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Abstract  
In the past decades the newspaper industry went through many changes but it 
has never had a problem of this kind. With the freedom the Internet brings us 
today and the wide range of information channels, the newspaper is for the 
first time seriously challenged.  
When the newspapers began to establish themselves on the internet they 
thought it was only to copy the content of the newspaper on to their webpage 
and the advertisers would come along. This move was not planed and had no 
vision. When the advertisers discovered Internets wide range of 
advertisement platforms they started to look for other places they could put 
their ads.  
 
This thesis is about the local newspapers ability to address the problem that 
the internet has created. I based my study on the following issues: 
• Why has internet caused this problem for the newspapers? 
• What are the prerequisites for local newspapers when they face 

challenges from the internet? 
• How have the advertisers acted after the emergence of this challenge? 

To answer these questions I did qualitative interviews with different 
personalities within the newspaper industry, two local newspaper executives 
and two professors in media economics.  
 
In conclusion the result shows that there are different opinions regarding 
these questions and different views of how to solve them. The Newspaper 
industry is heading towards a new era where the electronic newspaper is 
going to play a much bigger role. The executives need to come up with new 
business models where the consumer’s needs are in the center.  
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1.0 Inledning 
En kall november morgon år 2009 kom Gunilla Sax, chefsredaktör på 

lokaltidningen Barometern i Kalmar, på besök för att göra oss medvetna om 

utmaningarna som tidningar världen om möter. Sax menade att internet, som 

gjort information mer tillgäng för många människor i hela världen, är en 

sjukdom för tidningarna. En sjukdom som saknar botemedel. Med gratis 

material tillgängligt på internet har behovet för papperstidningen minskat och 

därmed har inkomsterna sjunkit. Hur ska man kunna tjäna pengar på internet? 

Sax menar även att den som lyckas bota sjukdomen kommer öka sina 

marknadsandelar avsevärt.  

Det var efter Gunilla Sax besök som jag blev intresserad för den här frågan. I 

denna uppsats tänker jag förklara för läsarna vad det är för utmaningar som 

tidningsföretagen står inför, vilka möjligheter och alternativ de har och vad de 

försöker göra för att bestiga dessa hinder. Genom att använda mig av tidigare 

studier och teorier, tillsammans med egna undersökningar kommer jag måla 

upp en bild av, i synnerhet, de lokala tidningarnas situation.  

1.1 Problembakgrund 
Robert Picard förklarar, i sin blogg The Media Business, att nyheter aldrig har 

varit en kommersiell produkt då majoriteten av allmänheten inte är villig att 

betala för nyheter. Nyhetsinsamlingen har gått igenom tre olika faser där 

växlingen mellan varje fas har inneburet en ny era. Den första fasen, Imperial 

Finance Model, hade sin stortid under forntiden då kejsare och kungar 

använde sina landshövdingar för att samla in utrikesnyheter och information 

om potentiella handelsplatser. I medeltiden utvecklades Commercial Elite 

Finance, modellen där rika affärsmän anlitade korrespondenter för att samla 

information om politiska och ekonomiska utvecklingar som berörde deras 

affärer. Massmediefinansieringsmodellen utvecklades i slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet i tid med den industriella revolutionen och 

urbaniseringen. Man tog en liten kostnad av konsumenterna och finansierade 

tidningen mestadels genom reklam. (Picard, 

www.themediabusiness.blogspot.com, 25 april 2010). 

   
 



 

This mass media financing model remain the predominant 

model for financing news gathering and distribution, but its 

effectiveness is diminishing because the “mass” audience is 

becoming a “niche” audience in Western nations as those 

less interested in hard news continue abandoning 

newspapers for television, magazines, and the Internet. This 

is creating a great deal of uncertainty how society will 

subsidize and pay for journalism in the twenty-first century. 

(Picard, www.themediabusiness.blogspot.com, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns olika åsikter om hur tidningarna ska möta dessa utmaningar. 

Albarran, Chan-Olmsted & Wirth (2006) menar att tidningsföretagen måste 

komma med en ny affärsmodell som genererar pengar på internet samtidigt 

som man sakta men säker avvecklar den traditionella papperstidningen. Stefan 

Melesko (www.dagensmedia.se, 20 april, 2010), docent i Medieekonomi vid 

Högskolan i Jönköping, säger å andra sidan att tidningarna måste utveckla sin 

journalistik för att erbjuda läsarna nytt och lockande material i 

papperstidningen, som är den centrala källan till journalistikens existens.  

Robert Picard (Picard, www.themediabusiness.blogspot.com, 2010), professor 

i Media ekonomi vid Högskolan i Jönköping, tycker att för mycket 

koncentration har lagts på att hitta inkomstkällor, istället bör man uppdatera 

sitt utbud och ge konsumenterna vad de vill ha.  

Statistik tagna från mediebarometern Nordicom visar att år 1996 låg procent 

antalet av prenumeranter, i svenska hem i befolkningen mellan 9-79, runt 74 

procent. År 2007 hade antalet sjunkit till 70 procent. Statistiken visar även att 

kvinnor prenumererar på tidningar mer än män, 71 respektive 69 procent. 

Samma statistik visar även att låg utbildade svenskar prenumererar i lika stor 

procentskala som högutbildade, 74 respektive 75 procent. Något som är mer 

intressant är att från 1996 till 2007 har antalet lågutbildade prenumeranter 

endast sjunkit med 1 procentenhet medan prenumerationerna bland de 

högutbildade har sjunkit med 7 procentenheter.  
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Priserna på årsprenumerationerna har gjort en total förändring de senaste 

femtio åren. Nordicom visar i sin statistik att årsprenumerationspriserna för 

morgontidningar i storstäderna kostade 712kr år 1960. Efter ca femtio års 

drastiska prisökning låg priset år 2008 runt 2800kr per år. 

Landsortstidningarna har, under samma period, gått från att kosta 496kr per år 

till 1811kr per år. Dagpressen har i sin tur gått från att ta runt 442kr per år för 

prenumerationen till en kostnad runt 1383kr.  

Om vi tittar på antalet morgontidningsläsare, där både storstads- och 

landsortstidningar är inkluderade, en genomsnittlig dag mellan åren 1980-2008 

ser vi att den totala minskningen är ca 5 procentenheter. Läsningen bland män 

har minskningen varit 5 procentenheter och bland kvinnor 4 procentenheter. 

Trotts dessa minskningar har både de lågutbildade och högutbildade läsarna 

ökat, från 75 procent till 77 procent respektive 78 procent till 80 procent. 

Totalt, i hemmet och skola/arbete, har internetanvändandet bland den svenska 

befolkningen mellan åldern 9-79 gått från att ligga på 21 procent 1998 till 68 

procent 2008. En ökning med 47 procentenheter på bara 10 år. Bland män och 

kvinnor är det männen som använder internet mest, 72 procent av männen 

använde internet och 64 procent motsvarande för kvinnor år 2008. Den största 

gruppen som använder internet, ca 78 procent, är den högutbildade. Svenskar 

mellan åldrarna 15 – 24 år är den åldersgrupp som använder internet flitigast. 

Hela 86 procent av dessa ungdomar utnyttjar internet.   

Det totala internetanvändandet i hemmet låg runt 60 procent år 2008, gemfört 

med 1998 då siffran låg på 8 procent. Även i hemmet använder högutbildade 

och ungdomar mellan åldrarna 15 – 25 internet mest, 69 respektive 82 procent. 

Men den mest intressanta utvecklingen är i åldersgruppen 65-79 där 

internetanvändningen i hemmet har gått från att ligga runt 1 procent 1998 till 

38 procent 2008. Den här ökningen är ett tecken på att även de pensionerade 

börjar utnyttja Internets möjligheter.   
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga utmaningarna som tidningsföretag står 

inför samt att analysera lokaltidningarnas förutsättningar för att fortsätta som 

framgångsrik nyhetsförmedlare i det lokala samhället.  

1.4 Frågeställning 
Varför har internet blivit ett så stort problem för tidningsföretagen? 

Vad har de lokala tidningarna för förutsättningar när de möter utmaningarna 

från internet? 

Hur har annonsörerna agerat efter framväxten av dessa utmaningar? 

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att lägga större fokus på de lokala tidningarna för att avgränsa den 

breda frågan. Jag kommer inleda uppsatsen genom att förklara det allmänna 

problemet för att senare inrikta mig för de lokala tidningarna och vilka 

förutsättningar de har när de angriper problemet. Jag kommer inte försöka 

hitta en ny lösning för hur man kan tjäna pengar på nätet utan snarare 

tydliggöra situationen.  
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2.0 Metod 
I metodkapitlet beskriver jag hur jag har gått tillväga och vilka metoder jag 

har tillämpat för att samla in data. Jag tar även upp hur jag bearbetat och 

analyserat den insamlade materialen.  

