jordens hela karta. Han håller nu på att göra fortsättningen den, en timme, som handlar 
om hur människan började kriga för 15,000 år sedan och vilka kopplingar det finns till 
mellan jordbrukstraditionen. Det här är en fråga som finns och som det skrivits böcker 
om och artiklar om i vetenskapsforskningar. Men det är inte särskilt vanligt att göra TV 
program om det. Han ambition är att göra en ny timme, där det här är för allmänpublik 
och göra det till populärvetenskap. Då finns det väldigt många sätt att utveckla det här 
programmet, och det är inte färdigt för ens programmet är färdigredigerat. Vilken form 
det blev.  

M: Hur använder ni teknologi i sådant fall? Använder ni forskare som har intressant in-
put?  

L: I det fallet så har Martin gjort en forskarresa till USA. Två forskare, en i Boston och 
en i New Jersey. Som tyckte precis tvärtom. Den ena sa att den andra inte vet vad han 
prata om. Ena sa att människan alltid har varit krigisk, och den andra sa att det finns en 
väldigt tydlig koppling mellan jordbrukevolutionen och människans krigiska utveckling. 
Dom kommer vara med båda två, på något sätt.  

M: Använder ni er av marknadsundersökning för att ta reda på intresset för det här?  

L: Nej vi gör inte marknadsundersökning mot konsument. Vår marknadsundersökning 
är mot TV kanalerna som beställare. Dom har också sin magkänsla om det är en bra hi-
storia. Men vi gör ingen samlar ihop till en marknadsundersökning. Vi hade kontakt 
med National Geographic för många år sedan, på 80 talet, då berätta dom att gjorde ut-
bildningsfilmer som dom distribuerade till skolor runt om i USA. En gång om året 
skickade dom ut ett frågeformulär till lärare, det frågeformulär hade dom ungefär 50 
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film titlar. För varje filmtitel stod det så här för varje filmtitel: Om den här filmen fanns 
att beställa, hur intresserad skulle du vara av det då, mycket, något, inte alls. Och så fick 
dom tillbaka dessa, de filmer som fick högsta poängen producerades. Detta var någon 
dom gjorde varje år, det är deras beslut underlag. Så att antingen kan man styra bak-
länges eller från det egna intresset. Vi letar ju egentligen inom oss efter vad vi vill göra, 
helt enkelt. Vi inser ju att vi inte kan göra vad som helst, vår erfarenhet säger att det här 
kan bli ett bra program, men varje program ide som man presenterar kräver mycket fin-
slipande och mycket arbete innan man är över puckeln, innan man det blir ett ”ok det 
här gör vi”. Man kan bli lurad på vägen ganska ofta. Vi har flera projekt där, beställaren 
har sagt ”javisst det här ska vi göra”. Och så händer inte så mycket, och så får man inte 
så mycket kontakt, det kan lämnas vidare till en annan person och den personen hör inte 
av sig. Så det är ganska frustrerande ibland att idéer som man trodde hade kommit väl-
digt långt, och lagt ner mycket energi på, och så blir det ingenting. 

H: Pitchar ni till en TV kanal och sen om dom tar upp den, så börjar ni finslipa och ut-
veckla, eller? 

L: Det här är en viktigt avvägning hur mycket energi och tid man ska lägga ner innan 
man pitchar. Hur mycket man ska finslipa?  I teorin ska man pitcha tidigt men ha en 
väldigt tydlig ide. Därför att beställaren vill ofta va med tidigt och kunna forma det hela, 
det ska inte va allt för låst. Det är en komplicerad process det här.  

H: Jag har en till fråga: Ni pratar om att ni går mot TV kanaler. Finns det någonting som 
säger att ni skulle kunna arbeta med webbplatser eller nyhetskanaler på webben? Behö-
ver ni mindre klipp? Är det någonting ni tänker på?  

L: Vi har några andra verksamhetsområden också. Ett verksamhetsområde är att sälja 
klipp, klippsförsäljning, där vi anlitar ett annat företag att distribuerar det åt oss. Det 
handlar då om dykbilder, där dom väljer ut en massa bilder så får dom fram köpare av 
frekvensen.  

H: Det här distribueras var som då?  

L: Ja, det kan vem som helst hitta via internet. Så har vi en annan verksamhet, som vi 
håller på att leverera vår första produkt i dagarna. Och det är då, kombinerade läsplatta-
böcker och video på en gång. Det här då som appar som säljs, som är som kanske både 
en bok och ett dussin video frekvenser, plus ett antal stillbilder om ett visst ämne. Det är 
ett amerikanskt företag som vi samarbete med i New York, som producerar och distri-
buerar det.  

M: Hur tror ni att marknaden kommer förändras, för er som företag? Vilka trender finns 
det? Vad rör det sig mot? Det här med appar är ju en förändring till exempel. 

L: Den stora förändring är att man som tittare kan välja när man vill titta på TV. Och 
inte bara hänvisa till tablåerna. Det tror jag blir den största förändringen. Alltså som 
SVT play funktionen. Hur konkurrensen är vet jag inte.  

M: Hur kommer det påverka er som företag?  

L: Vi betraktar oss som ganska seriösa, icke kommersiella. Vi kommer antagligen leta 
efter områden där vi fortfarande kan vara seriösa och icke kommersiella.  

Paus: Servitris tar beställning.  
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H: Om ni letar efter icke kommersiella, och ser er själv som det. Så arbetar ni inte så 
mycket med att pitcha mot sådana TV kanaler.  

L: Om du tänker dig, om vi pratar Sverige nu. 3an och 5an är ganska lätta, mycket ga-
meshows. Problemet är att SVT går samma väg, till exempel programmet ”huset fullt av 
hundar”. Som har fått väldigt mycket kritik, för det är fel sorts hundar, omplacerings 
hundar i känsliga miljöer. Det är egentligen ett program som lika gärna skulle kunna 
vara i 3an, 4an eller 5an. Vårt manöverutrymme, ligger egentligen i dokumentären. Det 
gör ganska mycket dokumentärer men dokumentären får inte så mycket pengar. Och det 
finns ganska mycket sändningstid för dokumentär, men inte så mycket pengar. Tänk er 
program som Bygglov, jag tycker att det är ett jätte bra program, men det finansierar av 
sponsorer och människor som levererar saker till programmet. Så att finansieringen för 
att kunna göra sådana här program är helt annorlunda, än att göra en dokumentär. Det är 
inte något vi kan rå på. Det måste vi finnas oss i det här andra utrymmet. Det ända ex-
pansions utrymme och det vi vill utveckla är den internationella marknaden. Att välja 
sådana ämnen som också har internationellt potential, det är vårt handlings utrymma. 
Det är ingen slump att 3an, 4an, 5an, 6an inte har några vetenskaps program. 4an gjorde 
ett skräck exempel, Felix stör en ingenjör. Nu såg jag det sämsta programmet, när han 
var i Brasilien och hälsade på en tjej som var produktdesigner på Ericsson. Det var såhär 
mycket yta(mycket) och såhär mycket innehåll(lite).  Det programmet finansierades av 
till 100 % va ingenjörsförbundet.  

M: Jaha, det märkte man inte, oväntat.  

L: Ja, om tv 4 ska göra ett program som ska handla om teknik och ingenjörsvetenskap 
så hamnar det på den nivån. Och den nivån kan inte vi jobba på. Det blir bara helt fel.  

H: Det känns som det är mer massproduktion och ska gå snabbt. Ni tar lite mer tid för 
att få innehållet.  

L: Ja, det krävs någonstans. Det som är viktigt är att jobba med uthållighet, att ha ett 
projekt som både ska tåla att utvecklas och det ska finnas distribution som kan betala 
tillbaka din samproduktion insats.  

M: Ser ni att det kommer bli en förändring av inkomstkällor i framtiden?  

L: Ja, just nu har vi en produktion som heter kokkvinnorna som går på bio. Peter Ger-
dehag som är fotograf. Då är det såhär att vi får en procent på biointäkterna. Och när vi 
gör den här boken som distribueras på läsplattan, så får vi också procent på intäkterna. 
Och på klippförsäljning så får vi också procent på intäkterna. När vi har distributions-
uppdrag på, tillexempel spökskeppet, vår stora (), den distributionen har vi sålt till USA, 
Kanada, Sverige och Frankrike. Där går distributionsföretaget in och tar resten av värl-
den, och där får vi också en procent.  

M: Det är så? Så där får ni ta del av secondary markets? 

L: Ja, ja. Så att, jag skulle säga att det kommer bli en viktigare del att få en bra deal på 
merförsäljningen än på grundproduktionen, så att säga. Och det här hänger ihop med att 
man letar helt enkel efter dom som har råd att betala. SVT spelar lite konstigt spel just 
nu tycker jag. 

H: Hur kommer det sig? 
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L: SVT är väldigt känsliga, samtidigt som SVT månar om att vara fria från politikerna 
och att hela det här med (externfinansieringarna) så sneglar man hela tiden på de poli-
tiska besluten. Man är hela tiden rädd för att politikerna ska förändra förutsättningarna 
för deras verksamhet. Man blir alltså mer populistisk. I teorin kan man ha fina värde-
ringar om att vi ska producera kvalité och inte snegla på publikfrieri, men i praktiken så 
klarar man inte den principen. Man klarar inte det. Man faller i farstun varje gång, som 
man inser att åh här har vi chansen att få publiken. Det finns några skräckexempel, ”mi-
nuten” till exempel. Som dessutom har tappat en stor del av sin publik som dom hade i 
början. Men vad är det för program? Det är liksom ingenting.  

H: Det känns också som SVT lever vidare på sina jättar, så som, ”så ska del låta”, ”på 
spåret”, ”melodifestivalen”. Det kommer och går andra program, men det är dom där 
som det är basen.  

L: Sen kan man också säga att SVTs nyhetsredaktion är så stabil, det är liksom där, 3an 
och 5an har ju inga nyheter. 4an gör ju ett bra jobb som kommersiellkanal. Dom lyckas 
ju med detta. Men ger väldigt svåra villkor för producenterna, men från sin egen ut-
gångspunkt så lyckas dom fylla med program som gör att dom kan ta bra betalt från re-
klamen. För att ni vet väl att när TV uppstod, på början av 50-talet i USA, så betrakta-
des programmen bara som dragplåster för reklamen, det vara bara för att folk skulle titta 
på reklamen.  

M: Er affärsmodell på Deep Sea är den förnyelsebar så att den är anpassningsbar för de 
nya distributionsformerna, eller? 

L: Ja, jag skulle säga att vi gör ju ständigt utvärdering. Vi kommer ju antagligen göra tre 
till bokvideoprogram. När vi har gjort fyra stycken, så kommer vi se om det här är nån-
ting som är vår grej.  

M: Learning by doing?  

L: Ja. Det är väldigt spännande, och då har vi redan valt dom ämnena som vi ska prova 
med.  

H: Det är något väldigt nytt också, det är inte bara vanlig webb-TV. 

M: Är det en av de viktigare förändringarna?  

L: Nej inte volymmässigt. De viktigaste förändringarna är att ständigt hitta nya berättel-
ser som är internationellt gångbara.  

M: Och det är för att?  

L: Om du tänker dig att den Amerikansk kanal kan betala, åtminstone, 400 000 dollar 
för en timme. Då har du liksom lite utrymme för att göra program. Men sen så en del av 
dom program vi gör är väldigt dyra, när det handlar om exploring. Vi har ganska intres-
sant samarbete nu med Södertörns Högskola, en avdelning där som heter Maris, profes-
sor Johan Rönnby. Dessutom har vi ett systerföretag, MMT (marin mätteknik) i Göte-
borg. Som är ett surveyerföretag som gör botten karteringar. Som till exempel jobbar åt 
North Stream för att undersöka hur gasledningar ska ligga. Det var det företaget som var 
med och letade DC3an, med början på 10 år sedan. Det var det samarbetet som ledde till 
att vår ägare Carl Douglas blev intresserad av att ha ett samarbete med dom. Man kan 
säga att MMT, Deep Sea Production och Södertörns Högskola har ett gemensamt forsk-
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ningsprojekt, i att vetenskapligt undersöka vrak i östersjön. Det finansieras delvis av 
KK-stiftelsen. Det är ett flerårigt projekt. Det är den typen av forskningspengar som är 
nödvändiga för att man ska ha råd för att göra bottenundersökningar, leta efter vrak, un-
dersöka vrak. Det kostar väldigt mycket att ha ett fartyg liggandes på en plats och göra 
undersökningar och () scanning. Dom här fartygen har kanske en besättning på 10-15 
pers och dom är inte liksom gratis att ha stående där.  

M: Helt enkelt allstå, den internationella marknaden öppnar upp för annat?  

L: Ja, man måste dela upp sin verksamhet, okej; vad är forskningsprojektet och vad är 
filmprojektet. Så kan man låta filmkanalerna finansiera filmprojektet, och låta forsk-
ningsvärlden finansiera forskningsprojektet. Det har funkat bra. 

M: Det är alltså dom två viktigaste förändringarna, anpassning mot, ja. 

L: Ja det måste man säga. 

M: Det här med appar till exempel. Är det en betydelsefull summa liksom?  

L: Nej inte än, kan bli. Vi har haft som policy att behålla en del rättigheter. Inte bara 
producera för pengar, utan behålla rättigheter.  Då blir det att man gör en sorts av inve-
stering. Och då måste man tänka, okej; Vad kan dom här rättigheterna ge? 

M: Ge exempel på rättigheter 

L: Ja, det kan vara att vi DVD rättigheter eller att vi har rättigheter för internationella 
marknaden utanför norden.  

M: Inte rättigheter för till exempel SVT play?  

L: Nej, så är det inte. När SVT köper rättigheter för sin egen marknad, då ingår SVT 
play, SVT Europa och Kunskapskanalen.  

M: Det blir ett paket. National Geographic då, blir det samma sak där? 

L: Nej där ingår det inte. Vi kan inte ha en egen SVT play i USA, det tror jag inte. Nej 
det funkar inte. 

M: Hur ser ni på internet neutrality? Som kom upp på symposiet.  

H: Ja, vi prata om det på symposiet. Hur man ser på rättigheter? Det är också om rättig-
heterna på internet. Om vi säger att ni gör klipp, eller så vidare, hur rättigheter är där för 
er? 

L: När vi jobbar mot SVT, så har SVT en praxis. Vi vill ha för dom här pengarna, ha det 
och det och det säger dom. Vi måste ha en väldigt attraktiv produkt för kunna hålla 
emot för att vi ska kunna säga; nej, DVD rättigheterna vill vi ha gemensamt. Internet, 
har ju normalt ingått i det man säljer, och det har inte uppstått…vi har inte lyckats. 
Ibland kan vi sätta hårt mot hårt i en förhandling. Det var något tillfälle, då SVT sa; är 
det på det här viset så gör vi ingen samproduktion, utan då kör vi bara ett förköp till 
halva summan. OK,  så då måste man vänta, jämka och hitta. Det är inte så att SVT är 
på något sätt mindre seriösa än någon annan. Dom tar ut de svängar dom kan. För när-
varande kan man säga att det är ingen som bryr sig om det dyker upp på internet. Vi 
gjorde en film om Koenigseggbilen och Christian von Koenigsegg som blev väldigt po-
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pulär inom vissa motorkretsar. Där har alltså folk lagt upp på YouTube, hela filmen. Jag 
nämnde detta för Ingmar Persson, dokumentärchefen på SVT, att nu ligger hela filmen 
där på YouTube, då sa han ungefär att, det gör inte så mycket. När saker ligger på You-
Tube så betraktar man det egentligen bara som marknadsföring. Jag skulle ju kunna 
höra av mig till YouTube och ta bort den där, för att de inte har rättigheter för den. Men 
man tar det som smicker istället.  

M: Ja juste, denna vecka har vi 4 000 000-tittare.  

L: Jag tror att den stora förändringen, som jag också tror att publiken kommer efterlysa, 
är att. Tänk er, hur vi använder Google idag, du letar efter en artikel, en bok, en fakta-
kunskap eller vad som helst och hittar det på några sekunder, och kan sen läsa det. Tänk 
istället, att allt som har publicerats i public service, finansierats av skattebetalarna, eller 
av licensbetalarna, skulle vara sökbart i Google. Och tittat på i SVT play eller i YouTu-
be direkt, vad som helst.  

M: Ja, en kunskapskälla. 

L: En kunskapskälla, alla dokumentärer som har sänts. Jag är intresserad av ett projekt 
om den amerikanska ubåten monitor. Som jag vet producerades för SVT 2003, men jag 
kan ju inte titta på den. Om jag ska titta på den så måste jag hävda att jag har ett forsk-
ningsprojekt, och vända mig mot det som förut hette arkivet för ljud och bild, gå till kar-
lavägen. Beställa fram den. Sätta mig i ett rum och så kör dom den för mig, nonstop. Ef-
ter det får jag gå därifrån.  

H: Är det så?  

L: Ja. 

M: Då äger SVT rättigheterna till den fullt ut och kan göra vad som helst med den?  

