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Abstract 

The purpose of this study is to analyse three different innovations and the impact they had on 

the Swedish Magazine Industry 1995-2015. The framework for this thesis is the theories of 

Joseph Schumpeter on innovations but also many of his successors who over time have 

applied his theories and methods on various industries. The innovations in this thesis are (i) 

computerisation of production, on the effect desktop publishing software had on the 

magazine industry; (ii) lowering of VAT on magazines from 25 percent to 6 percent; (iii) the 

diffusion of internet and the effect it had on magazine industry. Using the theories on 

developments block by Erik Dahmén the thesis concludes that these three innovations can be 

sorted in the same development block: the process of the development of the CPU (Central 

Processing Unit), a technology required for each of these important media innovations. 
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Inledning 

Min vän Krister ”Staren” Starstedt hade 1994 något ovanligt: en bärbar dator. Powerbook 

från Apple, en av de första som inte behövde dras fram på pirra. Alla som var under trettio år 

och intresserade av datorer betraktades som excentriska datanördar och Staren uppfyllde 

gärningsmannaprofilen. Hans rykte och munläder hade givit honom jobb som it-tekniker på 

Aftonbladet och där hade Staren lånat (eventuellt stulit) den bärbara datorn. På Apple-datorn 

fanns ett program som hette Quark Xpress som Aftonbladet använde för att formge tidningar 

och trycksaker. Jag fick låna datorn ett par timmar då och då. Jag testade Quark Xpress och 

lekte mig fram i ett nytt bildbehandlingsprogram som hette Photoshop. 

Ett par år senare läste jag ekonomisk historia i Uppsala och funderade på ämne för min 

kandidatuppsats. Då ringde en bekant till Staren som jobbade på tidskriften Maxidata. Han 

hade hört att jag behärskade Quark Xpress. Deras art director var sjukskriven ett par veckor. 

Skulle jag vilja komma in och hjälpa dem att göra tidningen? Visst svarade jag, 

kandidatuppsatsen kunde jag ju skjuta på ett par veckor. 

Den här anekdoten berättar jag inte enbart för att be om ursäkt för att kandidatuppsatsen är 

något försenad. Anekdoten ger också en tydlig bild av hur datoriseringen av 

tidskriftsbranschen såg ut i praktiken. Oerfarna ungdomar fick jobb utan andra meriter än att 

det ryktades att de kunde hantera rätt datorprogram. 

Under de år jag jobbade som formgivare och sedermera kreativ chef på tidskriftsförlag 

fortsatte datoriseringen. När jag började fanns mörkrum och labb där fotograferna 

framkallade och kopierade bilder på papper. I en maskintung och energislukande del av 

förlaget satt ett gäng scannerförare som scannade alla på papper uppkopierade bilder som 

fotograferna budade med internposten. Frilansjournalisterna besökte redaktionen för att 

lämna sina texter – ibland på disketter, men mest hade vi fast anställda journalister som skrev 

på datorer. När vi var klara med tidningen gjorde reproföretaget på gården tryckplåtar (en 

tvåkilosplåt för varje färg: cyan, magenta, gul och svart) som travades tungt på pall innan de 

skickades med lastbil till tryckeriet i Katrineholm. 

Sju år senare hade alla scannerförare slutat. Alla fotografer lämnade bilder digitalt. 

Journalisterna var mest frilansare som inte satt på redaktionen utan mejlade texterna från sina 

frilanskontor. Vi laddade upp tryckfärdiga filer via internet till tryckeriet i Finland där billig 

rysk arbetskraft arbetade. Sex nya tidskrifter hade jag startat utan något kapital i ryggen. 

Momsen sänktes och våra marginaler blev bättre. Vi publicerade allt fler av våra texter på 

internet. Tidskriftsbranschen förändrades radikalt. 
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Märkligt nog är denna del av mediehistorien inte särskilt väl beskriven. Det är märkligt av 

två skäl. 

För det första är den svenska tidskriftsmarknaden en stor del av mediesverige. 

Omsättningen för tidskriftsbranschen är runt 9 miljarder kronor, vilket är mer än vad de 

offentligt finansierade medierna Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion 

omsätter – tillsammans. 

För det andra var det inte bara tidskrifterna som strukturförändrades. Dagspress, tv, radio 

och internet har också gått igenom datorisering och påverkats av internets genombrott. 

Så vad beror de stora strukturomvandlingarna på? Finns det någon modell som förklarar hur 

de uppstått? Vi befinner oss sedan 1990-talet i en period med många medieinnovationer och 

stor förändring. Det känns bekant från andra branscher – oavsett om det handlar om 

järnvägen eller telefoni. En förändring kommer sällan ensam, utan de samlas ofta i block eller 

i svärmar. 

Oftast beskrivs medier som slavar under konsumentbeteenden. Men jag visar i den här 

uppsatsen att det lika gärna kan vara tekniska innovationer som är startskott för förändring 

inte bara inom tidskriftssegmentet utan i hela medieindustrin. 

Jag vill med uppsatsen ge en bild av hur några av dessa innovationer i detta 

utvecklingsblock har påverkat tidskriftsindustrin. Jag menar att genom att förklara hur 

innovationerna uppstått, och utvecklats ger det en tydligare bild av varför mediebranschen 

har förändrats. Min förhoppning är även att den empiriska delen bidrar till fördjupningen av 

hur innovationer i allmänhet kan tolkas och förklaras. Det underlättar förståelsen för hur nästa 

medieinnovation kommer fungera. 

För det väntar självklart fler innovationer för mediebranschen. Och kanske får en ny student 

imorgon ett samtal från en mediechef i desperat jakt efter någon viss specifik, ny kunskap. 

Skulle hen vilja komma in och hjälpa dem? Javisst, kandidatuppsatser kan ju alltid skjutas 

upp ett par veckor. 