2.1 Angreppssätt 
För att genomföra uppsatsen på ett smidigt sätt valde jag ett abduktivt 

angreppssätt där man växlar mellan teori och empiri och/eller tvärtom. (Patel, 

R. och Davidsson, B. 2003)Jag valde att börja uppsatsarbetet med att läsa in 

mig i ämnet, genom att hitta teorier och tidigare forskningar som gjorts. 

Teorierna låg till grund för mitt tillvägagångssätt då jag baserade den 

empiriska undersökningen på det teoretiska materialet. Efter den empiriska 

undersökningen återvände jag till teorin för att få en bredare bild och för att 

kunna jämföra intervjupersonernas åsikter med tidigare forskningar. Risken 

med detta arbetssätt är att alla forskare är färgade av erfarenheter och 

förförståelse, med andra ord så finns det ingen forskning som startar 

förutsättningslöst. Därför kan det lätt hända att forskaren väljer studieobjekt 

utifrån tidigare erfarenheter och dessutom formulerar hypoteser som utesluter 

andra tolkningar. (Patel, R. och Davidsson, B. 2003) 

2.2 Forskningsmetod 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga vilka utmaningar lokaltidningarna står 

inför och analysera deras förutsättningar för att ta sig an utmaningarna. En så 

pass djup fråga kräver en djupare undersökning. Mitt val av forskningsmetod 

blev därmed kvalitativ, vilket ger en djupare kunskap än den som erhålls när 

man använder den kvantitativa. (Patel, R. och Davidsson, B. 2003) 

Det finns en risk att forskarens förförståelse kommer påverka uppsatsens 

utgång. (Olsson & Sörensen. 2007) Min förförståelse är begränsad och därför 

bedömde jag risken att förutfattade meningar skulle påverka uppsatsens utgång 

som liten.   
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2.3 Intervjuobjekten 
Gunilla Sax är tidningschef på Barometerns tidning i Kalmar och Oskarshamn. 

Som jag nämnt tidigare har Gunilla föreläst för vår klass om vilka utmaningar 

tidningarna står inför idag. Barometern är en del av Gota Media AB 

koncernen, som äger ett antal lokalortstidningar. I Gota Media ingår 

tidningarna Barometern Kalmar - Oskarshamn, Blekinge Läns Tidning med 

editionerna Karlshamns Allehanda och Sölvesborgs Tidningen, Borås Tidning, 

Smålandsposten och Ulricehamns tidning. De har även intressen i bland annat 

Sydöstran som tillsammans med Blekinge Läns Tidning kommer slå ihop sina 

nättidningar för att, i höst, lansera en gratis tidning och en betaltidning på 

webben.  

Sören Karlsson är chef och ansvarig utgivare för Helsingborgs Dagblad som 

2001 slogs ihop med Nordvästra Skånes Tidning (Ängelholm) och Landskrona 

posten. Helsingborgs Dagblad ägs av Pukslagaren AB i Helsingborg som i sin 

tur ägs till hälften av familjen Sommelius och till andra hälften av familjen 

Ander genom Nya Wermlandstidningen AB.  

Stefan Melesko är docent vid Handelshögskolan i Jönköping och har ett långt 

förflutet inom media branschen. Han började sin karriär i 60-talet som vd för 

Reklambyråförbundet och Dagens Nyheter. Han jobbade även på en 

reklambyrå i New York innan han återvände till Stockholm för att senare bli 

vd för Affärsbolaget inom Bonniers koncern. Sen återvände han till den 

akademiska världen och började med forsknings projekt fokuserade på 

dagstidningar i norden och i England.  

 Robert Picard är professor i media ekonomi och förvaltningschef för Media 

Management and tranformation center i Jönköping. Picard anses vara fadern 

för media ekonomi studier.  

2.4 Insamlingsmetod 
Jag valde att använda intervju som insamlingsmetod då jag kände att det var 

det bästa sättet att samla in kvalitativ material. Jag började med att kontakta 
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sju personer, varav fem tidningschefer och två professorer, via e-post med en 

förfrågan om de är intresserade att ställa upp på en intervju.  

Stefan Melesko, docent i Medieekonomi vid Högskolan i Jönköping och 

Robert Picard, professor i Media ekonomi vid Högskolan i Jönköping, svarade 

ganska omgående med ett positivt svar. Jag kom överens med Melesko att ta 

intervjun över telefon på grund av det geografiska avståndet. Picard hade dock 

ett väldigt späckat schema och var svår att få tag på. Han föreslog att jag 

skickade mina frågor på e-post. Medveten om e-post intervjuns brister försökte 

jag utforma och utveckla frågorna så att det blir tydligare för intervjuobjekten 

att förstå vad jag vill ha ut av frågan.  

Bland tidningscheferna fick jag svar från tre av fem. Gunilla Sax, tidningschef 

på Barometern, och Sören Karlsson, tidningschef på Helsingborgs Dagblad, 

ville mer än gärna ställa upp på en intervju. Den tredje personen som svarade 

var dock inte villig att ställa upp eftersom han kände att han inte kunde tillföra 

något. Då Gunilla Sax fanns tillgänglig i Kalmar kom vi överrens om att det 

var bäst att jag gjorde intervjun på hennes kontor. Då Sören Karlsson bor på 

andra sidan landet var det mest lämpligt att ta intervjun på telefon.  

2.5 Intervjuteknik 
Jag försökte anpassa intervjufrågorna till varje persons kompetens. Frågorna 

till tidningscheferna Sax och Karlsson försökte jag utforma så att de passade 

deras arbete. Vad gäller professorerna Picard och Melesko var frågorna 

anpassade till deras kunskapsområden.  

För att förhindra intervjuerna från att tappa sammanhanget använde jag mig av 

strukturerade frågor. De strukturerade intervjun har ett antal färdiga frågor och 

det är intervjuarens uppgift att se till att få dem besvarade. (Kylén. 2004) 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet är värdet av informationen man samlar in. Det är beroende av att det 

man får in är relevant för att besvara problemformuleringen och att man inte 

samlar på sig onödig information som ”skymmer sikten”. Reliabilitet handlar i 
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sin tur om tillförlitlighet, med andra ord, hur sanna informationen man har 

samlat in är. (Kylén. 2004) 

Validitet och reliabilitet har en stark relation till varandra. Man kan inte 

koncentrera på den ena och ignorera den andra. Om reliabiliteten är låg blir 

även validiteten låg. Det betyder inte att validiteten ökar om reliabiliteten är 

hög, det kan vara så att informationen man samlat in är sann men irrelevant för 

uppsatsen. Reliabiliteten måste vara fullständig om validiteten ska bli 

fullständig. (Patel och Davidsson, 2003). 

Alla intervjuundersökningar innehåller problem i bägge dessa hänseenden; jag 

har dock försökt att hålla problemen på en hanterbar nivå. Jag känner att jag 

har funnit en stabil nivå av validitet och reliabilitet i min undersökning. 

Eftersom att intervjuobjekten är väl kunniga och insatta personer som jobbar 

med liknande frågor anser jag att reliabiliteten är stor. Validiteten var lite 

svårare att hantera då det kunde hända att intervjupersonerna svävade iväg lite. 

Man jag känner att informationens relevans är av högsta grad och att de har 

lett till en större kunskap och en tydligare bild av problemet.  

2.7 Metodkritik 
Då ämnet ligger i tiden hade jag stora problem med att hitta relevant teori. 

Ämnet är nästintill outforskat. Detta kan leda till att uppsatsen blir bristande 

avseende teoretiska perspektiv, men jag lyckades dock hitta en del teorier och 

artiklar som berör problemställningen.  

En sak som kan diskuteras i kritiken är ”e-postintervjun” med Robert Picard. 

Att ha en intervju över e-post är inte det optimala tillvägagångssättet, men då 

Picard var väldigt upptagen hade jag inget val. jag försökte dock utveckla 

frågorna för att tydliggöra för Picard vad jag ville har ut av frågorna.   

 
  

12 
 

 



 

3.0 Teori och tidigare forskning 
Teorikapitlet redovisar de teorier och tidigare forskningar som jag tycker är relevant 
för att kunna besvara mina problemställningar. Syftet med kapitlet är att ge läsarna 
och mig själv en förståelse över de forskningar som tidigare gjort.   