L: Ja egentligen så är det så. Den största revolutionen, inom TV branschen, blir när man 
släpper arkiv fria. Så att man kan som tittare och konsument, välja och se på det som 
man vill. SVT play är den första instans för detta, man börjar med att släppa den här 30 
dagars regeln. Vilka är det som motsätter sig det här? Jo två grupper i samhället, det ena 
är STIM, som inte släpper musiken för mer än 30 dagar på internet, och det andra är 
skådespelare, som inte släpper sina dramaproduktioner för flergångstittare. Egentligen 
så skulle hela avtalssituationen, ni som håller på forskar om det här – det här är det stora 
behovet, att hela avtalsläget med musikskapare och skådespelare, dom framför kameran, 
skulle behövas frigöras för att omfatta internet distribution för all framtid. Det skulle bli 
revolution.  

M: Hur skulle ni kunna arbeta mot det här? Om man kopplar till ert företag. 

L: Alla investeringar, allt som las ner i produktion skulle bli mer värt. Som det är nu; Vi 
kommer att ha premiär på Spökskeppet i SVT, den 25 april, i vetenskapens värld. Det 
kommer sändas i vetenskapens värld, det kommer sändas i sen repris dagen därefter, sen 
i kunskapskanalen veckan därpå. Sen aldrig mer, möjligen en sommarrepris nästa som-
mar någon gång i juni. Så kommer vi ha massvis med människor med intresse som vill 
se igen. Vilket vi inte kan visa längre. Det här är väldigt omodernt. Internet och tekni-
ken ger alla möjligeter att öppna av att upp arkiven. Är det mer värt då? Då är det svårt 
att finansiera internet, det är alltid svårt att finansiera internet. Bara det att en produktion 
vi gör för SVT som bara inte kan ses under ”prime time” under några veckor utan sen 
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kommer… När det gäller biofilm, så har man kommit överens om att biofilm visas på 
bio, sen kommer det på betal-TV, sen på DVD och sen kommer den på vanlig TV. Och 
så håller det på, man kan säga att dom mjölkar varje instans innan det går vidare. Man 
skulle kunna göra ett internetsläpp som ligger ett antal veckor eller månad efter ”prime 
time” visning, och sen kan det ligga där och bara finnas där i det öppna arkivet. Jag tror 
att det finns, inom SVTs ledning, en önskan för detta.  

M: Det är inget ni kan pusha för? 

L: Nej det är inte SVT. Problemet är de avtal som finns. Problemet är att när teaterför-
bundet och STIM skriver avtal med SVT och filminstitutet så vill dom ha en massa ex-
tra betalt. Det måste dom baka in, det är ett omodernt system.  

H: Och SVT funderar på det?  

L: Ja, jag har för mig det, ja. Och det var på din fråga om den största förändring som 
kan ske. Det skulle någonstans…Jag har en son som är 23år. Han säger att jag tittar väl-
digt lite på TV, men han tittar på iPad, datorn, YouTube, SVT play, internet. Den unga 
publiken är ju annorlunda. Man kan inte bara säga att, ok, vad ska vi göra för TV pro-
gram för att finna den unga publiken? Det funkar inte. Man måste säga, ok, vad har den 
unga publiken för vanor? Vad kan vi leverera för någonting i de vanorna som dom är in-
tresserade av?  

M: Och det är så ni försöker anpassa er till exempel med apparna som du prata om tidi-
gare. Anpassa er efter marknadsförändringar helt enkelt? 

L: Ja, det är ju det. 

M: Hur använder ni er av teknologin på annat sätt? Ser ni att iPaden är framtiden och 
försöker ni leverera hela stycken där, på internet till exempel? 

L.: Den teknologin som vi anpassar oss efter, rent produktionsmässigt, så jobbar vi bara 
i HD teknik nu för tiden. Man trodde ju förr att HD tekniken skulle göra allting dyrare 
och allting mycket tyngre, rent tekniskt att jobba med. Men där har faktiskt datorkapaci-
teten hängt med. Man kan nu alltså jobba med högupplösta bilder i redigeringen, det är 
egentligen bara ljussättning och sådana saker som är dyrare än vanligt. Men hänga 
med… 

M: Men jag tänkte ni använder er ju av teknologin för att få ut ert material till konsu-
menten direkt. Utan när distributören köper produkten, då stannar ni där. Ni har inte 
funderar på att gå andra vägar för att möta konsumenten.  

L: Vi har funderat på hur vi ska använda vår hemsida, men vi har inte kommigt så långt 
mer än att vi visar upp vår marknadsplats. Man kan väl säga att vår hemsida fyller väl-
digt lite funktion gentemot konsumenter utan egentligen bara gentemot uppdragsgivare 
och konkurrenter. Så att det är lite speciellt sätt att jobba där.  

M: Hur ser er beslut process ut? När ni väl ska ta ett beslut i företaget. 

L: Du menar enstaka produktions beslut? 

M: Ja.  
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L: I och med att någonstans är jag den som räknar på projekt och är ansvarig för att vi 
inte kastar pengar i sjön och sådana saker. Så har jag gett mig själv en någon sorts veto-
rätt, men i övrigt så har vi ganska mycket koncensus.  

M: Platt struktur?  

L: Ja, vi är så pass liten organisation så att vi presenterar projektidéer för hela gruppen. 
Vi har ibland spåndagar och så kommer vi fram till vad vi ska vidareutveckla och vad vi 
ska låta va. Så det är ganska informell beslutprocess.  

M: Är det på samma sätt när det handlar om att göra biofilm eller biodokumentär? Spå-
nar ni alla tillsammans och i koncensus kommer fram till nåt.  

L: Nej, alltså vi har ju olika ben. Ett ben är där vi jobbar med dom egna producenterna, 
där varje producent är ansvarig för sitt egna projekt. Sen har vi ett annat ben där vi är 
producent åt fria filmare, som Peter Gerdehag. Han kommer till oss med 100tals timmar 
band och säger det här har jag filmat där och jag vill at ni gör en film om det här. Och 
då är vi en mindre grupp, framför allt med Malcom Dexelius som är exekutiv producent 
hos Peter Gerdehag, där vi bestämmer hur vi bestämmer hur vi ska sälja vidare det här 
som projekt och jobba vidare med det här. Så att det finns lite olika konstellationer på 
detta sätt.  

M: Hur många producenter har ni in-house.  

L: Vi har 3 st. 

M: Har ni några rutiner för planering? Typ det här händer på marknaden just nu?  

L: Ja, vi har ju veckomöten, där vi rapporterar saker. Vi kan ju också ha spaningar, i 
samband med kickoffer och så.  

M: Har era mål förändrats med tiden? Säg 3 år sedan till exempel när inte teknologin 
var lika utvecklad.  

L: Sommaren 2008 gjorde Johan Kandert en serie som hette ”vägen till OS”. Som hand-
lade om ett antal friidrottare och den blev så pass lyckad, så att han senare gjorde ett 
program som hette vägen till vinter OS, eller den hette inte kanske det, ett handlade om 
Anja Persson som hette ”gröt, svett och klistervalla”. Dom där programmet blev ett 
sorts avstamp till ett nytt segment, nytt produktionssegment. För att Johan märkte att 
han hade väldigt bra förutsättningar att få kontakt och att göra program med den typen 
av människor, elitidrottare, för att han själv hade varit elitidrottare och fungerade bra i 
regirollen. Vi vet inte vart vi kommer sluta, vi vet inte hur många TV program vi kom-
mer göra av den sorten. Vi ligger med ett antal för-projekt.   

M: Ser ni att vinstmarginalen kommer öka i framtiden? 

L: Tyvärr inte nej. Klart jag kunde säga att vi kommer se det öka, men, det som man 
jobbar hela tiden med är att få en vinst marginal. Man jobbar hela tiden på gränsen för 
att få det att funka. Det är en tuff marknad. Normalt sätt, våra konkurrenter, dom som 
SVT lägger andra uppdrag på, det är enmansföretag som har väldigt låg timpenning. 
Som brinner för att få göra sin film, men som får ganska betalt alltså. Vi jobbar med att 
få det att gå ihop. Det är egentligen bara merförsäljning, utanför TV kanalerna som mås-
te funka. Så jag återkommer med det undertiden. 
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H: Jag tänkte just också, även om ni utvecklar den här appen och att det går som det 
ska, eller att ni upptäcker nya sätt att… 

L: Jag kan inte säga att jag ser att trenden är sådan, mot en högra lönsamhet. Om mark-
naden och internet öppnar upp sig och konsumtionsmönstret av att titta på TV via inter-
ner tar över, så kommer så väldigt mycket förutsättningar förändras. Att då måste man 
någonstans koncentrera produktionskostnaderna, dom måste någonstans tas av en 
broadcaster.  Alltså beställaren måste ta dom kostnaderna som sen lämnats fria för tit-
tarna. Och det är väldigt svårt att förutsäga vad som kommer hända med pengaström-
marna i det skedet.  

M: Jag tänkte också det här med biograferna verkar vara en stor inkomstkälla ändå. 

L: Det är inte tokigt alltså, men det är så omöjligt att förutsäga. Kokkvinnorna har sålts 
hittills till 1500 tittare för 100kr per person, det är 1,5 miljon kr. Nu ska dessa fördelas 
på ett antal bio ägare och distributörer också, men ändå, det är 1,5 miljoner som inte är 
förutsägbara. Det skulle lika gärna vara 300 000. Vi kan ju inte budgetera för dom 
pengarna ska kommer in.  

M: Hur stor del av kakan av de 1,5 får ni?  

L: Det kan jag inte svara på, det är inte en jättekaka för vår del. Men det är en intressant 
kaka. Det är onormalt för en dokumentär att tjäna så här mycket pengar.  

M: Är det här något ni vet innan att den här kommer gå på bio, ”vi gör det här för bio”?  

L: Ja, såhär är det. För två år sedan vände vi oss till filminstitutet för att få produktions-
stöd. I och med att man för produktionsstöd så förbinder man sig för en biodistribution. 
Redan då visste vi att den skulle gå på bio. 

M: Budgetera ni mer restriktivt då eller spär ni på lite extra för att ni vet att detta kan ge 
så mycket mer?  

L: Nej, det här är en samproduktion det här. Och då är det många samproducentspart-
nerns, och då har vi många samproducentspartnerns, då har vi SFI, nordiskfilm och TV 
fond, () och NRK, och an massa andra som är med. Men vi ligger där i det här med 
egeninsats. Den är ingenting värd om vi inte får tillbaka pengar någonstans, till exempel 
på biodistributionen. Annars betalar vi pengar, alla andra betalar för en visningsrätt. Vi 
betalar inte bara för att få vara med att leka, så vi måste få tillbaka de pengarna, viket vi 
kommer få också.  

M: Ser ni de här distributionsformerna på annat sätt just ekonomiskt? Är ni mer restrik-
tiva då, eller ser ni dom på samma sätt som resten? ”SVT genererar så hr mycket nor-
malt”. Läggs budgeten upp annorlunda? 

L: Den här typen av intäkter, som kommer från biodistributionen, får man betrakta som 
en bonusintäkt. Vi kan inte budgetera att vi få tillbaka en viss summa pengar.  

M: Partnerskap och samarbetsavtal, hur arbetar ni med det? 

L: Ja, jag nämnde samarbete med Södertörns Högskola, där har vi ett väldigt bra samar-
bete. Men samarbetet är inte formaliserat som ett samarbetsavtal. Däremot så har vi så 
finns det ett forskningsprojekt som definierar samarbetet. Man kan säga att i alla dom 
här småbolagen eller konstellationerna när man jobbar med yrkesmänniskor så är det 
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den personliga förtroende som är absolut avgörande. Vi vet att professorns på Söder-
törns Högskola är en otroligt engagerad och kunnig person som vi gärna vill jobba med, 
och hans stab där. Vi behöver alltså inte skriva några papper på att vi ska vara kompis 
med honom.  

M: Har ni allt in-house när ni producerar en dokumentär, eller outsourcear ni alltid till 
olika företag när ni behöver något?  

L: Vi har ett nära samarbete med ett post Productions house i Stockholm. 

M: Post Production?  

L: Dom gör tre saker. Dom gör färdigt master bandet för leverans, från redigering till 
master band. Dom ljussätter så att allting blir snyggt. Och dom ljudarbetar och mixar.  
Och då har vi alla dom tre funktionerna i ett företag, i vårt fall (). Då är det jätte viktigt 
att man har en förtroendefullrelation med dom. Jag kan ringa till vilken av helst av deras 
medarbetare, när som helst och ställa en fråga; hur ska leveransen se ut? Vad är det för 
tekniska specifikationer? Eller säga att vi har fått ett expressuppdrag. Och då får vi väl-
digt bra service av dom.  

M: Ni behöver det här samarbetet?  

L: Absolut. Man kan säga att alla människor i den här branschen ska göra det dom är 
bäst på. Man ska inte låta en redigerare sitta och sköta ljussättning när han är bäst på att 
klippa. När producenten och redigeraren tillsammans är färdiga med hur programmet 
ska se ut innehållsmässigt, så lämnar man vidare materialet till tekniker som är specie-
lister. Det är likadant med, vi fotograferar inte själva, det ända vi gör själva är undervat-
tensfilmning, ibland. När vi jobbar med fotografer då jobbar vi med frilansfotografer. 

M: Varför ser strukturen ut så? 

L: Branschen fungerar så, för att dom bästa fotografer är sina egna företagare. Jag har 
varit med om några gånger om att ha anställda fotografer, och det har aldrig varit lyckat 
rent kreativt. Dom behöver någonstans en hunger. Dom behöver gå från jobb till jobb 
och vara högpresterande hela tiden. Vi har långa perioder då vi inte har några inspel-
ningar, skulle vi ha en fotograf så skulle han bli less.  

M: Och det skulle inte vara ekonomiskt hållbart 

L: ja precis. Det är likadant med kameror, vi hyr alltid kameror.  

M: Produktplacering? 

L: Nej det förekommer inte, om vi skulle ägna oss åt produktplacering så skulle hela vår 
trovärdighet falla. 
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Appendix 6: Interview with Company: Silverback 

Respondent: Jonas Linnander = J 

Interviewers: Marcus = M, Hannah Sundnäs = H 

Empty brackets (  ) indicates passages in the record where the sound quality made it im-
possible to hear what was said. 

M: Då vill vi först kolla med er, alltså Silverback, era långsiktiga mål? 

J: Mm. Först kan jag berätta att Silverback är ju ägt av ITV. ITV är Englands största 
kommersiella kanal, och även den största producenten av TV-innehåll i England. Så vi 
ingår ju i en stor global organisation, och vi är ett dotterbolag till ITV Global Enter-
tainment sedan 2008. Så det finns ju en strategi för Sverige, som vi drar i här. Det är ju 
att växa, att bli större och bli bäst på de områdena vi är bra på, det segmentet med TV-
underhållning vi håller på med, och att bli bland de största bolagen där. Sen finns det en 
strategi för Skandinavien. För Silverback är ju representant i Skandinavien och Finn-
land. Så allting som handlar om ITV-material, alltså alla format som ITV distribuerar 
har vi rättigheter till i Skandinavien. Så det är Norge, Danmark, Finnland och Sverige 
som vi jobbar på, så det är ju nästa nivå av vår strategi. Och sedan, den stora strategin är 
ju vad våra ägare har för strategi. Så det är ju tre olika plan på den frågan. Och om jag 
börjar i Sverige så är det att vi ska bli ledande inom det.  

En tjej vid namn Veronica kommer och presenterar sig. 

J: Så frågan är vilken av nivåerna som är intressant? Men de hör ju alla ihop på ett och 
annat vis. 

M: Ja, absolut. 

J: Om man börjar med ITV, globalt, i London sitter de. De är ju otroligt stora i England, 
som jag sa är de den största kommersiella kanalen. Den största producenten inom ITV 
studios, och utöver den affärsmodell som man har i England, så har man även strategi 
att man ska öppna upp i fler territorier. Vid dagens datum har man produktionsbolag i 
England - ITV Amerika, i Tyskland - Granada Germany, Frankrike - ITV France, i Spa-
nien - ITV Spain, och i Australien - Granada Australia. Och så har man oss i Skandina-
vien, så vi är 7 stycken internationella bolag utanför England vid dagens datum. Den 
långsiktiga strategi för ITV, eller den långsiktiga, den strategin som är satt nu är att man 
inom 5 år ska finnas i 17 länder. Man ska gå från 7 till 17. Det är ju ett led i den långsik-
tiga strategin för ITV som bolag. Att man jobbar med kreativitet, man jobbar med att 
utveckla format, man jobbar med att producera TV-program i olika genrer. Sen är man 
dessutom, fönstret, kanalen, som sen visar upp det här till slutkonsumenten, tittarna. 
Men produktionssidan ör otroligt viktig, och ett led i det att få ut innehållet, att äga in-
nehållet själv, att utveckla det, att man tar det från ax till limpa. Att man både utvecklar 
det med piloter på det, man jobbar med utvecklingsarbete, införsäljningen, för att sen 
göra en produktion, och sen exploatera de rättigheterna internationellt, att man kan få 
det att komma till andra länder.  Om man ser på ett exempel, ’Halv åtta hos mig’ som vi 
producerar i Sverige, det började som en TV-serie i England. Så ITV-studios, alltså 
produktionsdelen inom ITV de pitchade, de presenterade det för Channel 4, som är en 
kommersiell kanal i England, och de köpte det. Man producerade det framgångsrikt i 
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England, och sen så lyckades man sälja konceptet, formatet, vidare till andra länder. 
Och idag finns det kanske i 20 länder där det görs lokala varianter av originalformatet. 
Och har man då produktionsbolag i massa olika länder då snabbar man ju på den pro-
cessen. Då kan man snabbt få upp en idé, parallellt, eller efter varandra. Så ITVs största 
konkurrenter när det kommer till produktionssidan är ju Freemantle, Endemol och Eye-
works. Ja, alltså om man kollar på världens största produktionsbolag. Det är ju den än-
dan man vill vara i, och som man är i, i månt och mycket, men man vill ju vara störst 
där. Så det är deras långsiktiga mål, och i den här strategin för Skandinavien så har ju vi 
ett kontor i Sverige, vi har produktionsfaciliteter, produktionspersonal, och kunskap för 
att producera här i Sverige. Så i Sverige har vi producerat för alla kanaler, SVT, TV3, 
Kanal5 och TV4, allt sedan vi grundades. Och det är ju vår core-business, att producera 
TV-program för de svenska kanalerna. Men vårt långsiktiga mål för Skandinavien är att 
vi ska öppna upp företag i Norge, i Danmark, och eventuellt i Finland, så att vi kan växa 
i Skandinavien och öppna ett territorium där vi har, ja vårt hemma-territorium helt en-
kelt.  

