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The digitalization of the media industry has involved great changes for the 
Swedish daily press. Instead of subscribing on a daily newspaper, more people 
tend to read newspaper's free edition online.  The recent recession has 
contributed to strike hard against the newspaper's economy. This is the 
problem our research is based upon. How will the newspaper develop and 
which measures have to be done to get a well functioning business model that 
is suited for future conditions? 
 
We have made qualitative interviews with Swedish newspapers: Göteborgs-
Posten, Norrköpingstidningen, Sydsvenskan and with the danish newspaper 
Politiken. To widening the view, we have also made several interviews with 
well-placed observers, both domestic and foreign.  
 
The results show, that in order to get the daily press financially stable, the 
content within the newspaper has to be even more target oriented in order to 
attract both readers and advertisers.  The results also show that it is important 
for the newspaper to separate the content of the paper-edition from the online-
edition. That is, the free online-edition should not entirely replace the 
traditional paper-edition.  
 
We claim that successful daily press newspapers will in the future use a wider 
spectra of media-channels. The daily press will act more as a brand with the 
goal to produce high quality news in several different media-channels.            
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1.0 Inledning 
 

 I inledningskapitlet introduceras forskningens problembakgrund och 
forskningsfrågans problem redogörs i problemdiskussionen. Problemet kommer i sin 
tur att mynna ut i vår forskningsfråga samt syfte. Därefter tar teorikapitlet vid för att 
följas av metodredogörelse och slutligen avslutas forskningsstudien med ett resultat 
och diskussionsdel. Vi önskar dig en trevlig läsning! 

 

1.1 Problembakgrund 
Idag finns 168 betalda dagstidningar i Sverige och 120 av dessa går att finna 

på nätet där hälften av oss svenskar går in och läser dessa (Tidningsutgivarna, 

www.tu.se, 2010). Den svenska dagstidningen har aldrig förr varit så 

lättillgänglig som den är idag och har aldrig förr stått inför en så stor 

omvandling heller. Tryckta papperstidningar har varit en framgångsmodell i 

alla tider, men internet har satt nya villkor som har kommit att bli en svår nöt 

att knäcka för branschen. Den nya digitala verkligheten skapar nya möten, 

idéer och umgängessätt. Men den är allt annat än en guldgruva för 

mediebranschen. Utomlands står det om tidningsdöd och kris, men hur ser det 

ut i Sverige idag och i framtiden?  Ingen kan med hundra procents säkerhet sia 

om detta men med hjälp av välplacerade observatörer inom området och 

dagspressens egen syn på situationen, samt med relevant teori, vill vi ta er med 

på en trendspaning in i framtiden. Kommer vi fram till svaret på gåtan sitter vi 

på en mångmiljardlösning till dagspressen. 

1.2 Problemdiskussion 
Anledningen till varför detta ämne intresserade oss beror på en gästföreläsning 

vi hade på universitetet under terminen. Gunilla Sax som är chefredaktör för 

Kalmars lokala tidning Barometern, berättade om problematiken om 
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dagstidningarnas affärsmodell. Detta sådde ett frö i oss vilket ledde till att vi 

ville fördjupa oss i ämnet.   

Det senaste århundradet har dagstidningarna kunnat arbeta relativt ostört utan 

att någon har ifrågasatt att tidningen kostar pengar att köpa. Då det kostar 

pengar att producera en tidning krävs det även intäkter för att kunna överleva 

rent ekonomiskt.   Utvecklingen har istället gått i motsatt riktning.  

 

Medievanorna har förändrats radikalt de senaste 20 åren. Ny teknik som 

internet och mobiltelefoni har kommit att ta allt större plats i 

medieanvändandet vilket tvingade dagstidningarna till handling. 

Dagstidningarna valde att lägga upp sitt tidningsinnehåll på internet men 

saknade anpassade affärsmodeller för detta. Det som hände var att 

papperstidningens upplaga avtog samtidigt som innehållsspridningen på 

internet ökade (Frigyes, 2009).  

 

I grunden är trafiken på dagstidningarnas nyhetssajter en positiv effekt då 

samhällsdebatten fått ett forum att växa i. Dessutom finns det potential att 

leverera läsare till annonsörer. Dock har det visat sig vara svårt att tjäna pengar 

på nätsatsningarna dels eftersom gratiskulturen vuxit sig stark men även det 

faktum att lågkonjunkturen grävt stora hål i storstadspressen som tappat 

närmare 30 procent av annonseringen under första kvartalet 2009 (Frigyes, 

2009). När nu konjunkturen håller på att vända är det inte lika säkert att 

annonsörerna återvänder till tidningen, annonsalternativen är nämligen många 

för företagen (Hadenius et al, 2008). 

 

Dagstidningarna står inför ett dilemma när de har en upplaga på papper som 

antingen förstärks eller äts upp av sin internetupplaga. Branschen talar om ett 
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slags ”kannibalism” som skulle kunna uppstå där internet ”äter” upp sin 

tryckupplaga om de erbjuder ett gratis innehåll. Det råder delade meningar om 

internet ska ses som ett hot eller ett komplement för papperstidningen. 

Tidningsbranschen har belägg för sin oro eftersom det krävs närmare 20-100 

läsare på internetupplagan för att kompensera förlusten på en enda 

papperstidningsläsare (Herbert och Thurman, 2007).  

 

Dagstidningarnas upplagor har börjat sjunka i allt större utsträckning. En 

oroande syn är att det just är bland de yngre läsarna som prenumerationerna 

minskat mest (Tidningsutgivarna, www.tu.se, 2010). Detta är ett problem som 

utgör en osäkerhet för dagstidningens framtid. Hur kommer dessa framtidens 

läsare kunna bli framtida betalande läsare? Internet har den stora fördelen med 

snabb nyhetsrapporteringen som pappersversionen i nuläget inte kan 

konkurrera om. Problemet engagerar många och debatten om situationen går 

het på diverse internetsidor. Wired’s chefredaktör Chris Andersson uttalade 

exempelvis i en intervju för VA:  

 

”Nyhetstidningens stora problem är att de kommer 18 timmar för sent och 

lämnar trycksvärta på händerna” (Zackrisson, www.va.se, vol 7, 2009). 

 

Betalar allt färre för tidningen minskar intäkterna vilket leder till en mindre 

budget för granskande journalistik, dvs. kvaliteten på nyhetsinnehållet 

försämras. Ett slags betalningsalternativ måste återigen bli attraktivt för 

läsaren, frågan är bara hur och i vilken form? Det som står klart är att 

dagstidningsbranschen står i en förändringens tid och vissa beslut som tas idag 

kommer kanske vara helt avgörande för framtiden. Det är därför vi tar oss an 

denna studie, för att ta reda på vart utvecklingen är på väg. 
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1.3 Syfte 
Vårt syfte är att finna alternativ för en framtida affärsmodell eller 

affärsmodeller för den framtida dagstidningsbranschen. Genom kvalitativa 

intervjuer med tre stora dagstidningar i Sverige, en i Danmark och tre 

välplacerade observatörer inom branschen söker vi svaret på vår 

forskningsfråga. Då det inte finns några vetenskapliga belägg för en framtida 

utveckling kommer denna forskning inte mynna ut i ett ”facit” till en ny 

affärsmodell för tidningen då ingen kan vara säker på framtiden. Dock har 

uppsatsen uppnått sitt syfte då den mynnat ut i förslag till förändringar som 

kan leda till framtida affärsmodeller för dagstidningen. 

1.4  Forskningsfråga 
I vilken riktning kommer dagstidningen att utvecklas och vilka åtgärder skall 

vidtas för att få en fungerande affärsmodell som passar framtidens 

förutsättningar?   
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2.0 Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska referensram vi använt oss av har till syfte att sätta in läsaren i ämnet 
för att informera kring vårt forskningsämne. Teorin har i denna  kvalitativa studie en 
särskild karaktär eftersom teorin och empirin i viss mening bygger på samma 
grunder, dvs tidigare forskning och litteratur. Teorikaptilet är uppdelat i tre kapitel. 
Först ett  inledande teoretiskt perspektivl följt av ett medieekonomikapitel samt sist ett 
kapitel rörande framtiden.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Forskning har gjorts på hur stor betalningsviljan varit i form av 

prenumerationsalternativ på internetupplagor för tidningar. Betalningsviljan 

visade sig vara negativ i detta sammanhang. Anledningarna till detta var bland 

annat att det alltid fanns ett gratisalternativ och tillfrågade personer ansåg inte 

att internettidningen hade något unikt värde att betala för. Dock fortsätter 

personer att köpa papperstidningen vilket i stort har samma innehåll som 

internettidningen vilket indikerar på att det finns andra anledningar som gör att 

ingen är villig att betala för internettidningen. Detta ställer sig Chyi frågande 

till. (Chyi, 2005). 

2.2 Samhällsförändringar 
Människans vardagliga liv präglas av upprepningar, hur man tar sig till arbetet, 

vad man gör när man kommer hem, vad man ser på TV. Enligt Ahrne (2003) 

är det som utgör samhället ett resultat av människors interaktion med varandra, 

alltså de handlingsmönster som gör avtryck och förändrar samhället. En 

människa befinner sig alltid i en viss social position i livet, och positionerna 

förändras i takt med livet. Den sociala positionen förklarar oftast mer av vad 

en människa gör än den psykologiska faktorn. En social position avser 

exempelvis vilket jobb man har, civilstånd, politisk åsikt och ålder. Vidare 
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skriver Ahrne (2003) att människor efter hand hamnar i nya positioner, med 

förändrade handlingsvillkor, då samhället runt omkring förändras. 

 

De nya villkor som samhällsförändringen kommit med innebär förändrade 

förutsättningar i tidningsbranschen, skriver Öhrvall (2009) i den nyutkomna 

boken Gratis?. Hon anser att de som jobbat med medier främst har missat 

förändringen av konsumentrollen. Den passiva konsumtionen av information 

har förvandlats till aktiv medskapande konsumtion där ungefär 25 procent av 

all media inom en snar framtid kommer att vara producerad, redigerad och 

konsumerad av den närmsta umgängeskretsen. Vägen till publik har aldrig 

varit så kort och nära hälften av alla internetanvändare publicerar sina egna 

verk, exempelvis i form av bloggar eller musik. (Öhrvall, 2009) Massmedia 

har numera fått en ny innebörd från vad det varit när begreppet kom till. Förr 

var det ett medium som talade till en masspublik. I och med internet talar 

masspubliken till massmedia i en ständig interaktion. (Lievrouw & 

Livingstone, 2007). 

 

Spridningen av mediematerial är enorm tack vare internet, vilket i grund och 

botten är en positiv effekt. Vissa tidskrifter har nästintill tio gånger så höga 

läseantal som köpare. En knapp femtedel av internetanvändarna tycks även 

vara villiga att betala för sitt digitala innehåll.  Något intressant här är att den 

mest betalningsvilliga konsumentgruppen finns bland de illegala fildelarna. 

Det finns alltså en efterfrågan på bra, enkla och lättillgängliga mediesajter. 

Men för att kunna dra nytta av detta krävs en modern affärsmodell som är 

kopplad till spridningen så att den inte vattnar ur det innehåll som ska 

distribueras. (Öhrvall, 2009). 
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2.3  Postindustriellt samhälle 
Vi befinner oss nu i ett postindustriellt samhälle, även kallat 

informationssamhället. Det typiska för denna tid är att den präglas av nya 

tekniska lösningar konstruerade av människor för att lösa vissa problem eller 

behov i samhället. Det påverkar vår interaktion, dock är det inte givet vilket 

som är den rätta lösningen då teknologin alltid är beroende av de sociala 

sammanhangen. (Ahrne, 2003). 

 

Den skiljelinje som funnits mellan kultur och samhälle har suddats ut enligt 

Dominic Strinati (1992). Förr ansågs media vara en spegel som reflekterade 

det som pågick i samhället. Nu är det som vi ser i spegeln, alltså media, det vi 

definierar som vår verklighet (Strinati, 1992). Den teknologiska utvecklingen 

har gjort att människorna blivit alltmer beroende av de tekniska lösningarna, 

exempelvis inom kommunikation och distribution. Ahrne (2003) menar därför 

att den teknologiska utvecklingen skapar ändrade villkor för företag inom flera 

branscher men även nya handlingsmöjligheter. Så även om internet inte hade 

syftet att vara ett socialt medium i dess födelse står det idag otvetydigt att 

internet främst är ett socialt verktyg och något alla branscher måste hantera 

(Lievrouw & Livingstone, 2007). 

2.4 Medieanvändandet i samhället 
Vårt ökade medieanvändande leder till snabba flöden av information och 

tillgång till nya kommunikationskanaler. Att vi dessutom kan ta del av 

informationen när som helst gör att vi delvis tappar känslan för tid och rum. 

(Strinati, 1992) Medieanvändandet har kommit att bli sex timmar per person 

och dag enligt Tidningsutgivarna (2010). Den ökade konsumtionen av media 

har skapat nya yrken, livsstilar och värderingar. Den styr vad vi tittar på, 
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lyssnar på, hur vi inreder våra hem etc. (Strinati, 1992). 

 

Enligt fig. 1 står internetkonsumtionen för 19 procent 2008 

(Tidningsutgivarna, www.tu.se, 2010). Det är främst de yngre medborgarna 

som skapar nya användningsområden då internet uppmuntrar deras naturliga 

kreativitet och vilja att lära sig. Här skapas deras egna kultur och samhälle. 

(Lievrouw & Livingstone, 2007). Vidare beskriver Lievrouw & Livingstone 

(2007) att internet även har skapat en ”elektronisk generation” som är mer 

demokratisk, mer fantasirik, mer socialt ansvarstagande och bättre informerad 

än de övriga generationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ömsesidiga beroendet mellan annonser och upplaga/räckvidd gör det 

möjligt att utifrån diagrammet, fig 2, utläsa hur medierna klarat sig genom de 

två senaste decennierna. Sedan internet gjorde entré på marknaden har 

medieanvändningen skiftat väsentligt. Storstadspress och kvällspress har det 

gått sämst för, medan TV och landsortspress har klarat sig bättre. År 1997 

Fig. 1 Bruttotid som pers 9-79 år ägnar sig åt massmedier medier (2008) 

 

Källa: Tidningsutgivarna, 
www.tu.se, 2010 
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gjorde internet entré i medielandskapet för att sedan växa till som starkast 

mellan 2004 och 2008 då internet började utkonkurrera andra medier. Det som 

tidningsmedierna tappat främst är de yngre personerna. Jämfört med 1980 har 

prenumeranterna minskat med 16 procent i åldersgruppen 15-24 år (2008). 

(Tidningsutgivarna, www.tu.se, 2010). 

 

  Fig. 2 Reklaminvesteringar i Sverige 1993-2010 

 
Källa: Melesko, 2010, s 15 

 

Trots den negativa trenden för dagspressen läser 84 procent av svenskar 

mellan 15- 79 år någon dagstidning per dag. Figuren visar även hur 

användningen av internet har ökat dramatiskt under det senaste decenniet.  