Disposition 

Den här uppsatsen börjar med att redogöra för Joseph Schumpeters teori om innovation, 

eftersom detta också är grunden för metoden för uppsatsen. Därefter ges en bild av 

forskningsläget för svensk tidskriftshistoria och de tre innovationer som uppsatsen behandlar. 

För att förstå varför innovationerna är viktiga och historiskt signifikanta ger uppsatsen en bild 

av tidskriftens historia innan den empiriska delen. Den empiriska delen beskriver bakgrunden 
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till innovationerna och drivkrafterna, samt analyserar hur dessa påverkade upplagor och 

ägande på den svenska tidskriftsmarknaden. Avslutningsvis visar jag hur Schumpeters teorier 

är en metod med flera verktyg som förklarar varför medier strukturförändras av innovationer. 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre olika innovationer påverkade tidskriftsbranschen 

under 1995–2015. 

Dessa tre innovationer är datoriseringen av produktionen, momssänkningen och internets 

genombrott. Under Urval och avgränsningar nedan motiverar jag varför dessa tre 

innovationer är relevanta och viktiga teman att undersöka. 

Hypotesen är att dessa innovationer gjorde att nya tidskriftsägare fick tillgång till 

marknaden men att de också drev fram en konsolidering av marknaden som i slutet av 

perioden minskade antalet aktörer. 

Frågeställningar är: hur har ägandet förändrats inom tidskriftsbranschen? Och har upplagor 

förändrats av innovationerna? Finns en brytpunkt för dessa innovationer? Hur skiljer sig 

karaktären på dessa innovationer åt? Är dessa innovationer beroende av varandra? 

Teori 

Innovationsteori kring hur tekniska förändringar påverkar företag 

och branscher är väl belyst av Joseph Schumpeter och flera av 

hans efterföljare.1  

Utgångspunkten för uppsatsen är Schumpeter inflytelserika verk 

The Theory of Economic Development (1911). Uppsatsen kommer 

förklara Schumpeters grundläggande teorier och dess tankar kring 

innovation och utveckling. Däremot kommer Schumpeters teorier 

kring entreprenörens psykologi samt hans tankar kring socialism 

lämnas utanför, för att de inte berör uppsatsen huvudsakliga ämne 

eller metod. Uppsatsen lägger stor tonvikt vid Schumpeters teorier 

                                                 

1 Joseph Schumpeter, Theory of Economic Development (Harvard 1934) som här används i den svenska 
översättningen av Richard Svedberg (2000). Till Schumpeters efterföljare räknas bl a Robert Solow, William 
Bolow och Nicholas Georgescu-Roegen. Schumpeters term “kreativ förstörelse” som beskriver hur innovationer 
och entreprenörer förstör för etablerade företag och affärsmodeller används av t ex Marshall Berman och Manuel 
Castells för att förklara vad som händer i ett samhälle efter en stor teknisk innovation. En svensk tillskyndare är 
finansmannen Sven Hagströmer som drev HQ-banken fram till dess kollaps 2010 - det nya bolag han startade 
efter kraschen heter Creades, ett teleskopord av creative destruction. 

Joseph A Schumpeter 
(1883–1950). 
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kring varför förändring uppstår. Enkelt uttryckt handlar det om Schumpeters fem olika 

förklaringsmodeller till vad som är startskottet för en innovation:2  

1. En ny vara – alltså en som konsumenterna ännu inte är bekanta med – eller en ny kvalitet av 

en vara införs. 

2. En ny produktionsmetod lanseras alltså en som ännu inte är utprovad i den berörda 

tillverkningsbranschen. Metoden behöver ingalunda grunda sig på en ny vetenskaplig 

upptäckt och kan också vara ett nytt sätt att marknadsföra en vara 

3. En ny marknad öppnas, det vill säga en marknad där ifrågavarande lands speciella 

tillverkningsbransch dittills inte varit företrädd, vare sig denna marknad har funnits tidigare 

eller ej 

4. En ny källa till råvaror eller halvfabrikat erövras, återigen oavsett om denna källa redan finns 

eller förs måste skapas 

5. En ny organisation genomförs av vilken bransch som helst. Det kan vara att skapa ett 

monopol eller att avsluta ett monopol. 

Schumpeters teorier kan läsas som en motreaktion mot den klassiska nationalekonomins 

idéer kring jämvikt, där konkurrens mellan företag anses vara den främsta drivkraften till 

utveckling.3 Schumpeter ser hellre till entreprenören som han kallar 

”förändringsmekanismens bärare” som ständigt vill bryta ny mark och utveckla nya metoder i 

jakten på vinst. 

I sitt verk Business cycles utvecklar han sina tankar kring innovationernas betydelse för att 

skapa långsiktiga förändringar.4 Schumpeter ser hur innovationer uppstår i svärmliknande 

kluster och skapar långa förändringscykler. Innovationerna uppstår stötvis och stegvis. 

Schumpeter byggde sina teorier på Kondratievs 45–60 år ”långa vågor”, en teori som utgick 

från empiriska data kring hur konjunkturen rört sig upp och ned under historien. Kondratiev 

hade själv några teorier kring vad som drev dessa cykler, bland annat att orsakerna inte fanns 

i den yttre världen utan var inbyggt och ofrånkomligt i det kapitalistiska ekonomiska 

systemet. Schumpeters teori var att innovation var en av dessa inbyggda orsaker till 

strukturförändringar.5 Schumpeter hade kritiker som Simon Kuznets som menade dels att 

tekniska innovationer hade en förutbestämd livslängd som var givna att tappa kraft efter en 

viss tid, dels att byggnadsinvesteringar och demografi var viktigare förklaringsmodeller än 

innovation.6 Kuznet lanserade utifrån detta den 15–25 år långa ”Kuznetcykeln”, en 

ekonomisk historisk modell som inte visat sig lika livskraftig som vare sig Kondratievcykeln 

eller Schumpeters teorier. En modifiering av Schumpeters innovationsteori av Gerhard 