M: Och de nämnda tre är då extra utöver de här 17? 

J: Nej, det vet vi inte ännu, det är ju (   ) -beslut hur det ska vara, när det ska vara. Jag 
kan inte säga när det kommer ske. Men det långsiktiga målet är att Silverback ITV ska 
finnas i hela Skandinavien. I dagens läge finns vi bara i Sverige, så det är ett utav våra 
närmsta mål, om man kollar på Silverback, är att vi ska bli större på den nordiska mark-
naden. 

M: Och det är något som ni har hand om, här, på det här kontoret? 

J: Ja precis. Tillsammans med ITV. Men det är ju vi som kommer vara ansvariga för 
den expansionen. Och sen kan jag inte säga att de här tre länderna är en del utav de här 
som kommer om fem år, eller om de ligger utanför det. Allting beror på möjligheter i 
marknaden, när vi känner oss redo för att ta det steget, om det finns talangfulla männi-
skor inom de respektive länderna som är lediga som vi kan anställa, alternativt uppköp. 
Det finns ju en mängd olika strategier. Jag kan inte gå in på exakt när det kommer ske, 
och hur det kommer ske. Men att det kommer att ske är ett långsiktigt mål för oss, det är 
en strategi för norden. Sen då ner på Sverigenivå, att växa, och att bli bättre och större i 
Sverige. För att få på mer programformat, både ITV-format, och egenutvecklade. Så vi 
har en utvecklingsavdelning här som jobbar med adaption av utländska format som vi 
har rättigheter till, t.ex. Hell’s Kitchen som är ett ITV-format, eller Coach Trip som är 
ett annat format som vi försöker presentera och sälja in på Skandinaviska kanaler. Så 
det är kortfattat om de olika nivåerna om strategier. 

M: Okej. Vad är Silverback-Sveriges konkurrensfördel jämfört med andra produktions-
bolag i Sverige? 

J: Jag tror att en stor konkurrensfördel är att vi är en del av en stor internationell spelare. 
Vi ägs av ITV, och som jag nämnde så är det Englands absolut största kommersiella ak-
tör. Det finns ingen kanal i Europa, tror jag, som är lika stor på sin hemmamarknad. 
Själv gruppen ITV är en utav världens största mediegrupper, och den här internationella 
närvaron man har, och den här styrkan, i och med att man har en stor kanal i sin grupp 
ger oss otroligt mycket fördelar. Vi har tillgång till en otroligt stark katalog. Det man 
märker när man är i Tv-produktion är att kanaler är mer eller mindre riskbenägna. Och 
ju viktigare en slot är, om man kollar på underhållningssegmentet, prime-time, alltså 
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den viktigaste sändningsperioden på helgen, då kanske man är mindre riskbenägen än 
på en klockan-elva-slot en måndagskväll. Därför att man vet att man måste vara med 
och slåss om de stora tittarsiffrorna, den stora massan av folk. Har man då ett bevisat 
koncept, som man kan visa upp, så här ser det ut så är det bra. För ofta när man kommer 
med en TV-idé så kommer man, väldigt ofta, med en idé, ett format, ett frö till en idé, så 
man målar upp en bild av, att det här är konceptet som vi vill göra, där kommer vi an-
vända de här karaktärerna, den här talangen, det här konceptet, så här fungerar det, det 
här manuset, viktigt manus för de första episoderna, det här är den långa linjen kommer 
vi berätta, så här fungerar motorn, det här är de fasta elementen, osv. Och den kan man 
måla upp den, kan man beskriv, den, kan man visualisera på många sätt, genom att göra 
en promo, göra ett pilotavsnitt eller göra ett (  ) tape, eller vad som helst. Men kommer 
man med 50 episoder som har gjorts i England och visar upp, såhär ser det ut, så här 
blev det, och det här är tittarsiffrorna som det här TV-programmet lyckades attrahera. 
Då har man gjort ett mycket bättre framförande gentemot kanalerna. Så det är en otrolig 
fördel, att man har den kunskapen. Och sen kommer det ju andra fördelar med det fak-
tum att man har det nätverket, att vi, förutom att vi får tillgång till massa bra idéer, har 
så otroligt mycket talangfulla människor som jobbar i organisationen som man kan dra 
nytta av på många olika sätt. Allt från quiz-shows-utvecklare, i England som Twelve 
Yards t.ex. som har gjort Egg Hands, och som var med och skapade Weakest Link på 
BBC. De är ju liksom en del utav vår grupp. Så det är en sak. Dessutom, företagen är ju 
i den branschen vad man har gjort, alltså vilken typ av TV man har gjort, och hur bra 
man har utfört det. Då ska vi säga att ett exempel som Robinson som är ett otroligt väl-
känt format inom TV-världen, som fortfarande idag 15 år efter att det sändes första 
gången, fortfarande funkar, fortfarande känns adekvat, fräscht, krispigt och nytt någon-
stans. Att någonstans kunna göra en storskalig underhållningsserie på andra sidan jor-
den är ju ett väldigt stort projekt och det är vi väldigt bra på. Så det är en konkurrens-
fördel som vi har, vi lyckas göra det, vi kan göra Survivor, som är stor underhållning i 
Sverige, för den största kommersiella kanalen här. Samtidigt kan man säga att Halv Åtta 
är väldigt bra, också en konkurrensfördel för oss, i.o.m. vi visar att en slot som tidigare 
låg på ungefär 300 000 tittare, tack vare vår produktion, och tack vare det kunnande och 
det hantverket vi lagt ner på den produktionen har ett snitt på en miljon idag. Alltså näs-
tan fyrdubblat den slotten. Det är också en konkurrensfördel. Så allt det sammantaget. 
Och naturligtvis människorna som vi har attraherat, som jobbar hos oss, för det är ju i 
slutändan personerna som genomföra projekten som är viktiga. Och det är en utmaning 
för alla produktionsbolag i Sverige att attrahera de bästa inom varje segment. 

M: Tänkte kolla med dig också, hur ligger ni till med utveckling av egna program, gent-
emot att ta in andra program från ITV, är det något 50/50 där eller? 

J: Nja, alltså vår vilja och ambition är ju att det ska vara 50/50, skulle jag säga. Sen fak-
tum är att det som vi producerar nu är ju bara tredjepartsformat, alltså det är bara ITV-
format, alternativt format som vi köpt in från andra. T.ex. Robinson, det är inte vårt 
format, det har vi köpt in. Vi producerade draknästet (  ) för SVT, som också är tredje-
partsformat. Men ambitionen och strategin är att det ska vara 50/50. Det man inser, det 
som är faktum också, även om du har ett format som du själv inte har utvecklat, som 
någon annan har gjort någon annanstans och du har rättigheter till det så måste det till 
ett enormt arbete för att göra en adaption av det, du måste försvenska det. Varför är (  ) 
mer relevant i Sverige? En kanal kan se ett program och säga att ’-Ja men det här är väl 
jättekul, men för en Engelsk publik, eller för en Kroatisk publik, eller för en Ameri-
kanske publik. Men vad är det i det här konceptet som gör att svenskar tittar, att våra tit-
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tare kommer följa det här programmet?’ Så de är jämbördiga de två utvecklingsfaserna 
skulle jag säga. Och lika viktiga. 

M: Hur, ja jag förstår att du kanske inte vill svara exakt på siffra, men omsättning unge-
fär idag? 

J: 2010 hade vi, tror jag, 82 miljoner i omsättning, och vi gjorde en vinst på 1.8 tror jag, 
eller något liknande. Det är de offentliga siffrorna som vi har i vår årsredovisning. 

M: Jag skippar frågan om vinstmarginal, om det är lugnt? 

J: Ja 

Alla instämmer i skratt. 

M: Ja men då går vi vidare till de riktiga frågorna så att säga. Hur samlar ni marknadsin-
formation, hur går ni tillväga, har ni en analytiker som jobbar för er eller? 

J: Det är också olika nivåer på marknadsinformation skulle jag säga. Om man pratar, 
alltså vår marknad, är ju primärt Sverige, och parallellt med det, Skandinavien, Finnland 
och norden, och utöver det, världen. Så det är ju ett enormt stort upptagningsområde. 
Men alla som jobbar här, i utveckling, eller försäljning, eller i produktionen har ju koll 
på vad som går på svensk TV. Alltså vi följer ju media och samlar in information, vi gör 
tablåanalys av alla kanalerna. Jätteviktigt i vårt arbete att veta, vad som är köpt av kana-
lerna, vilken typ av genre är det, när sänds det, hur funkar det? Det är ju det som är hela 
basen för det vi håller på med. För att kunna veta var har de en öppning nu till hösten 
t.ex. Vilken kanal har fortfarande behov av någonting som vi kan erbjuda. Så det är ju 
någonting som sker kontinuerligt. 

M: Med alla? 

J: Ja. Men det är ju framförallt utvecklingen och försäljningen som håller koll på det, 
alltså vår management, kan man säga, som har en omvärldsbevakning helt enkelt. Alltså 
vi har ju väldigt mycket projektanställda, och vi anställer ju hela tiden folk till projekt, 
och då har man ju kontinuerligt dialog med människor i branschen. Så där kommer ju 
mycket information. ’-Ja men nu ska jag göra det här projektet’ eller ’-Jag kan inte börja 
jobba med Robinson förrän då och då, för jag håller på med detta’. Vi läser press, Da-
gens Media, Resumé, allting som står, och vi pratar naturligtvis med kanalerna, alltså 
programbeställarna, (         ) producenterna för kanalerna, programdirektörerna, alla som 
är på kanalerna, det handlar om kommunikation. 

M: Mm, precis. I och med att de också gör analyser av… 

J: Ja absolut. Så det är input, information från alla håll och kanter som sammanställs av 
oss, så att vi har en överblick av var TV-Sverige är idag, vad varje kanal har, vad de har 
kommunicerat vad de ska göra, för att vi ska kunna välja ut och se, okej det fattas fortfa-
rande en klockan-åtta-slot på torsdagar, och de söker bom bom bom. Briefen från kana-
len helt enkelt. Så det är vad som gäller Sverige. Samma sak vad gäller Norge, Danmark 
och Finnland. Sen världsmarknaden är ju också väldigt viktigt att veta vilka format är 
det som rör på sig, vad är det som är framgångsrikt i USA just nu, vad funkar jättebra i 
England, vad pratar alla om i Frankrike just n. Då finns det ju massa olika rapporter som 
vi har tillgång till, som vi läser. The (  ) report är ju en, England har något som heter 
Tape, ITV London har ju en hel research avdelning där de går igenom och skickar ut 



 Appendices 

 
21

rapporter. Jag pratar väldigt mycket med de andra utvecklingsavdelningarna, inom ITV. 
Vi har sådana här månatliga samtal där man går igenom vad alla jobbar med, vad som 
funkar i deras territorium osv. Så det är input och information i ett ständigt flöde, som 
flyter genom bolaget, både på världsnivå och nationell nivå, och i vårt fall då Sverige. 
Sen är det ju viss, specifik information, som är viktigare för oss som inte alls är relevant 
för någon i England, USA eller Australien, som vi behöver för att kunna producera och 
ha, ja vara bäst här. 

M: Det är inget land som man, mer eller mindre, bara kan ta ett segment och plugga in i 
Sverige, så kommer det funka. Det är inte så att det här funkar i Frankrike, alltså kom-
mer det funka i Sverige? 

J: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Vad man kan säga är ju att av tradition så har ju 
England och USA varit länder man tittar mycket på för andra västeuropeiska länder, 
p.g.a. språket, man förstår det, det sänds en stor mängd, alltså färdiga program som köps 
in som programinköp, och lika mycket kulturell förståelse för den typen av program. 
Men det särskiljer sig väldigt mycket från land till land. Det man kan säga är att det 
måste vara en försvenskning oavsett vad det är. Sen kan man ha en öppenhet mot en 
Amerikansk sitcom som man absolut inte skulle kunna ha mot en spansk humorserie. 
För vi har inga referenser, de flesta svenskar kan inte språket, man kan kanske inte hu-
morn. Vi har ju en kulturell våg från den engelsktalande världen mot Sverige. Så man 
kan väl säga att ju större territorium det är, desto större relevans har det. Nu skulle man 
säga att England och USA är de som är mest relevanta för de flesta länder i Västeuropa. 

M: Samlar ni information också om vilka andra distributionsformer som fungerar väl-
digt bra för vissa program, t.ex. om det är Youtube eller, ja, via nätet generellt? 

J: Ja, alltså samla information är ju viktigt. Man ska komma ihåg, när det kommer till 
produktionsbolag och TV-produktion, att vi producerar ju ett program, som är produk-
ten, som sen vår köpare, kanalen, sänder ut. Den som är utsändare av det som vi har 
producerat är ju kanalen. De är ju mer intresserade av distributionen av den. Vi är ju na-
turligtvis intresserad av en bra produkt, att den lockar en massa tittare, för det innebär 
att då kan vi kanske få en andra, en tredje, fjärde säsong av det specifika programmet. 
Eller att få chansen att göra något annat för den kanalen. Men det är en skillnad på att 
producera programmet och färdigställa produkten som kanalerna köper, och att vara ut-
sändare av den. För det är mer relevant för TV3 eller TV4 eller SVT, att ha full koll på, 
’vad tycker the end consumer om detta’. Vi har naturligtvis koll på hur mycket tittarsiff-
ror varje program har, så vi ser hur det går och jämför hur det är i slotten i vanliga fall. 
Vi får information så långt det är möjligt, om hur det går på deras play-sida (  ) , alltså 
video on demand. Hur det sprids osv.  Absolut, vi försöker ha så bra koll som möjligt på 
det. 

H: Just nu går ni bara mot TV-kanaler, så ni säljer bara in till… Vet du om det finns nå-
gonting från ITV om de vill utveckla det här, eller är det någon framtid att man kanske 
går till webben, webbkanaler? 

J: Mm, men absolut. Men det har ju varit under, inte en lång period, men en lång period 
inom TV-världen är ju cirka ett år. Det kanske det är i många branscher, vad vet jag. 
Men absolut, webben och andra distributionskanaler är jätteintressant. Det som är klu-
righeten är ju affärsmodellen i det. Alltså webbproduktion sker ju i Sverige idag. Det 
finns många produktionsbolag som har gjort TV-serier, inte TV-serier, men rörliga seri-
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er som distribueras och visas enbart på Aftonbladets TV-sida, eller bara går ut någon 
annanstans, som bara är webb-isodes helt enkelt. Och nätet har ju en väldigt viktig del, 
TV och webb är ju i symbios med varandra och blir viktigare och viktigare, så det är na-
turligtvis superviktigt. Där tror jag ITV som kanal också insett detta och ser ju att den 
ena plattformen drar publik till den andra. Men problemet har alltid varit, hur ska man 
tjäna pengar på den. På TV har man en affärsstruktur, och en modell som fungerar. Man 
säljer reklam, om det är en kommersiell kanal, mellan programmen och block i pro-
grammen, och där får man in pengar, som sedan genererar intäkter, som man sedan kan 
köpa program för som lockar tittare, och så är det en skön cirkel som fungerar. Men den 
modellen har man inte fullt ut lyckats ta till nätet. Finns ju exempel att man visst kan 
tjäna pengar på det. Men det är ju fortfarande lite ’virgin-territory’. Det är fortfarande 
inte satt i system hur det funkar, men alla är inne och nosar på det hela tiden. Men som 
produktionsbolag i Sverige idag så har ju vi många projekt som vi utvecklar är ju 360°, 
att man tänker hela cirkeln runt, det ska funka på massa olika plattformer. Det ska vara 
TV, det ska vara internet, det ska vara interaktivitet, det ska vara allt från böcker till, ja, 
alla plattformar man kan tänka sig. Och det är ju något vi har i vårt tänk också. Men nu 
har jag glömt din specifika fråga. 