3.1 Utmaningarnas framkomst 
Tidningen har länge varit den dominerande kraften när det gäller 

nyhetsförmedling. Den har varit den mest attraktiva kanalen för annonsörer. 

Man har lyckats överstiga alla barriärer på vägen, men idag står de inför ett 

stort problem. I och med Internets framkomst etablerade sig företag från olika 

branscher, även icke media branscher, på nätet och lockade till sig annonsörer. 

Tidningsföretagen svarade på dessa utmaningar genom att lägga upp material 

på webben. Försöken att kopiera de tryckta medierna på nätet var oplanerade 

och saknade lämplig vision och resultatet blev en besvikelse. (Albarran, Chan-

Olmsted & Wirth 2006). Internet tar allt mer uppmärksamhet från de 

traditionella massmedierna, allt fler människor kopplar upp sig på webben. 

Siffror från mediebarometern Nordicom visar att det totala internet 

användandet, en genomsnittlig dag mellan åren 1998 till 2008, i Sverige ökat 

med hela 47 procentenheter. Förklaringen till den massiva ökningen av 

internetanvändning är att konsumtionen av datorn har ökat. Allt fler människor 

har tillgång till dator i hemmet som är uppkopplade till internet (Hvitfelt & 

Nygren 2008). 

Tidningar i USA började etablera sig på internet redan 1992 i form av enkla 

textremsor. År 1994 släppte Netscape en betaversion av webbläsaren 

Navigator. Allt fler tidningar etablerade sig på internet men den stora vågen 

dröjde ända till 2001 då flera tusen nya internettidningar skapades i USA. Till 

en början var internet väldigt underskattat, många var skeptiska till den nya 

teknologin. Idag är nättidningen lika viktig som papperstidningen då den är 

mer lättillgänglig och uppdateras oftare (Aris & Bughin, 2005). 

On many occasions, audiences rely more on newspapers on the 

Internet for information because they are more accessible, updated 

more often, and richer in content than print newspapers (X. Li, 

2006 p3). 
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I och med Internets framväxt började media företag allt mer övergå till 

Internet distribution. Med kostnader som nästintill var noll och med höga 

förhoppningar på reklam började t.ex. tidningsföretag ge ut sina upplagor 

gratis på internet (Aris & Bughin, 2005). 

’’ The Internet especially brought about many tangible end-

consumer benefits. By reducing distribution costs to nearly 

nothing, the Internet could make content available anywhere at any 

time: once digitally created, content can be sought for, replicated 

and distributed at hardly any additional cost (Aris & Bughin, 2005, 

p308). 

Det blev mycket billigare för företag att etablera ett namn på marknaden, 

priserna sjönk markant. Detta ledde till att antalet företag ökade lavinartat på 

kort tid. Det resulterade i en ostabil ekonomisk situation för företagen då 

konkurrensen var för stor samtidigt som annonsintäkterna var för låga. År 

2001 fanns det över niotusen företag på internet medan enbart 10 av dessa 

företag kontrollerade ca åttio procent av annonsintäkterna (Aris & Bughin, 

2005). 

3.2 Varför blev det så? 
Förväntningarna på reklamintäkterna via internet var skyhöga, men resultatet 

visar att förväntningarna var för optimistiska. Aris och Bughin (2005) nämner 

ett antal huvudsakliga anledningar till att reklamintäkterna är lägre än 

förväntningarna.  

• För det första har värdet på reklamen försämrats med banners som inte 

är mottagliga för publiken. Off-line medier, media som inte existerar 

på nätet, är mer framgångsrika på reklam fronten då toleransen för 

reklam avbrott är större på tv än på internet.  

• Den andra faktorn till att reklam på internet inte når upp till 

förväntningarna är att det tar lång tid att byta marknadsförings budget. 

Internet marknadsföring är fortfarande ung medan de mogna medierna 

är väletablerade. Användandet av internet är en bråkdel av TV 
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tittandet. Detta har i sin tur lett till att reklam på Tv är mer attraktivt än 

reklam på internet (Aris & Bughin, 2005). 

• En tredje och underliggan faktor är att de stora företagen har 

konkurrerat ut många mindre företag på internet för att öka sina 

marknadsandelar. I och med att många aktörer försvann minskade 

reklaminvesteringen på internet då majoriteten av reklamen bidrogs av 

internetföretag (Aris & Bughin, 2005). 

3.3 Reklam på nätet 
Den stora konkurrensen, som växt fram via internet, har skapat stora problem 

för de traditionella medierna, tv, radio och dagspress. Fram till början av 1990-

talet var det där annonsörerna sökte sig för att synas, men idag har de 

traditionella mediernas andelar i annonsmarknaden minskat markant. År 1992 

låg dagspressens andelar runt 73 procent, sedan dess har de sjunkit till 30 

procent 2006 (Hvitfelt & Nygren 2008). 

Anledningen till den här minskningen är internet, som gick om tidsskrifterna 

som reklaminvesteringsforum år 2006 och närmar sig allt mer att passera 

televisionen och lokalortspressen. Trotts det så kommer lokalortspressen vara 

en mycket större reklambärare än internet (Hvitfelt & Nygren 2008). 

Efter att IT-bubblan sprack sjönk reklaminvesteringarna på internet med ca 9 

procent för varje år, men mellan 2005 och 2006 ökade investeringarna med 50 

procent. Anledningen till ökningen är att dator- och internetanvändandet i 

landet blev mer allmänt och investerarna började inse Internets möjligheter 

(Hvitfelt & Nygren 2008).  

3.4 Tidningar på nätet 
En annan faktor som har orsakat problem för medieföretag är det stora utbudet 

av kanaler. Marknaden har gått från att ha ett fåtal aktörer till ett flertal. Detta 

har lett till att konsumenter har större valmöjligheter att erhålla medieinnehåll. 

Resultatet visade att denna utveckling har splittrar publiken i olika läger, vilket 

oroade framför allt massmedierna. De stora företagen började köpa upp 
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konkurrenter för att öka sina andelar och de mindre företagen tvingas sälja 

pga. den minskande publiken (Albarran, Chan-Olmsted & Wirth 2006). 

Albarran, Chan-Olmsted & Wirth (2006) menar att tidningarna måste söka en 

ny identitet samtidigt som de måste hitta en affärsmodell som genererar pengar 

i en konkurens stark marknad där konsumenternas vanor förändras. Dilemmat 

ligger i att tidnigen måste fortgå med den tryckta tidningen för att inte förlora 

de existerande kunderna som har byggt upp en konsumtionsvana samtidigt 

som de måste sträva efter att utveckla den digitala kanalen för att skapa nya 

mönster hos nya konsumenter. Tidningarna måste emellertid utveckla nya 

inkomstmodeller för den elektroniska produktionen samtidigt som de 

förbereder för att avlägsna papperstidningen i framtiden (Albarran, Chan-

Olmsted & Wirth 2006). 

Hvitfelt & Nygren menar dock att det är omöjligt att ta betalt för nyheter på 

nätet. Även de största tidningarna har misslyckats med att utveckla en 

betaltidning på internet. New York Times försökte implementera en 

betaltidning på nätet men insåg ganska snabbt att det inte var lönsamt och gick 

tillbaka till att ge ut tidningen helt gratis. 

Stefan Melesko, docent i Medieekonomi vid Högskolan i Jönköping, menar att 

det inte är lönsamt att fokusera enbart på webbtidningen utan att man måste 

utveckla papperstidningen och göra den mer attraktiv för konsumenterna. 

”Utan papperstidning saknas existentiella förutsättningar för journalistik på 

webben” (Stefan Melesko, www.dagensmedia.se, 20 april, 2010).  

Enligt Stefan Melesko (www.Sydsvenskan.se, 20 april, 2010) har 

lokaltidningarna en fördel framför sina storstadskollegor. Han menar att ju 

större område man täcker desto svårare blir det att vara den dominerande 

kraften på den lokala marknaden. 

Om du har en tidning som når 55–60 procent av hushållen på en 

ort, är det väldigt svårt för en lokal handlare att hitta ett 

kostnadseffektivare sätt att kommunicera med sina kunder (Stefan 

Melesko, www.Sydsvenskan.se, 20 april, 2010). 
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De lokala tidningarna har en starkare ställning bland sina läsare och det leder 

till en mer attraktiv annonskanal och om man förfinar journalistiken kan man 

så småningom ta betalt på webben. Melesko varnar tidningarna från att höjer 

prenumerationspriserna för att öka sina intäkter då det leder till att man 

förlorar den lokala marknaden. I Danmark släppte tidningarna Berglinske 

Tidene och Politiken sina annonsintäkter för att övergå till dyra och exklusiva 

tidningar (Stefan Melesko, www.Sydsvenskan.se, 20 april, 2010.) 