(Tidningsutgivarna, www.tu.se, 2010). 
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2.5 Tidningsbranschen 
Få branscher har ett så varierat, ständigt växlande och högt tempo som 

mediebranschen. Dess unika korsning mellan kreativitet och affärsverksamhet 

överbryggar en stor mängd segment, företag och aktörer. Kärnan som knyter 

denna industri samman är att det är själva innehållet, som konsumenter vill ha 

och är villig att betala för. (Aris & Bughin, 2009). 

 

Förutom att tjäna pengar på sin produkt spelar även media en viktig roll i 

samhället då den upplyser och filtrerar information samt tar upp ämnen som 

bidrar till en ständig samhällsdebatt. Detta ger dem ett socialt ansvar som de 

måste väga gentemot sin vinstmaximering. Detta betyder att de ofta måste 

hantera aspekter som politiska påtryckningar och maktspel. (Aris & Bughin, 

2009). 

 

Den traditionella industrins intäkter tenderar ofta att gå i cykler medan 

medieindustrin möts av en mycket större osäkerhet. Hjärtat i alla medieföretag 

är att ständigt utveckla en ny slagkraftig produkt. Att dagligen uppfinna hjulet 

på nytt hör till medieföretagens vardag och ofta måste nya produkter tas fram 

varje dag. (Aris & Bughin, 2009). 

  

När omvärlden förändras blir faktorerna som bygger upp affärsmodellen 

annorlunda vilket innebär att en tidigare framgångsrik affärsmodell kan 

degradera och måste överges. En övergiven affärsmodell behöver dock inte 

vara förlorad för alltid. En ny situation i en ny tid kan återvinna den gamla 

affärsmodellen för en gammal eller ny produkt eller tjänst. (Picard, 2002). 
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2.6  Tidningsbranschens nuvarande affärsmodell 
Affärsmodellen för nyhetstidningen visar hur organisationen arbetar, vilka 

fundament nyhetsbranschen står på samt vilka affärsmässiga aktiviteter som 

görs för att få tidningen framgångsrik. En affärsmodell kan beskrivas som 

arkitekturen för produkten, dess service och hur informationsflödet fungerar. 

Den bör även innehålla en plan för hur företaget ska ta betalt för sin 

produktion, distribution, teknik, innehåll, intäkter samt de kostnader för allt 

arbete det innebär för att producera en produkt. (Picard, 2002). 

Arbetsflödet i en tidningsproduktion sker i olika steg som beskrivs i 

nedanstående modell. Det är viktigt att vara medveten om varje steg för att 

effektivisera processen. Varje delmoment i produktionen kan utgöra en 

signifikativ skillnad i investeringar, kostnader och slutresultat. (Picard, 2002). 

 

Fig. 3 Tidningsproduktionens flödesdiagram  

 
Källa: Picard, 2002, s 32 

 

Picard (2002) beskriver att det viktigaste ett företag måste lyckas med är att 

producera det värde som tillfredställer kundens behov och göra det bättre än 

konkurrenterna. Hela den process som krävs för denna slutprodukt kallar 

Picard (2002) för värdekedja. Det är viktigt att värdesätta varje del i kedjan, 

från material (insamling, bearbetning), ledning, marknadsföring, försäljning 

till distributionen. Men det som tillför kärnvärdet i tidningen är trots allt första 

delen av produktionskedjan, dvs. att välja material och producera material, 

organisera samt paketera det. Det är här produktionen görs unikt och 
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konkurrenskraftigt. Sista biten i ledet, distributionen är visserligen viktig, men 

inte värdemässigt central för läsaren. (Picard, 2002). 

2.8 Kärnverksamhet 
Det är själva kärnan i verksamheten som sätter kriterierna för investeringarna, 

företagsstrukturen, processerna samt personalen. Kärnverksamheten (The core 

business) är det som utgör skillnaden mellan de olika medieproduktionerna, 

medan flödesschemat (se Fig. 4) ser ungefär lika ut för de olika tidningarna. 

(Picard, 2002). 

 

Fig. 4 Det elektroniska Publiceringsschemat 

 
Källa: Picard, 2002, s. 40 

 

Tidningarna håller just på att vänja sig vid att gå från en traditionell produktion 

inom tryck och pappersindustrin till en växande, inte helt utvecklad 

affärsmodell. För att förstå utvecklingen måste en tydlig skillnad göras mellan 



 

 

 

  17 (83) 
 

publicering och tryck. Skillnaden är väsentlig i värdet av de två aktiviteterna 

eftersom det förstnämnda handlar om att skapa innehåll, medan det sistnämna 

handlar om att placera innehållet på papper som sedan kan distribueras. 

(Picard, 2002). 

 

Förändringarna som internet har fört med sig har öppnat möjligheter för en ny 

typ av arbetsflöde för publicering. Parallellt med det traditionella 

publiceringssättet har många företag nu valt att publicera på internet. Det 

innebär att affärsmodellen måste vidareutvecklas och inkludera 

internetupplagan som en ny bestående del av verksamheten. (Picard, 2002). 
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3.0 Medieekonomi 
 

Detta kapitel har till syfte att sätta in läsaren i hur dagstidningens ekonomi i 
nuvarande affärsmodell ser ut. Aspekter som bland annat presstöd, 
kostnadsfördelning och annonsstrategier kommer att tas upp. 

3.1 Ekonomi och presstöd för dagstidningen 
Något som är utmärkande för dagstidningar och andra medieföretag som 

befinner sig i den kommersiella sfären är att de jobbar på två marknader. På 

den ena ligger fokus på att sälja annonsutrymme, medan på den andra arbetas 

ett attraktivt innehåll fram för läsaren. Dessa två marknader påverkar tydligt 

varandra. Försäljningen av annonser är beroende av räckvidden, dvs hur 

många tidningar som säljs. Samtidigt är en tidning med mycket lokalt 

annonsmaterial ett mer attraktivt alternativ för läsaren. (Hadenius et al, 2008). 

 

Vidare beskriver Hadenius et al, (2008) att tidningarna är beroende av intäkter 

från båda marknaderna för att få en välmående ekonomi. Annonsmarknaden är 

i sin tur beroende av hur den ekonomiska konjunkturen ser ut i allmänhet. I 

lågkonjunkturer tenderar företag att dra ner på annonseringen vilket i sig 

påverkar tidningarna negativt då dessa intäkter utgör en stor tillgång. 

Fördelningen mellan annonsintäkter och försäljningsintäkter varierar beroende 

på tidningstyp, men för morgontidningarna ligger ofta intäkter från 

annonsförsäljning på 50 procent av den sammanlagda inkomsten. För en del 

större morgontidningar uppgår annonsintäkterna till hela 70 procent. Hur 

attraktivt det är att annonsera i tidningen avgör alltså i stor utsträckning om 

tidningen mår bra rent ekonomiskt sett. (Hadenius et al, 2008). 
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3.2  Annonseringsstrategi 
Medieexpansionen och dess tillökning av kommunikationskanaler har påverkat 

annonsörernas strategi och deras val av annonsplatser både positivt och 

negativt. Nackdelen som annonsörerna ser med internetannonsering är att 

internetanvändarna har många olika sidor att välja mellan per mediekanal 

(vilket kan var en internetsida) och därför har antalet användare per 

mediekanal minskat. (Picard, 2004) Företagen har i sin tur också fler alternativ 

att välja bland, allt från sökordsannonsering som Google till direktreklam 

(Frigyes, 2009). Företagen kan då effektivt nå sina kunder utan mellanhänder i 

och med den nya tekniken (Picard, 2004). 

Fördelen i internetannonsering är att det innebär en lägre kostnad för företagen 

att synas på internet vilket innebär att fler företag ha råd med en annons. 

Företag har på senare tid blivit mer kritiska till deras avkastning för deras 

investering. Internet har gjort det betydligt lättare att mäta effekten av 

investeringen genom att exempelvis se hur många som klickat på annonsen, 

vilket ger ett underlag till framtida marknadsstrategier. Att många små 

annonser kan göra stor skillnad i annonsintäkterna för tidningsbranschen enligt 

”The Long Tale”-principen1.  (Aris & Bughin, 2009). 

3.3 Dagspressens kostnadsfördelning 

Av totalkostnaderna är utgifterna för personal dominerande. Personalen utgör 

ungefär 35 procent av tidningsbranschens kostnader. Åtgärder har gjorts för att 

                                                
1 The Long Tail- principen innebär att det sammanlagda försäljningsvärdet av de småsäljande 
produkterna kan innebära lika stort värde på de produkter som traditionellt ansetts som 
storsäljare. I den elektroniska tidsåldern kan produkter med låga eller inga 
lagerhållningskostnader kan vara värt att satsa på även på produkter i en smal nisch. (Aris. A 
& Bughin. J, 2009)  
 



 

 

 

  20 (83) 
 

skära ner på personalen men det är en känslig åtgärd av tidningarna då 

tidningens kvalitet inte får påverkas negativt. Övriga tunga poster utgörs av 

papper 8 procent och distribution 17 procent. De tre posterna utgör 

tillsammans 60 procent av tidningens utgifter som alla även ökat kraftigt de 

senaste decennierna. Det ska dock nämnas att kostnaderna varierar mellan 

olika typer av tidningar. Distributionen är en större post för 

storstadstidningarna än vad det är för övriga tidningar. (Hadenius et al, 2008). 

 3.4 Det statliga presstödet 
Det bidrag som svenska dagspressen får av staten delas in i tre olika 

stödformer: utvecklingsstöd, driftstöd och distribution. Den största av dessa är 

driftstödet som år 2007 uppgick till hela 430 miljoner kronor till Sveriges 

tidningar. (Hadenius et al, 2008) Driftstödet lämnas till de dagstidningar vars 

hushållstäckning på utgivningsorten är högst 30 procent (Taltidningsnämnden, 

www.taltidningsnamnden.se, 2010). Att flera andratidningar har gått samman 

med förstatidningen menar Hadenius et al, 2008 är ett tecken på att presstödet 

har varit för lågt för att på sikt kunna upprätthålla den lokala 

tidningskonkurrensen. Genom att ägarbilden har förändrats på detta vis har det 

inneburit att två tredjedelar av socialdemokratisk press gått till 

tidningskoncerner som också utger borgerliga tidningar. På så viss upprätthålls 

redaktionell konkurrens på sådana orter. Vidare beskriver Hadenius et al, 2008 

att vid sidan av det direkta presstödet finns den typ av stöd som innebär att 

tidningarna slipper betala vissa skatter och avgifter. Ett exempel på en sådan 

åtgärd är reklamskatten. Dagstidningarna slipper betala skatt på de första 50 

miljoner kronor som kommer från annonsintäkter. Ett annat indirekt stöd som 

förmodligen är det viktigaste är att tidningarna har lägre moms än vad andra 

tryckta medier har.  
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4.0 Framtid 
Detta kapitel kommer behandla en bakgrund till varför den nuvarande 
affärsmodellen är bristande, varför en ny måste skapa,s samt  hur den kan 
förändras.  

4.1 Varför kommer det en kris? 
Nyhetstidningen har funnits i tre århundraden och tack vare statliga bidrag som 

presstöd och bra samhällsklimat har tidningens marknad varit relativt stabil 

under denna tid. Därför har det inte varit nödvändigt med några större 

strategiska insatser från ledningens sida. Resultatet av detta är att medieföretag 

inte av tradition har några strategiska avdelningar avsatta för den här typen av 

stora förändringar. (Picard, 2004). 

Med facit i hand går det idag att se många felprioriteringar som gjorts av 

tidningar i internets tidiga stadium. Dessa felsteg har i sin tur lett till att 

självständiga fristående sidor har vunnit läsare från de ordinarie tidningarna. 

Från den senare delen av 1990-talet till omkring 2002, bestod strategin för 

många tidningar att lägga upp en exakt kopia av den trycka pappersversionen 

på nätet. Detta gjordes i kombination med att prioritera de bästa journalisterna 

enbart till pappersversionen, vilket naturligtvis ledde till att internetupplagan 

uppfattades ha sämre kvalitet jämfört med pappersversionen. Eftersom 

tidningen satte sin prestige på pappersupplagan och inte på nätversionen, 

skapades en lukrativ marknad och de icke tidningsrelaterade nätsidorna på 

internet passade på att ta läsare. (Aris & Bughin, 2009). 

 

Två förhållanden är extra viktiga när media står inför en bedömning av de 

förändringar som sker på marknaden och på de utvecklingsstrategier som 

måste vidtas, nämligen marknadskomplexitet och marknadsturbulens. 
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Marknadskomplexitet beskriver marknaden då den får fler segment, 

konkurrenter eller kanaler vilket ökar kravet på bättre strategier samt effektiva 

planeringsåtgärder. (Picard, 2004). 

 

När framtiden är oviss finns inga klara riktingar för vart en medieorganisation 

skall gå. Marknadsturbulensen ökar osäkerheten vilket gör det svårt att besluta 

om företagets framtid eftersom det är brist på tillförlitlig information. Ju 

mindre information det finns, desto svårare är det att göra säkra och trygga 

beslut. (Picard, 2004). 

 

Dilemmat i en marknadsturbulens är att det tvingar medieföretag till snabba 

lösningar och få ut nya produkter på marknaden. Detta är riskfyllt och kan lika 

gärna leda företagen eller produkterna i graven istället. Den höga osäkerheten 

kombinerat med höga tillverkningskostnader innebär ett komplicerat 

arbetsmönster för mediebranschen. Därför är det viktigt att ständigt övervaka 

marknaden i alla tider för att ha så mycket information som möjligt till att 

underbygga de strategiska besluten. (Picard, 2004). Dessa faktorer är vad 

dagens medieföretag står inför idag. De största influenserna som media måste 

hantera rör utvecklingen av de finansiella marknaderna, utvecklingen och 

förbättringen av kommunikationsstrukturerna samt övriga 

samhällsförändringar.  

 

Ny kommunikationsteknik och ny informationsspridning leder till att media får 

en förändrad roll än tidigare på grund av följande faktorer: produktion och 

förpackning, datorer och mjukvara samt telefoni. Detta förändrar hela 

kommunikationsprocessen eftersom den har större utrymme idag och når fler 

människor. Snabbheten och räckvidden gör att många fler personer har 
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möjlighet att påverka innehållet och det går att få tag i specifikt innehåll 

lättare. Det nya mediet har väsentligt ökat kommunikationsmöjligheterna, 

kanalerna har blivit fler vilket resulterat till färre antal användare per medium. 

(Picard, 2004). 

4.2  Betalningsalternativ på internet 
Idag har tidningar en mycket större insikt i vad som krävs för att vara ett 

slagkraftigt och konkurrenskraftigt alternativ på Internet. Traditionella 

journalister hade förr en tendens att spara sin ”stories” till morgondagens 

tidningsupplaga hellre än att lägga ut den direkt på internet. Detta är något som 

idag har förändrats radikalt i och med den ökade konkurrensen. Idag är det allt 

fler journalister som utnyttjar fördelarna med internet att ständigt vara 

uppdaterade och väljer därför att släppa sina "storys" där istället. (Aris & 

Bughin, 2009) Att spara innehållet för en tryckversion menar Herbert och 

Thurman (2007) inte kommer uppmuntra läsarna att gå till pappersversionen, 

utan snarare till andra nyhetssajter.   