M: Distributionsformer. 

(        ) 

J: Men det håller vi koll på naturligtvis, och det är jätteintressant. Men vi återkommer ju 
till det faktum, vad vår core-businnes är. Vår core-business är att producera TV-
program. När marknaden ändras är ju vi redo att ändra med den. 

M: Då kommer man in på nästa fråga här. Hur tror du att marknaden kommer ändras? 
Vad ser du i framtiden? 

J: Det är jättesvårt. Det man kan se är att nätet har blivit en väldigt viktig plattform, na-
turligtvis. Det behöver jag inte ens säga, utan så är det.  

M: Precis. 

J: Och teknikutvecklingen är superintressant. Hur människor konsumerar media, via 
sina smartphones, ipads, via, ja, mobilt helt enkelt. Så det är ju en stor stor stor föränd-
ring över hela medielandskapet.  

M: Har ni börjat anpassa er efter sådant här också? 

J: Nja, vi är ju inte utsändare. 

M: Nej, men alltså formatet måste väl levereras från er på ett visst sätt för att vara an-
passningsbart till sådant eller? 

J: Ja. Jag tror såhär, att oavsett var du, i vilken apparat, eller var du sitter, eller vad du 
gör när du tittar på ett program så är det vad programmet handlar om, innehållet som är 
det viktigaste. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad på distribution på och på innehåll, 
och vårt fokus är innehåll. Vi producerar, vi hittar på och vi utvecklar intressanta histo-
rier som folk attraheras av och vill följa och vill titta på. Sen någonstans i det hela, för 
oss, är det sekundärt om de tittar på det på en mobiltelefon, eller om de tittar på TV, el-
ler om de tittar på en, ja, vad de nu tittar på egentligen. Jag tror att det kommer alltid 
vara så att historien är det viktiga. Det kommer alltid vara så att den här röda tråden som 
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sträcker sig genom ett program, vad det nu må vara om det är en dramaserie eller om det 
är en realityserie, om det är en quizshow eller vad det är, det som attraherar är hur det är 
producerat, vad det berättar, vem det är som berättar det, varför är det relevant för mig. 
Det är innehållsaspekten av det, och det är det som vi håller på med. Sen naturligtvis 
måste ju vi vara öppna och proaktiva och att veta, vad händer. Okej, nu är aktiviteten 
jätteviktig och också kunna vara med och påverka handlingen, och så poppar det upp 
olika, nya varianter som är en symbios mellan drama och reality, att folk kan bestämma 
riktningen på hur det kommer sluta osv. Men återigen så är det ju historien som är det 
viktiga. 

M: Ja, absolut. Men jag tänkte såhär att kanske rättigheter, t.ex. kostnader eller vinst för 
er, kanske om ni har rättigheter till en procent av appen eller o.s.v. 

J: Absolut!  

M: Så det är någonting ni också tittar på? 

J: Jaja visst. Om man kollar på ett format t.ex. och formaträttighet så är det, kring den 
rättigheten att producera, om man kollar på (      ) som ett exempel, det är ett bra exem-
pel, där är det liksom grundrättigheten som är det viktiga. Det är ju rättigheten till att 
producera det här specifika programmet, och det programmets specifika motor, det här 
är de fasta elementen i det, det här är formatstrukturen, så här göra man osv. Kring den 
rättigheten och den licensieringen av formaträttigheten, att göra en adoption av det i ett 
specifikt land, så ligger ju alla kringrättigheter. Det kan vara video on demand, det kan 
vara play, att man tar betalt på nätet för att titta på det, det kan vara att man gör en kok-
bok av det, alltså merchandising rights, man kan rösta på det via telefon. Och alla de 
kringrättigheterna är ju knutna i dealen som vi gör med kanalen till licensrättigheten. 
För det är ju massa olika intänktsmöjligheter som ligger kring den här licensieringspro-
dukten. Så absolut. 

M: Så inkomstkällorna håller på och förändras? 

J: Ja, absolut det gör de, definitivt. Det är olika beroende på vilken produkt det är, så är 
de mer eller mindre viktiga ska jag säga. För jag menar det beror också på territorium 
man tittar på. Alltså merchandising har inte varit speciellt stort i Sverige historiskt sett. 
Det är väldigt få TV-serier som man sen kan gå runt och köpta spelet kring, eller T-
shirten om, eller vad det nu kan vara. I vissa länder är det jättestort, Sydamerika, USA 
mechandising är jätteutbrett och en väldigt viktig inkomstkälla. Men det kommer ju mer 
och mer, och kanalerna är intresserade av det, alla är intresserade av att tjäna mer peng-
ar, på det man har i sin katalog. Men det är ju alltid en uppstartskostnad om man ska 
göra ett spel, eller om man ska göra en bok, eller om man ska göra vad det nu må vara 
så kostar det också att promota den, att utveckla den, osv. 

H: (    ) har väl också en bok? 

J: Precis. 

H: Och då är väl (    ) med och tar del av. 

J: Ja absolut. 

M: Men det är väl fortfarande så att, det är väl inte i närheten av den vinsten som vanli-
ga distributioner ger, utan det här är bara någon procent då eller? 
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J: Ja det beror ju hur stor den blir, det pågår ju fortfarande, men absolut, det är ju extra (      
) så huvudintäkten kommer ju från formatexploateringen från TV-serien. På samma sätt 
att något av det andra skulle ju inte existera utan det första. 

M: Anpassas affärsmodellen kontinuerligt efter de nya möjligheterna som finns, alltså 
rättigheterna osv. 

J: Ja det gör den. 

M: Internet-neutrality, det var något som kom upp på symposiet. 

H: Eller du kanske inte var där? 

J: Nej, jag var inte där. 

H: Har du någon åsikt om det? 

J: Jag vet inte vad det är. 

H: Alla pratar olika om det, hur rättigheterna också är på internet, när allt hamnar där, 
och dess tillgång osv, men vi behöver inte ta upp det då. 

J: Det är ju intressant, för det här är ju en rättighetsaspekt då, om man tycker att allt på 
nätet ska vara fritt då, eller inte, det är vad det handlar om egentligen. 

M: Och vem ska ta del av rättigheterna där, och få pengar för, t.ex. om ni skulle lansera 
eget material på egen hemsidan, och sådant. Hur ser du på det förresten? Att lansera 
eget material? 

J: Ja fast det gör vi ju. 

M: Ja men jag tänkte på att visa för slutkonsumenten direkt, utan 

J: Jaha, någon självutsändare. 

M: Ja. 

J: Ja då skulle det ju bli en kanal. 

M: Ja precis. 

J: Jag vet inte riktigt… men spännande! 

M: Ja precis. Hur kommer ni agera för att möta förändringarna som håller på nu, har ni 
speciella planer för hur ni ska gå tillväga för att anpassa er? 

J: Att vara snabba, vara professionella, att ha koll på vad som händer, och att rekrytera 
personal. 

M: Mm, utvecklar ni avdelningar för just det här, alltså anställer fler personer, eller out-
source:ar något? 

J: Nej ingenting där vi specifikt kan säga, att ja det gör vi. Ett konkret exempel är ju alla 
de här kringrättigheterna som vi pratade om innan, där har vi ju ganska nyligen, för ett 
år sedan tillbaka, en person anställd, som driver de affärerna, en AFP, alltså Advertising 
Funding Program. Vi har ju ny TV-lag som öppnar upp för programsponsring på ett an-
nat sätt som inte har gjorts tidigare. Det blir ju intressant för oss och det blir intressant 
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för kanalerna. Så där har vi anställt en person för att kommersiellt driva det vidare gent-
emot andra företag, alltså potentiella sponsorer för att ha dialoger mellan dem och kana-
ler, hur man ska inkorporera varumärken och företag i våra produkter. Det har vi defini-
tivt gjort. 

H: Och det är inte för just produktplacering? 

J: Ja, man pratar om, det finns olika definitioner, alltså produktplacering är ju en sak. 
Sen finns det ju programfinnansiering. Om man t.ex. ser en Coca Cola i en dramaserie 
är det ju produktplacering. Men om man på ett typexempel, Roomservice, som är en 
programserie som från början var helt sponsrat av måleribranschen i Sverige, som då 
hade, kanske, inte vet jag, 80 % av marknaden. Om folk blir intresserad av att måla om 
hemma då skulle det generera mer intäkter för dem, därför sponsrar de Roomservice. Så 
den typen av stora sponsorskap, att man för in reklambudskap, eller varumärkestänk i 
serier, i stället för i reklamblocken, det är ju det som håller på att öppnas upp nu. Och 
där vet man inte var gränsen går riktigt. Det finns ju regler om vad man inte får göra, 
men man vet inte hur långt man kan gå riktigt, var går gränsen. Det är väldigt spännande 
just nu. 

M: Har ni vissa regler i och med att ni ägs av ett företag som är baserat i England? 

J: Nej. Utan när det kommer till utsändning så är det ju landet som det sänds ifrån vars 
lagstiftning gäller. Så i Sverige t.ex. ligger ju TV4 och SVT under svensk lagstiftning, 
under svenska TV- och radiolagen. Men Kanal5 och TV3 sänds ju via satellit från Eng-
land, så de kanalerna går ju under engelsk lagstiftning, under Ofcom. 

H: Precis, och de har ju precis fått produktplaceringen. 

J: Precis, exakt. Så det beror på vilket land som det sänds ifrån helt enkelt, den lagstift-
ningen som gäller. 

M: Som du sa, den här personen som arbetar bara med att hitta källor, den personen, är 
mer för att få inkomster till program innan ni börjar sälja dem?  

J: Mm precis. 

M: Hur ser beslutsprocessen ut? Alltså arbetar alla tillsammans för att spåna idéer, eller 
är det bara utvecklingsteamet som utvecklar nya produkter, eller ’det här ska vi ta in’ 
osv. Hur många är involverade i det? 

J: Alltså strukturen är att vi har en VD som rapporterar till London. Sen har vi en ut-
vecklingsavdelning, en försäljningsavdelning, vi har administration och produktion, så 
det är ju de av det stora, sen har vi ju AFP. Sen beroende på vilken fråga det är så sam-
arbetar de här avdelningarna med varandra i olika nivåer. Alla rapporterar in till VD. 
Vad gäller formatutveckling så är det ett samarbete mellan utvecklingen, försäljnings-
chefen, som är jag, och vår VD och vår produktionschef och AFP. Men primärt utveck-
lingen och mig, eftersom vi tar in det internationella fokuset, vi har omvärldsanalysen 
för Sverige och Skandinavien. Så just den biten så är det ju ett samtal och samarbete 
mellan utveckling och försäljning och VD. 

M: Hur många personer involverar det ungefär? 
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J: Det är, VD är en person, försäljningschef det är en person, det är jag, så det är två. 
Sen har vi fem personer på utvecklingsavdelningen. Så det är sju personer totalt, i den 
processen. 

M: Ja finansiella former var vi ju inne på där, AFP och det där. Men annars är det så att 
ni finansierar era egna program helt och hållet, och därefter säljer ni det och får in intäk-
terna för det? 

J: Nej, så funkar det inte. Utan vi presenterar någonting till kanalen, de köper det, de fi-
nansierar produktionen, de äger produktionen, och då producerar vi det efter köp. 

H: Och så är det alltid? 

J: Ja. Näst intill alltid. Jag måste tänka om det finns något exempel på när man… 

H: Men då händer det väldigt sällan? 

J: Jag kan inte ens komma på ett exempel att ett produktionsbolag skulle investera en 
massa miljoner i ett projekt som inte ens är sålt. Det enda jag kan komma på är ju t.ex. 
att man gör en deal med ett företag, som t.ex. stridspiloterna, eller Roomservice, eller 
något annat som är delfinansierat av ett stort företag. Där företaget betalar produktions-
budgeten för att producera det, och sen visas det på en kanal. Men det är alltid kanalen 
som beställer produktionerna, det är de som betalar för produktionerna. 

M: Hur nära samarbetar ni med kanalerna? 

J: Väldigt nära. 

M: Ja, ni påbörjar alltså inget utan deras Go alltså? 

J: Nej nej, verkligen inte! Utan hela den här införsäljningsprocessen är väldigt lång. Det 
är ju långa cykler i den här branschen. Vad ska man ta som exempel, finns hur många 
som helst. Men det är ju väldigt sällan, det finns ju exempel på att man kommer och 
presenterar en idé och den köps i rummet, bara ’den här ska vi ha! vi gör en affär på det 
här’, men det är kanske en på tusen, eller en på tiotusen. De flesta är ju långsiktiga, att 
man har en idé, det här skulle vi vilja göra, kanalerna är med och tänker på det, kommer 
tillbaka med sin feedback, vi tycker det är intressant men vi behöver något i den här 
riktningen, och så pågar utvecklingsarbetet. När kanalen vill ha någonting så lägger de 
in en formell beställning på det. Man kommer överens om en budget, vad det ska kosta, 
vad de är beredda att betala för det. Vi räknar budget vid sidan. Okej för de här pengar-
na, kan vi verkligen leverera det som kanalen vill ha, kan vi leverera visionen av det här 
programmet? När man är överens om budgeten så kör man igång produktionen, efter att 
man skrivit ett produktionsavtal. 

M: Ser ni att det här kommer förändras i framtiden i och med att det kommer fler in-
komstkällor? 

J: Ja alltså problemet är ju bara, om man nu ponerar att vi får in ett antal miljoner från 
ett företag som säger, vi vill sponsra en serie som handlar om produktion av chips, det 
tycker vi är jättespännande, det blir jättebra för oss, vi är beredda att lägga de här peng-
arna för det, okej jättebra. Då gör vi ett avtal med dem, men i det avtalet måste vi ju ga-
rantera att det här sen kommer sändas, så därför måste vi göra ett avtal med en kanal. Så 
vi kan inte göra ett avtal med någon och garantera saker som vi inte sen kan uppfylla. 
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Då skjuter vi oss själv i foten och är out of business. Så det är ju alltid kanalen, att de 
garanterar att de köper det, eller sänder det, för de kanske bara behöver betala en lite del 
av det.  

M: Okej. Ja jag tror inte vi har så mycket mer att fråga utan du har nog täckt det mesta 
tror jag. 
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Appendix 7: Interview with Company: Company A 

Due to sectrecy agreement we have promised Company A full anonymity.  
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Appendix 8: Interview with Consultant: Peter Lundin 

Respondent: Peter Lundin = L  

Interviewers: Marcus Törnblom = M, Hannah Sundnäs = H 

Empty brackets (  ) indicates passages in the record where the sound quality made it im-
possible to hear what was said. 

L: Jag kan naturligtvis prata generellt även specifikt om hur olika produktionsbolag 
egentligen tänker. 

M: Tv produktionsbolagens primära inkomstkällor, hur ser dem ut idag? 

L: Primära inkomstkällorna är ju programbudget från Tv-kanaler och andra distributörer 
och därutöver har det generellt varit så är det format intäkter, det vill säga rättigheter, 
vidareförsäljning av licenser till programformat, programkoncept, den typen. Därutöver 
kan det vara secondary rights, som utgörs av olika rättigheter som producentbolagen 
kan tillskansa sig eller behålla i förhandlingen med Tv-kanalerna som kan innebära att 
man får en del i framtida intäkter av olika slag ifråga om andra hands utnyttjande av 
webben eller mobilt osv., sedan har det tillkommit en intäktskälla ytterligare som har 
med det nya AV direktivet att göra där EU säger att produktplacering kan tillåtas under 
vissa omständigheter. Det är en gigantisk uppsida, båda för TV bolagen och för kana-
lerna, det vill säga kanalerna kan rända över en hantering som är jobbig för dem genom 
att kladda ner sin objektivitet för ( ) och se mellan fingrarna på eller, fråga mig inte men 
ha så trevligt. Det kan innebära att produktionsbolagen kan spekulera en aning med in-
täkter som man från början inte känner till men som man då kan koppla till olika aktivi-
teter, en stor del av den sida kallas, ett samligbegrepp, AFP, vilket betyder advertiser fi-
nanced program. Det är källorna, programbudget, licenser, första och secondhand rights 
och olika typer av kommersiella samarbeten, samlingsbetäckning AFP.  

H: Och det är som du sa, ökar ständigt? För de andra som vi har pratat med, vi har pratat 
med specifika produktionsbolag och de verkar fortfarande vara lite låga i just produkt-
placering, har inte så mycket att säga om det riktigt. 