3.5 Hur tidningar tjänar pengar 
Företag tjänar pengar på olika sätt. Vissa har en så pass starkt varumärke att de 

kan sälja sina varor/tjänster för ett högre pris, t.ex. Lyxbilsförsäljare. Andra 

nöjer sig med att tjäna en liten slant för många varor t.ex. mataffärer. 

Tidningsföretagen har en affärsmodell som liknar det senare alternativet, då 

tidningarna har en kort livslängd. Konsumenterna tvingas köpa en ny tidning 

varje dag för att hålla sig uppdaterade. Detta har lett till dåliga vanor då 

marknaden har blivit mer produktions orienterade istället för konsument 

orienterade. Har man en stark hållning kan man dra ner på kostnaderna 

samtidigt som man ökar priset istället för att utveckla tidningen (Meyer, P. 

2004). 

Trots förlust av andelar tjänar tidningarna mer pengar än någonsin tidigare på 

grund av den växande annonsmarknaden. Genom att sänka kostnader 

samtidigt som man höjer priser klarar de sig mycket väl, men det är en strategi 

som inte har någon lönsamhet i framtiden. För att säkra sin framtid måste 

tidningarna börja tänka på läsarna (Meyer, P. 2004). 

Vissa forskare tror att tidningarna minskar i så stor takt att de kommer 

försvinna i en ganska snar framtid. De påstår att om kurvan fortsätter på detta 

vis kommer tidningarna inte ha några läsare kvar i början av 2043. 

Tidningsfolk har tröstat sig med att ju äldre de unga läsarna bli desto mer 

kommer det läsa tidningar, men så har det inte blivit. Läsarsiffrorna fortsätter 

att sjunka (Meyer, P. 2004). 

Meyer tror att det trots allt finns en god möjlighet att tidningarna överlever. De 

kommer inte att vara lika lönsamma, vilket kommer leda till förluster för ägare 
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och investerare, men det är inte ett problem för samhället. Om man föreställer 

sig att utdelningen sjunker från 20-40 procent till 6-7 procent, kan man tro att 

det inte finns någon som kan tänka sig att äga en tidning som sjunkit så 

mycket i värde. Men Meyers tror att det kommer finnas entreprenörer som 

kommer ta sig an den utmaningen och därmed förblir tidningen (Meyer, P. 

2004). 

Meyer förklarar antagandet i en metafor. 

If I sell you a goose that lays a golden egg every day, the 

price that you pay me will be based on your expected return 

on investment (ROI), which needs to beat what the bank 

would pay on a certificate of deposit, but not by much. In 

negotiating the price that you are willing to pay me (and at 

which I am willing to sell), we’ll both look for an expected 

ROI that compares favorably with other possible 

investments. And the reasonable assumption will be that the 

goose will continue to produce at the same rate.  

Fast forward a bit. Once safe under your roof, the goose 

drops its production to one golden egg a week. That makes 

you a major loser. 

Now, it’s still a pretty good goose. You can resign yourself to 

the reduced income, or you can sell it to a third somebody 

who will be proud to own and house and feed it. And that 

new owner can, of course, get the return on investment that 

you were hoping to receive by simply paying one seventh of 

the price you paid.  

What happened to the rest of the goose’s value? I captured it 

when I sold it to you on the basis of the seven-day production 

schedule. The third owner is a winner, too, because he gets a 

fair return on his investment. Society is OK because there 
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are plenty of other sources for golden eggs. The only loser is 

you (Meyer, P. 2004. s.40). 

 

Det Meyer (2004) menar med den här metaforen är att det kommer finnas en 

tredje köpare som kommer se, den neråt gående tidningen, som en bra 

investering och på så sätt kommer tidningen att överleva. Den ända förloraren 

kommer vara den andra köparen, de övriga parterna är vinnare.  

3.6 Vad ska man göra? 
Robert Picard, professor i Medieekonomi, menar att mediecheferna inte har en 

klar bild av vad en affärs modell är. Han menar att cheferna är enbart 

intresserade i att hitta nya inkomstkällor. Synen på affärsmodeller är 

begränsad och för trångsynt för att lösa de moderna utmaningarna media 

branschen står inför (Picard, www.themediabusiness.blogspot.com, 25 april 

2010). 

Affärsmodeller handlar inte bara om inkomstkällor, utan de ligger till grund 

för företagets logik och element.  

”They involve the foundations upon which businesses built, such as 

companies’ competences, value created, products/services 

provided, customers served, relationships established with 

customers and partner firms, and the operational requirements. If 

you get those elements right, the revenue issues take care of 

themselves” (Picard, www.themediabusiness.blogspot.com, 25 

april 2010). 

Det största problemet med de ineffektiva affärsmodellerna är inte att de inte 

generar inkomst, utan snarare att de erbjuder produkter från 1800- och 1900-

talet i dagens samhälle. Produkterna skapades i en miljö som inte längre 

existerar. På grund av förändringar i ekonomin, teknologin och livsstil, har 

konsumenternas behov ändrats. Innehållet de vill ha, sättet de söker nyheter, 

information och underhållning är inte det samma som förr. För att kunna 

blomstra och utvecklas måste medieföretag gå tillbaka till affärsmodellernas 

fundament. Om inte media cheferna tar hänsyn till dessa förändringar kommer 
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de aldrig hitta en affärsmodell som ändrar faktumet att folk börjar överge de 

traditionella medierna för de nyare medierna som motstår deras förväntningar. 

Företagen måste ifråga sätta, vad som erbjuds, varför det erbjuds, hur det 

erbjuds. Om man utför detta kommer inkomsterna av sig själva (Picard, 

www.themediabusiness.blogspot.com, 25 april 2010). 

Dave Moore, grundare av 24/7 Real Media och ordförande i IAB i USA, säger 

att det är en tidsfråga innan media företag börjar ta betalt för material på 

internet. Med sjunkande annonsintäkter blir det ännu viktigare för media 

företagen att hitta nya sätt att ta betalt för material på nätet. Annonspriserna 

har sjunkit pga. att omgivningen annonserna befinner sig i inte längre har lika 

stor betydelse. En annons i ett magasin ger dubbelt så många träffar än t.ex. 

Facebook och Myspace, men den kostar tio gånger så mycket. Det är viktigt 

att de största medieaktörerna börjar ta betalt samtidigt för att det ska lyckas 

(Dave Moore. www.dagensmedia.se, 01 maj 2010). 

  
  

20 
 

 



 

5.0 Empiri 
I det här kapitlet sammanställs de empiriska data jag har samlat in. Den 

empiriska undersökningen består av sammanlagt fyra intervjuer, två 

telefonintervjuer, en direkt intervju och en e-post intervju. 

5.1 Gunilla Sax 
Gunilla Sax tror inte att papperstidningen är på väg att dö ut. Hon menar att 

om man tittar på upplagorna över hela världen så ser man att det är en neråt 

gående statistik, men det går ganska sakta. Därför tror hon att statistiken 

kommer plana ut efter att ha nått en viss gräns. Tittar man på Barometerns 

upplaga utveckling så har den, på de senaste fyra åren, sjunkit med endast 600 

exemplar.  

För att kunna ändra den neråt gående trenden tror Gunilla att man, först och 

främst, måste utveckla en tillräckligt bra tidning som är nyttig, användbar och 

angelägen för läsarna. Sen måste man, genom klok marknadsföring, bli bättre 

på att sälja tidningen samtidig som man utvecklar en bra betalningsmodell. 

Det tredje steget som krävs för att öka försäljningen är att man måste utveckla 

nättidningen så pass mycket att man kan börja ta betalt för innehållet. En tanke 

är att man kan upprätta två tidningar på nätet, en som innehåller rubriker, 

snabba bilder och snabba texter som ska vara helt gratis och en betaltidning 

som har precis samma innehåll som papperstidningen plus att den har 

sökbarhet och arkiv. Priset kommer enligt Gunilla troligen ligga på samma 

nivå som papperstidningen. Gota Medias två Blekingetidningar, Blekinge 

Läns Tidning och Sydöstran planerar exakt en sådan affärsmodell som, om 

den visar sig vara lönsam, även Barometern kommer anpassa sig efter. Gunilla 

Sax säger att den här satsningen är banbrytande för en lokaltidning men deras 

förutsättningar är annorlunda gemfört med storstadstidningarna. ”Vi måste 

hitta våra egna lösningar i småstäderna”.  