                                                 

2 Schumpeter (2000) s. 2. 
3 Lars Pålsson Syll, De ekonomiska teoriernas historia (Lund 1999) s. 378–383. 
4 Joseph Schumpeter, Business Cycles (New York 1939) s.87. 
5 Joseph Schumpeter “Den ekonomiska utvecklingens teori”. I Svedberg, Richard Schumpeter - Om skapande 
förstörelse och entreprenörskap. (Smedjebacken 2000) 
6 Pålsson Syll (1999), s. 367. 
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Mensch innebär att innovationssvärmarna endast uppstår under depressioner medan andra 

”neoschumpeterianer” menar att dessa innovationsfaser sker i slutet en Kondratievs ”långa 

vågen”.7 Andra efterföljare som Walt Rostow har undersökt hur dessa innovationscykler 

skiljer sig åt i olika sektorer, där vissa sektorer kan utvecklas före andra och driva fram 

utveckling för andra sektorer. Av de tolkningar, invändningar och modifikationer som gjorts 

av Kondratiev i forskningen är Schumpeters förklaring den som har haft längst hållbarhet och 

utvecklats mest. Innovationens funktion för ekonomisk utveckling får därmed anses 

fastslagen. Den här uppsatsen använder också Schumpeters ett verktyg för att analysera 

orsakerna inom en sektor (precis som Rostow) men menar inte att de nödvändigtvis är en del 

av någon ”lång våg”. 

Kondratievianerna tvistar om vilka de långa vågorna är och vilka tekniska innovationer som 

drivits fram av dem. Att den första cykeln inleds med 1770-talets industriella revolution är 

glasklart men sedan börjar diskussionerna urarta om huruvida ånga eller järnväg drev 1830-

talets långa våg och hur man ska positionera stål och tung industri (1870-tal), olja, elektricitet 

och massproduktion (1900-tal). Det gör det också svårt att avgränsa i vilken av Kondratievs 

faser vi befann oss i under uppsatsens period 1995–2015. Men bland de som fortfarande 

diskuterar Kondratiev råder en allmän överenskommelse att informationsteknologin är den 

femte kondratievcykeln och att den börjar någon gång under 1970- eller 1980-talet och att vi 

just nu befinner oss i dess slutfas.8 

I Sverige har diskussionen om de olika cyklerna varit livskraftig. Inte minst Lennart Schön 

har bidragit med både applicering av Schumpeters teorier på svenska förhållanden där han 

även skiljer på olika kritiska faser i cyklerna: en strukturkris följs av en omvandlingskris och 

därefter en kulminationskris.9 

Den här uppsatsen gör inga anspråk på att göra kausala analyser av Kondratievs långa 

cykler och Schumpeters innovationsteorier. Huruvida medie- och tidskriftsbranschen befann 

sig i en uppgång eller nedgång i den informationsteknologiska långa vågen 1995–2015 och 

hur det påverkade strukturutvecklingen får vara osvuret. Däremot är det tydligt att 

tidskriftsbranschen mellan 1995–2015 befann sig i en period av många innovationer som gav 

förutsättning för en strukturförändring. Genom att analysera dessa innovationer med hjälp av 

Schumpeter kan vi få svar på varför strukturförändringarna skedde. 

                                                 

7 Pålsson Syll (1999) s. 367-369. 
8 www.kondratieff.net/kondratieffcycles 
9 Pålsson Syll (1999) s. 369–370. 
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I sammanhanget kan med fördel teorin om ”utvecklingsblock” användas. Det myntades av 

Erik Dahmén och utgår från Schumpeter. Dahmén argumenterar för att det inom den 

ekonomiska historien saknats intresse för själva omvandlingsprocessen. Han menar att det 

enda sättet att analysera omvandling och strukturförändringar är genom att inte titta på 

samhällets totala utveckling, utan på enskilda kategorier och industrier. Han själv använder t 

ex järnvägen och den svenska stålindustrins utveckling i empiriska studier för att förklara hur 

förändring uppstår. Dahmén menar att man kan avgränsa olika innovationer i block. Olika 

innovationer påverkar varandra i en serie händelser, där ”de olika länkarna eller leden på ett 

eller annat påtagligt sätt har orsakssamband med varandra eller betingar varandra”. Dahméns 

tanke är alltså att en innovation skapar behov av ytterligare en innovation och så vidare. I 

exemplet med stålindustrin pekar han på hur Bessemermetoden först en början var alltför 

effektiv och att utbudet av råvaran tackjärn för litet. Detta behov skapade innovationer för att 

kunna producera mer tackjärn. Ett utvecklingsblock är alltså en rad jämviktsrubbningar som 

till slut kan leda fram till en balanserad situation. Dahméns teorier har diskuterats flitigt även 

om någon kritiker menat att den är banal: ”när man gjort det ena, behöver man ofta göra 

något annat”. För den här uppsatsen finns det all anledning att återkomma till huruvida de tre 

innovationerna som analyseras i själva verket är del av ett utvecklingsblock.10 

Någon schumpeteriansk analys av tidskriftsbranschen har inte gjorts tidigare. I en artikel av 

Rudolf Stöber används Schumpeters teorier för att förklara framväxten av olika 

medietekniker, som press, telegrafen, film, radio, tv och digitala medier. Artikeln uppehåller 

sig även kring att diskutera skillnaden mellan uppfinning (invention) och innovation 

(innovation) för mediebranschen. Stöber poängterar att Schumpeters definition av innovation 

kräver både en uppfinning och att den blir spridd och använd. Ett exempel är tryckpressen 

som inte uppfanns av Johannes Gutenberg, som tog en befintlig uppfinning och förbättrade 

den så det gick att flytta ihop olika bokstäver av bly som sedan kunde tryckas på papper. 