L: De stora bolagen har stora avdelningar som håller på med det här, sen vet jag inte hur 
öppna det vill vara med det. Det kan vara så att det pågår något under ytan, det som på-
går under ytan är lite större än det man ser just nu. Det är en helt ny grej som var helt 
otänkbar i Sverige före avregleringen och egentligen efter avregleringen också, även EU 
hade en syn på det nämligen att annonsörerna får inte komma att släppas in på något sätt 
i redaktionell verksamhet och därför satt redigerare över hela Europa och tog bort La-
coste märken på T-shirts och sådant där. I timmar och veckor för att någon hade förbi-
sett ett vanligt klädesplagg som alla människor använder. Det fjanteriet har man nu sett 
över och det gjorde man egentligen, om ni är intresserade av det därför att amerikanska 
distributörer av TV drama och långfilm, TV serier säljer ju över hela världen, de betyder 
att de har gjort sådana här avtal för sina originalprodukter och de vidaresändningar som 
då sker kan inte de Europeiska distributörerna skydda sig ifrån, detta har hänt redan och 
nu händer det igen. Då ansåg man att det var rimligt att harmonisera sig med resten utav 
världen, men dem har skrivit in då på villkor att ni talar om i programmets eftertexter el-
ler på annat sätt att det här programmet är producerat med stöd av och då får man då 
säga vilka det är med stöd av. 
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M: Procentuellt, hur stora delar av inkomsterna sker via produktplacering idag? 

L: Det vet jag faktiskt inte, det får ni fråga produktionsbolagen om, men man skulle 
kunna säga att programbudgetarna har eller blir nu mer otillräckliga, marginalerna hos 
produktionsbolagen sjunker och stiger hos distributörerna, kanalerna. Kanalerna tjänar 
23-30% före skatt, medan produktionsbolagen ligger i snitt under 5 % rörelsemarginal 
vilket är en oerhörd Squeezad värld och den världen kanske nu förändras en aning, det 
som tidigare var grädden på moset, man lyckades få kanalerna att gå med på tack till 
delfinbussar för att de har kört fans till idolsändningar och sparat 50 000, det ersätts nu 
av rejäla intäkter istället.  

M: Produktplacering och sådant, det är en inkomst som går direkt till produktionsbola-
gen? 

L: Inte alltid, däremot kan det vara så att produktionsbolaget ikläder sig ansvaret för att 
sätta ihop det kompensationspaketet alltså det motvärdespaketet som det utgör, alltså, ni 
får bilar av oss säger Nissan, dessutom så betalar vi såhär mycket dessutom så kanske vi 
köper övrigt reklamutrymme. 

M: Anser du att produktionsbolagen håller sig uppdaterade i marknadsförändringar och 
med ny teknologi? 

L: Nej det anser jag nog inte  

H: Varför? 

L: Just det, följfrågan, därför deras marginaler är för dåliga och det krävs investeringar 
och whats in it for me, det var en del av det som jag symposiet här om veckan, om må-
naden nämligen det att om ni vill att vi ska ha ansvar för er programutveckling så får ni 
låta oss ha en rimlig handlingsmarginal också då kan vi göra mera då kan vi sätta tre 
genier på en öde och komma tillbaka med Robinson. Genier kostar och den öde ön kos-
tar och vi måste betala deras lön under tiden och kanske ge dem andelar, nu får ni tänka 
på att det är era program som är på väg till er som vi har gjort och hittat på, låt oss då få 
en del.  

M: Att analysera kundernas preferenser, behövs det? 

L: Ja det analyseras,  

M: Men inte i så stor del? 

L: Nej inte i så stor del, men det är också för att det är ganska dyrt. Kanalerna kan göra 
det innan de köper vissa program, då har det något som kallas för fokusgrupper och så-
där och i övrigt så mäts ju tittandet på ett ganska rationellt sätt eller det bästa sättet som 
vi har kommit på hittills i alla fall, nämligen då ha opinionsundersökningar eller rättare 
sagt, ha fysiska, faktiska mätningar av vilka program som är inrattade i ett antal hushåll 
dygnet runt, och de där mätningarna laddas ner löpande så man kan avläsa var 5:e minut 
någonstans mellan 1000-2000 hushåll. 

M: Det är några som har gått med på det? 

L: De får en liten låda som står på teven, som är kopplad till teven och mäter vilken ka-
nal som är på, vilken tid. Det är ett sätt att säga av någon anledning så har de tittat på det 
här och förmodligen för att de tyckte att det var bra.  
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M: Är det produktionsbolagen som behöver uppdatera sig eller är det TV-kanalerna? 

L: Det är ju ett gemensamt intresse, produktionsbolagen läser dessa siffror med samma 
intresse och betalar för att abonnera på de här mätresultaten, de säljs på marknaden helt 
enkelt, och köps av alla till och med forskare.  

M: Hur tror du att den teknologiska förändringen påverkar företagen men där har vi till 
exempel en teknologisk förändring genom att till exempel analysera marknaden? 

L: Ja det kan man väl säga, men den har funnits i många år, det är inga sentida föränd-
ring utan den hittades på i USA på 50-60 talet när man då insåg, och då var den inte ett 
verktyg för Tv-kanalerna, lika mycket som det var ett verktyg för annonsörerna att avlä-
sa om det var värt pengarna, alltså man tittar hur många ögonpar fick vi. Det är helt en-
kelt mätinstrumentet för valutan. Vi har tre sorters Tv-kanaler, en är abonnemang, en är 
fri TV det vill säga annonserad eller public service som är tillgänglig för alla om man 
har rätt utrustning, sen har du då public service som arbetar enligt en rättighet som de 
får utav staten, dem är de tre sakerna. Vad skulle ni säga att TV 4s affärside är? 

M: Brett material till bred publik. 

L: Nej deras affärside är att sälja ögonpar till annonsörerna. Det är inte att göra TV pro-
gram, affärsiden är ju fler som tittar desto mer betalt får vi av våra annonsörer för de 
mäter hur många som har kollat på just deras reklamspot, vilket man kan mäta för man 
vet när reklamspoten går, vi kan inte svära på att alla är i rummet, men vi kan i alla fall 
svära på att TV:n var på, på den kanalen. SVT:s affärside det är att leverera TV program 
till hela svenska folket som de har rätt att se mot att de betalar en licensavgift, abonne-
mangsavgift.  

M: Hur tror du att flera teknologiska förändringar påverkar, som internet? 

L: Ja internet har ju inträffat och till och med produktionsbolagen, dinosaurier, nej det 
ska jag inte kalla dem, produktionsbolagen och Tv-kanalerna och alla har anpassat sig 
till att internet finns det finns ettor och nollor nu som digitaliserar världen, vilket bety-
der att massor med teknik är nu mycket billigare och skaparmöjligheter som tidigare 
inte fanns, man har ju alltid kunnat skicka saker men att man kan skicka det genom 
etern, det går snabbt över hela jorden, tack vare satelliter, fiberoptik och allt var det nu 
kan vara. Det digitala har gjort att man har råd med utbyggnad av det här som alla har 
åtnjutit av och tillgodogjort sig den möjligheten.  

M: Har kostanden gått ner med teknologiska förändringar också? 

L: De tekniska kostnaderna har sjunkigt  

M: Har inte vinstmarginalen ökat i takt med det eller har Tv-kanalerna tryckt på kostna-
derna samtidigt? 

L: Nej, man kan säga att vissa grundläggande investeringar har gjorts men dem har inte 
gjorts av produktionsbolagen för det finns inga produktionsbolag som äger sin teknik.  

M: Outsourced? 

L: Ja just det, den delen som ägs utav produktionsbolagen kan man lite slarvigt säga i 
alla fall det är redigeringar. Redigeringar behöver produktionsbolagen men det är inte 
säkert att de vill äga dem alla gånger, så de stora teknikinvesteringarna har gjorts utav 
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staten i from utav Teracom som har byggt ut ett digitalt marknät, även internationella 
distributörer av satellit TV det är investeringen av () som man har gjort delvis själv, 
man har uppdaterat sina system för att kunna hantera (). Kameror och sådant där äger 
man inte, man kan ha några stycken för att man ska kunna vara snabb på marken, och 
plötsligt säga liksom det står en kille på taket där borta han tänker hoppa, har inte vi en 
kamera här då så vi kan springa ut till Hammarby sjöstad och ta en bild som vi kan 
skicka till nyhetsbyråer så är vi dåliga. Dem investeringar som har direkt med själva TV 
producerandet att göra dem är helt och hållet outsourcade. Så investeringarna har gjorts 
på bolag som Mediatech som har eller är största sändings()bolaget, det finns ett till stort 
bolag som heter HDR, HD resources. Dem är längst ner i näringskedjan, nästa steg upp 
är producenterna det är vi som gör programmen och så går det vidare up the line. 

M: TV produktions kostnader har inte förändrats så mycket? 

L: Jag tror att man kan säga att konkurrensen idag av innehåll är så stor att de bästa re-
daktionella medarbetarna blir högt betalda så personal är en kostnad som stiger och tek-
nikkostnaderna blir lägre. De här två branscherna, teknikbranschen och programproduk-
tionsbranschen de är längst ner i näringskedjan och de betalar med sina underskott. Bara 
för chansen att finnas med när man kan tjäna på en världshit. 

M; Anser du att produktionsbolagen använder sig av rätt typ av distributionsformer? 

L: Det är svårt att säga att dem inte gör det, de vill ju göra det. Deras ide är att tjäna 
pengar genom att skapa programinnehåll och sedan letar de efter någon som distribue-
rar, men eftersom de inte är nöjda med vad de får betalt så funderar dem numer på fler 
och fler ställen i produktionsbolagsbranschen på att själva börja distribuera program, 
men det kräver väldigt stora investeringar för att program är dyra och intäkterna är inte 
så lätta att definiera. Så hela branschen idag, även de största producenterna i Holly-
woodstudiorna och hela den amerikanska underhållningsindustrin funderar på hur ska vi 
nu i den nya världen med digital distribution och ett oändligt och gränslöst internet, hur 
ska vi se till att få betalt för vårt innehåll och det är ingen som riktigt vet det ännu och 
under tiden håller man på att letar och famlar efter affärsmodellerna. Det kan vara allt-
ifrån Youtube och att det är banners i anslutning till vissa program som sänds ut. Ni vet 
att youtube att man kan distribuera egen produkt via youtube och då skiljer man på ama-
ture och profesional. Det finns produktionsbolag som idag lever på, inte så mycket i 
Sverige tror jag, att distribuera fritt på nätet på sina egna sajter eller vad man ska säga 
under youtube banner () där man så att säga kan börja klara av att finansiera sina egna 
program. Det kräver då att man har råd att riskera en hel del pengar, att man har råd att 
ligga ute med pengar. 

H: Tror du att affärsmodellen ser ut som den har gjort relativt länge, med annonsintäkter 
och så vidare? 

L: Ja det är en stor del i den traditionella affären, den nya affären som skulle kunna 
komma då är alltså att man antigen kör av egen maskin på internet bara eller att man går 
ihop och skapar nya portaler som inte tillhör marknätet, alltså kabeloperatörernas hela 
utbud kommer ut genom väggen och det är enkelt för konsumenten alla program av alla 
dess slag som ni vet. Därför är det så att traditionell tv är inte död. Nu har man prata i 
tio år om att tio år är traditionell tv tablå död, och de kommer att säga om tio år också, 
den kommer inte att dö tror jag. Den nya tekniken kommer att få betydelse, men inte i 
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den takt som man har tänkt sig att det plötsligt kommer någon sorts, plötsligt är det en 
helt ny värld, det tror inte jag.   

M: Hur tror du att marknaden kommer att förändras? 

L: Vad som kan hända är att fler och fler ger sig ut på utflykt och försöker. Jag tror att 
alla organisationer försöker hitta sätt att förstora sin förmåga eller att gå ihop med ge-
mensamma projekt för att få tillräcklig finansiell storlek, kritisk massa eller vad man nu 
ska kalla det för.  

M: Menar du joint venture då, med kanaler då? 

L: Nej kanalerna anser nog att det dem gör är att de breddar sitt utbud genom att ha spe-
cialkanaler, nischkanaler och kopplat då till en egen internetverksamhet, med sin egen 
webbportal. Comhem börjar kanske intressera sig för om man vill ta hem, jag kanske 
inte ska säga just comhem men å andra sidan, den aggressiva utbyggnaden det är inte de 
traditionella TV husen utan det är TV operatörerna, det är alltså Telia, den stora vinna-
ren just nu är Telia. De har varit bäst på att skapa IPTV och alla de här olika grejerna 
som gör att man hittar olika erbjudanden för att nå så många som möjligt så kan man 
koppla det till sina egen, lägga ut innehåll, via mobil och så vidare och att säkra en 
kundstock. 

M: Så det är dem samarbetsavtalen? 

L: Ja det är dem man ser just nu där det pågår ett krig om dominansen (), de är otroligt 
aggressiva. Hur det kommer att gå det vet jag inte.  

M: Är det ett samarbete då med Telia och Canal digital och produktionsbolagen? 

L: Nej produktionsbolagen hamnar utanför, däremot kan det bli så att produktionsbola-
gen skulle kunna, man skulle kunna tänka sig att de största produktionsbolagen går 
samman om någon sorts egen portal, man skulle kunna tänka sig att de försöker sätta 
tryck på eftersom de inte är nöjda med det de får betalt. Produktionskostnad plus lite 
mera marginal och vissa uppsidor av framtida intäkter. Om de plötsligt kan säga, den 
här kanalen levererar vi inte till, de programmen lägger vi ut här, det skulle kunna in-
träffa men det krävs ju att konkurrenter ska börja samarbeta. 

H: När vi pratade med vissa sa de att dem var lite rädda att börja konkurrera med sina 
kunder, där fanns en hållhake att skapa något sådant.  

M: Vilka förändringar är viktigare än andra? På symposiet pratade vi ganska mycket om 
secondary markets tex. 

L: Det blir nödvändigt för den här branschen att ha ett gemensamt förhållningssätt till 
marknadens funktion. Det kräver att de inte kan punktslå dem som utvecklar program-
men, kanalerna kommer att få sämre program, färre program, det kommer negativt på-
verka, och å andra sidan, () på ett konstruktivt sätt förklara det här och den delen, har 
jag ägnat de sista tio åren, i min verksamhet i producentföreningen. Det är att hela tiden 
försöka hitta vägar för kanalerna och producenterna att se samma verklighet, jag kan 
inte säga att jag tycker att det har gått sådär jättebra. Det har delvis att göra med att det 
byts folk löpande hela tiden, och att man lever väldigt mycket i det kortsiktiga, nästa 
produktion. De är svårt att få de här långa linjerna. Imorgon avgår jag ifrån producentfö-
reningarnas styrande organ, för att lämna plats åt andra som vill fortsätta med det här.  
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H: Vi såg det under intervjuerna, det var väldigt kortsiktiga mål, de långsiktiga målen 
var svåra.  

M: Är dem konservativa i sitt tänk när det gäller affärsmodeller? 

L: Nej, jag vet inte om man kan säga generellt att de är för konservativa men affärsmo-
dellen måste ju hela tiden prövas, jag tror att de sitter och grunnar på affärsmodeller, de 
här AFP utdelningarna för produktionsbolagen. Det gör man naturligtvis, men sen ska 
man få möjlighet att testa affärsmodellen, det är en pappersprodukt även den. Det pratas 
mycket om pappersformat, att ett TV program står på ett A4 och det fanns ett sådant 
som jag köpte tillsammans med Anna Brokenhjelm som så småningom blev expedition 
Robinson. En nöjeschef på SVT vågade köpa produktionen av STRIX av det program-
met, så det går ju, men det kräver att någon törs. TV produktionsbolagen måste våga 
annars får de aldrig göra någonting. TV kanalerna har svårare att våga därför att deras 
programdirektörer sitter i katapultstolar allihopa. Dem kommer att alltid att sitta i dem, 
sen är det ju naturligtvis om högsta ledningen ser långsiktigt och har förståelse för till-
varon i katapultstolen och att man måste låta folk misslyckas och sådär.  

M: Används pilotavsnitt i Sverige? 

L: Nej förmodligen inte, när man ser en del program som går på TV undrar man om det 
var en pilot eller inte. 

M: Jag har aldrig hört talas om det i Sverige, jag har sett amerikanska pilotavsnitt 

L: Där finns mer pengar 

M: I slutändan är det, det som det handlar om?! Hur arbetar produktionsbolagen med de 
förändringarna som vi har diskuterat?  

L: De tittar naturligtvis omkring sig hela tiden, i världen, och letar efter förslag som de 
kan göra en egen version av, där de kan dra slutsatser av här kommer ett program, en ny 
typ av program, det finns ju ingenting nytt, men nya sätt att göra innehåll eller förhålla 
sig till innehåll och nya modeller för hur man ska tjäna pengar runt detta innehåll, det 
tror jag att de bolag som det går bra för är duktiga på. Det finns ett antal som man kan 
kalla stora Svenska produktionsbolag som inte längre är Svenska för de har utländska 
ägare, men som ändå är på den svenska marknaden med svensk verkställande ledning. 
Det är då Metronome gruppen, Zodiac gruppen, STRIX gruppen och Eyeworks som är 
del av en större organisation, sen Freemantle och Endamol nu startat upp bolag i Everi-
ge.  

H: Under annat namn? 

L: Nej, samma, Freemantle heter det och Endamol heter samma. Sen finns det då en or-
ganisation till som börjar, försöker bli stora, och det är OTW som är ett svenska fristå-
ende bolag, som ägs nu av Forma koncernen, alltså ICA kuriren, publishing house. De 
bolagen har alla skulle jag säga förmågan att, eller borde ha förmågan och har resurser 
att investera och vänta på utfallet av en ny affärsmodell, de törs. Småbolag som omsät-
ter, alla de stora omsätter 150 miljoner upp till 1 miljard, några av dem, inte i Sverige 
då, dem jobbar så när man tittar på den dagliga verksamheten så är dem mycket händel-
sestyrd, (). Det går långsamt och det måste ske i de stora bolagen. 