Aftonbladet är t.ex. Plus tjänsten, som innehåller reseguide, viktminsknings 

klubbar med mera, men Barometern har inga planer på att följa Aftonbladets 

affärsmodell. Gunilla menar att de som lokaltidning enbart jobbar med lokala 

frågor, lokal politik och det som händer i deras område. Att då börja jobba 
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med resor, nationella och internationella tjänster stämmer inte överrens med 

deras uppgifter. Dessa tjänster utför Aftonbladet och liknande tidningar 

mycket bättre och det finns ingen affärsidé i den utvecklingen för Barometern.  

Det de lokala tidningarna istället har som fördel är deras styrka i området. 

Ingen annan damsuger det lokala samhället som de gör. Man går till 

kommunen, länstinget och polisen och läser post. Man sveper över med sin 

radar över lokalsamhället och presenterar sedan det som läsarna tros vara 

intresserade av att läsa. Den här affärsmodellen tycker Gunilla är helt unik. 

Hon tror även att människor alltid kommer vara intresserade av det lokala 

samhället. De mer rikstäckande tidningarna har större konkurrans och svårare 

för att utföra sina jobb eftersom att det finns så många som kan samma sak. 

Samtidigt har de ett oerhört större utbud att välja mellan jämfört med 

lokaltidningarna. En annan fördel som lokaltidningarna har är deras goda 

relationer till prenumeranterna. Tidningen har blivit en så pass stor del av 

deras liv att de ogärna släpper den. De rikstäckande tidningarna har en mer 

otrogen kundskara.  

Gunilla Sax säger att eftersom papperstidningen bär på nästan alla inkomster 

så kan man inte bara överge den och satsa bara på nättidningen, som bär ca 3-4 

procent av intäkterna. Många annonsörer vill synas i papperstidningen och 

många människor vill läsa den. Men om framtiden visar att människor hellre 

vill läsa nättidningen, hur kan man då tjäna pengar? I mitten av nittiotalet, när 

tidningsbranschen började etablera sig på internet, trodde man att det bara var 

att flytta över affären från annonsörerna i papperstidningen till motsvarande i 

nättidningen. Men det visade sig att så fort annonsörerna fick tillgång till 

internet sökte de sig någon annanstans. Det Gunilla tror man måste göra är att 

värna om det rika och kvalificerade innehållet på tidningen och applicera den 

på nättidningen som man sen kan ta betalt för. Men det är bara halva intäkten, 

den andra halvan kommer från annonsörerna. Gunilla tror att man måste vara 

duktigare på att erbjuda de lokala annonsörerna en bättre form av annonser. 

Mer interaktivitet, rörlighet och kreativitet krävs för att bli nyttig för 

annonsören. Det är svårt att säga om man kommer klara det på samma sätt 
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som man gjorde i papperstidningen eller om man får acceptera att man 

kommer få lägre intäkter totalt sätt.  

Trotts allt tycker Gunilla att internet har påverkat Barometern positiv eftersom 

att det är varumärkes förstärkande. Slår man ihop läsarna på papperstidningen 

och träffarna nättidningen så har Barometern aldrig haft så många läsare. 

Egentligen har internet påverkat tidningen mest positivt, men man kan dock 

inte mäta varumärkes förstärkning och interaktivitet i försäljning.  

Gunilla Sax ser väldigt positiv till läsplattorna som en eventuell lösning. De är 

enkla och smidiga och har bättre kvalité i lässkärmarna gemfört med datorn 

och färgerna för annonserna går fram. Barometern är väldigt intresserad av 

vad den nya tekniken erbjuder.  

Gunilla tror att framtidens tidningar kommer vara mer anpassade till nätet och 

att de är elektroniskt framburet på ett eller annat sätt. Om det är på dator eller 

på läsplattor vet hon inte men datorn är i någon mening central. Samtidigt tror 

hon fortfarande att det kommer finnas tidsskrifter i tryckt format.  

5.2 Sören Karlsson 
Sören Karlsson, är chef och ansvarig utgivare för Helsingbords dagblad, tror 

att pratet om att papperstidningen är på väg att försvinna är överdrivet på 

kortsikt. Men han kan väl tänka sig att den prenumererade dagstidningen som 

vi känner den idag kommer försvinna på långsikt. 

För att tidningarna ska kunna vända den neråt gående trenden av upplaga 

försäljning tror Sören att man måste satsa på det som är papperstidningen 

fördel, nämligen att man fryser dygnet en gång, att man presenterar gårdagens 

nyheter idag. Samtidigt som man satsar på visuella egenskaper, layout, 

fördjupande texter och service och att man överger ”rapportering”. Eftersom 

att papperstidningen kommer från en miljö där det inte fanns något internet 

eller någon annan informationskälla hade, framför allt, de lokala tidningarna 

möjligheten till nästan 100 procent monopol av marknadsandelen. Men det är 

egentligen inte förvånansvärt att tidningarna minskar i upplagor då de har fått 

många fler konkurrenter.  
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Sören tror även att utbud och efterfrågan är anledningen till att 

annonsintäkterna på internet är så låga. På internet har annonsörerna en stor 

variation av alternativ för sina annonser. Pga. av de låga intäkterna på internet 

tror inte Sören att man kan övergå till att enbart ha en internet tidning.  

Trotts Internets låga utdelning anser Sören att det är en vital del av tidningen. 

Det många tidningar har gjort, efter Internets uppkomst, är att ta en position på 

internet för att kunna nå sin publik. Om man vill vara ett massmedium måste 

man agera där människorna befinner sig. Helsingborgs dagblad har t.ex. tagit 

sin position som nordöst Skånes största sajt och Aftonbladet har tagit 

positionen som Sveriges största nyhetssajt. Man har koncentrerat sig på att 

locka till sig publik men det som har uteblivit är intäktsmodellerna.  

Sören Karlsson tror inte det kommer vara möjligt att ta betalt för nättidningen i 

en snar framtid. Det är i alla fall svårt att ta betalt för det ”gamla” sättet, alltså 

att man tar pengar för information. Men han tror att tidningarna på internet kan 

tjäna pengar på annat sätt, t.ex. genom att sälja materiella saker som folk 

upptäcker att de vill ha när de är på internet. Det är i den här riktningen 

Helsingborgs dagblad går. Om man tittar på Aftonbladet har de inte så många 

prenumeranter därför säljer de saker på styckpris samtidigt som man försöker 

få folk att gå med i Plus klubben. Helsingborgs dagblad har å andra sidan 

många prenumeranter, nyckeln till att behålla intäkterna man får in från 

prenumeranterna är att skapa mer värde och därför tror Sören att internet är ett 

perfekt verktyg för det. De vill ge prenumeranterna mer än bara en tidning, de 

vill erbjuda en tjänst. Så när prenumeranterna inte längre vill ha 

papperstidningen hem i brevlådan ska de fortsätta vara prenumeranter av 

tjänsten.  

Det är väldigt svårt att locka till sig annonsörer på nättidningen anser Sören. 

Det kommer vara omöjligt att få ut lika mycket pengar på internet annonserna 

som man får av papperstidningen. Återigen är det lagen som utbud och 

efterfråga som gör att annonspriserna på webben blir så låga. Sören menar att 

de lokala tidningarna får ut bättre annonspriser på webben än några andra och 

det beror på att de har en trogen lokal publik och att annonsörerna finner sig i 

en trovärdig miljö intill intressant innehåll. Det är bättre för dem att ligga på 
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hd.se än att bli intryckt i någon amatör blogg. Men det är fortfarande för låga 

intäkter på nätet. Man måste istället satsa på produktutveckling på den 

kommersiella sidan och det är inte bra att ta betalt för bara pixel yta utan för 

något mycket mer avancerat.  

Trotts att läsplattorna kan öka försäljningen av tidningar tror inte Sören att det 

är silverkulan som kommer rädda tidningsbranschen. Dagens miljö är 

förändrad gemfört med hur den var då tidningen blomstrade och gick som 

tåget. Idag finns det mycket mer information, man behöver inte köpa en 

tidning för att få tag på informationen. 

Sören tror att de lokaltidningar som finns kvar i framtiden är väldigt lokala 

som bara ägnar sig åt de lokala nyheterna. Han tror även att det kommer finnas 

produkter på papper men vet inte hur de kommer se ut, om de kommer varje 

dag eller en gång i veckan, om de kommer kosta pengar eller vara gratis. Men 

han tror att det kommer finnas en mycket starkare närvaro via telefon och 

läsplattor. Man kommer vara publicerade på internet på ett helt annat sätt, 

alltså kommer man vara publicerade på plattformar där folk befinner sig 

istället för att lägga ner en massa pengar för att bygga upp plattformar som 

man sen försöker locka till sig läsare på. Han förutser att framtiden kommer 

vara jobbigare, stökigare och mindre sammanhållen där de tjänar mindre 

pengar men ändå hålla någon slags relevans som det lokala samhällets 

kommersiella partner och bästa informationsbärare.  