Först när hans uppfinning (som främst var till för att göra texten vackrare – inte enklare att 

trycka) fick spridning med stora upplagor av religiösa texter som trycktes, blir den en 

innovation i Schumpeters mening.11 

                                                 

10 Sammanfattningen av Dahméns teori bygger på avsnitt i Pålsson Syll (1999) s. 422-427, Klas Eklund 
“Ekonomporträtt: Erik Dahmén”, Ekonomisk Debatt nr 6 årgång 38 (Stockholm 2010); samt Erik 
Dahmén”‘Development blocks’ in industrial economics”, Scandinavian Economic History Review, 36:1, 
(Stockholm 1988) s. 3-14. 
11 Rudolf Stöber, “What Media Evolution Is. A Theoretical Approach to the History of New Media” European 
Journal of Communication 19(4) (Bamberg 2004) s. 483-505. 
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Stöber uppehåller sig mycket vid innovationens olika faser: uppfinning, social 

institutionalisering och spridning (”diffusion”). Skillnaden mellan social institutionalisering 

och spridning innebär att det går att konfirmera att innovationen används. Stöber konstaterar 

att spridningen är både viktig och oviktig. Viktig eftersom den är ett kvitto, men oviktig 

eftersom den inte innebär någon ny förändring. I den här uppsatsen görs liten skillnad mellan 

dessa två steg, framförallt eftersom betydelseskillnaden är liten – och för att minska risken att 

föra tankarna till mentalsjukhus och barnhem använder jag inte ”socialt institutionaliserad” 

utan begreppet ”spridning” och ”spridd”. 

Stöber lägger också mycket möda på att försöka att definiera när dessa olika faser börjar 

och slutar. Den mest centrala definitionen för en innovation är att den fått en ”ny ekonomisk 

modell att användas”.12 Stöber analyserar inte specifikt tidskriftsbranschen, och i hans modell 

blir tidskriften att betrakta som en innovation som blev spridd redan på 1800-talet. Men även 

etablerade innovationer kan strukturomvandlas. Ett sådan exempel är kabel-tv, som 

förändrade tv-branschen i USA (och senare även i Sverige), men definieras inte som en 

innovation i Stöbers bemärkelse då tv-tittandet redan var etablerat.13 Däremot innebar kabel-

tv-tekniken en strukturförändring av tv-mediet, ett fenomen som Stöber inte berör. 

Schumpeter var mer intresserad av det som inom innovationsforskning kallas ”radikal 

innovation”, det som har stor påverkan, medan andra argumenterar för att ”stegvis 

innovation” på lång sikt kan ha ännu större påverkan och för att radikala innovationerna ska 

komma till sin fulla rätt behöver de fortsätta att stegvis förändras och förbättras. Ett sådant 

exempel är flygplanet och bilen, två banbrytande innovationer som dock inte skulle ha 

förändrat samhället så radikalt om de inte fortsatt att utvecklas sedan sina första prototyper.14 

Schumpeter själv argumenterar för att en innovation aldrig kan gå att dela upp i oändligt små 

steg. ”Man kan koppla ihop hur många diligenser som helst. Man får ändå aldrig en järnväg 

på det sättet” skriver Schumpeter i en underhållande liknelse.15 

Schumpeters avsikt med teorin är att hitta förklaringar till strukturomvandlingar. 

Ursprunget till det är hans önskan att förklara Kondratievs långa vågor. Stöber använder 

Schumpeters teori för att förklara varför medietekniker (tv, radio, press) växer fram. 

                                                 

12 Stöber (2004) s. 491. 
13 Den som är mer intresserad av kabel-tv-industrins utveckling i USA kan förkovra sig i Ken Aulettas långa, 
välresearchade reportagebok The Highwaymen: Warriors of the Information Superhighway (1997). 
14 Jan Fagerberg, Innovation: A Guide to the Literature (Oxford 2009). 
15 Joseph Schumpeter “Analys av ekonomiska förändringar”. I Svedberg, Richard Schumpeter - Om skapande 
förstörelse och entreprenörskap (2000). s. 52. 
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Jag vill sammanfattningsvis med den här uppsatsen visa att Schumpeters teorier inte bara 

duger till att förklara uppkomsten av paradigmskiften som följer av innovationer, utan att 

teorierna ger en förklaringsmodell till varför etablerade medier som tidskriften också kan 

strukturförändras av introduktionen av nya innovationer. Schumpeters teorier har 

vidareutvecklats under åren – inte minst är utvecklingsblock en intressant teori som kan visa 

sig ha stor bäring på tidskriftsbranschen. Även om mycket tid har gått sedan Schumpeters 

introducerades sina fem grundverktyg för att förklara förändringar har de visat sig vara 

hållbara och är grunden för metoden för att förklara tre innovationer på svenska 

tidskriftsmarknaden 1995–2015. 

Metod 

Metoden för uppsatsen är att titta på tre innovationer som skapat strukturförändringar för 

tidskriftsbranschen. De tre innovationerna presenteras utifrån respektive forskningsläge och 

händelseförlopp beskrivs. Därefter analyseras förändringar i tidskrifternas upplagor och 

ägarstruktur, samt en avslutande diskussion kring orsaker och den effekt som respektive 

innovation haft på tidskriftsbranschen. 

En viktig del i uppsatsens arbete handlar om att hitta en brytpunkt när innovationen fått 

spridning. Centralt för att analysera brytpunkten är Schumpeters begrepp spridning, exakt när 

drar vi gränsen mellan uppfinning och innovation? Enligt Schumpeters teori ska innovationen 

ha en mätbar effekt och påverkan på hur de ekonomiska förutsättningarna i en bransch 

förändras när en innovation har fått spridning. För att hitta brytpunkten utgår uppsatsen från 

tidigare och analys av befintlig industristatistik och jag kommer i de olika delarna föra 

resonemang utifrån när innovationerna fått en mätbar effekt. 