M: Rättigheter, de marginalerna? 
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L: Ja allstå rättigheter är ett stort eget ämne, därför att rättigheterna, om inte rättigheten 
är ett interntionellt existerande programformat som Endamol eller Freemantle har så, 
alltså Idol eller Big brother det är en sak, då är frågan vill vi ha Idel eller det andra in-
ternationella formatet som tycks gå så bra. När jag var på Metronome ett par år, för jag 
sålde min firma dit, då höll vi på med Idol och producerade det åt TV4, då ville Free-
mantle som inte hade startat i Sverige, då ville de att vi skulle göra Bonde söker fru och 
det ville inte TV4, men tillslut blev det Bonde söker fru i alla fall för att Freemantle såg 
till att det var värt för TV4 (), sådant förekommer alltid, att man kan handla på olika 
sätt. Men om du tar en vanlig originalrättighet som jag har hittat på, när jag går till TV 
kanalen säger TV kanalen att det låter kul, de berättar hur det ska gå till, hur mycket det 
ska kosta och hur många program det ska vara allt möjligt, sen börjar de titta på kon-
trakt så får man avtalsförslag från kanalen där det står alla rättigheter övergår i och med 
detta till TV4 för alla medier nu och tillkommande för evig tid, då säger producenten, 
till exempel jag, säger nej för det här är mitt program då går jag till en annan kanal, var-
sågod säger dem, då går jag till en annan kanal och dem säger likadant. Det är dilem-
mat, det som händer är att iden tillhör en producent, producenten måste upplåta på ett 
eller annat sätt rätten att sända den här produkten till en distributör för han kan inte dis-
tribuera själv. I det läget pratar man då om vad man ska få betalt, då kommer man över-
ens om programbudget som inkluderar, produktionskostnaden som man har visat i en 
budget och en marginal som man är överens om att man ska få, och sen så diskuterar 
man då det här med rättighetsförfogande, det är att producenter alltid ska vara tidsbe-
gränsad så att det inte kan inträffa, tex som att en kanal tar ett program och begraver det 
för att ingen annan ska komma åt det, eller kör ett litet tag och begraver det. Program-
met ligger där, det finns potential och det skulle kunna sändas, det skulle kunna komma 
fler intäkter, då ska producenten säga, vi upplåter det här, inte överlåter det här och det 
är den diskussionen som är den stora rättighetsdiskussionen. Sen finns det förhandling-
en och den förhandlingen låter ungefär så att ett program har ett marknadsvärde, det är 
svårt att säga vad det är förrän det har gått i TV, och värdet stiger, ju längre det visas, 
hur många som tittar och hur värdefullt det blir för kanalen. Kanalens argument är att 
ingen vet hur värdefullt det här kommer att bli, vi tar en stor risk, vi vill inte betala mer 
än produktionskostnaden, därför att vi tycker att det är för farligt, men då säger produ-
centen, men om det nu skulle gå bra så vill vi ha en uppsida någonstans och då säger 
kanalen som regel hittills nästan alltid nej, men nu kommer det här som vi började prata 
om de här secondary rights eller möjligheten till via produktplacering att man kan få en 
viss betalning från annat håll, och utgör en anpassning av marknadens funktionssätt. 

H: Merförsäljning, får produktionsbolagen en del av det då? 

L: Ja alltså kanalernas intäkter kommer ifrån, man sänder ut programmet så mäter man 
hur många som har tittat och baserat på det så får kanalen enligt olika avtalsmodeller 
betalt från annonsörer. Utöver det kan man se på, tex lets dance eller melodifestivalen 
hur man driver tittarna till vansinne, eller till oerhörde utgiftsströmmar för att ringa och 
rösta på saker. Den delen skulle ju gärna en producent vilja ha en del av, det finns lik-
som ett antal saker som man kan göra med olika affärsmodeller och det där är en pågå-
ende diskussion och hittills tycker jag att det har gått sämre i Sverige än vad det har 
gjort i många andra länder för producenter.  

M: Internet TV, som med kanal 5, man kan välja att titta på vilka program som helst, 
finns det någonting idag som gör att producenterna får någon procent per klick, i och 
med att det är reklam som är fokuserat på just på det programmet? 
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L: Ja det tror jag, men det är en förhandling ytterst också när det gäller internetoperatö-
rer, men förmodligen är det lite så om det kan pratade om med Youtube, alltså man får 
betalt för de banners som man kan sälja på just det programmet, om man också kan få 
betalt i klick det vet inte jag.  

M: Vilken tror du är nyckelförmågan för produktionsbolagen för att vara framgångsrik i 
framtiden? 

L: Det enklaste är att säga, gör de bästa programmen, och se till att du ha de bästa inne-
hållskreatörerna och försöka knyta dem till dig under tillräcklig tidsrymd, ge dem möj-
lighet att växa, det gör man inte alltid genom att anställa dem utan det gör man kanske 
bara gör genom att låta dem få hålla på med det som de själva har hittat på, där man är 
villig att prestera i, så investera i duktiga kreativa människor och ge dem möjlighet att 
växa, det är det ena. Den andra saken är naturligtvis att förstå affären och våga utveckla 
den.  

M: Det är inte att vara pionjären eller den mest innovativa på rättighetsmarknaden? 

L: Jo det kan man väl säga att om man vill sälja, om man vill sälja, bli en stor format 
exportör och ägare av internationellt innehåll, man kan väl säga att STRIX är den mest 
framgångsrika format distributören i Sverige historiskt, och håller nu på att bli förbikörd 
utav Metronome, Metronome är det mest framgångsrika bolaget idag, det där är en våg-
rörelse kan man säga. När man pratar om rättigheterna så är det så att TV kanalerna i 
Sverige tillåter ofta att man om programformatet lyckas i Sverige, om man har fått pro-
grambudgeten plus marginalen men ingenting mer, så släpper kanalerna ofta den inter-
nationella rättigheten. Det börjar se ut som att det finns en marknad eller det finns möj-
lighet för svenska producenter som har idéer som lyckas i Sverige att få åtnjuta interna-
tionell produktionsrätt, alltså sälja licenser till andra. Ett exempel på det är Klass 9A 
som STRIX har gjort för SVT, som nu ska göras i två andra länder så det är ett exempel. 
Det är just det här som vi pratade om programpunkten där jag var med, secondary rights 
för det. Den gamla diskussionen kvarstår, vi måste äga programmen, de fysiska pro-
grammen med alla rättigheter och det är fortfarande så i Sverige.  

M: Finns det några fler samarbetsavtal som TV produktionsbolag kan göra? Man kan-
ske kan titta bak i leden? 

L: Nej jag tror inte det, därför att den tekniken är internationell totalt sett den finns, den 
är alltid bara ett verktyg precis som en kamera. Inte på just själva sändningstekningen 
som bussarna, däremot kanske det är så att det finns olika tekniker via internet kan eta-
blera portaler eller sådana saker. Det är mer på affärssidan tror jag, jag tror inte att det är 
så mycket på tekniksidan. 

M: Finns det tendenser på internationalisering, samarbetsavtal över gränser?  

L: Nej STRIX har egen formatavdelnings försäljning som åker på alla mässor, däremot 
så förekommer det att man gemensamt utvecklar grannformat tillsammans med någon 
annan som man sedan delar rättigheterna för i två länder.  

M: STRIX har inte tingat program från en viss aktör? 

L: Det kan man säga, man skaffar sig ett nätverk och man försöker göra saker ihop om 
det är möjligt. Vi har hållit på med saker som att skicka folk till USA och samarbeta 
med ett amerikanskt produktionsbolag för att utveckla något visst program åt ett visst 



 Appendices 

 
37

håll som man tror kommer att bli en trend. Som det är nu så har stora studiounderhåll-
ningar kommit tillbaka på ett sätt som, efter alla år av såpainslag och sådant så är det en 
helt annan grej, man ser att det kommer ett programformat som så ska det låta som har 
hållit på ett tag, men ta fenomen som exempel i femman som är jättedyrt rent underhåll-
ningsformat det har man sett överallt egentligen de senaste fem sex åren att man börjar 
vilja ha ett alternativ från kanalernas sida för att skapa den här familj, lägerelds grejen 
att samla hela familjen runt ett program och där är just sådana här program som körsla-
get, lets dance osv är ju sådana program, det kan man säga är en trend och sådana pro-
gram är alltid bra att utveckla tillsammans med amerikanarna för att dem är duktiga på 
att vara publikmanipulativa. Försöka hitta ett sätt att få en större marknad redan vid 
start, att man har ett litet nätverk som man kan börja bearbeta redan på en gång.  

M: Vad är de största hoten mot produktionsbolagen? 

L: Det är väl egentligen, jag tror inte att det är realistiskt att tro att det ska hända men 
när det blir för hårda bud i diskussionerna mellan produktionsbolagen och kanalerna, 
det går också i vågor, så hotar ofta kanalerna med att säga, ja men ska det vara på det 
sättet och att ni ska sluta leverera så startar vi vår egen produktion säger dem, det vet jag 
att de inte vill för de vill gå åt precis andra hållet och bli beställningsorganisationer. Det 
vill bara köpa program, men public service bolagen har svårare att anpassa sig till den 
världen för att det lever vidare i att de är en statlig produktion och de har ett offentligt 
uppdrag, det är fastbyggt i systemet, det har en stor börda, 2-4 miljarder varje år och de 
har fasta kostnader som är så enormt mycket större än konkurrenternas, de har byggna-
der stora fasta administrativ personal och även mycket programmänniskor, teknik och 
studiolokaler, vilket de andra inte har, kanske lite för nyheter. Man brukar säga att när 
det var som värst, när TV4 började bli stora och konkurrerade och hade 900 anställda 
och SVT hade 3500 anställda så brukar de skoja på SVT med sig själva och säga, ja när 
vi har kört nyårskonserten varje år så har vi redan gjort av med 3 miljarder så har vi bara 
en miljard kvar att göra program för, det ligger kanske ganska mycket i det. Det är det 
de försöker komma ur, därför har man nu, vilket ni hörde på symposiet till exempel en 
princip överenskommelse med producentföreningen att ha en utläggningsnivå på 40 % 
av pengar, inte räknat nyheter och sport. 

H: Det ska underlätta för dem också? 

L: Ja det är det ju, vi vill ta över personal från dem som har kompetens att göra kultur-
program och andra saker som de svenska produktionsbolagen inte håller på med lika 
mycket. Dokumentärer och sådär görs mycket på fristående bolag, men annars är det 
mest underhållning och lite journalistik, drama görs ju men kultur och samhälle, men vi 
vill kunna bredda vår kompetens, personellt det kan vi bara göra om vi får göra alla sor-
ters program, men TV4 gör ju inte alla sorters program eller beställer alla sorters pro-
gram och därför behöver vi SVT för det. 

H: Kan produktionsbolag göra kulturprogram mer kommersiella? Istället för att det 
hamnar hos SVT? 

L: TV4 kommer aldrig att vilja ha de programmen, i alla fall inte i nuvarande skepnad, 
absolut inte 3an och 5an, de kan ha en valvaka med Fredrik och Filip de kan de ha. Det 
kommer inte göra ett sådant program, om slöjor i skolorna, det enda kulturinriktade 
programmet och samhälle är det bara SVT som kommer att sända och i sina nischkana-
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ler dessutom för i ettan är de råkommersiella som ni kanske har märkt. Det tycker dem 
själva också.  
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Appendix 9: Interview with Proffessor Sundin 

Respondent: Staffan Sundin = S 

Interviewers: Marcus = M, Fredrik = F, Roberth = R, 

Empty brackets (  ) indicates passages in the record where the sound quality made it im-
possible to hear what was said. 

The start of the interview is not included in the transcript as we forgot to start the re-
cording in the beginning. However, the interview started off with us asking Staffan if he 
could give us a general picture of the history within the TV-production business and its 
development until today. 

 

S: Det var den nationella entreprenörsstilen av företag, så utvecklades det under 90-talet 
mot nordiska företag, företag verksamma på nordiska marknaden, och i en del fall också 
utanför norden, och ägda i stor utsträckning av stora mediekoncerner. Så man kan säga 
att under 2000-talet så var det ganska många år stabilt på marknaden, efter att det varit 
många omställningar, ett par större fusioner. Den viktigaste var då att Mastiff, Jarowskij 
och MTV samlades efter, ja det var flera affärer, men behöver inte gå in i detalj på det, 
samlades i ett bolag som hette zodiak. Och i samband med det här så lämnade då Bon-
niers ägandet till MTV. Alltså MTV och Mastiff hade gått samman så att säga och så 
lämnade man tv produktionsmarknaden. Då motiverade Bonniers det med att man hade 
blivit stor ägare i TV4 då och man menade att man inte vile vara med på produktionssi-
dan när man var stor köpare av program. Det skiljer då, TV4 har alltså än idag inte nå-
gon direkt koppling till produktionsdelen, medan MTG har Strix, men Strix alltså har 
under hela sin tid producerat för de konkurrerande kanalerna. Alltså de har producerat 
både för SVT, TV4 och Kanal5. Och Kanal5 hade, som då ägdes av SBS och nu mer 
ProSieben, inte heller något produktionsbolag. Utan det är först i år, eller ja 2010, som 
man börjat göra upp ett eget produktionsbolag på den sidan. Men då kan man säga att 
det var den här stora fusionen då som ledde till zodiak. Sen så var det alltså ett par före-
tag som kom underifrån och som växte, och det var framförallt ett företag som bytte 
namn flera gånger, som heter silverback nu. Det startades först av ett holländskt bolag 
som knöt den tidigare Strix-chefen som heter Anna Brokenhjälm, som betraktas som 
den skickligaste på tv-produktionsmarknaden och det här produktionsbolaget lyckades 
då ta hem viktiga produktioner som växte snabbt. Sen fick hon möjlighet att köpa loss 
det här, men redan efter något år fick hon erbjudande av ITV, alltså det engelska bolaget 
som, ja huvudkonkurrenten till BBC, och ITV köpte Silverback. Sen var det ytterligare 
ett sådant här entreprenörsföretag som heter Baluba-tv och som ägdes då av Peter Sett-
man, som framgångsrikt () bra resultat. Det företaget köptes i fjol av ett finskt företag, 
se om jag kommer på vad det heter, och det är ett företag som köpt upp produktionsbo-
lag i hela norden. Så tanken är att de ska arbeta på nordisk basis, där är då återigen tan-
ken att man kan ha vissa storproduktioner. 

M: Ja man ser det som en marknad. 

S: Ja just det. På de områden man kan köra stort. Sen har man givetvis nationella mär-
kena som man måste ta hänsyn till. Ytterligare sådana köp de senaste åren är att Eg-
mont, ett tv-produktionsbolag som är dansk-ägt, de sålde hela produktionen till ett 
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franskt företag som också är väldigt verksamma i Indien som heter Fun Guy Entertain-
ment. Dessutom Zodiak, och det är då ytterligare ett år tillbaka, 2007 tror jag eller 2006, 
köptes då upp av ett italienskt bolag som heter De Agostino som har verksamhet i flera 
länder nere på kontinenten. Och Schibsted sålde sin metronomekoncern, där Meter ingår 
som är det stora svenska bolaget. De har också bolag i andra nordiska länder, eller i 
Skandinaviska länder i varje fall, det såldes till ett engelskt bolag inom tv-produktion 
som heter Shine, skina alltså, och som ägs av Elisabeth Murdoch, som är dotter till den 
store Murdoch så att säga. () Ja, då ser ni att här nu, ja då de senaste 3 år ungefär har det 
skiftat plötsligt så att de stora nordiska mediekoncernerna har sålt, avvecklat, sina in-
tressen i stor utsträckning (). I stället har det kommit in utländska bolag, inte några av 
de riktigt stora, ja vi har ju ett antal också, men inga av de riktigt stora mediekoncerner-
na, utan det här är alltså bolag som håller sig specialiserad på tv-produktion, men som 
då är verksamma i många länder, och där den svenska verksamheten är den nya. Det är 
ju då både italienska () och brittiska. Sen kan vi ju säga att i Holland så har det ju fun-
nits ett bolag som heter Endemol som var väldigt framgångsrikt med att plocka fram 
format som man sålde. Det företaget har varit inne på den svenska marknaden, och gått 
ut, eller man sålde sin verksamhet till Schibsted och (). Men nu i fjol, i höstas, så har 
man startat ett företag på den svenska marknaden. Sen finns det ett företag som heter 
Freemantle som styrdes av Bertelsmann som är en av världens absolut största mediefö-
retag, tyskt företag, som också etablerade på den svenska marknaden. Så ni ser att det 
har vänt, en tredje fas, så idag behärskas ganska många av de stora tv-
produktionsbolagen av utlandsägda företag. Då kan man fråga sig vad det här beror på. 
Jag tror att det är att man har sålt. T.ex. att Schibsteds sålde beror på att Schibsted tog 
ett övergripande beslut på koncernnivå att de skulle avveckla sina intressen inom rörliga 
bilder, både tv och film. Man har ju successivt sålt av delar som varit ute för försäljning. 
Och Bonniers de hade ju sitt motiv där. Och Egmont där, till skillnad från konkurrenter-
na blev aldrig Egmonts tv-produktion sådär riktigt stor () lite perifert så att säga. Så det 
finns alltså en tendens nu under de senaste fem åren att både de nordiska stora företa-
gen, och även internationellt, alltså ute på världsnivå, att man går tillbaka till kärnverk-
samheten i de fall som tv-produktionen tillhör kärnverksamheten. Att det kommit in nya 
aktörer, både utländska företag som har köpt upp de svenska företag, som är relativt 
nyskapade företag, det verkar som man får, alltså en europisk marknad med några större 
tv-produktionsbolag där, () 

F: Men tror du att de köper upp mindre nationella företag för att kunna göra mer stor-
produktioner då eller? 