 

Endast en tiondel av intäkterna kommer dock från internet enligt Herbert och 

Thurman (2007), som tittat på betalningsvilligheten på tidningarnas 

internetupplaga. I deras undersökning på tolv brittiska tidningar hade en av 

tidningarna tappat enorma läsarsiffror då de introducerade sin betalningsspärr 

för artiklarna. Dessutom isolerade sig tidningarna då de hindrade spridningen 

från bloggar etc. Utan läsare tappade de annonser och kontentan blev att de 

skulle tjäna mer på gratis innehåll och få intäkterna från annonseringen.  

 

En strategi som redan tillämpas av New York Times är ett registreringskrav 

för att läsa tidningen. Den information som tidningen då får från sina läsare 
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kan göra annonseringsalternativet mer attraktivt eftersom de erbjuder en 

skräddarsydd målgruppsanpassning till sina annonskunder. (Herbert och 

Thurman, 2007). 

4.3  Tidningens mervärde 
För att få betalande läsare måste framtidens mediebolag bevisa sitt mervärde, 

dvs att det material som tidningen levererar är värt att betala för. De 

mervärden det talas om är värden som erbjuder trovärdighet och djupgående 

analyser i ett medieinnehåll enligt Öhrvall (2009), ansvarig för innovation och 

utveckling inom Bonnier.  

 

En strategi för att belysa mervärdet kan även vara att nischa sin verksamhet 

menar Aris och Bughin (2009). Vidare beskriver de att företag kan bli mer 

framgångsrika om de satsar på att nischa underprodukter till särskilda 

målgrupper genom en brand extension, dvs en märkesutvidgning. Något som 

Herbert och Thurman (2007) även poängterar är de olika fördelarna som 

papperstidningen och webbupplagan har då de är olika produkter med olika 

behov. Papperstidningen är mer bärbar, taktil och flexibel medan research, 

snabb uppdatering samt arkivmöjligheter är bättre anpassade på internet. 

(Herbert och Thurman, 2007). 

4.4  Nya roller för mediebolagen 
Öhrvall (2009) beskriver nya roller som kan komma att växa fram för 

mediebolagen då en stigande efterfrågan vuxit fram i att få guidning och 

analyser i ett medium som har trovärdighet. Moderatorn, lägerelden och 

fördjuparen är några av dem som kan vara framtidens roll för journalistkåren. 

(Öhrvall, 2009). 
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En moderator kan beskrivas som en sakkunnig ordförande eller 

diskussionsledare vid paneldebatter (Dagens Nyheter, www.dn.se, 2010) Som 

moderator förflyttas journalistens roll från skildrande och tolkning av 

händelser, till att identifiera bäst lämpade personer i en nyhetsrelaterad 

frågeställning i syfte att stödja deras rapportering i nyhetshändelsen. Detta 

fenomen finns idag bland annat på sajten Newsmill som bygger på att 

redaktionen väljer ut påståenden, argument och budskap från unika människor 

med personliga erfarenheter eller unik kompetens som i sin tur får sin röst 

publicerad. Därefter är debatten initierad bland användarna. (Öhrvall, 2009). 

 

Upptäckaren är den som i dagens massmedieutbud kan välja ut, förpacka och 

förenkla kvalitetssäkrat material. I ett tidspressat schema där tid ses som 

pengar kan det i flödet av innehåll vara svårt att gallra vad som passar oss bäst. 

Då intar upptäckaren rollen som guide, både användargenererat och 

professionellt för att ta användaren dit hon kanske inte ens själv visste att hon 

ville. Liknande företeelser sker just nu inom musikbranschen där 

”playlistfunktionen” väljer ut ny musik som den tror kan passa användaren. 

(Öhrvall, 2009). 

 

Lägerelden menar Öhrvall (2009), är en metaforisk liknelse på en händelse att 

samlas kring, en stor medierapportering exempelvis. Därifrån får vi 

gemensamma referenspunkter och samtalsämnen att diskutera med våra 

vänner. Ju mer nischad publik media får desto mer betydelsefull blir 

lägerelden. Det finns en skillnad mellan det snabba mediet, exempelvis 

bloggarna, och den mer långa berättelsen som ger djupgående analyser. Båda 

former av medier behövs även i framtiden, men respektive affärsmodell 

kommer att se annorlunda ut eftersom framställningskostnaderna ser olika ut. 
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Vidare tror Öhrvall (2009) att lättillgängliga produkter i annonsfinansierade 

gratisformat kommer vara efterfrågade i den tidseffektiva framtiden. Samtidigt 

kommer det efterfrågas högkvalitetsprodukter från media till stunder som 

avsätts för vila. De stunderna värderas högt och grundar för en högre 

betalningsvilja. (Öhrvall, 2009). 
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5.0 Metod  
Metodavsnittet är indelat i två kapitel, Metod och Kvalitetsdiskussion. I detta 
första avsnitt redogörs för vilken metod vi har använt oss av för att komma 
fram till de slutsatser vi senare i uppsatsen kommer att presentera. Vi kommer 
bland annat beskriva och förklara de strategiska val vi har gjort under 
arbetets gång. Detta för att på ett tydligt vis förklara hur vi har tänkt i de olika 
valsituationerna men även för att göra vår studie så transparent som möjligt.  

5.1 Ansats och vetenskaplig grundsyn 
När vi började vår forskning var vi tvungna att ställa oss frågan utifrån vilken 

ansats vi ville angripa vårt forskningsproblem. Forskarens arbete går ut på att 

skapa teorier som ska ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. 

Med andra ord kan det sägas att det handlar om att relatera teori och verklighet 

till varandra. För att göra detta kan forskaren arbeta deduktivt, induktivt eller 

abduktivt. (Patel & Davidson, 2003). 

 

Efter att ha studerat de tre olika ansatserna bestämde vi oss för att arbeta efter 

den deduktiva metoden. Ett deduktivt tillvägagångssätt kan kännetecknas vid 

att forskaren utifrån allmänna principer och redan befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda händelser. Ur den teori som redan finns kopplas sedan 

hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Objektiviteten i 

forskningen kan stärkas med ett deduktivt arbetssätt eftersom utgångspunkten 

tas i en redan befintlig teori. På så vis kan forskningen bli mindre färgad av 

den enskilde forskarens egna uppfattningar. (Patel & Davidson, 2003) För oss 

var det mycket viktigt att först skaffa oss kunskap om tidningsbranschen, dess 

begreppsapparat samt affärsmodell för att på så vis öka förståelsen för dess 

komplexitet. Detta gav oss möjligheten att angripa vårt forskningsproblem 

med relevanta frågeställningar.  
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5.2  Olika typer av kvalitativa intervjuer 
När vi hade bestämt oss för att grunda vår empiri på kvalitativa intervjuer var 

vi i följande steg tvungna att ta ställning till hur vi ville genomföra dem. Det 

som definierar olika sorters kvalitativa intervjuer är den centrala aspekten i 

vilken grad frågornas innehåll och ordningsföljd är förutbestämda. Ofta brukar 

man benämna tre typer av kvalitativa intervjuer: ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade. (Helland et al. 2003). 

  

Efter noggrant övervägande och studerande av teori ansåg vi att de 

förstnämnda två (ostrukturerade samt semistrukturerade) intervjuformerna inte 

skulle gynna vårt syfte med intervjuerna. De kanske hade varit mer 

användbara vid förberedande samtal med intervjuobjekten men det tillät inte 

den begränsade tid som uppsatsarbetet löpte över. Det som främst fällde 

avgörandet var problematiken i att analysera innehållet på ett bra sätt. Utan 

möjligheten att kunna göra en väl genomförd analys skulle det leda till 

ytterligare komplikationer i arbetet med att dra välgrundade slutsatser. Därför 

ansåg vi att den lämpligaste formen för våra intervjuer var den strukturerade 

typen. En strukturerad intervju sker på så vis att intervjuaren ställer frågor till 

intervjuobjektet som definierats på förhand, gärna efter ett schema, medan 

svarsmöjligheterna är relativt öppna. Intervjuformen är lätt att sammanställa 

och analysera och kan även lätt preciseras i tabeller om det skulle vara 

lämpligt. När en intervju genomförs är det vanligast att en person i taget 

intervjuas.  (Helland et al, 2003). 

 



 

 

 

  29 (83) 
 

 

5.3 Vilka har intervjuats? 
I vår studie har sammanlagt sju stycken intervjuer genomförts enligt nedan: 

  

Dagstidningar: 
• Norrköpingstidningen (NT), Anders Nilsson, Publisher (chefredaktör) 

• Sydsvenskan, Daniel Sandström, Chefsredaktör 

• Göteborgs-Posten (GP), Per Andersson-Ek, (redaktionell 

utvecklingschef)  

• Politiken (Danmark, Köpenhamn), Stig Kirk Ørskov, (Chefredaktör) 

 

Välplacerade observatörer: 

• Tidningsutgivarna, Jon Goland, Innovation och utveckling 

• Prime, Jonas Hellman, Marknadsanalytiker tidningsbranschen USA 

• Internationella handelshögskolan i Jönköping, Stefan Melesko, docent i 

medieekonomi  

 

5.4 Varför stora dagstidningar? 
Som tidigare framkommit har vi valt att studera större dagstidningar men 

varför just tidningar som befinner sig i storstadsregioner? I en artikel skriven 

av Stefan Melesko, hämtat ur publicistklubbens årsbok (2010) beskriver han 

hur dagspressen idag har satts under press beroende på tappade prenumeranter 

och nya mediekanaler på marknaden. Vidare beskriver han att storstadspressen 

har problem medan de mindre tidningarna på landsorten klarat sig bättre. Detta 

gjorde det för oss mer intressant att studera storstadspressen då deras situation 

är mer kritisk. De tre svenska dagstidningarna (Sydsvenskan, Göteborgs-
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Posten och Norrköpingstidningen) vi har valt att studera berör ett mycket stort 

geografiskt område och därigenom ett stort läsantal. Kriterierna för dessa tre 

tidningar har varit att de inte skall ha något presstöd, förutom den mindre del 

moms alla tidningar i Sverige behöver betala för reklamintäkter. Med det så 

menar vi främst att tidningen inte skall ha något subventionerat stöd från staten 

i form av pengar. De tidningar som vi har valt att studera i Sverige är därför 

ledande inom sin region, även kallade förstatidningar.  

 

Den danska tidningen Politiken valdes för att vi ville få en inblick hur en 

tidning utanför Sveriges gränser såg på vår forskningsfråga. Vi hade även fått 

rekommendationer om att Politiken låg långt fram i utvecklingen gällande nya 

strategier för tidningsbranschen vilket vi såg som positivt.   

 

De personer som vi har fått möjlighet att intervjua på respektive dagstidning är 

inte på något vis slumpmässigt valda. När vi ställde förfrågan om intervju till 

dessa aktörer frågade vi även vem inom organisationen som sågs som bäst 

lämpad för att kunna belysa vårt forskningsproblem. Den person som 

rekommenderades har sedan intervjuats.    

5.5 Varför välplacerade observatörer?  
Förutom dagstidningar har vi även intervjuat välplacerade observatörer. Detta 

gjordes för att försöka få en mer nyanserad bild av vårt forskningsproblem. 

Dessa personer valdes ut efter rekommendationer från vår handledare men 

även efter att vi själva sökt bland forskningsartiklar m.m. För att ytterligare 

skapa nyansering är dessa personer inriktade på olika områden. 

Tidningsutgivarnas Jon Goland samt docent Stefan Melesko är främst 

inriktade på den svenska marknaden, medan Jonas Hellman har större kunskap 
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gällande tidningar i utlandet och då främst USA. Detta ansåg vi borde bidra 

med intressanta infallsvinklar på vårt forskningsproblem.    

5.6 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
Patel & Davidson (2003) beskriver i boken forskningsmetodikens grunder att 

beteckningarna kvantitativt och kvalitativt syftar till hur man väljer att 

frambringa, utveckla och analysera den information som samlats in. Vidare 

beskriver de att det som är avgörande för vilken inriktning som väljs att arbeta 

efter är hur forskningsproblemet är formulerat. Beroende på vad vi vill veta 

och vilken kunskap vi söker formar det valet om forskningen skall bedrivas 

kvantitativt eller kvalitativt.  

 

Med kvantitativt inriktad forskning avses sådan forskning som innefattar 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska utvecklings- och analysmetoder. 

(Patel & Davidson, 2003) Till vårt forskningsobjekt har vi valt att arbeta efter 

en kvalitativ inriktning just för att vår forskningsfråga lämpade sig bäst för den 

typen av forskning. Med kvalitativ inriktning avser man sådan forskning där 

datainsamlingen fokuserar på så kallad ”mjuk” data. Sådana värden samlas 

ofta in vid kvalitativa intervjuer och tolkande analyser samt även vid verbala 

analysmetoder av textmaterial. (Patel & Davidson, 2003). 

5.7  Varför kvalitativa intervjuer? 
Helland et al, (2003) skriver att det alltid är forskningsprojektets perspektiv 

och frågeställningar samt resurser och undersökningsobjekt som är avgörande 

för vilken metod som skall väljas. I vårt tillvägagångssätt har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Helland et al, (2003) beskriver att med rätta 

förutsättningar kan kvalitativa intervjuer har flertalet fördelar. Mötet och 

samtalet med en person ger oss de bästa förutsättningarna att ta del av vad den 
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intervjuade känner och tänker (Kylén, 2004). På så vis kan intervjuaren få 

tillgång till sådan information som annars skulle vara svår få. Vårt största mål 

med intervjuerna var att få fram vad intervjuobjektet hade för syn och tankar 

på vår frågeställning. Intervjuaren kan även prova egna hypoteser under 

intervjuns gång vilket kan leda till intressanta infallsvinklar. Genom samtal 

kan den som intervjuar även ta del av intervjuobjektets samtalssätt och 

begreppsapparat vilket sedan kan underlätta tolkningen. (Helland et al, 2003) 

Vidare skriver Helland et al, (2003) att metoden kan kombineras med andra 

kvalitativa och kvantitativa ansatser i forskningsprojektet. Avsikten med 

kvalitativa intervjuer är att hämta information eller att bli informerad av den 

som intervjuas i stället för att på förhand mäta definierade variabler. Under 

intervjun är tanken att intervjuaren skall informeras om reflektioner, insikter 

och värderingar som intervjuobjektet förvaltar. (Helland et al, 2003). 

5.8  Genomförande A-Ö 
Hela arbetsprocessen började med att vi strukturerade upp en klar tidsplan för 

arbetets gång, detta för att få en så effektiv arbetsfördelning som möjligt. 