5.3 Stefan Melesko 
För Stefan betyder begreppet papperstidning mycket mer än bara 

kommunikation som trycks på papper. Det är ett koncept som presenterar, 

fördjupar och tillgodogör innehållet i tidningarna som han definierar som 

papperstidning. Därför tror han att papperstidningen kommer fortsätta existera 

i framtiden, även om den presenteras i ett annat format än just papper. 

Formatet papperstidning kommer troligen kunna ersättas på elektroniskt vis 

genom t.ex. läsplattor eller annan teknologi. Han tror även att 

papperstidningen på papper har en lång framtid framför sig, speciellt bland de 

lokala tidningarna.  
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Upplagekurvan pekar neråt för de flesta tidningar världen över och Stefan tror 

det är väldigt svårt att få upplagorna att öka tillräckligt mycket för att öka 

hushållsteckningen. Man kan däremot, med smart prispolitik och ett bra 

innehåll, bromsa kurvan så att den hamnar på plus minus noll. De lokala och 

regionala tidningarna har större förutsättningar att hålla uppe upplagorna för 

att ge resurser till en mer intressant tidning för läsarna och för att bli 

tillräckligt stora för att attrahera annonsörer.  

Stefan förklarar att tidningarna har börjat höja prenumerationspriserna väldigt 

mycket mer än inflationen. Det som har hänt är att prenumeranterna är så pass 

bundna till tidningen att de har svårt att lämna. Om en tidning höjer priserna 

med 10 procent förlorar man normalt enbart 1-2 procent av upplagorna. Även 

om man successivt mals ner i upplagekurvan så ser Stefan det som en bra affär 

rent ekonomiskt. Så fort man börjat höja priserna finns det ingen återvändo, 

man kan inte börja sänka priserna för att öka upplagorna.  

Stefan menar att tidningarna står inför ett väg val. Det är en fördel att ta mer 

betalt av prenumeranterna än annonsörerna eftersom att annonsörerna är mer 

lättflyktiga och påverkas mer av konjekturen än prenumeranterna. Samtidigt 

får tidningarna inte höja priserna på sättet man gör idag. Då kommer man nå 

en gräns, då i första han annonsörerna säger att hushållsteckningen inte räcker 

till och ser sig om efter andra alternativ. Om man börjar tappa annonsörer har 

man mindre resurser att utveckla en tillräckligt intressant tidning för 

prenumeranterna. Men det här scenariot gäller hittills enbart 

storstadstidningarna. De lokala tidningarna måste fortsätta, på samma sätt som 

de gör idag, att göra innehållet så bra som möjlig samtidigt som man för en 

försiktig prispolitik.  

Stefan tror att läsplattorna bär framtidens tidningar på sina axlar. Om man 

lyckas applicera tidningarna på läsplattorna, eller andra elektroniska verktyg, 

har man en helt annan ekonomisk förutsättning. För då har man reducerat 25 

procent av sina kostnader. Stefan tycker att internettidningarna som finns på 

tidningarnas hemsidor är utarmade jämfört med papperstidningen och de 

räcker inte till. Därför tror han på läsplattorna.  
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Stefan tycker att internet är en tärande del av verksamheten då de ger enbart 3-

4 procent av den samlade intäkten därmed är all journalistik på nätet 

finansierat av papperstidningen som drar in över 90 procent av intäkterna. 

Stefan tror att tidningarna snart kommer börja ta betalt för sina nättidningar 

om man ska kunna fortgå med den kvalificerade journalistiken på nätet. Om 

det är någon tidning som bör lyckas med det så är det den lokala tidningen 

eftersom att de har en så pass stark ställning i det lokala samhället. De kanske 

kommer fram med en affärsmodell som är en kombination av nättidningen och 

papperstidningen.  

I framtiden tror Stefan att vi kommer se mer redaktionella samarbeten mellan 

tidningar på olika orter. T.ex. så behöver inte Gotamedias alla tidningar, BLT, 

Sydöstran, Barometern mm, använda olika redaktioner för utrikes nyheter. De 

kan utnyttja varandras resurser på ett effektivare sätt.  

5.4 Robert Picard 
Picard tror att kostnaderna och intäkterna inte överensstämmer med industrin 

för att kunna drivas på det sätt de har gjort. Vissa kostnader kommer förändras 

till billigare icke tryck produktioner. Vi kommer trotts allt se papperstidningar 

en lång tid framöver. En faktor som talar för papperstidningen är att 

annonsörer inte finner den digitala reklamen tillräckligt effektiva, därför 

föredrar de att finna på papperstidningarna.  

Han tror att det är inte finns något man kan göra för att öka försäljningen av 

tidningar. Upplageminskningen har varit en långgående process då folk 

började övergå från tidningen till att använda tv, radio, gratis tidningar och 

internet som deras informations källa. 

Priserna för tidningarna var mycket högre för ett sekel tillbaka. I 1900-talet 

började tidningarna finansiera sina kostnader på reklamen. Nu när reklamen 

minskar är det bara normalt att man börjar höja priserna igen. De trogna 

läsarna kommer inte låta sig skrämmas av höjda priser så länge prishöjningen 

är för drastiska.  
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Picard tror inte det är lönsamt att överge papperstidningen och fokusera på 

enbart nättidningen. De flesta modellerna som har utformats visar att man blir 

av med ca 50 - 65 procent av kostnaderna men att man samtidigt förlorar ca 90 

– 95 procent av intäkterna.  

En affärsmodell handlar om att förstå sin produkt, hur den är differentierar sig 

från andras och varför den är så värdefull för kunderna. Kundernas behov är 

centralt för affärsmodellen. Det finns inte en bästa modell för medieföretag. 

Det största misstaget media cheferna gör är att försöka kopiera andra företags 

affärsmodeller istället för att utforma en egen modell som är anpassad till ens 

egna omständigheter och kunder.  

Picard förstår inte hur man kan förvänta sig att internet reklamen kommer bli 

räddningen för tidningsbranschen. Internet reklam står för mindre än 5 procent 

av den globala reklam och ungefär hälften är företagsinformation som inte 

platsar som nyheter. Men det kommer troligen se annorlunda ut om 10 – 20 år.  

Det kommer vara svårt att få folk att börja betala för material på internet om 

man tar betalt för enskilda tillgångar till artiklarna. Folk vet inte vad de får 

eller om det är värt det innan än de har betalat. Innehållet i tidningarna är 

dessutom inte exklusivt och många nyheter, speciellt nationella och 

internationella, finns tillgängliga gratis på tv och internet.  

Picard tror att vi kommer få se en, som han kallar det, freemium modell i 

framtiden med allmänna nyheter och reklam inslag för mer exklusiva nyheter, 

som finns bakom betalväggar, utan någon extra kostnad. Sen kommer 

dagspass och prenumeration användas för att få ökad tillgänglighet. 

De lokala tidningarna har den fördelen att de har få konkurrenter för nyheterna 

och annonserna samt att de ha en närmare relation till lokalsamhällets läsare. 

Deras största nackdel är att de har mindre tillgång till nationella och 

varumärkesannonsörer på nätet.  
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 Han tror även att läsplattorna kommer hjälpa tidningen i framtiden men det 

återstår att se om folk är beredda att bära en läsplatta tillsammans med laptop 

och andra elektroniker.  
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6.0 Analys 
Som man kan se i både de teoretiska och empiriska data som jag har samlat in 
finns det skilda åsikter och uppfattningar kring problemet. I analyen kommer 
jag försöka ställa den insamlade informationen mot varandra för att ge en 
klarare bild av utmaningaret som tidningarna står inför och hur man försöker 
lösa det.  

6.1 Tidningens död 
Philip Meyer nämner i boken ”The Vanishing Newspaper” att det finns 

forskare som förutsätter att papperstidningarna inte kommer ha några läsare i 

början av år 2043 om upplageminskningen fortsätter i den här takten.  