S: Ja alltså, jag ska uppdatera den här tabellen så kan vi se vilka som () 2008 då var det 
alltså Schibsted, som då numera är Shine-ägt, och sen har vi ju ett bolag MPT som alltså 
producerar tekniska genomförandet av, framförallt sportprogram. Det här är ju en mark-
nad som har vuxit kraftigt då p.g.a. att betal-tv-kanaler eftersom det är väldigt många 
matcher som televiseras, för att det är ju ett lite udda företag i sammanhanget. 

M: Det var MPT sa du?  

S: MPT ja, och som också tydligen var då entreprenörsstyrt, där har då Stena, som har 
kommit in där som största ägare. Sen har vi då MTG där alltså Strix, tv-Sverige, som 
producerar program för de nordiska länderna och lite i Europa också. Så man har alltså 
ingen riktig enhet där man producerar för den svenska marknaden. 

M: Okej. 
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S: Sen har vi Zodiak som går fram då under två varumärken, med Jarowskij och Mas-
tiff. Så man hade () men det ingår nu mer, som sagt, i en stor koncern. Sen har vi ytter-
ligare en sporthistoria och det är alltså kanal75, det är v75 alltså. De producerar (forts.) 

M: Så det är en egen marknad?  

(forts.) för spelarna så att säga. Då är vi inne nu på en spelbutik, för de där kusarna som 
springer där, de producerar ju också för TV4 som har  

M: Ja trav- och galopp-tv 

S: Ja just det. Så att det är då 

M: Det är en stor spelar ändå? 

S: Ja det blir ju det i sammanhanget, det är det som är märkligt. 

M: Jäklar. 

S: Sen har vi då AVI-Works som har, som alltså är ett holländskt bolag, bl.a. bingolot-
toproduktionen. Sen har vi Titan som är, ja egentligen två entreprenörer, Hedberg och 
Beijer, men som har fått in externa pengar. Sen har vi Baluba och det är då nu mera 
finsk-ägt. Sen har vi ytterligare en sådan, fotboll, Onside. Det är fotbollförbundet och 
svensk elitfotboll där som producerar det själva. 

M: Parenteserna är procenten eller? 

S: Ja just det. Sen har vi ett företag som heter Forma publishing, som egentligen är gam-
la Icaförlaget som ger ut Icakuriren och deras specialtidningar men som också har gått 
in och köpt entreprenörsdrivet, ett företag som heter OTV, som finns både på () -sidan 
och TV-sidan. 

M: Men när du säger entreprenörsstyrt, eller -ägt, menar du då alltså att de är direkt fri-
stående från koncernerna, och får agera hur de själva vill? 

S: Ja just det. Ja, de har alltså startat företag från grunden, och ibland är det andra före-
tag, men alltså att de är fristående från de stora aktörerna i medievärlden om man säger 
så alltså. Och så finns det något som heter 2waytraffic som nu mera är nerlagt, så den 
kan vi hoppa över. Sen har vi silverback som jag pratade om, som är ITV. Ja sen har vi 
Freemantle och Nordisk film och TV-produktion, och sen har vi ju de rätt så små. Sen 
finns det ju också ett antal som omsätter under 10 miljoner. 

 M: Okej. 

S: Man ser ju att de är nischade, precis som sport-producenterna. Men också, om vi går 
in då och tittar närmare på hemsidorna så ser vi ju lite olika profiler på förtagen. Men 
det är ju klart att de konkurrerar stenhårt med varandra på vissa områden. 

M: Ja 

S: Det händer att, ett programbolag köper ett format och sen ger man ut produktionen, 
första säsongen på produktionsbolag A. Men sen, nästa säsong så kan samma format 
läggas på produktionsbolaget B, om nu inte produktionsbolaget äger, har licens på for-
matet. Så det är ju givetvis då utbud och efterfrågan, att även tv-produktionsbolagen 
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kände av den ekonomiska krisen när de kommersiella kanalerna inte fick dra in så 
mycket reklamintäkter som de var vana vid. 

M: Ja precis. När man ser t.ex. Schibsted att de har så många aktörer på marknaden, är 
det inte risk för kannibalism? 

S: Nej, då är i regel så att de här, när man kör med olika varumärken att de har olika 
specialiteter. 

M: Det är alltså en väldigt nischad marknad generellt? 

S: Ja, så att de inte konkurrerar med varandra. Det här har att göra med att man köper 
företag som har inarbetade varumärken, och man behåller de varumärkena helt enkelt. 
Sen kan det vara så att man köper ett företag med en stark ledning, då köper man också 
de här ledande funktionerna. Grovt sett har man alltså avtalat av att de ska vara kvar i 
företaget en tid, och sen om de lämnar så ska det vara ett sådant här (oklart ljud, syftar 
på att de inte ska få gå till någon konkurrent med kunskaperna). T.ex. ett som heter 
STO-CHP, Stockholm-Köpenhamn production, där bakom döljer sig Filip och Fredrik, 
deras företag, det är ju uppköpt av Metronome, Shine. 

F: Är det ofta att man gör så för att begränsa konkurrensen att vissa företag, alltså att de 
samarbetar med distributionsföretag på så sätta att de köper in sig och får en viss del? 

S: Nej, alltså om man tittar på produktion, programbolag, och distribution så kan man 
säga att, om vi tar svenska staten, så finns de ju med som ägare. Alltså SVT är ju då den 
största producenten, men man får inte fram de siffrorna. Man kan uppskatta siffrorna på 
det, men de redovisar inte produktion för sig. Men jag har gjort sådana här uppskatt-
ningar tidigare och det visar ju att de är i princip de största producenterna. Sen har vi 
SVT, och Teracom då med boxer, så där har man den här bredden. Och Stenbecks, de 
har alltså Strix, som är dotterbolag till MTG. Sen har man MTG som har tv-kanaler, så 
har man egen distribution då via satellit, alltså Viasat. Sen har man också, alltså med () 
så har man mindre kabelnät. Medan Bonnier de ligger där med sitt TV4. ProSieben lig-
ger där med kanal5, och har inga intressen i ( )-ledet och håller på att bygga upp en egen 
produktionsverksamhet. Men de kommer ju även i framtiden att i första han att köpa 
från externa producenter. Sen, på distributionssidan finns Comhem, som är en mycket 
stor aktör på kabel-tvmarknaden, och sen finns Canal digital som ägs av Telenor, alltså 
den norska motsvarigheten av Telia. Sen kommer ju då distributionsmarknaden, ja alltså 
på burk. 

F: Ja precis. 

S: IP-tv. Idag är det svårare att avskilja vad som är TV-distribution eftersom det ofta 
inte särskiljer sig. Man säljer ju alltså paket med mobil, telefoni, tv och bredband, allt i 
ett så att säga. Men det är väl alltså att tv-produktionen inte, det är svårt att avse att en 
koppling mellan distributörerna och 

F: Det är inte så att Schibsted går in och säger vi producerar allt för TV4 nu förutom 
fotbollsändningarna eller någonting liknande? 

S: Nej nej. Nej så är det inte utan, om vi tar programbolaget så har de flesta programbo-
lag en bukett med alla de här stora TV-produktionsbolagen. 

R: Okej 
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M: Det var ju mer, vad säger man, uppköp av företag än vad man trodde. Man trodde 
väl inte att det var så här komplext.  

S: Det här har ju då skett under ett par årtionden. 

M: Men det är ju som du säger, mer eller mindre 3 faser. Först entreprenörsskapande, 
och därefter nordiska aktörer, och därefter internationella aktörer. 

S: Och hos finländarna är det också, att de nordiska aktörerna, det är då mediekoncerner 
som har en bred verksamhet som finns då inom tryckta medier och film osv., t.o.m. pro-
grambolag. Medan de som har kommit nu de är () specialiserade på tv-produktion. Fast 
i och för sig Bertelsmann, det är ju ett jättestort företag som är väldigt breda, men just 
det där med tv-produktion film ( ). 

M: Okej 

F: om vi har förstått det rätt med honom vi har pratat med innan, så de mindre produk-
tionsbolagen, ofta när de producerar så köper de in alla tjänster. De kanske inte är så 
många fast anställda inom produktion, så då tänkte vi ifall det finns några strukturella 
komplikationer i och med det här.  

S: Nej, alltså det är ju generellt så inom innehållsproduktionen på medieområdet. Man 
har en liten kärna med fast anställda. Sen så köper man in, dels projektanställer man 
personal, sen så har man också en hel del köp av underentreprenörer som är specialise-
rad på olika områden. De gör det efterbearbetning och () och sådana saker, post-
produktion som det heter på svenska. 

M: Och det är även de företagen som vi ser här eller? 

S: Nej 

M: Tre vänner fungerar inte så utan? 

S: Nej tre vänner är ett produktionsbolag som också finns på filmsidan. 

M: Men t.ex. ja, Filmpoint Communication? 

S: Nej, det är också produktionsbolag. Men sen finns det sådana här som är specialise-
rade på textning, t.ex. textföretag () (oklart ljud Staffan förklarar att det även finns andra 
företag som jobbar med detaljer som t.ex. synkning). Men det är ju en affärside och det 
här är ju också på filmproduktion där det är precis samma sak. Man får producera en se-
rie och då köper man, eller anställer man de man behöver. Sen är det ju facket, de är ju 
inte så glada att det är så, osäkert, mycket yngre personer som springer runt. 

F: Från produktionsbolagets sida, ser man något problem med det här eller? 

S: Nej, det kan jag inte uttala mig om, alltså det är ju så marknaden fungerar. 

M: Okej. 

F: Den teknologiska utvecklingen, hur distributörerna och produktionsbolagen måste 
anpassa sig till det. Det är väl bl.a. då kanske det som vi pratade om, eller du pratade 
om, att de gick ner till sina kärnverksamheter då kanske. 
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S: Ja just det. Det är klart, alltså den digitalisering som skedde det är ju många år sedan 
faktiskt. Den har ju varit avgörande () så att det har ju blivit betydligt billigare att pro-
ducera. 

F: Okej. 

S: Och det har ju också gjort att trösklarna har blivit lägre, det är ju relativt enkelt att 
komma in på marknaden nu. Sen gäller det ju att har en produkt som man verkligen kan 
sälja. Tidigare var det ju mycket () och det här kanske syns ännu mer på filmmarknaden 
där då många små aktörer som kanske producerar en film vart annat år. Men på tv-
produktion, där försöker man hålla en viss produktionstakt, men det är klart att där kan 
det ju variera. () Sen är det ju då som vissa bolag har specialiserat sig på utsändningen, 
alltså den tekniska biten. 

M: Det är mycket partnerskap kan jag tänka mig, alltså så här att man alltid använder 
sig av sina kontakter, sina post-produktioner, med textföretag? 

S: Ja. MTG hade ju tidigare ett stort textföretag som verkade över hela världen i princip, 
eller ja ett 20-tal länder. Där sålde man till Shine och andra SDI-Media hette det. () Nej 
utan det är ju då, om man tar Canal+ TV4as sändningar så, ja sporten, hockey t.ex. som 
jag sa, har man ju då det här () som media-tech som sköter den tekniska produktionen. 
Sen har man ju då sina egna gubbar som kommenterar. Sen vet jag inte vad bildprodu-
centerna, vilket företag som man anställer, det är ju förmedlande länken. 

F: Vi tänkte, med tanke på hur företagen är tvungna att anpassa sig till den kommande 
teknologin, säger 5 år liksom. 

S: Ja det är klart att de kommer ju hela tiden att vara intresserad av nytt som kommer, 
det måste man ju vara. Jag kommer ihåg 1976 var jag på studiebesök på rapport i 
Stockholm, och då var han som var chef där och tog hand om oss. Då kom det ett par 
Japaner, och de hade bärbara videokameror och visade upp där, och det hade de ju inte 
sett på rapport tidigare. Jag kommer ihåg då att () som han hette sa att det kommer ju 
revolutionera det här. Då hade man ju bara de här stora bumlingarna och sen hade man 
ju film, men det var ju väldigt besvärligt. Man måste framkalla, man skulle cutta (menar 
klippa i filmrullen) o.s.v. så att det är klart när det kommer några japaner eller koreaner 
där som knallar upp med något nytt så. 

M: Vi har tänkt att i och med att det kommer mer och mer kanaler, och konsumenten 
kan välja bort reklam mer och mer, t.ex. digitalboxar som kan spela förbi reklam o.s.v. 
vilket i sin tur leder till att kanalerna har mindre pengar att köpa tv-produktionsinnehåll 
från. Men vi har inte tänkt på att tv-produktionsbolagens kostnader också minskar med 
teknologin. 

S: Ja just det, det har de gjort. Men samtidigt så är ju, om man går till programbolagen 
så satsar man ju där allt mer där på att frigöra sig från reklam, alltså försöka ta betalt då 
av konsumenterna. Och MTG har ju lyckats i så mån att, sen ett par tre år tillbaka så är 
intäkterna från betal-tv, alltså abonnemangsintäkterna, större än reklamintäkterna. 

M: Jaha 

S: Och det är alltså deras affärside idag. 

M: Och MTG ägde? 
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S: Det är de som äger Stenbeckssvären som äger Viasat och alla de kanalerna plus tv3, 
tv6, tv10 är det nog. TV4 har sig själva. Och TV4, alltså bolaget TV4, de har ju under 
bra många år nu försökt att öka andelen ickereklamfinansierade intäkter. Sen köpte man 
då Canal+ för ett par år sedan, där så är den biten. Men det är ju säkrare om man har 
abonnemangsintäkter än reklamintäkter. 

M: Mm, absolut. 

S: Och det här leder då också ner till kraftig nischad produktion. Där kommer sportka-
nalerna in, och där kan man ju ta ut ganska högt pris per tittare. Sen är det ju, en hel del 
av de andra nischkanalerna som bygger mycket på importerat material som kommer 
från de stora aktörerna, t.ex. natur- och historieprogram. 

R: Annars sådär med, vad ska man kalla det, smygreklam och andra former av att man 
bakar in reklamen i produktionen? 

S: Det är ju då produktplacering, i dagens nyheter så finns det ett stort reportage om 
produktplacering. Det är ju, ett sätt att kringgå det hela, man har ett par exempel från 
solsidan. 

F: Ja det var Lexus och,  

M: Segway 

R: Haha 

S: Det finns ju hur mycket som helst, och man kan ju fundera, alltså man ser ju ofta ett 
litet äpple på datorer. Det finns ju alltså speciella företag som jobbar med produktpla-
ceringar, men i pengar så är det ju fortfarande ganska lite. 

M: Så det är småsummor fortfarande? 

S: Ja. Men det är klart, det kommer mer och mer. 

F: Vilka är det som tjänar på det, är det produktionsbolagen eller? 

S: Ja, det är väl. Det är olika kontrakt som man gör. Det är lite ovanligt att produktions-
bolaget ser till att få in intäkter på det sättet () så det är en delfinansiering av en produkt. 

F: Det skulle betyda att behovet av att skapa intäkter faller för distributörerna lite medan 
själva programproducenten då kanske i stället kan sälja produkten lite billigare. 

S: Ja, jo just det. 

M: Det måste ju vara plus minus noll, men snabbare liksom? 

S: Det är ju klart att man får in pengar på något sätt så att säga. 

R: Men du tror att det här är en trend som vi kommer få se mer av? 

S: Ja det tror jag. När man gör då fictions och faktaprogram så måste man ju alltså be-
finna sig i någon verklighet. I den verkligheten så behöver man visa upp datorer och te-
lefoner och hamburgerrestauranger, men det är klart att det kan ju slå tillbaka, det finns 
något youtubeklipp tror jag, som visar väldigt töntiga exempel. 
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M: Ja precis, som days of our lives där med, när de står med en chipspåse såhär och 
äter. 

Samtliga: Hahaha 

M: Sådär löjligt, människor som går sådär i nästan en minut. 

S: Ja just det. Där kan man säga att det finns kanaler som lyder under svensk jurisdik-
tion, alltså SVT och TV4-kanaler. Där kan alltså granskningsnämnden ta upp otillbörlig 
reklam. Att man alltså inte får göra reklam för ett visst företag. 

M: Inte? 

S: Nej 

M: Det måste publiceras som att det är reklam då? 