Nästa steg blev för oss att identifiera ett forskningsproblem som kändes 

intressant och relevant för just det ämne vi valt att studera. När det var 

formulerat satte vi oss in i relevanta teorier kring ämnet just för att skaffa oss 

en god teoretisk grund att utgå ifrån. Detta var viktigt för oss då det spelade 

stor roll vid när vi skulle formulera frågor för de intervjuer vi planerat att 

genomföra. När det var gjort fortlöpte arbetet med att upprätta en kontakt med 

våra tänkbara intervjuobjekt. Kontakten upprättades via e-post där vi beskrev 

vad vår forskning kretsade kring samt en förfrågan om de ville medverka. En 

tid bestämdes som skulle passa oss båda då intervjun kunde genomföras. Fyra 

av intervjuerna gjordes via telefon i radiostudion på Linnéuniversitetet i 
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Kalmar. På grund av en spärr för utlandssamtal kunde vi dock inte genomföra 

våra utlandsintervjuer i universitetets lokaler. Därför intervjuades Jonas 

Hellman i New York via Skype2, (hemma hos Ella Lauberts) och med den 

danska dagstidningen Politiken gjorde vi istället en e-postintervju. Intervjun 

med tidningsutgivarna (Jon Goland) skedde på plats i Stockholm. Samtliga 

intervjuer, förutom e-postintervjun med Politiken, spelades in och var i 

genomsnitt mellan 20-30 minuter långa. När detta var gjort blev nästa steg att 

transkribera samtliga intervjuer till skriven text. Efter detta gjorde vi en 

renskrivning av materialet där oväsentliga delar togs bort i försök att korta ner 

texterna utan att förlora dess kärna. Det är dessa texter som sedan presenteras i 

resultatdelen av uppsatsen. Inför analysarbetet började vi med att skriva ut hela 

textmaterialet på papper. Detta gjordes för att lättare kunna läsa igenom 

texterna flera gånger med ”pennan i hand” så att markeringar och 

understrykningar kunde göras. På detta vis försökte vi finna mönster i resultat 

från intervjuerna. Resultatet har sedan analyserats utifrån teorin i förhållande 

till vårt forskningsproblem. Därefter sammanfattades resultatet i 

slutdiskussionen där vi utifrån våra egna tankar har resonerat och spekulerat 

kring vårt resultat. 
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6.0  Kvalitetsdiskussion   

 
I metodens andra kapitel diskuteras kvaliteten genom hela forskningsstudien. 
Detta för att stärka trovärdigheten och belysa de aspekter som kan ha 
påverkat forskningens resultat. Vi kommer därför resonera kring relevanta 
begrepp för att ytterligare öka studiens transparens. 

 

6.1  Reliabilitet och Validitet 
I kvalitativa studier tillämpas begreppen reliabilitet och validitet men de har 

inte samma innebörd som i kvantitativ forskning. (Patel & Davidson, 2003) Vi 

har därför utgått ifrån ett kvalitativt förhållningssätt till de båda begreppen i 

den vidare diskussionen om kvaliteten i vår studie. Patel & Davidson (2003) 

skriver att i kvantitativa studier innebär validiteten att vi mäter det vi avser att 

mäta, vilket kan stärkas med god teoretisk bakgrund, bra mätinstrument och 

god noggrannhet. I kvalitativa studier är målet istället att tolka och förstå 

innebörden, anträffa nya företeelser eller att skildra uppfattningar. Begreppet 

validitet gäller i en kvalitativ undersökning bättre uttryckt hela 

forskningsprocessen. Vidare beskriver Patel & Davidson (2003) att även 

begreppet reliabilitet får en annan innebörd i kvalitativa undersökningar. Om 

vi exempelvis intervjuar en person ett flertal gånger men får olika svar skulle 

det i en kvantitativ undersökning ses som ett tecken på låg reliabilitet. Dock så 

behöver inte vara fallet i en kvalitativ undersökning. Orsaken till detta kan 

vara att den intervjuade har fått nya insikter, ändrat ställning i frågan, att 

stämningsläget är ett annat etc. Detta behöver inte vara ett tecken på låg 

reliabilitet för en kvalitativ forskningsprocess utan reliabiliteten bör istället ses 

mot bakgrund av den unika situationen.  Om frågan lyckas fånga det unika i en 

intervju och det framhåller sig i variation i svaren är det viktigare än att alltid 

samma svar erhålls. (Patel & Davidson, 2003) I kvalitativa studier är alltså de 



 

 

 

  35 (83) 
 

båda begreppen reliabilitet och validitet sammanflätade och därför kommer vi 

vidare bara att diskutera kring validiteten i vår uppsats.  

 

Validiteten skall som ovan nämnts genomsyra hela forskningsprocessen och 

om den har gjort det i vår kvalitativa studie kan helt klart diskuteras. Patel & 

Davidson (2003) skriver att validiteten kan yttra sig i hur forskaren förmår att 

tillämpa sin förförståelse igenom hela forskningsprocessen. Om vi har lyckats 

med detta är svårt för oss själva att bedöma på ett objektivt sätt. Dock anser vi 

att vår utbildning media management skapar en mycket god grund att stå på 

gällande medieorganisationers arbetsflöde, vilket vi menar ger goda 

förutsättningar för denna typ av forskning som vårt forskningsproblem belyser.    

6.2  Rätt urval? 
Syftet med vår forskningsstudie är att få en uppfattning om hur den svenska 

dagstidningen kommer att utvecklas i framtiden. Det som då kan påpekas är att 

Stockholmsregionen inte finns representerad bland forskningsstudiens 

undersökta dagstidningar. Det är något vi är medvetna om, men Stockholms 

förstatidning (DN) hade dessvärre inte resurser till att medverka i studien. Det 

hade varit intressant att ha med Dagens Nyheter i forskningsstudien då deras 

utsagor säkerligen hade kunnat bidra med ytterligare infallsvinkar.  

6.3  Relevanta teorier? 
När det gäller datainsamlingen kan validiteten kopplas till om forskaren 

lyckats skapa sig en tillräckligt god grund för att göra en trovärdig tolkning av 

den studerades tillvaro. (Patel & Davidson, 2003) Vi började 

forskningsprocessen med att studera teori kring vårt forskningsobjekt just för 

att skapa en god teoretisk grund inför intervjuerna. Som tidigare nämnts kallas 

detta att arbeta efter den deduktiva ansatsen. Men kan vi veta att den teori som 
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just vi har studerat är relevant? Det finns givetvis en risk med den deduktiva 

ansatsen. Patel & Davidson (2003)  skriver att en fara ligger i att den befintliga 

teori som forskaren utgår från kan förblinda och rikta forskningen så att nya 

intressanta ting inte upptäcks. Vi har baserat vårt teorival utifrån 

rekommendationer dels från vår handledare och dels från vår 

programansvarige. Vidare har vi även själva letat information just för att stärka 

forskningen ytterligare. Vi anser därför att vi har angripit vårt 

forskningsproblem utifrån en stor bredd vilket borde minska risken för att bli 

förblindade samt att ha missat relevanta teorier. Dock är det något som vi inte 

helt kan utesluta.  

6.4  Fungerar kvalitativa intervjuer?  
Som metod för datainsamlingen har vi som tidigare nämnt använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Vi är medvetna om att det bästa resultatet hade 

framkommit av att vara på plats rent fysiskt hos alla våra intervjupersoner 

eftersom vi då hade kunnat ta del av fler kännetecken i form av ansiktsyttryck, 

kroppsspråk, miljöintryck etc. Dock på grund av begränsad tid och resurser 

hade vi inte möjlighet till detta under de tio veckor som vi haft på oss. Vidare 

ser vi att vi har fått tillförlitliga svar från våra intervjupersoner via 

telefonintervju, på plats, där de har fått möjlighet att uttrycka sig fritt på våra 

öppna frågor.  Eftersom vi hade tillgång till mycket goda 

inspelningsmöjligheter i studio där båda personer kunde ställa frågor till 

intervjupersonerna ser vi inte detta som något större förlust. Vidare skall 

nämnas att vi i intervjun med Politiken har använt oss av en e-postintervju. Vi 

är medvetna om att förmågan att kommunicera begränsas på detta sätt, främst 

eftersom vi inte kan ställa några följdfrågor till intervjupersonen. Dock hade 

en telefonintervju varit svår att genomföra eftersom språkbarriären hade 
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inneburit ett hinder för oss. För att styrka trovärdigheten i vår undersökning 

valde vi att ta det säkra alternativet med skriftliga svar på danska istället för en 

ljudupptagning, då skriften kunde översättas på ett mer tidseffektivt sätt. 

6.5  Har vi ställt rätt frågor? 
Vid genomförandet av intervjuerna arbetade vi efter ett antal grundläggande 

frågor som fungerade som ett slags ramverk för intervjuns inriktning. Frågan 

vi då bör ställa oss är om vi har ställt rätt frågor för att få svar på vårt 

forskningsproblem? De grundläggande frågeställningar som vi har arbetat efter 

är: 

 

1. Vad är orsakerna till det sviktande prenumerationsantalet för 

papperstidningen? 

2. Hur kan tidningarna ta betalt för sina tjänster? 

3. Hur kan tidningarna behålla, respektive skaffa nya läsare/ prenumeranter? 

4. Finns det någon ny tekniskt lösning som gör prenumerationsalternativet mer 

attraktivt? 

5. Hur ser trenderna ut internationellt respektive nationellt? Kan man 

applicera internationella trender på Sverige? 

6. Hur tror du framtidens affärsmodell för tidningsbranschen kommer se ut?    

 

Frågorna följdes upp med följdfrågor beroende på hur pass uttömmande svaret 

var från vårt intervjuobjekt. Följdfrågorna var inte på något vis nedtecknade 

vilket kan ses som en svaghet i våra intervjuer. Med detta menas att våra 

intervjuobjekt inte har fått exakt samma följdfrågor vilket kanske hade kunnat 

påverka deras svar i positiv riktning. Det hade säkerligen även varit lättare för 

oss att se kopplingar mellan de intervjuades svar. Dock så ansåg vi inte att 
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intervjuernas huvudsakliga syfte bestod i att föra in frågorna i något slags 

protokoll, utan istället försöka fånga det unika i varje intervju.   

6.6  Påverkan vid transkribering? 
Alla intervjuer har spelats in, förutom den som gjordes via e-post där vi fick ett 

skrivet dokument. Detta gjordes för att få en enkel och korrekt transkribering 

av texterna. Dock bör en del saker belysas vid transkriberingsprocesser. Patel 

& Davidsson (2003) skriver att i transkriberingsprocessen sker ofta en mer 

eller mindre medveten påverkan på materialet som skall användas till 

analysen. Främsta skillnaden är att talspråk och skriftspråk, inte är samma sak. 

Grundläggande moment i vanligt tal som gester, mimik, ironi, betoningar m.m. 

försvinner vid transkriberingen av talet till text. Vidare kan även talspråk 

karaktäriseras av grammatiska fel och ofullständiga meningar. Detta kan i sig 

locka den som transkriberar tal till text att med punkter och kommatecken 

bilda meningar, hoppa över pauser etc. för att göra texten mer tydlig och 

underhållande än vad det verkliga samtalet var. (Patel & Davidsson, 2003) Det 

är viktigt att belysa att våra transkriberade texter som presenteras i resultatet, 

inte på något vis är exakta kopior av de inspelade intervjuerna. Diskussioner 

som vi inte anser relevanta för vår frågeställning har därför inte tagits med i 

resultatet. Detta främst för att de fullständiga intervjuerna skulle tagit för stor 

plats i uppsatsen men även för att de skulle ha gjort det mycket mer besvärligt 

för läsaren att gå igenom textmaterialet. Detta är en mycket viktig aspekt att 

belysa då vi inte helt kan utesluta att detta kan ha påverkat vår slutsats. Vi vill 

dock understryka att det som sägs i resultatet inte på något vis är ryckt ur sitt 

sammanhang. Det material vi valt att ta bort består endast i sådana avsnitt som 

inte alls berör vår frågeställning. Vi har under hela transkriberingsprocessen 

försökt att på bästa vis återskapa den atmosfär som uppstått under den verkliga 
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intervjun, utan att göra alltför mycket omskrivningar av det inspelade 

materialet. Vi har därför försökt att finna en balans mellan citat från 

intervjuobjektet och kommenterande text. Detta främst för att skapa 

transparens i intervjuerna men även för att låta läsaren bilda sin egen 

uppfattning gällande trovärdigheten.     

6.7 Flera olika datakällor 
För att nyansera och skapa bredd i vår studie har vi valt att arbeta med 

triangulering. Triangulering kan ske på många olika sätt. Vid datainsamlingen 

kan flera olika metoder användas som t.ex. intervjuer, dagböcker, 

observationer och dokument. Informationen från dessa vägs sedan samman för 

återge en så fyllig bild som möjligt. Vidare kan triangulering innebära att 

forskaren väljer flera olika datakällor för insamlandet av information. 

Datakällorna kan variera i olika personer, platser eller tidpunkter där det 

aktuella fenomenet yttrar sig. Forskaren kan då studera hur fenomenet artar sig 

i olika sammanhang för att på så vis kunna tolka variationen hos detta. (Patel 

& Davidson, 2003) För att stärka validiteten studien igenom har vi därför 

intervjuat personer som kan belysa oss med olika infallsvinklar av vårt 

forskningsproblem. Detta anser vi är en stärkande faktor till vår forskning. Av 

de intervjuer vi har genomfört är tre av rösterna från stora dagstidningar, tre av 

dem är välplacerade observatörer samt en är från den danska tidningen 

Politiken.    

6.8  Att spå om framtiden? 
Vår metod har gått ut på att sammanställa ett antal kvalitativa intervjuer med 

personer som är insatta i ämnet. Eftersom det rör sig om personer som arbetar 

med utveckling och innovation eller är chefredaktörer med huvudansvar skulle 

man kunna kalla dem experter i ämnet. Dock kan ingen, hur kunnig man än är 
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i ämnet, förutse framtiden. Det går bara att titta tillbaka i mediehistorien. 

Experter är inte alltid rätt ute och den som gör spådomar om framtiden har att 

göra med mycket oförutsedda händelser i samhället. Förändringar i politik, 

ekonomi, kultur demografi, samhälle och teknik är faktorer som väsentligt 

påverkar företagen. Vissa ekonomer hävdar att det är helt orimligt att över 

huvudtaget bedriva forskning om framtiden eftersom det saknar vetenskaplig 

grund. (Picard, 2004) Syftet i vår forskning är dock inte att komma fram med 

ett givet svar utan att se hur tendenserna ser ut. Vi menar inte att detta är 

framtiden, utan vi vill helt enkelt göra en omvärldsanalys med hjälp av insatta 

personer.  

6.9  Analysarbetet 
I analysarbetet har vi arbetat med att koppla samman resultatet av våra 

intervjuer med tidigare teoretiska perspektiv. Vi vill framhålla att vi endast 

belyst sådant som berör vårt forskningsproblem. Helland et al (2003) skriver 

att data och deras analys måste förankras i överordnade frågeställningar och 

teoretiska perspektiv. Forskaren måste även finna vilken relevans olika typer 

av data har för studiens forskningsproblem. Vidare beskriver Helland et al 

(2003) att det i en del fall kan vara svårt för forskaren att bedöma vilka utsagor 

och gärningar som kan tas med i forskningsrapporten. Det kan röra sig om 

forskaren skall skriva det okontroversiella eller det kontroversiella? Detta 

menar Helland et al (2003) främst beror på vad frågeställning är och det 

analysen fokuserar på. Frågan är då om vi har lyckats med att belysa allt som 

rör vårt forskningsproblem? Det som vi har valt att lyfta fram i analysen utgår 

från våra egna tolkningar i förhållande till vårt forskningsproblem. Det kan 

därför finnas andra tolkningsalternativ som undgått oss, detta främst för att vi 

alla har olika förförståelse. Detta är ett problem som vi är medvetna om, men 
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som dock är svårt att undvika i all kvalitativ forskning. För att förtydliga det vi 

har valt att lyfta fram i analysen har vi utgått från våra intervjufrågor. Detta 

främst för att läsaren skall förstå i vilken kontext teoretiska perspektiv och 

uttalanden befinner sig i.       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

7.0  Resultat 
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I detta kapitel redovisar vi resultatet från de kvalitativa intervjuerna med syfte 
att ta reda på de tillfrågades åsikt om tidningsbranschens framtida 
affärsmodell. Vi kommer presentera tidningarnas branschorganisation: 
Tidningsutgivarna, en branschkunnig från New York, en docent inom 
medieekonomi och de tre storstadstidningarna: Göteborgs-Posten, 
Norrköpingstidningen och Sydsvenskan. Efter redogörelsen av intervjuerna 
presenteras undersökningens analys och slutdiskussion. 