Gunilla Sax menar att upplageminskningen kommer nå en viss gräns där den 

planar ut. Barometern har de fyra senaste åren en minskning av upplagor på ca 

600 exemplar. Stefan Melesko definierar papperstidningen som något mer än 

bara information i tryckt form. Papperstidningen är ett koncept som 

presenterar, fördjupar och tillgodogör innehållet i tidningen. Därför tror Stefan 

att konceptet papperstidning kommer finnas även i framtiden, men om den 

kommer i pappersform eller digital form är ovisst. Trotts att Stefan Melesko 

ser en svårighet i att vända upplagekurvan uppåt så tror han att tidningarna 

åtminstone kan bromsa kurvan. Robert Picard tror även att formatet 

papperstidning kommer existera även i framtiden. Det som talar för 

papperstidningen är att annonsörerna inte finner internet som en effektiv 

annonskanal, därför föredrar de papperstidningen. Sören Karlsson tycker att 

pratet om att papperstidningen är på väg att dö i den närmaste framtiden är 

överdriven. Men han kan mycket väl tänka sig att papperstidningen kommer 

försvinna på lång sikt.  

6.2Tidningar på nätet 
Albarran, Chan-Olmsted och Writh (2006) säger att dilemmat hos tidningarna 

är att de måste fortsätta med den traditionella papperstidningen för att inte 

tappa de befintliga kunderna samtidigt måste de utveckla den digitala kanalen 

för att tidigt skapa nya vanor hos nya konsumenter. Man måste även hitta nya 

inkomstkällor för den elektroniska produkten samtidigt som man förbereda för 

att skrota papperstidningen. Stefan Melesko (2008) tycker att det inte är 
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lönsamt att övergå till enbart en internet tidning utan man måste utveckla 

papperstidningen för att attrahera konsumenterna. Enligt Hvitfelt & Nygren 

(2008) är det omöjligt att börja ta betalt på internet. Även de största 

tidningarna har misslyckats med betaltidningen på internet.  

Gunilla Sax menar att man först och främst måste utveckla papperstidningen, 

så att den uppfyller konsumenternas behov, samtidigt måste man bli bättre på 

att sälja tidningen genom smart marknadsföring. Man behöver också utveckla 

nättidningen för att kunna ta betalt för innehållet på nätet. Hon menar även att 

man inte bara kan överge papperstidningen eftersom den står för nästa alla 

inkomster. Robert Picard tycker inte att det är lönsamt att satsa på enbart 

nättidningen. Att överge en inkomstkälla som står för ca 90 – 95 procent av 

intäkterna för att minska kostnaderna med 50 – 65 procent är en dålig 

investering. Stefan Melesko säger att nättidningen är en för liten inkomstkälla 

för att ensamt kunna finansiera den kvalificerade journalistiken. Med andra 

ord säger Stefan att det är papperstidningen som finansierar journalistiken på 

både papperstidningen och nättidningen. Han menar även att man snart 

kommer börja ta betalt för nättidningen för att kunna finansiera journalistiken 

på webben. Picard menar att det är svårt att få folk att betala för 

internettidningen eftersom att de inte vet vad de får före än dem har betalat. 

Dessutom är inte innehållet på tidningarna exklusivt, läsarna kan oftast hitta 

samma information gratis på annat håll. Enligt Dave Moore (2010) måste de 

stora media företagen börja ta betalt för material på webben samtidigt för att 

det ska lyckas. Han säger även att det bara är en tidsfråga innan man börja ta 

betalt för innehållet på internet. 

6.3 Annonser på nätet 
Enligt Hvitfelt & Nygren (2008) har de traditionella mediernas andelar på 

annonsmarknaden sjunkit sedan Internets uppkomst. Annonseringen på 

internet har ökat drastiskt sedan 2005 – 2006. Anledningen var att tillgången 

till dator med internetuppkoppling i hemmet blev mycket större vilket väckte 

uppmärksamheten hos annonsörerna som började se Internets möjligheter.  
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Gunilla Sax förklarar att när tidningarna började etableras på webben trodde 

man att det bara var att flytta papperstidningens innehåll till internet. Men när 

annonsörerna fick tillgång till internet började de se sig om efter andra kanaler 

att synas på. Gunilla tror att man måste bli duktigare på att erbjuda 

annonsörerna mer interaktivitet, rörlighet och kreativitet på nättidningarna. 

Sören Karlsson förklarar att utbud och efterfrågan är anledningen till de låga 

reklamintäkterna på internet. Han menar även att det kommer vara omöjligt att 

kunna tjäna lika mycket pengar för internetannonseringen som man gör på 

papperstidningen.  

6.4 Lokaltidningen vs Storstadstidningen 
Stefan Melesko (2009) menar att lokaltidningarna har en fördel framför 

storstadstidningarna. Ju större område man täcker desto svårare blir det att 

dominera området. De lokala tidningarna har en starkare ställning bland 

läsarna och är mer attraktiva som annonskanal.  

Gunilla Sax menar att ingen dammsuger det lokala samhället som 

lokaltidningarna gör. Deras styrka i området och deras goda relation till 

prenumeranterna har gett dem en stor fördel. Prenumeranterna har blivit så 

pass beroende av tidningen att de läser tidningen även när de flyttat från 

området. De rikstäckande tidningarna har större konkurrens då det finns 

många tidningar som kan göra samma sak. Den här stora konkurrensen har 

gjort att deras läsare är mer otrogna och lättflyktiga. Deras fördel är att de har 

ett större utbud att välja mellan. De kan skriva om allmänna ämnen så som 

resor osv. de lokala tidningarna måste hålla sig till det lokala. Sören Karlsson 

menar att de trogna publik, som de lokala tidningarna har, lett till att de har 

bättre annonspriser på nätet än några andra. Robert Picard menar att 

lokaltidningarnas fördelar är att de har få konkurrenter för nyheterna och 

annonserna och att de har närmare relation till lokalsamhällets läsare. Deras 

nackdelar är att de inte har tillgång till de nationella och 

varumärkesannonsörerna på nätet.  
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6.5 Prissättning 
Philip Meyer (2004) menar att den alltmer produktionsorienterade 

affärsmodellen som tillämpats i tidningsbranschen lett till att tidningarna 

börjat höja priserna samtidigt som de sänker kostnaderna. Den här strategin är 

olönsam i längden, man måste istället börja tänka på läsarna för att säkra 

framtiden.  

Stefan Melesko menar att det, rent ekonomiskt, är en bra affär. Om man höjer 

priset med 10 procent förlorar man normalt 1-2 procent i upplagor. Stefan 

pekar ett varningens finger för att höja priserna som man gör idag. Även om 

prenumeranterna är orädda för att betala lite mer för tidningen och att det är en 

fördel att ta mer betalt av prenumeranterna än annonsörerna, som är mer 

lättflyktiga, så finns risken att annonsörerna börjar leta efter andra kanaler då 

de tycker att hushållstäckningen inte räcker. Robert Picard menar i sin tur att 

priserna för tidningen var högre för ett sekel sedan. När tidningarna övergick 

till att finansiera tidningen med reklam minskade priserna. Nu när 

reklamintäkterna har minskat är det bara normalt att te mer betalt av 

konsumenterna.  

6.6 Internets påverkan på tidningen 
Aris och Bughin (2005) menar att internettidningen har vuxit till att bli lika 

viktig som papperstidningen. Eftersom att den är mer tillgänglig och 

uppdateras oftare förlitar sig allmänheten på internet tidningen (X. Li, 2006). 

Gunilla Sax anser att internet har en positiv inverkan på Barometern. Om man 

slår ihop läsarna av papperstidningen och nättidningen kan man se att 

Barometern har mer läsare än någonsin. Internet är varumärkesbyggande men 

det går dock inte att mäta det i försäljning. Sören Karlsson anser att internet är 

en vital del av tidningen. Om man vill vara ett massmedium måste man 

befinna sig där allmänheten befinner sig och idag är det internet. Man har 

koncentrerat sig på att locka till sig publiken men det som har uteblivit är 

intäktsmodellerna. Stefan Melesko har en mer negativ syn till Internets 

inflytande på tidningen. Han anser att internet är en tärande del av 

verksamheten. Papperstidningen får finansiera journalistiken på nättidningen 
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eftersom att intäkterna på internet är för få för att kunna bära sina egna 

kostnader. 
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7.0 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer jag, med hjälp av den information som jag har samlat 

in från teorier och genom min empiriska undersökning, besvara 

problemställningen.  

7.1 Varför har internet blivit ett så stort problem för 
tidningsföretagen? 
Anledningen till att internet har blivit ett så stort problem för 

tidningsbranschen är att den har dragit åt sig mycket uppmärksamhet från både 

annonsörer och läsare. När radion och tv:n tog plats i människornas hem 

började upplagorna för tidningarna sjunka. Men konkurrensen från dessa 

kanaler var för litet för att skapa riktiga problem för tidningarna. 