Varför är dessa tre innovationer viktiga? 

När den moderna tidskriftshistorien ska skrivas är det framförallt två händelser som pekas ut 

som centrala. Det ena är internet, som varit ”den mest signifikativa källan till förändring för 

tidskriftsindustrin” enligt medieforskningen. Den andra är utvecklingen av digital tryckteknik 

som sänkte ingångströsklarna för nya aktörer.16 

När Cox & Mowatt jämför tidskriftsbranschen 1970- och 1980-talet med 1990–2003 så går 

den från att vara dominerad av några få, stora väletablerade aktörer och få nylanserade 

                                                 

16 Lucy Küng, Robert G. Picard, Robert och Ruth Towse, The internet and the mass media, (Wiltshire 2008). s. 
154. 
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tidskrifter till en marknad med många nya aktörer och enormt många lanseringar. Deras 

artikel argumenterar för att datoriseringen av produktionen är den viktiga katalysatorn till 

detta. Eftersom det ännu inte undersökts hur datoriseringen påverkat svenska 

tidskriftsmarknaden är det en viktig pusselbit som saknas för att förstå tidskriftsbranschens 

strukturförändring. 

Dessa exempel är internationella och applicerbara även på den svenska tidskriftsindustrin. 

Men det finns ännu en händelse som branschens aktörer själva anfört som en ödesfråga: 

momssänkningen. 

Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter driver politiskt påverkansarbete i ett antal 

frågor som deras medlemmar tycker är viktiga och avgörande. En av dessa var 

momssänkningen från 25 procent till 6 procent moms på tidskrifter.17 Momssänkningen 

genomfördes 2002 för böcker och tidskrifter och utreddes i Bokpriskommissionen ett par år 

senare, med primärt fokus på hur skatteförändringen påverkade bokbranschen. 

Medieforskningen har inte undersökt de effekter momssänkningen fick och tittar främst på 

företagsekonomiska nyckeltal och inte på de långsiktiga effekter sänkningen haft på upplagor 

och ägande. Inte minst är analysen intressant när tidskriftsbranschen idag tillsammans med 

bokbranschen använder samma argument för att få till stånd en momssänkning på digitala 

tidskrifter som har kvar en 25 procent momssats. Kanske ger den här uppsatsen en 

fingervisning om hur även den momssänkningen kommer förändra tidskriftsbranschen?18 

Schumpeters grundteori visar också att det finns många olika startskott för innovationer och 

uppsatsen vill pröva tre innovationer mot Schumpeter olika förklaringsmodeller. 

Datoriseringen av produktionen kan vara ett exempel på hur en ny produktionsmetod 

lanseras, momssänkningen ett exempel på hur en marknad omorganiseras av regleringar och 

internets genombrott är ett exempel på vad som händer när en ny marknad öppnas. 

Andra förklaringsmodeller 

Perioden 1995–2015 är en spännande period i svensk mediehistoria och det finns naturligtvis 

många andra förklaringar till tidskriftsbranschens utveckling. Det finns anledning att resonera 

                                                 

17 När momssänkningen blivit verklighet drev organisationen frågan om slopad reklamskatt, som riksdagen redan 
2002 beslutade avskaffa. Dock dröjde det ända till 2017 innan den verkligen avskaffades. En annan viktig fråga 
för branschen är sänkt moms på digitala tidskrifter. Av dessa tre skattefrågor som varit nyckelfrågor för 
branschorganisationen är det ännu bara momssänkningen som är möjlig att analysera ur ett historiskt perspektiv.  
18 Är momssänkningen en innovation? Schumpeter menar att en avreglering ska ses som en innovation och utifrån 
ett sådant perspektiv måste momssänkningen betraktas som en förändring som får spridning och som därmed 
omorganiserar marknaden. 
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kring hur mediekonsumenternas intressen förändrades, vilka förutsättningar som fanns för 

marknaden och även institutionella omvandlingar av regleringar, av den typen 

momssänkningen var. Här är några alternativa förklaringsmodeller som också kan ha 

påverkat mediebranschen under perioden: 

• Gratistidningarnas intåg. Metro lanserades 1995 och delades ut gratis via 

kollektivtrafiken i Stockholm. Tidningen fick stor påverkan på annonsmarknaden, 

inte minst bostadsannonser och bilannonser. Men den största förändringen var hur 

mediekonsumenternas läsarvanor förändrades: de behövde inte ha en prenumererad 

morgontidning hemma när den fanns gratis på vägen till jobbet.19 De nya 

medievanorna kan även ha påverkat läsandet av tidskrifterna i någon grad. 

• Kommersiell tv. TV4 lanserade 1992 ”Gomorron i TV4” med Malou von Sivers och 

Bengt Magnusson. Kort därefter kopierade SVT programkonceptet. Det medieslag 

som förändrats mest under denna tid är kvällstidningarna och lokaltidningarna. Bara 

mellan 1991 och 1996 tappade lokaltidningarna 11 procent av sina upplagor. 

Därefter planar raset ut fram till 2003. Kommersiell tv växte fram under 1990-talet 

och innebar att ytterligare ett medieslag slogs om mediekonsumenternas tid. Dock 

syns inte några sådana förändringar i SCB:s medieundersökningar där den totala 

medietiden ökar, och får extra skjuts när internet växer fram under 2000-talet.  

• Avregleringar. Avregleringen av tv- och radiomarknaden innebar nya strukturer och 

under 1990-talet där t ex TV4 startade 1990 med bland annat Kinnevik som ägare. 