 

7.1  Tidningsutgivarna, Jon Goland 

 
”Varför nischa tidningen till tio procent när tidningen redan når så många?” 

 

Med en åttaårig bakgrund som PR-konsult jobbar Jon Goland numera på 

Tidningsutgivarna, en branschorganisation som hjälper tidningarna med att 

bygga upp en kunskapsbank av exempelvis konsumentbeteenden som 

förändras i takt med att medielandskapet utvecklas. Goland arbetar idag med 

innovation och utveckling. 

 

Den information som förr var utelämnad för papperstidningen finns nu fritt 

tillgänglig för alla. Tidningens sviktande prenumerationsantal beror bland 

annat på att dagens unga tar längre tid på sig att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Först när de stadgat sig och möjligtvis bildat familj börjar en 

tidningsprenumeration bli aktuell. Senare stabilisering leder till senare 

prenumerationsstart och tidningen tappar de yngre prenumeranterna.  

 

Lågkonjunkturen har också varit också en bidragande orsak, menar Goland. 

Nu är dock konjunkturen på väg uppåt och tidningarna kommer att återhämta 
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sig bitvis. Annonsmarknaden på internet har dock inte utvecklat sig i den 

utsträckning man har trott.  

 

Det lär satsas mycket på annonser på internet, tror Goland, då det finns många 

fördelar med detta. Exempelvis sker allt i realtid på internet och en annons 

som inte passar kan bytas direkt. En annan fördel är att det är möjligt att 

matcha en annons till en passande artikel med hjälp av ordigenkänning på 

artikeln. Tekniken tillämpas redan idag, liksom en annan metod som går ut på 

att samla information om användaren genom exempelvis ”cookies” vilket ger 

träffsäkra annonser.  

 

Klick per view kallas tjänsten som tar betalt per artikel. Aftonbladet är ledande 

inom detta i Sverige och tillämpar även prenumerationstjänster. Goland 

berättar att fler tidningar följer denna utveckling för att eventuellt komma 

igång med testversioner till hösten.  Dock är det osäkert hur mycket detta 

kommer att ge på sikt rent ekonomiskt eftersom det prövats förut med 

tveksamma resultat. Läsarna kan skrämmas iväg vilket är oattraktiv för 

annonsörerna som vill ha stor räckvidd. Dessutom avskärmas det samtal som 

sker på internet då en betalningsmodell skulle hindra spridningen av bland 

annat artiklar.  

 

Den prenumererade upplagan kommer att sjunka, tror Goland och resultatet av 

det blir en dyrare tidning samt nya intäktskällor för att fortsätta vara relevant 

och bevara kärnvärdena i tidningen. Ett exempel på ett sådant värde på en 

papperstidning som skiljer sig från internet är den översikt som går att få i 

papperstidningen. Likaså känslan av att fysiskt ta i papper. Därför tror Goland 

på att särskilja pappersupplagan från internetupplagan väsentligt så att 
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innehållet inte är så lika som de är nu. På internet letar användaren upp 

information som den själv vill ha. Denna skräddarsydda information riskerar 

att leda till ett tunnelseende av nyhetsflödet. Fördelen med papperstidningen är 

då att du får en allsidig information av sådant du inte hade letat efter på 

internet.   

 

Läsplattor har setts som en andra chans att ta betalt för medieprodukten, det 

som misslyckades i Internets början. Även applikationerna som finns i Iphone 

och ett nytt projekt som kallas Mag+. Det är ett e-magasinsystem som Bonnier 

tagit fram som fungerar bra i Ipad. Prototypen har ett nytt flöde, navigering 

och paketering av innehållet. Om det är någon läsplatta Jon Goland ser 

framtidspotential i är det just Ipad, eftersom övriga läsplattor är långsammare 

och saknar alla de finesser Ipad har. 

 

Sverige har mycket gemensamt med bl.a. Norge och Japan: Större räckvidd 

och lojal kundkrets. Varför Sverige inte befinner sig i ett lika dåligt skick som 

USA beror på att svenska tidningar har en större buffert. Överlag finns det 

inget specifikt land som ligger före Sverige, tvärtom, Sverige ligger i framkant 

med exempelvis Aftonbladet som framgångsrikt lyckats med sina 

internetbetaltjänster, säger Goland.  

 

Annonserna kommer bli individanpassade och relevanta så att rätt målgrupp 

nås. Då blir investeringen effektiv och tidningen har större argument att ta mer 

betalt för annonsen.   

 

Goland anser att tidningarna bör utnyttja den trovärdighet som redan finns 

inbyggd i varumärket och ta reda på vad mer som går att sälja ihop med 
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varumärket. Förutom produkter går det att lyfta fram kunniga personer från 

tidningen; en läkemedelsreporter kan exempelvis sälja analyser till företag etc.  

 

Vidare fortsätter Goland om huruvida tidningen ska bli mer nischad i 

framtiden och till detta ställer sig Goland tveksam. Webb och tidning ska vara 

klart åtskilda, men Jon Goland tillägger:  

 

”Varför nischa tidningen till tio procent när tidningen redan når så många?” 

 

7.2 Jonas Hellman, Prime Group  
 
”Tidningarna hamnar ofta i en ond spiral” 

 
Jonas Hellman har journalistisk bakgrund men arbetar idag för företaget Prime 

i USA, New York. Arbetet innefattar mycket marknadsstatistik rörande USA 

och dess utveckling av medielandskapet. Hellman var en av grundarna till 

företaget United Minds som till största del arbetar med business intelligence 

och marknadsundersökningar. 

 

Hellman säger att det största problemet för tidningarna egentligen inte är de 

vikande prenumerationssiffrorna, utan snarare de tappade annonsintäkterna. 

Tidningarna har hela tiden levt i en värld där de har intäkter från två håll och 

ofta är annonserna den största delen av dessa. När annonsmarknaden faller 

kraftigt och tidningen inte har tillräckligt med annat kapital för att täcka dessa 

kostnader så räcker inte prenumerationsavgifterna för att finansiera 

verksamheten. Tidningarna hamnar ofta i en ”ond spiral” där vikande intäkter 

gör att de tvingas ”tumma” på kvaliteten, och när så sker får de färre 
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prenumeranter, och med färre prenumeranter så är annonsörerna inte lika 

intresserade längre. 

 

Det finns givetvis olika skäl till tappade annonsintäkter menar Hellman men en 

av de största orsakerna är förstås lågkonjunkturen. Mycket av den annonsering 

som förut gjordes i tidningen har idag flyttats över till internet.  Tidningarna 

har givetvis kvar en stor del annonsering men konkurrensen från internet har 

lett till att de inte kan ta betalt i lika stor utsträckning som förr.  

 

Vilken strategi som är lämpligast för att ta betalt varierar från fall till fall 

berättar Hellman. Vissa mönster går dock att urskilja. De tidningar som skriver 

om ekonomiska nyheter exempelvis Wall Street Journal har haft lättare att ta 

betalt för innehållet. Detta beror på att de har en mycket köpstark läskrets som 

ser informationen i tidningen som ekonomiskt värdefull och därför värd att 

betala för. En annan typ av strategi kan ses i gratistidningen The Politico i 

Washington. Den har information både på nätet och i papperstidningsform, har 

ca 120 anställda som arbetar med politisk journalistik och framför allt så går 

de med stor vinst varje år. I deras fall är det många viktiga beslutsfattare i 

USA som läser deras tidning vilket gör att de lockar till sig intressenter som 

vill annonsera i tidningen. Det får på så vis stora intäkter genom annonsering 

vilket gör tidningen lönsam. Hellman menar att dessa två tidningar har funnit 

sin egen nisch vilket gör tidningen mycket attraktiv för såväl läsare som 

annonsörer. Detta händer mer och mer i USA och det kan även ses mönster av 

i Sverige. Tidningarna blir allt mer fragmentiserade och vänder sig mer till en 

mindre elitgrupp och därigenom finner de sina annonsörer.  
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Tidningarna arbetar med olika modeller för att ta betalt berättar Hellman. New 

York Times ska börja ta betalt för en del av sitt innehåll nu. Dock så finns det 

ett problem i det. Erfarenheten visar att när någon försöker ta betalt för något 

på nätet så försvinner också användarna dvs. läsarna är inte villiga att betala. 

Framför allt är de inte villiga att betala för nyheter på nätet eftersom de då bara 

kan ”surfa” in på en annan nättidning i stället. 

 

”De som har svårast att klara sig är de tidningar som har ett brett 

nyhetsinnehåll. De tidningar i USA som just nu befinner sig i ett krisläge är 

exempelvis Boston Globe, San Francisco Cronical, New York Times, dvs. de 

stora dagstidningarna.” 

 

Enligt Hellman är den breda nyhetstidningen en kanal som börjar bli gammal. 

När läsaren slår upp tidningen på morgonen så är det inte de senaste nyheterna 

de läser eftersom de redan har hört dem på radio, sett dem på TV, eller läst 

dem på internet. De breda nyhetstidningarna får därför svårt att finansiera sin 

verksamhet. För att behålla respektive skaffa nya läsare gäller det för tidningen 

att finna sin egen nisch samt målgrupp för tidningen som anser att innehållet är 

värt att betala för.  

 

Om man ska jämföra USA:s tidningsmodell med Sveriges är det viktigt att 

tänka på två stora skillnader. Dels finns det ett större intresse att prenumerera 

på en dagstidning i Sverige och dessutom finns presstödet i Sverige vilket inte 

existerar i USA. Därför är det mer intressant för Sverige att titta på europeiska 

länder för att jämföra sina tidningar i liknande tidningsklimat.  
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I framtiden tror Hellman att det kommer att skapas nya medier som är mer 

nischade där det finns en uttänkt plan för vilken målgrupp de riktar sig till. 

Detta för att på ett mer strategiskt sätt skaffa sig intäkter i form av 

annonsering, extraprodukter m.m. Hellman beskriver även att medierna 

kommer att samverka i fler kanaler. Idag är det fortfarande rätt uppdelat med 

kanaler i form av radio, Tv, tidningar, internet osv. Framgångsrika medier 

kommer i framtiden att använda sig av alla kanaler för att på bästa sätt nå ut 

till sin målgrupp. Tidningarna kommer mer fungera att som ett varumärke. 

     

Stora nyhetstidningar kan säkert finna nya vägar genom att dela upp sin 

tidningsrapportering i mindre specifika bitar, som på så vis blir mer attraktivt 

för läsaren beskriver Hellman. Den traditionella breda nyhetsrapporteringen 

kommer människor att finna via andra kanaler. Tidningarna måste verkligen 

fundera över hur de ska få sin affärsmodell att vara lönsam. Internet har 

bidragit med stora utmaningar gentemot tidningens nuvarande affärsmodell 

och de måste förhålla sig till detta och finna nya vägar.  

 

”Jag vet att dessa frågor diskuteras ständigt men det kommer nog att bli så att 

det finns många stora dagstidningar som inte överlever. ” 
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7.3  Stefan Melesko, Docent i Medieekonomi 

 
”I många andra branscher skulle folk göra vågen och dricka champagne om 

man hade 50 procent penetration på sin marknad”  

 

Stefan Melesko är docent i medieekonomi vid internationella 

handelshögskolan i Jönköping och är före detta företagsledare inom ett antal 

medieföretag, bland annat som VD på Dagens Nyheter.   

 

Prenumerationsantalet har gått ned och Stefan Melesko refererar till Dagens 

Nyheters minskade hushållstäckning som gått från 53 procent till 28 procent. 

Täckningen har minskat i storstäderna, med undantag för Göteborgs-Posten 

som har en större lokal förankring. Den utvecklingen påbörjades långt innan 

internet var påtänkt.  

 

Tydlig är minskningen i de yngre åldersgrupperna. Även invandrarandelen är 

underrepresenterad bland morgontidningsläsarna av två anledningar: dels 

språket som kan vara ett hinder och dels ovanan av att ha en morgontidning 

eftersom traditionen inte finns i deras ursprungskultur. 

 

 Melesko berättar att tidningspriserna har gått upp vilket innebär att personer 

med små resurser, bland annat de yngre åldersgrupperna, drabbas.  Men 

dagstidningarna är fortfarande en hållbar bransch även i tider då det går lite 

sämre: 
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”I många andra branscher skulle folk göra vågen och dricka champagne om 

man hade 50 procent penetration på sin marknad”  

 

‐ Dock måste de lära sig hantera den nya situationen de står inför. 

För att tidningarna ska få betalt för sina tjänster räcker inte 

internetannonseringen eftersom internetintäkterna endast är 3-5 procent.  Det 

måste ske på något annat sätt. De som kommer ha lättast att ta betalt på nätet 

blir de som har nyheter av lokal karaktär eftersom lokaltidningen är bäst på 

det. Sedan är frågan hur man ska ta betalt för det. För att tidningen ska locka 

nya prenumeranter och även hålla kvar sina nuvarande måste tidningen göra 

ett bra publicistiskt innehåll samt hålla priserna nere.  

 

I början fanns hela tidningen på nätet vilket var mindre framgångsrikt. Numera 

syns tydliga försök att bestämma vilket material som ska finnas kvar på 

internet samt vilket som ska tas bort. Den korta rapporteringen på internet 

kommer man aldrig att kunna ta betalt för menar Melesko. Det kan man 

däremot för den fördjupande versionen.   

 

Melesko tror på läsplattorna som kan ha en attraktionskraft som innebär ett lyft 

för tidningen. Uppdateringen skulle ske snabbare och distributionskostnaderna 

kapas. Man ska dock komma ihåg papperstidningens fördelar. Jämfört med 

läsplattan är tidningen betydligt lättare och mer praktiskt att ha med sig. 

Smidigheten att spara utklipp av artiklar och spara fysiskt är ett exempel på en 

sådan fördel. Än så länge är dock läsplattorna bättre anpassade till magasinen, 

men framtiden får utvisa. 
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Det går inte att jämföra den amerikanska tidningsbranschen med den svenska 

då affärsmodellerna ser helt annorlunda ut. Där består annonsintäkterna av 80 

procent och endast 20 procent kommer från läsare. Det kostar alltså hälften så 

mycket att prenumerera på en amerikansk tidning som en svensk. De befinner 

sig i en kris eftersom annonserna sviktat i lågkonjunkturen. De länder vi kan 

jämföra oss med däremot är Sverige, Norge och Finland. Varför inte Danmark 

är relevant beror på deras låga hushållstäckning på endast tio procent.   