Tidningsbranschen har aldrig haft så stora utmaningar som den har idag. Den 

frihet som internet tillför har skapat nya vanor hos allmänheten. Allt fler 

hushåll har tillgång till datorer som är uppkopplade till internet och allt fler 

människor vänder sig till internet för att hitta information. Ca 68 procent av 

den svenska befolkningen använder internet. 

Många tidningar tröstade sig med att säga att när den yngre generationen blir 

äldre kommer de läsa tidningen mer. Men statistiken från mediebarometern 

visar att även de pensionerade använder internet allt mer, 38 procent av 

svenskarna i åldern 65-79 använde internet i hemmet det är en ökning på 37 

procentenheter på endast 10 år. I perioden mellan år 2005 och 2008 ökade 

internet användningen i samma målgrupp med hela 24 procentenheter.  

7.2Vad har de lokala tidningarna för förutsättningar 
när de möter utmaningarna från internet? 
Efter att ha intervjuat mina fyra personer kan jag dra slutsatsen att de lokala 

tidningarna har väldigt stora förutsättningar att fortsätta med sin verksamhet 

en längre tid. Deras starka förankring till den lokala marknaden ger dem ett 

försprång gentemot sina storstadskollegor. Eftersom att de mer rikstäckande 

tidningarna inte skriver om de lokala samhällena har de starka 

lokaltidningarna ett monopol för nyheterna de säljer. Det finns alltid ett 

intresse för de lokala nyheterna, speciellt i Sverige. Jag tror att människor som 
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flyttat från småstäderna fortfarande är intresserade av vad som händer i 

området de ursprungligen kommer från. Även de lokala annonsörerna föredrar 

lokaltidningen som annonskanal. De anser att de lokala tidningarna är så pass 

trovärdiga och stabila att de helst av allt vill synas på dem. Som Sören 

Karlsson sa så är det bättre att synas på hd.se än att tryckas in på en blogg eller 

liknande.  

7.3 Hur har annonsörerna agerat efter framväxten av 
dessa utmaningar? 
När tidningarna började etablera sig på internet gjorde man det oförsiktigt. De 

kopierade papperstidningens innehåll rakt av och publicerade det på webben 

och trodde att annonsörerna skulle hänga med. Men annonsörerna var inte 

intresserade av att betala för annonser på nättidningarna. De började istället 

söka sig till andra reklamsidor på internet. Anledningen till att annonsörernas 

intresse för reklam på webben är så låg tror jag beror på dess effekt. Det är få 

människor som tar till sig reklamen som finns tillgänglig på den breda 

webben. Dagens annonser på nätet består till stor del av så kallade banners 

som har en motsatt effekt. Istället för att nå ut med ett önskvärt budskap retar 

man upp människor och stöter bort dem.  

7.4 Att tänka på 
Det finns skilda åsikter kring frågan om man kan ta betalt för material på 

internet. Själv tror jag det kommer bli väldigt svårt att ta betalt för 

internettidningen om den ser ut som den gör idag. Man måste komma fram 

med en ny affärsmodell som följer kriterierna för vad, enligt Dr Picard, en 

affärsmodell ska innehålla, nämligen förståelse för vad produkten erbjuder, 

varför den är värdefull för kunderna samt att man differentierar sig från 

konkurrenter. Jag tror att man måste skapa mervärde hos kunderna. Eftersom 

att kunderna inte vet vad de får för pengarna före än de har betalat så är det av 

ytters vikt att man kommer på ett sätt att, på förhand, göra kunderna medvetna 

av betaltidningens innehåll. En annan fråga som måste ställa är hur 

betalningsmodellen kommer se ut. 
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7.5 Vidare forskning 
För vidare forskningar föreslår jag att man i undersökningen inriktar sig mer 

på hur tidningarna planerar att lösa problem av den här sorten. Vilka 

affärsmodeller de har tänkt sig och vilka verktyg de planerar att använda sig av 

är frågor som kan ge undersökningen en tydligare bild av vart tidningarna är 

på väg.  
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Bilaga 1 
Frågor till Gunilla Sax på Brometern 
 

1) Många anser att papperstidningarna är på väg att dö ut. Håller du med om 

detta påstående? 

2) Vad kan man göra för att öka försäljningen av tidningen? 

3) Vissa överväger att lägga ner distributionen av papperstidningar och satsa 

mer på internettidningen då det kommer dra ner på kostnaderna. Vad tycker 

du om en sådan affärsmodell? 

4) Internets framväxt har ställ till med problem för tidningsföretag världen över. 

Hur mycket har Barometern påverkats av det fria internet? 

5) Det är välkänt att tidningsföretag inte tjänar pengar på internettidningar. Vad 

gör ni för att öka intäkterna på internet? 

6) Vad tycker du om idén att ta betalt på internet? 

7) Hur ser annonseringen ut på Barometerns internettidning? 

8) Många tidningar, t.ex. Aftonbladet, försöker dra in pengar genom att erbjuda 

extra tjänster mot en mindre summa. Har Barometern något liknande? 

9) Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara en lokalförankrad 

tidning? 

10) Hur viktig är internettidningen för ett tidningsföretag? 

11) Tror du läsplattorna kan vara en lönsam investering för tidningsföretag? 

12) Hur tror du tidningarna kommer se ut i framtiden? 
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Bilaga 2 
Frågor till Sören Karlsson på Helsingbords Dagblad 
 

1. Många tror att papperstidningens era är över. Hur ser du på saken? 

2. Försäljningssiffrorna pekar neråt för tidningarna. Vad ska man göra för 

att öka försäljningen?  

3. Vissa överväger att lägga ner distributionen av papperstidningar och 

satsa mer på internettidningen då det kommer dra ner på kostnaderna. 

Vad tycker du om en sådan affärsmodell? 

4. Hur viktig är nättidningen för tidningsföretagen? 

5. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara en lokalförankrad 

tidning? 

6. Vad försöker ni, som lokal tidning, göra för att tjäna pengar på 

internet? 

7. Vad krävs för att kunna ta betalt för nättidningen? 

8. Hur ska lokaltidningarna locka annonsörer till sina hemsidor? 

9. Är det någon skillnad mellan att annonsera på lokalt- respektive 

rikstäckande tidningar på webben? 

10. Tror du läsplattorna kan vara en lönsam investering för 

tidningsföretag? 

11. Hur tror du tidningsbranschen kommer se ut i framtiden? 
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Bilaga 3 
Frågor till Stefan Melesko 
 

1. Många tror att papperstidningens era är över. Hur ser du på saken? 

2. Försäljningssiffrorna pekar neråt för tidningarna. Vad ska man göra för 

att öka försäljningen?  

3. För att öka intäkterna höjer man priset på tidningarna. Hur länge tror 

du att tidningarna kan göra så innan de börjar tappa läsare? 

4. Vissa överväger att lägga ner distributionen av papperstidningar och 

satsa mer på internettidningen då det kommer dra ner på kostnaderna. 

Vad tycker du om en sådan affärsmodell? 

5. Hur viktig är nättidningen för tidningsföretagen? 

6. Vad kan lokaltidningarna göra för att tjäna pengar på internet?  

7. Vad krävs för att kunna ta betalt för nättidningen? 

8. Hur ska lokaltidningarna locka annonsörer till sina hemsidor? 

9. Är det någon skillnad mellan att annonsera på lokalt- respektive 

rikstäckande tidningar på webben? 

10. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara en lokalförankrad 

tidning? 

11. Tror du läsplattorna kan vara en lönsam investering för 

tidningsföretag? 

12. Hur tror du tidningsbranschen kommer se ut i framtiden? 
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Bilaga 4 
Frågeformulär till Robert Picard.  

13. Many People think the era of the newspapers is over. How do you 

think the future of newspapers is? 

14. The Sales figure for newspapers are declining. What can they do to 

increase the sales?  

15. Many newspapers raise the prices to increase revenue. How long can 

they keep doing that before they lose readers? 

16. Some theorists say the newspapers have to come up with a business 

model where the print paper is not included. Do you think it would 

profitable to only focus on the internet newspaper?  

17. You wrote on your blog that media executives don’t know what a 

business model is and that they merely think of revenue. What is a 

business model and what elements should be included? 

18. The newspapers have problem making money from internet 

newspapers. How could they turn profit from this new technology? 

Should they charge money for the content online or should they come 

up with new ways to attract advertisers? 

19. What are the pros and cons of being a local newspaper?  

20. Do you think the portable reading devices can be a profitable solution 

for the local newspapers? 
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