1997 förvärvade Bonnier en del av TV4 med mål att samordna och vinna 

skalfördelar. 

• Finanskriser. Under perioden har Sverige genomgått två stora finanskriser: den s k 

IT-kraschen 2000 och finanskrisen 2007–2008. Det innebar framförallt minskade 

investeringar i annonsering, vilket jag redogör för i uppsatsen. Men det är inte utrett 

hur dessa kriser och krascher påverkade intresset för att läsa tidskrifter eller äga 

tidskriftsförlag. 

• EU-inträdet. Sverige gick med i EU 1995 vilket underlättade kapital och arbetskraft 

att flytta mellan länder. Det har inte studerats hur arbetskraftsinvandringen har 

förändrats i tidskriftsbranschen, men helt klart har t ex tryckeripriser sjunkit i takt 

med att svenska tidskriftsförlag flyttat trycket från Sverige till EU-länder som Polen 

                                                 

19 Sakari Pitkänen, Konsten att skaffa sig fiender över hela världen. Historien om Metro (Stockholm 2015) 
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och i Baltikum. Ägandet är fortsatt främst svenskt i Sverige, men danska Aller och 

Egmont har växt på marknaden som vi ser, möjligen påverkade av den fria 

rörligheten. 

• Kapitalanskaffning. Räntor och andra styrmedel för hur kapital flyttas och förändras 

under perioden. Det skulle kunna ge förändrade förutsättningar för att t ex låna 

kapital för konsolideringar. Inom dagstidningsindustrin finns det flera exempel i 

Norden på hur samband mellan gynnsamma räntor och stora konsolideringar, där 

koncernen Stampens snabba uppgång och fall är en lysande fallstudie. 

 Alla dessa, och säkert ytterligare fler, är intressanta och viktiga händelser för 

medieindustrin. Flera av dem bör med säkerhet ingå i det utvecklingsblock som vi ser under 

perioden. Inte minst konsolideringen av tidskriftsmarknaden är påfallande och skulle tjäna på 

ytterligare analys. Avregleringen innebar att det fanns fler medieslag att samordna i stora 

koncerner, vilket sannolikt drev fram konsolideringen. Samtidigt kräver en konsolidering 

tillgång till kapital. Kanske är några av förklaringarna ovan jämviktsrubbningar – små och 

stora – som behöver länkas samman för att förstå hela utvecklingsblocket, för att använda 

Dahméns teori. För att förstå hur de länkarna hakar ihop krävs ytterligare studier, som inte 

ryms i en kandidatuppsats. 

Men uppsatsens syfte är inte heller att skapa ett totalanalyserat utvecklingsblock, utan att 

svara på hur ägandet och upplagorna har förändrats under perioden. De ovan nämnda 

innovationerna är inte heller lika avgörande för tidskriftens kärna: upplagan, som är en 

livsviktig del för tidskriftsförlagen. Samtidigt visar forskningsläget att datoriseringen är den 

innovation som sänkt instegströsklarna och fått in nya aktörer som ägare. 

Med detta sagt vore det vällovligt med ytterligare diskussion och studium av de ovan 

nämnda förklaringar. 

Begrepp 

Strukturförändring 

Med strukturförändring avses förändringar i vem som äger tidskriften, startar och driver 

tidskriften, samt skiften i tidskriftens affärsmodell med fokus på upplageförändringar. 
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Datorisering 

När produktionen utförs på en dator och där manuellt intensiva arbeten förenklas med hjälp 

av datorkraft. T ex att när mjukvara i dator används för att skapa layout av en text i stället för 

att en typograf sätter text manuellt.  

Tidskrift 

En tidskrift är en periodisk publikation som kommer ut med fler än fyra utgåvor per år. Det 

finns i Sverige närmare 4500 veckotidskrifter, månadstidningar och kvartalstidskrifter. En 

tidskrift skiljer sig från dagstidningen genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen 

inte förmedlar dagsnyheter utan är mer ämnesorienterade i sin karaktär.20 Det finns även 

tidskrifter som kommer ut endast en gång, s k ”one shot”. En ägare kallar ibland sin tidskrift 

för en ”titel”. 21 

Upplaga 

Med upplaga avses det antal exemplar som trycks och säljs av en tidskrifts utgåva. I Sverige 

kontrolleras och revideras upplagorna av Tidningsstatistik AB (TS). 

Frekvens 

Med frekvens avses antalet utgåvor per år. 

Ägare 

En utgivare av en tidskrift är det bolag som äger utgivningsbevis samt bokför intäkter och 

kostnader för tidskriftens rörelse. Många tidskriftsägare kallar sig ”tidskriftsförlag”. 

Forskningsläge 

Detta avsnitt har delats upp i tre teman samt utifrån de strukturförändringar som uppsatsen 

ska undersöka. Forskningsläget skiljer sig mellan dessa olika områden och de innovationer 

som skapat de tre strukturförändringarna. Inledningsvis finns en sammanfattning av 

forskningsläget inom tidskriftshistoria och medieforskningen. 

                                                 

20 Nationalencyklopedin, tidskrift. (Hämtad 2018-03-16) 
21 Boken : Litteraturutredningens huvudbetänkande - 1968 års litteraturutredning SOU 1974:5 (Stockholm 1968) 
och Skatteverket  
(https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/322558.html Läst 2018-02-21). 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/322558.html
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Tidskriftens historia 

Uppsatsen vill visa att tre innovationer har förändrat branschens i grunden. Perioden 1995–

2015 är mycket avvikande i den svenska tidskriftens historia. Tidskriftsbranschen har varit en 

industri med höga instegströsklar som krävt mycket politisk makt och tekniska investeringar. 

Nya aktörer har varit ovanliga och nystartade titlar har varit få i tidskriftshistorien jämfört 

med 1995–2015. 