S: Ja just det. Men det är ju om man omnämner ett företag. Produktplacering har man 
mycket svårare att komma åt. 

M: Så t.ex. så får man se en Sony-Ericsson telefon i TV men man får inte prata om att 
det är Sony-Ericsson? 

S: Nej. Det finns div. exempel. Om ni är intresserade kan ni ju gå in på gransknings-
nämndens sajt. Där kan man se vad man har tagit upp i sådana ärenden. Men det kan 
t.ex. vara att man tar upp försäkringar, och att man då har en expert som kommer ifrån 
ett försäkringsbolag och pratar väldigt mycket om sitt försäkringsbolag. 

M: Som t.ex. extreme home make-over, man ska ju inte se att det här företaget att det är 
de som bygger huset i Sverige. 

S: Nej just det. Men det där är ju naturligtvis en väldig gråzon. Och sen om de tjänar en 
hacka, alltså fysiska placeringar av produkter. 

M: Nej man ser ju mer av det som du säger. 

F: Men personligen förstår jag inte riktigt varför det inte används mer, för jag blir väl 
nästan mer influerad av, om någon i ett program som jag följer kontinuerligt använder 
någonting snarare än om de pratar om det 10 sekunder innan. 

S: Jo men det används ju mycket men jag tror att det finns en större ekonomisk potenti-
al. Det går några studenter här som, är det två år sedan, som gjorde en C-uppsats om 
produktplacering, så där kan ni hitta en hel driva. Men det där har säkert gjorts fler stu-
dier om. Det här måste ju vara intressant för företagen, så om man kollar på företags-
ekonomiska uppsatser så. 

M: Hur tror du annars att det är, alltså finns det fler trender mot att ta betalt av kunden 
direkt, t.ex. som Viasat eller MTG, än att t.ex. lansera egna kanaler på nätet där man 
själv kan få titta på TV, titta på produktionsbolagens TV-program, eller finns det några 
sådana framtida möjligheter? 

S: Nja, det finns nog inte så många exempel på att de här fristående produktionsbolagen 
har byggt upp egen programverksamhet, men man kan ju alltså i och för sig, jo i och för 
sig har det väl diskuterats att man skulle kunna komma runt det här ledet som program-
bolagen är, så att man, så att produktionsbolagen lägger upp bibliotek som man kan 
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köpa, och titta, ja pay-per-view så att säga, ja det har ju diskuterats. Och det här, det är 
ju möjligt att det här, just nu sker det en förändring som man har diskuterat i väldigt 
många år, men som inte har skett tidigare. Nämligen att konsumenterna börjar blir mer 
och mer oberoende av tv-tablåerna genom play-funktionerna. Men det här har man ju 
diskuterat. För 15 år sedan så var det sådana här diskussioner, att de här traditionella tv-
kanalerna skulle vara historia inom ganska kort tid. Så att man skulle bara sätta på ett 
program. Så det är möjligt att, under det senaste året så har ju, tv-play-tittande ökat. 

M: Ja, och man ser att tv4 försöker få in pengar direkt från kunderna, att programmen 
visas bara i fem dagar på play-kanalen så måste man betala och vara premiumkund sen, 
och SVT har ju samma sak. 

S: Mm, ja just det. Och det är ju så med fiction att man ser på film, och man har bio-
grafvisning sen har man då dvd-försäljning som blir som en tv-kanal () tidsaxel. Men 
den här tidsaxeln tenderar ju med konkurrensen att klämmas åt också, att det blir på 
mycket kortare tid mellan varven. Det här diskuteras ju också om man ska skaffa mer () 
samtidigt som () och det här finns ju då också som populär tv-serie ( ) 

R: Men tror du att illegal nedladdning har en stor påverkan på just de här besluten? 

S: Ja det är klart att, () med stora filmer och sådant så har man ju varit oerhört irriterade 
från filmbolagen där en storsäljare då ibland t.o.m. kunnat laddas ner innan den haft 
premiär. 

M: Ja precis. 

S: Men det är ju i och för sig så att musikindustrin som har en viss påverkan. Jag menar 
alla innehållsproducenter är ju ( ) 

R: Också om man tänka såhär, utländska tv-serier de släpps ju i Sverige på tv senare än 
vad de släpps i t.ex. USA eftersom de ska få text och textning och, jag vet inte riktigt, 
det är ju ett steg där i mellan. Och om man då följer en sådan serie väldigt kontinuerligt 
och man vill se den så tidigt som möjligt, då finns det ju bara en illegal lösning på det 
om man bor i Sverige. 

S: Ja just det. 

R: Och hur ser marknaden på det här problemet, eller har den några åtgärder som de har 
diskuterat? Finns det här problemet? 

S: Mjaa, jag vet inte. Jag skulle tro att det är en relativt liten del trots allt. Alltså det är 
möjligt att det har skett förändringar de senaste åren, men tidigare har det just varit så 
att, ja eller det kan man ju säga är fortfarande så att, trots att man säger att svenskarna är 
så bra på engelska så föredrar man ju i väldigt stor utsträckning medieinnehåll på 
svenska. Om man ser då på Tv-kanaler, så är ju nästan bara sådana som är svenska eller 
svensktextade. Väldigt långt ner kommer någon exklusiv utländsk kanal.  Samma gäller 
även tidsskriftskonsumption som är relativt låg, även om det finns möjlighet att konsu-
mera. Men jag skulle inte tro att man är så berörd. Det finns det ju en sekt som gör det 
lite positivt. Om nu den illegala nedladdningen är ganska begränsad, men att de som 
laddar ner det har mycket kontakter, så börjar man prata om de här serierna, så när de 
kommer i Sverige så finns intresset redan. Den aspekten finns ju också. Men så gör man 
ju alltså ibland, att man låter nyckelpersoner titta på den, en bra film en vecka i förväg 
så ska de då 
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M: Ja precis, key users. 

S: Ja. Där är det väl också därför intresset för vissa tv-serier har blivit väldigt stort. Förr 
så var det väl mer rutin-serier så att säga, men nu är det vissa serier som folk absolut vill 
se. 

M: Ja det är ju en trend. 

F: Men då, i förhållande till det här, kan man se några sociala trender som påverkar det 
här kanske? 

S: Tänker du på sociala medier då eller? 

F: Ja, eller ja trender i samhället som då kanske i slutända påverkar trender hos produk-
tions och distributionsföretag. 

S: Ja, man söker ju hela tiden hitta nya format, och på fiction-sidan också nya områden 
som kan vara intressanta. Så det är ju mycket sådana arbetsrelaterade dokusåpor, där det 
är uppenbart de oftast kommer utifrån. Det tenderar ju hela tiden till att man etablerar 
någonting, så blir det en pik och sen så dalar intresset och då gäller det att hitta nya om-
råden. Det är en ständig kamp där. 

F: Bingolotto är det ultimata exemplet där eller? 

S: Ja just det. Men där har vi också en intressant sak, man uttryckte synpunkten att man 
hade fel publik. Alltså att man hade för gammal publik, där var det ju också så att det 
blev en töntstämpel på det.  Det fanns vissa bilmärken som inte ville att de skulle vara 
priser. Man ville inte förknippas med bingolotto.  

M: Ja det kan jag tänka mig. 

S: Jag kommer ihåg, ja det fanns något sådant där, när bingolotto var väldigt stort, det 
måste varit 90-talet. Jag kommer ihåg att det fanns en diskussion. 

M: För helvete, inte bingolotto! 

R: Nej. 

M: Ja det kan jag tänka mig. 

S: Nej det gäller ju alltså att placera, så det är ju produktplacering. I vilket sammanhang 
man når sin målgrupp o.s.v. att det är ett positivt sammanhang. 

M: Ja just det. 

S: Åsa-Nisse kommer nu, då kunde de haft någon produktplacering där, haha. 

M: Jag såg något klipp på tv4a, nyhetsmorgon, i morse. Såg just inte bra ut. 

R: Haha 

S: Det var ju den stora begivenheten när jag växte upp på 50-talet, när Åsa-Nisse filmen 
kom var det fullsatt. 

M: Ja men precis. Jag hörde att de sa att det var som James Bond-filmen, det kom en 
per år och den skulle man se och det var på bio. 
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S: Haha, ja ja. 

M: Kommer nog inte bli samma hit nu. 

R: Kanske inte. 

F: Om man vill hitta lite källor, kanske framförallt på siffror runt produktionsbolag och 
så 

S: Ja deras årsredovisningar kan ni ju komma åt genom affärsdata, som ni har via bib-
lioteket, och det är ju då också bakåt i tiden. Kvalitén växlar ju ganska mycket, eftersom 
man har vissa saker man måste redovisa. En del kan ju ha en ganska omfattande redo-
visning om hur det har gått under året och varifrån intäkterna har genererats, och vilka 
typer av program som man har gjort, om man har sålt format o.s.v. Andra har bara det 
absolut nödvändigaste. Sen givetvis deras hemsidor, men det är ju kanske inte är så 
mycket med ekonomin. Det har säkert gjorts en del uppsatser på tv-produktioner. Jag 
hade en gång i tiden i Kalmar () och där var det några som skrev om tv-
produktionsbolag, men det var väl mer hur man arbetade.  () ni får titta i olika databa-
serna. 

M: Ja det problemet vi har är ju att vi kan inte undersöka inkomstkällor, hur det föränd-
ras framåt i tiden. 

S: Ja just det. Ja det är klart där är man ju beroende av intäkterna från köparna, som 
programbolagen. Sen har vi ju också den här biten med produktplacering, man kan ta in 
lite där. Framtiden, framtiden är alltid svår, haha. 

M: Ja precis. 

R: Vi hittade lite siffror där vi såg en trend att pengarna som spenderas på tv-reklam 
ligger ungefär still samtidigt som att det ökar på många andra områden, hur ser företa-
gen på de trenderna? 

S: Nej alltså, det är ju som jag var inne på här tidigare att, jag kanske sparade (långt 
tidsuppehåll, vänder sig för att kolla på datorn).  

S: Jag gjorde en sammanställning som, jag kommer inte ihåg vem jag gjorde den för, 
med några sådana här. 

(S lämnar rummet, man tar paus i intervjun.) 

(S återkommer med utskrivna papper och intervjun återupptas.) 

S: Ja ni kan ju tita där så kan jag titta i min apparat här. Där kan man ju se TV4a. Man 
ser då fördelningar där, intäkter för tv4 AB, så är man då, efter köpen av Canal+ är man 
ju då nere på 45 % av abonnemangsförsäljningen, från 82 % 2004. Det är väl utan Ca-
nal+ där så var ( ) 

M: Skulle vi kanske kunna få den här på fil? Jag har ett usbminne som jag köpte idag. 

S: Ja ja. Sen har vi, ska vi se, har vi MTG. 

M: Haha! 

R: Vackert! 
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M: Stoppar in den här bara. Helt tomt tror jag. 

F: Vet man aldrig. 

M: Nej tänk om. 

R: Lite sådana här kinesisk mjukvara som bara skickar iväg allt på datorn till Kina. 

M: Nej men säg inte så, det är ju helt nytt! Det hade varit kul. 

F: Annonsförsäljning, jaha det går neråt, 80 – 76 – 74, sponsring upp. Jaha sponsring är 
den då som du sa. 

M: Ja just det har vi en fråga om också. Vi ser ju att det är mer och mer en trend t.ex. 
när det är Lets Dance så kommer det upp, ja precis innan och precis efter avsnitt så är 
det, programmet presenteras av, Löfbergslila t.ex. Är det en intäkt som produktionsbo-
laget tar, eller är det något som TV-kanalen tar? 

S: Det är nog TV-kanalen som tar. 

M: Okej, det är inte att det lanseras med och säljs med? 

S: Nej. 

M: För jag tänkte, jag trodde nämligen att det var en del av, ja. 

S: Jag tror det, men behöver kolla upp det här med bolagen. 

M: Ja det är en bra fråga som vi kan ta upp. Ska du vara med på symposiet? 

S: Ja just det. 

M: Ah okej, vi kommer också vara där. 

S: Ni kommer vara där, okej trevligt. 

F: Vad är det för skillnad på en vanlig reklam precis innan programmet eller om man 
presenteras av, vad är det? 

S: Ja alltså jag vågar inte säga hur det är i de kommersiella kanalerna. I SVT finns det ju 
klara bestämmelser hur det här ska vara utformat, så att det inte ska uppfattas som re-
klam. Men generellt sett är det ju att man enbart har namnet på företaget. Men sen ut-
vecklar man det där så att det blir ju, alltså att man kan diskutera företag såhär när det är 
någonting som händer. 

M: Ja precis, det är något lite klipp. 

R: Ja som den där Lidl-grejen som de körde på TV4. 

M: Ingen koppling. 

R: De körde något sådant litet reklamklipp i samband med den här grejen. 

S: I VM i fotboll, så var det ju fotbollen, så var det ju företagen som dök upp där i må-
let. 

M: Precis, och det är ju ofta en slogan nu mera, ta det rätta, ta en Cloetta. 
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S: Ja just ta det rätta, ta Cloetta visades redan på 50-talet ( ) 

M: Ja. 

S: Mmm, Marabou. 

M: Ja precis.  

S: Jag vet inte är det samma fortfarande? 

M: Ja det tycker jag. 

F: Det var lite konstigt på den tabellen på TV4as, sponsringen har gått från 6 till 7 till 8 
till 10 – 10 och sen ner till 0 procent? 

S: Ja, det är då bara att man inte redovisar. 

F: Jaha, då förstår jag. 

M: Det är ju 2008? 

F: Ja men den är ju tillagd. 

M: Jaha. 

R: Det är ett fall, ett riktigt stort fall här som. 

F: Det är ju en stor ökning, annars kan man se. 

R: Sa du ökning? 

F: Ja, det är ju abonnemangsintäkter 

R: Jo jo, men jag tänkte på procentandelen. 

M: Jaha är det procenten? 

R: Förlåt jag trodde det var procent.  

F: Ja det är intressant. 

R: Mm, det är användbart. 

M: Men har du några tips på källor vi kan använda bara för att förstå branschen bättre 
alltså något generellt, eller någon forskningsartikel som vi kan läsa? 

S: Nej. 

F: Vi försöker läsa Dagens Media och Resumé och sådär. 

S: Ja just det, och det är ju om ni söker på namn på produktionsbolag. Men sen får ni 
egentligen leta i biblioteket helt enkelt. Jag tror inte att jag har mera forskningsartiklar 
om själva innehållet i produktioner som produktionsbolagen har gjort, dokusåpor och 
sådär. Det finns en populärbok om såpor () som ger en hel del bakgrund. Det är en jour-
nalist som har skrivit, och det är också hur man tänker inom () och det är ju ett antal år 
sedan den kom då. () det bästa är ju alltså om ni skulle hitta någon avhandling nyligen () 
och ta en litteraturlista därifrån. 
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F: Ja precis. 

S: Jag har som sagt inte fördjupat mig, alltså försöka följa vad som hänt, utan bara haft 
årsredovisningar. 

M: Jag har tänkt, alltså bara tänkt stort om uppsatsen, eller avhandlingen att, det kom-
mer bli ganska mycket strategi, kommer vara ganska mycket om nischad marknad, men 
det styrs ju mer eller mindre av koncernen då, kan jag tänka, eller? 

S: Ja, vad tänker du då på? 

M: Ja men t.ex. Schibsted som har fem bolag. 

S: Jasså du menar så ja. 

M: Det är ju ganska självklart då om man intervjuar Stockholm-Köpenhamn att det här 
är vårt spår och det är ju inte så att de satsar på att vara breda, för det kommer gå ihop 
med andra. 

S: Mm. Nja alltså det där är väl, det kan ju skilja lite. Men det är väl för det mesta så 
tror jag att man sköter det från koncernens sida. Alltså att man nischar så att man inte 
ska slåss på samma marknad, utan så att man använder olika bolag för att ( ), och sådana 
saker. Men om någon gör intervjuer med företag så ska ni ju också granska det de säger 
kritiskt, så att säga. Där finns det väl generellt en tendens att man tycker att den man in-
tervjuar är så trevlig och sådär, man tar allt han eller hon säger. Sen är de ju bra också 
när ni intervjuar att ni har läst på ordentligt före så att säga. Tänk på att sådant som ni 
kan plocka fram från andra källor bör ni ju inte belasta intervjuoffret med utan ta det 
som kan vara intressant.  

R: Ja precis. 

F: Det var nog alla frågor vi hade att komma med, det var ganska övergripande informa-
tion. 

R: Ja. 

M: Vet du hur det funkar hos t.ex. Shine har de någon som är ansvarig för då kommuni-
kation mellan produktionsbolagen, så att vi kanske kan kontakta Shine direkt också och 
fråga dem. 

S: Ja. Jag vet inte hur det ser ut idag, men man har ju fortfarande () på nätet. Man hade 
ju tidigare då Metronome film och TV. Om ni går in på, eller kontaktar Meter t.ex. kan 
de väl ( ) 

M: Yes. Nej men det var nog allt. 

F & R: Mm, ja. 

M: Tack så mycket för hjälpen. Och har vi något mer så mailar vi dig. 

S: Om det är någonting som ni vill följa upp så är det bara kontakta mig. 

 

 