 

Framtidens affärsmodell kommer bygga på fler intäktskällor genom att sälja 

tilläggsprodukter, tror Melesko. Eftersom tidningen är en pålitlig bärare av 

andra produkter kommer vi även fortsättningsvis att se DVD-filmer och andra 

produkter följa med tidningen.  

 

Melesko tror på fler experiment med gratistidningar och även på fler 

samarbeten mellan lokaltidningar och rikstidningar. Exempelvis kan 

lokaltidningen utdelas sex dagar i veckan där sjunde dagen utgörs av en 

rikstidning. Melesko tillägger att: 

 

”Det som inte är särpräglande mellan tidningarna kommer man kunna 

samarbeta om” 
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7.4  Norrköpingstidningen: Anders Nilsson 

 
”Marknadsför den rätt, sälj den rätt och utveckla innehållet så att det blir 

angeläget för dem som läser den” 

 

Anders Nilsson är Publisher, chefredaktör och ansvarig utgivare på 

Norrköpingstidningen (NT). Anders bakgrund kommer bland annat från 

Östgöta Correspondenten och har även jobbat som reporter av olika slag. 

 

Den främsta orsaken till det sviktande prenumerationsantalet är främst de 

ändrade medievanorna, säger Anders Nilsson. Utbudet av nyheter är enormt på 

TV, radio, gratistidningar och främst internet som gör dig ständig uppdaterad 

och mindre beroende av en dagstidning. Dock är traditionen av att ha en 

dagstidning också viktig. Den problematiken hittar vi hos invandrargrupperna 

som inte har denna tradition i deras hemkultur och då är det svårare att värva 

prenumeranter från denna grupp, menar Nilsson. 

 

Ett annat skäl är den effekt som lågkonjunkturen har haft på tidningens 

ekonomi. Med samhällsutvecklingen har det dykt upp fler medieprodukter som 

ska dela på människornas tid och pengar. Vid en lågkonjunktur är det lätt hänt 

att tidningen blir bortprioriterad.  

 

NT har satsat på webb -TV och nätmobil vilket resulterat i en större räckvidd 

än förut. Kombinationen av de olika mediekanalerna resulterar i reklampaket 
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som blir en säljande produkt till annonsörerna och på så sätt kommer de i 

större utsträckning kunna ta betalt för sitt medieinnehåll. Däremot tar de inte 

betalt för sina nättjänster i nuläget, utan det är reklamen som drar in intäkterna, 

menar Nilsson.  

 

Till skillnad från förr lägger de inte heller ut hela tidningen gratis på nätet, 

utan bara snabba rapporteringar av vad som händer just nu samt det som går 

att hitta på övriga nyhetssajter. Det unika och lokala materialet går att läsa med 

hjälp av ett inlogg för prenumeranter. Strategin har inneburit att 

Norrköpingstidningen har ökat sin pappersupplaga som enligt Nilsson fyller ett 

tomrum. Pappersupplagan ska ha djup och grävande lokal journalistik till 

skillnad från den kortfattade internetupplagan. 

 

De tidigare strategierna för att skaffa nya prenumeranter har dels innefattat 

telefonförsäljning och utskick via post eller tidningsbud. Men i och med att 

cirka 50 procent av hushållen är nixade3 och cirka 35 procent har en ”nej tack 

till reklam”- skylt kan inte NT nå tillräckligt med personer. Tankegångarna går 

exempelvis i att synas vid större evenemang vilket skulle nå fler folk och 

stärka varumärket.    

 

När det kommer till nya tekniska lösningar har NT en anpassad 

tidningsversion för mobilen. Läsplattorna kan dock vara en bra lösning för 

personer som bor ute på landet där distributionen kan försvåras av 

                                                
3 Genom att anmäla sitt telefonnummer till NIX-telefon kan privatpersoner 
göra känt att de inte vill få samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller 
insamlingssyfte. (Nix, www.nix.nu, 2010) 
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väderförhållandena och dylikt.  Dock tror NT fortfarande på papperstidningen 

och att den inte kommer att dö ut. Det handlar om att:  

 

”Marknadsföra den rätt, sälja den rätt och utveckla innehållet så att det blir 

angeläget för dem som läser den”  

Varje mediekanal måste dessutom särskiljas och anpassas rätt till 

målgrupperna samt göra det som varje medium är bäst på. Anders anser att de 

olika kanalerna kompletterar varandra. Webb-TV:n är exempelvis stark där 

tidningen är svag.  

 

Den utvecklingen vi ser i USA stämmer inte på Sverige. Men deras satsning på 

sociala medier har resulterat i vissa succéer och något vi kan ta efter. 

Exempelvis bör tidningen nischa sig mycket mer. Här har NT gjort en lokal 

affärstidning som riktar sig mer till en specifik målgrupp eftersom dessa 

personer är mer betalningsbenägna.  

 

Vad Anders Nilsson tror om framtidens affärsmodell refererar han till NT egna 

modell där prenumerationspriset täcker 70 procent av kostnaden. Resten drar 

NT in på annonser. Anders tror att tidningen kommer minska, men synas i 

desto fler medier vilket ändå ger dem stor räckvidd. Det kan också komma att 

bli nödvändigt med högre prenumerationspriser för att säkerställa ett bra 

innehåll som tryggar intäkterna. 
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7.5  Politiken: Stig Kirk Ørskov 

 
”Tidningarna kan endast ta betalt om de erbjuder en produkt som har ett 

större mervärde än gratistidningarna”  

 

Stig Kirk Ørskov är chefredaktör för den danska storstadstidningen Politiken 

sedan 2006. Stig har tidigare arbetat som både finansreporter och redaktör på 

olika tidningar. Innan han tog över posten som chefredaktör arbetade han med 

att producera Politikens dagliga analyssidor.  

 

Den primära förklaringen till det sviktande prenumerationsantalet är att 

utbudet av nyheter har vuxit stort de senaste 15-20 åren. Det har inte bara 

gjorts flera gratistidningar, utbudet av nyheter har vuxit mycket i TV, internet 

och andra digitala plattformar. Samtidigt har nyheter i hög grad blivit gratis 

vilket i sin tur försvagat betalningsviljan hos läsarna.  

 

Tidningarna kan endast ta betalt om de erbjuder en produkt som har ett större 

mervärde än gratistidningarna, vilket de flesta betaltidningarna har. Det krävs 

alltså att tidningen tillhandahåller en mycket hög kvalitet genom kompetenta 

medarbetare som kan producera unikt material med hög kvalitet. Redan idag 

tar tidningarna Wall Street Journal och Financial Times betalt för sitt innehåll 

på nätet, berättar Ørskov. Och det kan de eftersom de levererar en 

kvalitetsprodukt, något som Ørskov tycker att andra tidningar kan lära sig av.  

 

Det finns fortfarande en stor marknad för papperstidningar. Men även här är 

det viktigt att produktutveckla och ständigt förbättra kvaliteten på innehållet 

för att behålla och skaffa nya prenumeranter. Dessutom är det viktigt att 
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särskilja innehållet mellan internetupplagan och papperstidningen, annars 

överlever inte papperstidningen tror Ørskov.  

Vad gäller nya tekniska lösningar tror Ørskov definitivt att vi kommer att se 

prenumerationsprincipen fortsätta på internet. Precis som Wall Street Journal 

och Financial Times, båda verksamma på nätet, finns 

prenumerationsmöjligheter både online och i papper liksom i Iphone/Ipad – 

applikationer.  

 

De senaste tio åren visar att utvecklingen är mycket lika över hela västvärlden. 

Vad som händer i USA, England eller Tyskland, kommer också att hända i 

Sverige - och vice versa, menar Ørskov. Men mycket tyder på att både Sverige 

och Norge är mycket avancerade i den digitala utvecklingen, vilket innebär att 

många av oss har mycket att lära av att följa de svenska medierna. 

 

Framtidens tidningar, tror Ørskov kommer att publiceras i en mängd olika 

plattformar: i tryck, online, mobil, IPAD etc. där innehållet blir särskilt 

anpassat till varje plattform.  

 

7.6  Daniel Sandström, chefredaktör på Sydsvenskan 

 
”I framtiden kommer vi att vara mindre i papperstidningsbranschen och mer i 

varumärkesbranschen dvs. ett varumärke som levererar nyheter i en mängd 

olika plattformar.”  

 

Daniel Sandström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Sydsvenskan sedan 

snart två år. Sandström blev fast anställd på Sydsvenskan år 2001 då han 
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främst skrev kulturartiklar vilket sedan ledde till att han år 2005 blev 

kulturchef för tidningen.  

 

Sandström berättar att de yngre läsarna aldrig har varit någon av de högst 

prioriterade grupperna för tidningen. Tidningsprenumerationerna har alltid 

följt den åldern då människor stadgar sig, skaffar familj, ett eget boende osv. I 

den åldern brukar tidningsprenumerationen komma in i bilden.. Detta har 

skjutits fram i åldrarna vilket gör att prenumerationsstarten senareläggs. 

Samtidigt kan vi se att prenumerationerna har minskat med cirka tio procent 

för varje generation. Fyrtiotalisterna har en hög prenumerationsgrad men bland 

femtiotalisterna ses en minskning med tio procent på prenumerationer och med 

sextiotalisterna tio procent ytterligare osv.  

 

När det gäller yngre läsare, födda på 80-talet och framåt så vet vi inte i vilken 

grad de i framtiden kommer att prenumerera, menar Sandström. Dock pekar 

tendenserna på att de inte kommer att prenumerera på en papperstidning i lika 

hög grad som tidigare generationer. Den enkla förklaringen till detta, menar 

Sandström, är digitaliseringen dvs att ungdomar idag och därför inte ser något 

direkt värde i en papperstidning när de kan läsa den på nätet.  

 

”Om man erbjuder en ung människa en gratis prenumeration svarar de ofta 

att de inte vill ha en, utan hellre läser den på nätet”  

 

I syfte att kunna ta betalt för tidningens innehåll arbetar Sandström med att 

skilja papperstidningens upplaga från den upplaga som läggs ut på nätet. Det 

betyder att om en läsare vill ta del av hela Sydsvenskans material så är det 

bättre att läsa papperstidningen. Självklart vill Sydsvenskan ha så många 
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besökare som möjligt på webbsidan, men den ska snarare vara ett komplement 

till papperstidningen berättar Sandström. Papperstidningen kommer 

förmodligen att bli dyrare i framtiden, just för att klara av att finansiera 

journalistik som den innehåller. Då är det också oerhört viktigt att innehållet 

väger upp till det priset, menar Sandström. Eftersom Sydsvenskans 

webbversion faktiskt är gratis kan man heller inte som användare ställa samma 

krav på den. Man får alltid vad man betalar för helt enkelt, menar Sandström. 

Det gäller därför att ha tydliga strategier för vad som är gratis och inte. 

 

För att skaffa sig nya läsare är det viktigt att tidningen är en del av regionen 

och speglar vad som sker på ett engagerat sätt menar Sandström. Det handlar i 

grund och botten om att göra en s.k. ”framåtlutad” journalistik dvs. en 

journalistik som sätter agendan i sin region och som drivs av viljan att vara 

nyhetsledande.  

 

Sandström tror att vi kommer att få se en ny era vad gäller digitalt innehåll och 

hur man förpackar det i läsplattor. Över en femårsperiod kommer vi att märka 

en tydlig förändring och inom ett år bör det finnas ett sådant alternativ på 

marknaden. Det gäller då att finna en modell för att effektivt leverera och 

distribuera tidningen i digital form. De största kostnaderna Sydsvenskan har är 

för tryck och distribution och om de kan minskas med hjälp av ett digitalt 

alternativ finns det mer pengar över för att bedriva bra journalistik.  

 

Sverige har traditionellt sett högt tidningsläsande med många prenumeranter. 

Det är modellen för hela norden, med undantag för Danmark som har en mer 

nischad tidning. De har mindre volymer och högre priser och det tror jag att vi 

kommer få se i Sverige i framtiden, säger Sandström. Tidningar som är mer 
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målgruppsinriktade kan lättare finna en målgrupp som kan finansiera 

verksamheten.   

 

”I framtiden kommer vi att vara mindre i papperstidningsbranschen och mer i 

varumärkesbranschen, dvs ett varumärke som levererar nyheter i en mängd 

olika plattformar.”  

 

Inom varje distributionssätt kommer vi att se utveckling och framförallt i den 

digitala formen. Branschen kommer att bestå av flera intäktskällor för 

tidningarna. Det digitala alternativet har i viss mån skapat ett problem för oss 

men även i mycket stor utsträckning bidragit till Sydsvenskans starka 

varumärke. Det är mycket viktigt att inte se internet som ett hot utan en 

möjlighet som kan utvecklas. Sandström berättar även att det säkerligen 

kommer att skapas mycket mer tilläggsprodukter även för morgontidningen 

just för att skapa ytterligare intäktskällor. Det skulle göra att tidningarna blev 

mindre sårbara mot snabba förändringar i det ekonomiska klimatet som råder. 

Ytterligare en aspekt som Sandström tar upp är att tidningarna kommer att bli 

mer nischade. Med en mer målgruppsanpassad tidning är det lättare att skapa 

ett innehåll som människor verkligen vill betala för.  
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7.8 Göteborgs-Posten, Per Andersson-Ek 

 
”Den dagen folk går till valurnorna baserat på den kunskapen de fått genom 

TV 3... då vill inte jag vara med längre”  

 

Per Andersson-Ek kom till Göteborgs-Posten, GP, 1987 och har där varit 

nattchef, projektledare, layoutchef, chef för webben och har också arbetat som 

konsult. Numera är han redaktionell utvecklingschef för GP.  

 

Den genomsnittliga tiden som människor i Sverige konsumerar medier är 360 

minuter per dag och person och därför är den största konkurrenten människors 

tid, inte andra medier anser Andersson-Ek. Enligt undersökningar har den 

siffran legat i stor sett konstant i 25-30 år så problemet är att tiden helt enkelt 

inte räcker till för att konsumera alla dessa kanaler som finns idag i form av 

TV, radio, internet, tidningar osv. Det har även skett en förskjutning i den 

yngre generationen som släpper in andra medier i större utsträckning och 

främst internet där de främst konsumerar nätbaserade nyheter eller exempelvis 

webb-TV. Detta har lett till en sviktande prenumerationsupplaga.  

 

Enligt Andersson-Ek är alla medvetna om att den traditionella affärsmodellen 

inte längre håller. Vad det handlar om är att leta nya intäkter för att balansera 

mot fallande prenumerationer, annonsintäkter, och i princip se till att vi gör så 

bra tryckta produkter som möjligt. Undersökningar visar att det främst inte är 

innehållet i tidningen folk tvekar på, utan valet av kanal berättar Andersson-

Ek. Många menar alltså att de lika gärna kan läsa tidningen på internet i stället. 

Detta är vårt fel från början eftersom vi allt för länge har valt att lägga ut exakt 

samma upplaga på nätet som de så går att läsa i papperstidningen. Det vi nu 
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arbetar med är att särskilja pappersupplagan från internetupplagan så att den 

ena inte kan ersätta den andra. Innehållet kommer alltså att variera beroende på 

om man läser i papperstidningen eller den på internet. Vidare berättar 

Andersson-Ek att de för tillfället även håller på att göra försök med att ta betalt 

på internet. Fungerar det kan det helt klart bli tillämpbart för internetupplagan.  