Svensk tidskriftshistoria finns inte samlad utan i fragment. Här finns två utmaningar: att 

hitta en ekonomiskhistorisk hållbar analys och att med stringens sätta samman en historisk 

beskrivning som belyser viktiga skeenden. Blandningen av både forskare, metoder och teorier 

gör att det saknas en enhetlig ekonomiskhistorisk forskningsbas att bygga på. Till exempel 

finns det forskning kring 1800-talets litterära tidskrifter utifrån dess kulturella betydelse men 

inte dess ekonomiska eller tekniska betydelse. Forskningen av 1900-talets tidskrifter 

fokuserar mycket på det redaktionella innehållet i den svenska veckopressen. 

Jag kommer utgå från Claes-Göran Holmbergs ”Tidskriften i Sverige” som tecknar en bild 

av tidskriftens uppkomst varav många drag finns kvar idag, t ex att tidskriften säljs på 

kommission av återförsäljare.22 Lisbet Larssons avhandling om den svenska veckopressen 

beskriver veckotidningens centrala plats för svenska, läsande kvinnor och indirekt även hur 

stor och viktig veckopressen varit för svenska tidskriftsförlag.23 Mats Larsson tecknar i två 

verk om Bonnierfamiljen och Stockholms mediemarknad en bild av en av branschens mest 

tongivande aktörer,24 Göran Albinssons stora genomgång Svensk populärpress 1931-61 är ett 

mindre vansinnesprojekt som beskriver innehållet i veckopressen och bland annat i detalj 

beskriver hur mycket annonser och text veckopressen innehåller. 25 Tyvärr står analysen i 

bakgrunden av alla noggrant beskrivna detaljer som skymmer snarare än bär fram bilden av 

den svenska veckopressen. Claes-Göran Holmberg har skrivit en sammanfattning av några av 

tidskriftens viktiga förändringar under 1960- och 70-talet26 och Jan-Eric Malmquists 

utredning Tidskriftiana likaså.27 Det finns egentligen inga motsättningar mellan dessa texter, 

de lägger tonvikt på olika delar av tidskriften som inte motsäger varandra. Ur ett ekonomisk 

historiskt perspektiv är dock de som lägger tonvikt på tidskriftens kulturella kapital mindre 

matnyttiga. 

                                                 

22 Claes-Göran Holmberg, “Tidskriften i Sverige”, Litteraturbanken (Stockholm 2009)  
23 Lisbeth Larsson, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress (Stockholm 1989) 
24 Mats Larsson, Media, makten och nätverken: Stockholms mediemarknad i förändring. (Uppsala 2017) 
25 Göran Albinsson, Svensk populärpress 1931-61. (Stockholm 1962)  
26 Claes-Göran Holmberg, En svensk presshistoria (Lund 1983) 
27 Jan-Eric Malmquist, Tidskriftiana (Stockholm 1990)  
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Gemensamt för den knappa tidskriftshistoria som trots allt finns är att de alla inleder med 

att påpeka samma sak – att det saknas en omfattande svensk tidskriftshistoria. 

Aktuell medieforskning 

Den forskning som finns på medieområdet har särskilt fokuserat på dagspressens utveckling. 

Dagspressen var det första massmediet som ägnade sig åt journalistik och nyheter och har 

haft stor inverkan på politik och samhälle i över 200 år. Dagspressen har också varit föremål 

för mycket lagstiftning, som tryckfrihetslagstiftning. Inte minst presstödet (som 

introducerades i Sverige 1965) till dagspressen har satt dagspressen i fokus på ett annat sätt 

än tidskriftsmarknaden, som inte har tillgång till presstöd.28 Här finns flera universitet i 

Sverige som har stora forskningsprojekt inom området, inte minst Nordicom som är knutet 

till Göteborgs institut. Gemensamt för dessa forskningsprojekt är att om de forskar kring 

tryckta medier så är det dagstidningen som står i fokus. Ofta är det innehållet och 

journalistiken som det forskas kring, mer sällan strukturer och ekonomin.29 

Nordicom har publicerat en rapport av strukturförändringar på dagspressmarknaden 

inspirerat till den här uppsatsen grundfråga: vilka är strukturförändringarna. Nordicoms 

rapport är skriven av Jonas Ohlsson och han fokuserar på ägandeförhållanden och ägarnas 

inre ekonomi och ger en bra bild av branschens övergripande utveckling.30. Den ger en 

samlad bild av hur dagspressen förändrats under 2000-talet. Ohlsson gör en händelsebaserad 

beskrivning av utvecklingen och dagspressens ekonomi, men ingen ekonomiskhistorisk 

analys av orsakerna till strukturförändringarna och besvarar egentligen inte frågan varför 

dagspressen förändrats. 

Delar av Medieutredningens delbetänkande Medieborgarna & medierna är forskningstung 

och tittar på mediebranschen som helhet. Det är uppenbart att hela mediebranschen förändrats 

radikalt sedan 1995 och Medieutredningen förklarar gärna detta med internets genombrott. 31 

Många av de medier som analyseras i Medieutredningens delbetänkande är också offentligt 

                                                 

28 Kulturtidskrifter kan få statligt stöd via Kulturrådet, men det handlar om jämförelsevis små summor där 82 
kulturtidskrifter (som inte får gå med ekonomisk vinst) får dela på drygt 18 miljoner kronor. Inga av dessa 
kulturtidskrifter har upplagor som ingår i TS-mätningar. 
29 Ett exempel på detta är Institutet för Mediestudier (tidigare Simo), ett fristående forskningsinstitut som 
samarbetar med flera av universiteten, men som trots detta inte sedan starten på 1990-talet har finansierat eller 
publicerat någon forskning kring tidskrifter. 
30 Jonas Ohlsson, Svensk tidningsmarknad under 2000-talet - Strukturförändringar och ekonomisk utveckling, 
(Göteborg 2017) 
31 Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar, SOU 
2015:94 (Stockholm 2015) 
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finansierade (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion) och tidskrifterna 

ägnas pliktskyldigt en försumbar del i slutbetänkandet.  