 

GP har arbetat strategiskt för att få in nya, yngre prenumeranter. Dels har GP 

haft ungdomssidor på nätet med inriktning på olika målgrupper från 14 till 20 

år. De har även haft ungdomsredaktioner. Vidare berättar Andersson-Ek att 

snittåldern på GP:s prenumeranter idag är yngre än på 90-talet och det bevisar 

en viss framgång. När det gäller att behålla de nuvarande prenumeranterna så 

har GP filosofin att vara en bred nyhetstidning, en tidning som passar alla, 

menar Andersson-Ek.  

 

Eftersom läsplattan fortfarande har många frågetecken gällande användning 

och hur användarna kommer att acceptera den, tror Andersson-Ek mer på de 

nuvarande kanalerna som finns på marknaden. 

 

Det finns väldigt stora skillnader mellan USA:s tidningsklimat och Sveriges 

menar Andersson-Ek. Det kan därför vara mycket svårt att tillämpa deras 

modell på våra medier och USA är inte någon förebild för Sverige att följa i 

spåren. Andersson-Ek tycker personligen att det är intressant att se till vad som 

händer i film och musikbranschen då de blivit utsatta för förändringen mycket 

tidigare jämfört med tidningarna. Om de lyckas bemästra detta och finna nya 

affärsmodeller så är de absolut något att ta efter för tidningsbranschen. 

Andersson-Ek menar att det är svårt att se i framtiden eftersom det som 

förespås ofta blir fel. Utvecklingen går inte riktigt lika fort som många tror. 
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”Hypen” kring olika saker uppstår ofta mycket fort men det tar längre tid för 

konsumentmarknaden att etablera sig. Andersson-Ek tror att tidningarna i 

framtiden kommer att anpassa sin verksamhet efter låga intäkter och att 

tidningen kommer att ge en bred nyhetsbevakning. Skillnaden kommer istället 

att ligga i att läsaren kan ta del av nyheter genom fler kanaler.  

 

Andersson-Ek tror inte att medierna kommer att bli mer nischade. Det vi ser 

idag är fler kanaler vilket i sig ger en ökad ”nischning”. Det räcker med att se 

till närmsta tidningsställ så finns det en oerhörd variation av tidningar som 

riktar sig till olika målgrupper. Därför tror Andersson-Ek att det kan behövas 

ett medium med en bred nyhetsbevakning och det är där tidningens tyngdpunkt 

kommer att ligga. Tidningsbranschen har drivkraften att publicera information 

som leder till ett öppet samhälle där människor får en bred kunskap:  

 

”Den dagen folk går till valurnorna baserat på den kunskapen de fått genom 

TV 3... då vill inte jag vara med längre” 
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8.0  Analys  
Här redovisar vi uppsatsens analys utifrån ovanstående empiriska material. 
Resultatet redovisas under våra underfrågor där vår empiri analyseras utifrån 
den teoretiska referensram som forskningsstudien bygger på. Fråga nummer 
två besvarar under sista frågan, hur framtidens affärsmodell tros kommer att 
se ut. 
 

8.1  Vad är orsakerna till det sviktande prenumerationsantalet 
för papperstidningen? 
Den teknologiska utvecklingen har gjort att människorna blir allt mer beroende 

av de tekniska lösningarna, exempelvis inom kommunikation och distribution. 

Den teknologiska utvecklingen skapar därför ändrade villkor för företag inom 

flera branscher men även nya handlingsmönster. Vi befinner oss nu i ett 

postindustriellt samhälle, även kallat informationssamhälle. (Ahrne, 2003) 

Majoriteten av intervjupersonerna talar om ett ökat utbud av mediekanaler. 

Nyheter går idag att ta del av via en mängd olika kanaler, exempelvis radio, 

TV, Internet, mobil etc vilket har lett till att allt fler har övergett 

prenumerationen till fördel för andra mediekanaler. 

 

Per Andersson-Ek (GP) nämner en annan aspekt av dagens situation. Han 

menar att den största konkurrenten för tidningen idag inte är andra medier, 

utan människors tid. Medieanvändandet har kommit att bli sex timmar per 

person och dag enligt Tidningsutgivarna (www.tu.se, 2010). Vidare menar 

Andersson-Ek att tiden inte räcker till för att konsumera alla nya mediekanaler 

som finns.  

 

Erfarenheten visar även att prenumerationer minskar mest tydligt bland yngre 

åldergrupper.  Stöd för detta kan återfinnas i teori av Lievrouw & Livingstone 
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(2007) som menar att det är främst de yngre medborgare som skapat nya 

användningsområden då internet uppmuntrat deras naturliga kreativitet och 

vilja att lära sig. Här skapas deras egen kultur och samhälle. Vidare visar en 

undersökning gjord av Tidningsutgivarna (www.tu.se, 2010) att jämfört med 

år 1980 har prenumeranterna minskat med 16 procent i åldersgruppen 15-24 år 

(2008). Stefan Melesko berättar att invandrarandelen är underrepresenterad 

bland morgontidningsläsarna. Dels kan språket vara ett hinder men de kan 

även sakna en vana att ha en morgontidning eftersom traditionen inte finns i 

deras ursprungskultur. Intervjuerna tyder på att vi i Sverige har en stark 

tradition av tidningsläsande då tidningen utgör en del av vardagen. Ahrne 

(2003) skriver att människans vardagliga liv präglas av upprepningar, hur man 

tar sig till arbetet, vad man gör när man kommer hem, vad man ser på TV.  

 

Ytterligare aspekter som tas upp i empirin är att det har skett ett 

generationsskifte bland prenumeranterna. Människor stadgar sig, skaffar familj 

och hus allt senare i livet och eftersom dagstidningarna har sett att det är i 

denna ålder som människor börjar prenumerera blir detta ett problem för 

tidningarnas inkomster.  Ahrne (2003) beskriver att det som utgör samhället är 

resultatet av människors interaktion med varandra, alltså de handlingsmönster 

som gör avtryck och förändrar samhället. En människa befinner sig alltid i en 

viss social position i livet, och positionerna förändras i takt med livet. En 

social position avser exempelvis vilket jobb man har, civilstånd, politisk åsikt 

och ålder. Människor hamnar efter hand i nya positioner, med förändrade 

handlingsvillkor, då samhället runt omkring förändras. Den ökade takten i 

samhällets förändring är en bidragande faktor till att prenumerationsantalet har 
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minskat visar intervjuerna. Människan sociala position spelar på så sätt roll för 

tidningsprenumerationsstarten.  

8.2  Hur kan tidningarna behålla, respektive skaffa nya 
läsare/prenumeranter? 
Kärnan som knyter samman tidningsbranschen är själva innehållet, kreationen 

som konsumenter vill ha och är villiga att betala för (Aris & Bughin, 2009). 

Empirin visar en genomgående stringens gällande tidningens innehåll. För att 

behålla, respektive skaffa nya läsare/prenumeranter gäller det att ha ett högt 

kvalitativt innehåll, dvs en djupt grävande journalistik som väger upp till 

priset. 

 

”Det är viktigt att tidningen är en del av regionen och speglar vad som sker på 

ett engagerat sätt. Det handlar i grund och botten om att göra en s.k. 

”framåtlutad” journalistik dvs en journalistik som sätter agendan i sin region 

och som drivs av viljan att vara nyhetsledande.” (Sandström, 2010, sid 50)  

 

Något som också starkt betonats för att bevara samt skaffa nya läsare är att 

tidningsupplagan skall särskilja sig från internetupplagan. Per Andersson-Ek 

(GP) belyser att många läsare lika gärna kan läsa tidningen på internet. 

Andersson-Ek menar att detta är tidningens eget fel eftersom de alltför länge 

valt att lägga ut exakt samma upplaga på nätet som det går att läsa i 

papperstidningen. Tidningarna arbetar idag med att särskilja pappersupplagan 

innehållsmässigt från internetupplagan så att det ena alternativet inte skall 

kunna ersätta det andra.  Aris & Bughin (2009) skriver att med facit i hand kan 

man idag se att många felprioriteringar gjorts av tidningar i internets tidiga 

stadium. Från den senare delen av 1990-talet till omkring år 2002, bestod 
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strategin för många tidningar att lägga upp en exakt kopia av den tryckta 

pappersversionen på nätet.   

 

En annan intressant vinkel återges av Jonas Hellman (Prime). Hellman anser 

att den breda nyhetstidningen är en kanal som börjar bli gammal.  

 

”När läsare slår upp tidningen på morgonen så är det inte de senaste 

nyheterna de läser eftersom de redan har hört dem på radio, sett dem på TV, 

eller läst dem på internet ” (Hellman, 2010, sid 41)      

 

Vidare menar Hellman att för att behålla respektive skaffa nya läsare gäller för 

tidningen att finna sin egen nisch samt målgrupp som anser att innehållet är 

värt att betala för. En strategi för att belysa mervärdet kan vara att nischa sin 

verksamhet. (Aris & Bughin, 2009)  

8.3  Finns det någon ny tekniskt lösning som gör 
prenumerationsalternativet mer attraktivt? 
Den teknologiska utvecklingen har skapat ändrade villkor för företag inom 

flera branscher, och enligt Ahrne (2003) befinner vi oss i 

informationssamhället där de tekniska lösningarna påverkar vår interaktion 

vilket gör frågan högrelevant för dagens tidningar. Att skapa en ny produkt på 

mediemarknaden innefattar dock en stor risk eftersom det är svårt att förutse 

hur kunden kommer acceptera produkten (Picard, 2004). Men som Andersson-

Ek (GP) anser går inte utvecklingen lika fort som många tror, det kan ta lång 

tid till dess att en ny teknisk lösning når konsumentmarknaden. Sandström 

(Sydsvenskan) tror att vi kommer ha ett nytt tekniskt alternativ inom ett år. Det 

gäller att hitta en modell för att distribuera tidningen i digital form eftersom 
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det innebär minskade distributionskostnader och därmed mer pengar över till 

innehållsproduktion. Distributionskostnaden står för 17 procent och papper för 

8 procent vilket skulle innebära en minskning på 25 procent för 

storstadstidningarna (Hadenius et al, 2008). Det finns därför ett värde i att 

utveckla distributionsmöjligheten i detta fall och det kan röra sig om 

nätmobiler eller läsplattor som möjliggör en distribution på långt avstånd. 

Förutom lägre distributionskostnader innebär den digitala distributionen en 

större säkerhet i att garantera att tidningen kommer fram i de tillfällen då 

traditionell distribution skulle varit svår (exempelvis i svåra väderförhållanden 

eller långa avstånd), menar Nilsson.   

 

Vad som framkommit i nya tekniska lösningar är det främst läsplattorna som 

Melesko menar har en stark attraktionskraft och snabb uppdatering. Dock är de 

mer anpassade till magasin för tillfället. Och till just magasin finns ett nytt 

projekt som Bonnier tagit fram för magasin: Mag +. Med ett nytt flöde, 

navigering och paketering av innehållet är detta något som Goland tror har 

framtidspotential. Både Picard (2002) och Aris & Bughin (2009) är överrens 

om att innehållet är kärnan i produkten och det som utgör kärnvärdet inom 

industrin. Det är viktigt att värdesätta varje del i värdekedjan, från innehåll till 

distribution, något som Mag + kanske kan ha lyckats med. Värdet ska vara 

konkurrenskraftigt nog för att attrahera köparen (Picard, 2002).  

8.4  Hur ser trenderna ut internationellt respektive nationellt? 
Kan man applicera internationella trender på Sverige? 
Melesko m.fl. ser stora skillnader på den amerikanska tidningsbranschen och 

den svenska. Den amerikanska affärsmodellen bygger i större utsträckning på 
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annonsintäkter, runt 80 procent, och därför befinner de sig i en värre 

ekonomisk situation än Sverige. Svenska tidningsbranschen har dessutom både 

presstöd och momssubventionering som styrker deras ekonomiska 

förutsättningar (Hadenius et al, 2008). Med detta till trots kan de svenska 

morgontidningarna vara beroende av annonsintäkter upp till 70 procent 

(Hadenius et al, 2008) vilket blir kännbart i sämre ekonomiska tider.  

 

De länder Sverige däremot kan jämföra sig med enligt empirin är Norge och 

Finland. Danmark har en alltför låg hushållstäckning för att vara jämförbara 

enligt Melesko. Sveriges hushållstäckning på dagspress är för närvarande 84 

procent (Tidningsutgivarna, www.tu.se, 2009). Danmarks nischade tidning 

med lägre volymer och med ett högre pris är dock något som bl.a. Sandström 

och Nilsson anser vara ett fenomen som vi kommer se längre fram i Sverige.  

Trots den kris USA har kommit in i har USA ändå vissa framgångsrecept, 

bland annat inom sociala medier, något som Nilsson tycker kan användas som 

inspiration för den svenska tidningsutvecklingen.   

8.5  Hur tror du framtidens affärsmodell för tidningsbranschen 
kommer se ut?  
Alla tillfrågade intervjupersoner har betonat att de inte vet hur framtiden 

kommer att se ut. Detta är ett relevant påstående eftersom Picard (2004) 

hävdar att experter inte alltid är rätt ute och den som gör spådomar om 

framtiden har att göra med mycket oförutsedda händelser i samhället. Dock är 

detta resultatet av deras egen syn på framtidens affärsmodell. 
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8.5.1 Innehåll  
Flera av intervjupersonerna anser att innehållet måste göras mer ekonomisk 

värdefullt för att läsaren ska vilja betala för det. Detta styrks av Öhrvall (2009) 

som menar att tidningsbranschen måste bevisa sitt mervärde för att läsaren ska 

vilja betala för det. Det som framkommit är att det är olika värden för 

papperstidningen och de digitala alternativen eftersom de uppfyller olika 

behov (Herbert & Thurman, 2007). Smidigheten att spara utklipp av artiklar 

och spara fysiskt är ett exempel på en sådan fördel säger Melesko när han 

pratar om papperstidningen. Papperstidningen är mer bärbar, taktik och 

flexibel medan det är lättare med research och arkivmöjligheter på internet 

(Herbert & Thurman, 2007). 

 

De värden Öhrvall (2009) talar om är mervärden som erbjuder trovärdighet 

och djupgående analyser i ett medieinnehåll. Detta mervärde kan uppnås 

genom att nischa dagstidningen och satsa på underprodukter till särskilda 

målgrupper genom att märkesutvidga sin verksamhet (Aris & Bughin, 2009). 

Hellman m.fl. tror på en spridning av tidningens innehåll genom fler kanaler, 

en aspekt som även Ørskov tror på. Blandningen av bland annat tryck, online, 

mobil och Ipad där innehållet blir särskilt anpassat till varje plattform är något 

som nämns genomgående i empirin. Många nämner även att innehållet måste 

göras mer unikt för läsaren och ett exempel på det är att nischa tidningen. 

Detta ställer sig dock Goland tveksam till: 

 

”Varför nischa tidningen till tio procent när tidningen redan når så många?”  

 

Dessutom ser Goland en risk i att en läsare som själv väljer ut det material som 

denne vill läsa att informationen blir så avsmalnad att det leder till ett 
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tunnelseende. Öhrvall (2009) ser journalisten i framtiden som en värdefull 

person som intar rollen som upptäckare. Upptäckaren fungerar som en slags 

guide som gallrar ur medieutbudet vad som passar läsaren bäst, men tar även 

läsaren dit hon inte visste själv att hon ville eller behövde (Öhrvall, 2009). 

 

8.5.2 Intäkter 
Eftersom annonser fortfarande står för upp till 70 procent (Hadenius et al, 

2008) i papperstidningen, hur ser då framtidens intäktsfördelning ut? Vad gäller 

intäkterna för internet tror Goland att annonserna kan komma att bli än mer 

individanpassade för att nå rätt målgrupp. Vidare beskriver han att med fler 

argument för målgruppsanpassning blir det lättare att ta mer betalt för 

internetannonseringen och därmed få större intäkter.  

 

Idag står internetintäkterna för cirka 3-5 procent av de totala intäkterna, detta 

kan vara ett argument för att kunna ta bättre betalt för annonser menar Goland. 

Annonsörerna är angelägna om att få god avkastning för deras investering (Aris 

& Bughin, 2009). Att vinna annonsörer är dessutom viktigt i en djungel av 

mediekanaler och där företagen effektivt kan nå sina kunder utan mellanhänder 

(Aris & Bughin, 2009).   

 

Vilket pris som kommer sättas beror på hur mycket journalistiken får kosta. 

Melesko menar att tidningen måste göra ett bra publicistiskt innehåll för att 

hålla kvar prenumeranterna men samtidigt krävs det låga priser. Nilsson tror 

däremot att tidningen kommer att bli dyrare för att säkerhetsställa en bra 

journalistik. Precis som diskuterats tidigare är mervärdet det viktiga att 

utveckla för framtidens affärsmodell enligt Öhrvall (2009). Picard (2002) 

menar att det är kärnverksamheten som utgör skillnaden mellan de olika 
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medieprodukterna, medan flödesschemat ser lika ut för de olika tidningarna. 

Detta är något som även Melesko tar upp: 

 

”Det som inte är särpräglande mellan tidningarna kommer man kunna 

samarbeta om”  

 

8.5.3 Varumärke 
Förutom annonser måste fler intäktskällor hittas för att göra tidningen mindre 

sårbar i det omväxlande klimatet (Sandström). Detta kan liknas vid en den 

marknadskomplexitet som Picard (2004) beskriver. Marknaden får fler 

segment, konkurrenter eller kanaler vilket i sig ökar kravet på bättre strategier 

och planeringsåtgärder (Picard, 2004). Fler intäktskällor kan exempelvis 

komma av att sälja tilläggsprodukter som följer med tidningen, något som 

Goland tar upp: 

 

”Utnyttja den trovärdighet som redan finns inbyggd i varumärket och ta reda 

på vad mer som går att sälja ihop med varumärket”  

 

Goland menar att en produkt exempelvis kan vara en analysrapport som säljs 

genom att ta vara på expertkunskaper från en befintlig anställd på företaget. 

 

8.5.4 Betalningsalternativ  
Det råder delade meningar om ett prenumerationsalternativ i framtiden. Klick 

per view, som tjänsten kallas går ut på att ta betalt per artikel på internet 

(Goland). Andersson-Ek och Ørskov har en viss framtidstro och hänvisar bland 

annat till framgången Wall Street Journal som infört detta på sin internettidning 

(Ørskov). Enligt tidigare forskning har dock betalningsviljan varit negativ 

eftersom de inte ansett att tidningen haft ett tillräckligt unikt värde att betala för 
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då det oftast alltid funnits ett gratisalternativ (Chyi, 2005).  Goland ser ett 

problem i denna betalningsmodell då risken finns att läsarna försvinner och 

utan läsare försvinner även annonsörer, då har klick per view – tjänsten inte 

betalat sig. En annan aspekt är spridningseffekten på internet. Öhrvall (2009) 

skriver att spridningen av mediematerial är enorm tack vare internet vilket i 

grund och botten är en positiv effekt och läseantalet på vissa tidskrifter har 

nästintill tio gånger högre läseantal än köpare.  
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9.0  Slutdiskussion 
 

Nedan presenteras slutdiskussionen där vi resonerar kring de slutsatser som 
vår forskningsstudie har genererat. Diskussionen utgår ifrån att besvara vårt 
forskningsproblem vilket senare mynnar ut i ett förslag till vidare forskning. 

 

Vi tycker oss ha fått svar på vår fråga och det resultat som studien har 

genererat har väckt våra egna funderingar över problemet, något vi kommer 

diskutera nedan. Vårt empiriska underlag har innefattat en mycket bred syn på 

dagstidningsbranschen och vi har i slutsatsen spekulerat fritt kring de mönster 

som vi tyckt oss se utifrån resultatet.  

 
Här nedan följer diskussionen för att sammanfatta svaret på vår forsningsfråga: 

I vilken riktning kommer tidningen att utvecklas och vilka åtgärder skall vidtas 

för att få en fungerande affärsmodell som passar framtidens förutsättningar? 

Vi har valt att dela upp frågan i två delar för att strukturera upp vår 

sammanfattning. 

9.1  I vilken riktning kommer tidningen att utvecklas?  
Det vi har kunnat tolka ur vårt resultat är att tidningen kommer att fortsätta 

tappa prenumeranter även i framtiden. Det finns flera anledningar till att tro 

detta. Först och främst har det genom tiden tillkommit fler och fler 

mediekanaler som delar på användarnas tid. Inget medium har dock 

utkonkurrerats, men minskat i takt med konkurrensen. Papperstidningen 

kommer att finnas kvar i framtiden tack vare de värden som idag finns i 

tidningen. Översikt, djupläsning och avkoppling i form av en portabel tidning 

som varken behöver ström eller batteri är exempel på sådana aspekter. Dock är 
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papperstidningens storhetstid över och det måste dagstidningarna acceptera. 

Vanan och traditionen i att ha en tidning sitter djupt rotad i vår svenska kultur, 

men som Sandström sa från Sydsvenskan så är det ofta meningslöst att ens 

erbjuda en gratis prenumeration till en ung person eftersom de då svarar att de 

hellre läser den på nätet. Vanan börjar redan bre ut sig att det är de digitala 

medierna som ligger för framtiden.  

 

Vår forskningsstudie visar klart och tydligt att dagstidningarna har en uttänkt 

strategi gällande internetupplagan respektive papperstidningsupplagans 

omfattning. De båda upplagorna kommer att särskiljas så att det ena 

alternativet inte skall kunna ersätta det andra dvs internet skall inte kunna 

ersätta papperstidningen och ett gratisalternativ skall inte kunna ersätta ett 

betalalternativ osv. På internet kommer endast enklare, kortare artiklar 

publiceras och vill läsaren ta del av mer djupgående, grävande journalistik så 

får läsaren köpa papperstidningen.    

 

9.2  Vilka åtgärder måste då vidtas för att få en välfungerande 

affärsmodell?  

Tidningsprenumerationerna minskar tydligt bland yngre läsare och allt fler 

väljer internet före papperstidningen. Trots denna tydliga statistik envisas 

dagstidningarna med att favorisera sin papperstidning före andra tekniska 

lösningar. Detta är enligt oss en strategi som kommer att slå hårt mot 

dagstidningen i framtiden. För att få en fungerande framtida affärsmodell anser 

vi att dagstidningen måste anpassa sig efter framtida förutsättningar och i allt 

högre grad börja tillämpa internet samt ny modern teknik vid sidan av 

papperstidningen. Det är viktigt att se dessa fenomen som en möjlighet och 

inte ett hinder. Som exempel kommer säkerligen framtidens läsplattor erbjuda 
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helt nya möjligheter i form av navigation och läsupplevelser än vad dagens 

teknik kan. Det gäller för dagstidningen att redan nu se till dessa alternativ och 

verkligen avsätta resurser för vidare produktutveckling. Det är med den nya 

tekniken som framtida prenumerationsalternativ kan skapas och inte med de 

gamla. 

 

Papperstidningen har kommit att bli det långsamma mediet idag då den endast 

uppdateras en gång per dygn. Den nya tekniken kan ständigt vara uppdaterad 

dvs läsaren får hela tiden färska nyheter. På så vis anser vi att tidningen kan 

vinna tillbaka en stor mängd prenumeranter som nu valt internetalternativet 

istället. Det gäller då för dagstidningen att finna nya modeller för att paketera, 

distribuera samt leverera tidningen i digital form. Bland de tyngsta 

kostnadsbärarna för dagstidningen finns papper, tryck och distribution. Skulle 

dagstidningarna kunna skära ner på dessa poster blir det mycket pengar över 

till att göra högkvalitativ journalistik vilket skulle göra dagstidningen mer 

attraktiv för läsaren.   

 

Det ökade ”tappet” från minskade antal prenumerationer gör att tidningen 

måste finna fler intäktskällor för att kunna finansiera sin verksamhet. I vår 

forskningsstudie är det mycket som tyder på att dessa handlar bl.a. om 

tilläggsprodukter som kan kombineras till tidningen. Detta är något som 

kvällspressen redan har tillämpat och detta anser vi även kan vara en lösning 

för dagstidningen. Tidningen måste tänka brett i deras merförsäljning då vissa 

produkter redan finns inom företaget. Kunniga journalister kan exempelvis 

sälja sin kunskap i form av föreläsningar eller på annat sätt bredda 

dagspressens verksamhet. Enligt oss är fler intäktskällor ett vinnande koncept 
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för tidningen då det skulle göra den mer stabil mot snabba omställningar i det 

ekonomiska klimatet. 

 

Vårt forskningsresultat visar klart att framtidens mediebransch kommer att 

utökas med allt fler mediekanaler. Detta är ett fenomen som setts tydligt de 

senaste åren i form av bl.a. bloggar, Twitter, Facebook, webbmobiler etc. Vi 

anser därför att tidningen i framtiden kommer att befinna sig mer i 

varumärkesbranschen i stället för i papperstidningsbranschen dvs. ett 

varumärke som levererar nyheter till en mängd olika plattformar. Innehållet 

kan då vara särskilt anpassat till varje plattform vilket både lockar läsare och 

annonsörer. Viktigt är också att släppa in läsarna in i tidningen och göra dem 

till medproducenter och bli en del av samhällsdebatten som tidningen ska vara 

bra på. Tidningen bör utnyttja de fördelar som internet fört med sig, 

uppmuntra länkning och den debatt som möjliggjorts. 

Vissa menar att det bör gå att ta betalt för nyheter på internet och andra inte. 

När det gäller vår personliga uppfattning till detta kan vi efter vår 

forskningsstudie, svara dessa spekulanter både ja, och nej. De spekulanter som 

anser att det borde gå att ta betalt för nyheter på nätet hänvisar ofta till de 

amerikanska tidningarna Wall Street Journal samt Financial Times. De har 

lyckats och då borde även svenska tidningar kunna göra så. Det som då är 

viktigt att belysa är att både Wall Street Journal och Financial Times har 

inriktat sig på ekonomiska nyheter. Genom denna specifika nisch har de 

skaffat sig en specifik målgrupp som anser att innehållet är ekonomiskt 

värdefullt och därför värt att betala för. För att lyckas ta betalt för 

internetalternativet måste alltså tidningens innehåll målgruppsanpassas till en 

sådan grupp människor som anser att innehållet är värt att betala för. När det 

gäller den breda nyhetsbevakningen visar erfarenheten att när man försöker ta 
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betalt för något på nätet så är inte användarna villiga att betala för det eftersom 

de bara kan ”surfa” in på någon annan internettidning eller se det på TV, höra 

det på radion osv.  

 

Lokaltidningen har redan den specifika lokalrapporteringen, det är nu dags för 

storstadspressen att hitta sitt framgångsrecept. Utan en specifik nisch blir det 

alltså svårt att finansiera verksamheten. Enligt vår forskningsstudie är ett 

högkvalitativt innehåll den största faktorn för att behålla respektive skaffa nya 

prenumeranter. Men vad menas då med ett högkvalitativt innehåll? Enligt vår 

forskningsstudie så är det mycket som pekar åt att framtidens dagstidning i allt 

högre grad kommer att nischa sitt innehåll mer. Med en mer 

målgruppsanpassad tidning är det lättare att skapa ett innehåll som läsaren 

verkligen vill betala för. En mer nischad tidning lockar läsare såväl som 

annonsörer då annonseringen kan ske mer systematisk för en ökad 

träffsäkerhet. I dagstidningens fall skulle detta kunna innebära att skapa 

undertidningar med ett specifikt innehåll anpassat för en viss målgrupp. Som 

exempel skulle dagstidningen kunna producera en fotbollstidning vars innehåll 

enbart är specialiserat på fotbollslag inom regionen. I denna skulle mer 

djupgående analyser av matcher ingå samt intervjuer med spelare som inte i 

alls lika stor utsträckning förekommer i den breda dagstidningen. Vi tror redan 

nu att det finns en betalningsvillig målgrupp för detta.  

       

Sammanfattningsvis tror vi att dagstidningen kommer finnas kvar, men i fler 

former. Framtidens framgångsrika dagstidningar kommer att samverka i fler 

mediekanaler, för att på bästa sätt nå ut till sin målgrupp, dvs. vara ett 

varumärke som levererar nyheter till en mängd olika plattformar. Innehållet 
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kommer att målgruppsanpassas för såväl plattform som målgrupp, detta för att 

öka attraktionskraften för såväl läsare som annonsörer.  

Tidningsbranschen ligger i startgroparna för en ny modell, och i det 

paradigmskifte som detta skulle kunna kallas är det bättre att tänka för stort 

och brett än tvärtom. 

 

9.3  Förslag till vidare forskning 
Eftersom mycket tyder på att tidningsbranschen kommer arbeta med att styrka 

sitt varumärke och arbeta fram tilläggsprodukter skulle det vara intressant att 

se en undersökning på vilka produkter som ett tidningsvarumärke kan 

producera inom sin varumärkesportfölj. En brand extension kan väsentligt 

bidra med fler intäktskällor och det vore därför intressant att se vilka nya 

produkter och tjänster som tidningarna kan sälja med hjälp av det redan 

etablerade varumärket.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
 

1. Vad är orsakerna till det sviktande prenumerationsantalet för 

papperstidningen? 

2. Hur kan tidningarna ta betalt för sina tjänster? 

3. Hur kan tidningarna behålla, respektive skaffa nya läsare/ prenumeranter? 

4. Finns det någon ny tekniskt lösning som gör prenumerationsalternativet mer 

attraktivt? 

5. Hur ser trenderna ut internationellt respektive nationellt? Kan man applicera 

internationella trender på Sverige? 

6. Hur tror du framtidens affärsmodell för tidningsbranschen kommer se ut?    
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Slutligen skulle vi vilja tacka alla som medverkat i denna 
forskningsstudie. Vi är glada att ni tog lite av er dyrbara tid för att 
bidra med er kunskap, erfarenhet och kreativa tankar. 
 
Tack! 
 
Claes Björn och Ella Lauberts 