Medieforskningen har alltså främst fokuserat på dagspress och mediernas journalistik. 

Orsakerna kan vara flera, men dagspressen når fler medborgare och åtnjuter mer statligt stöd 

och politisk inblandning än t ex tidskrifter. Den breda medieforskningen är bra på att beskriva 

och sammanfatta strukturförändringar men har inte ägnat sig åt att försöka förklara varför 

strukturer har förändrats. 

Forskning om innovation och medier 

Innovationsteori kring hur nya förutsättningar och innovationer påverkar företag och 

branscher är väl belyst av Joseph Schumpeter. Detta beskrivs i uppsatsens metodavsnitt. 

Schumpeters definitioner av innovation har använts för att analysera många andra områden, 

men inte på tidskriftsbranschen.32 Det vanliga är att behandla mediebranschen som 

företagsekonomiskt studium eller för innehållsstudier, där man forskar på redaktionella 

medieinnehållet. Men några studier av medieinnovation har gjorts internationellt bland annat 

av Stöber (se Metod-avsnittet ovan.). 

Anette Johanssons avhandling från 2014 fokuserar på hur en handfull tidskriftschefer ser på 

sina egna företags innovation33. Avhandlingen beskriver aktörernas egna idéer och strategier 

för hur de ska hantera en förändrad omvärld. Uppsatsen är skriven ur ett organisatoriskt 

perspektiv och undersöker hur beslut fattas i svenska tidskriftsföretag och hur dessa beslut 

hanteras i företagen. Den analyserar alltså inte hur innovation skapats i tidskriftsförlag under 

den period som min uppsats omfattar. Uppsåtet med Johanssons avhandling är att beskriva 

humankapital och entreprenörskultur i tidskriftsförlagen. Slutsatserna i avhandlingen är att en 

entreprenörs position (”management position”) i företaget har störst inverkan på 

innovationsgraden och att ju mer entreprenöriell kultur, desto fler modeller för att ta beslut 

finns i företagen. Avhandlingen innehåller ringa historisk analys och beskriver inte hur 

innovation uppstått under 1995–2015 utan tittar främst på tidskriftsföretagens interna 

organisation. Därmed blir dess slutsatser inte användbara för den här uppsatsen. 

                                                 

32 Sociologen Manuell Castells som skrivit mycket om informationsåldern använder t ex Schumpeters 
innovationsteori för att förklara framväxten av “megastäder”. Även tekniska revolutioner som polaroid-kameran, 
mp3-spelaren och telegrafen har försvunnit - vilket analyseras av Tim Wu i The Master Switch (2011). 
33 Annette Johansson, Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry (Jönköping 
2014) 
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Sammanfattningsvis är forskningsläget inom medieinnovation spretigt och det saknas ett 

sammanhållet tema inom den forskning som finns. Forskare har hämtat empiri och metod 

från flera håll och det saknas en tydlig fåra inom forskningen att ansluta sig till. Forskningen 

av medieinnovation försöker inte heller besvara frågan varför utan vem och vad. Särskilt den 

ekonomiskhistoriska forskning är klen inom området. 

Datoriseringen av produktionen 

Det har skrivits om hur digitaliseringen påverkat konsumtionen av tidskrifter, se nedan 

”Internets genombrott”. Däremot är det väldigt lite forskat på datoriseringen av produktionen: 

hur tidskrifterna producerats och tryckts. Det finns ett par populärvetenskapliga genomgångar 

av hur tidskrifterna påverkats, t ex ”History of desktop publishing and digital design” på 

webbsidan Design Talkboard 34, en mer akademisk artikel av Quint Randle35 och en om hur 

det största designprogrammet Quark Xpress utvecklades under 1990-talet i artikeln ”How 

QuarkXPress became a mere afterthought in publishing” hos webbtidskriften Ars Technica. 

Dessa texter motsäger inte varandra utan beskriver tillsammans hur produktionen 

datoriserades under 1990-talet, framförallt gällande design och sättning i s k DTP-program 

(desktop publishing). 

Mer på djupet går Cox & Mowatt (2008) som undersöker den brittiska tidskriftsmarknaden 

1990- och 2000-talet. De konstaterar att antalet tidskrifter i Storbritannien ökat dramatiskt 

mellan 1994–2003 och de har gjort enkäter med brittiska tidskrifter kring för att förstå hur 

tidskriftsindustrin förändrats, hur de arbetar och hur digitala teknologier har påverkat 

tidskrifternas innovationskraft. De pekar ut datoriseringen av produktionen som en viktig 

förändring: i Storbritannien innebar det att magasinen själva fick mer kontroll över 

produktionsprocessen, som både blev snabbare och billigare. Det är även tydligt att 

datoriseringen var relativt billig, även nya aktörer hade tillräckligt kapital för att investera i 

DTP-programvara som gjorde det enklare för nya aktörer att starta nya tidskrifter. Nya 

aktörer hade i Storbritannien även en fördel av att de inte hade några befintligt anställda som 

med ett starkt fack i ryggen slogs för att bromsa datoriseringen, vilket var ett reellt problem 

för dagstidningsbranschen. Cox & Mowatt påpekar att datoriseringen av tidskriftsbranschen 

trots allt inte var samma skyttegravskrig mellan fack och ägare som i dagspressindustrin som 

                                                 

34 “History of desktop publishing and digital design“, Design Talkboard <designtalkboard.com/design-
articles/desktoppublishing.php> Läst 2018-03-28 
35 Quint Randle, “Introductions in magazine publishing during the twentieth century”, First Monday (2001) 
<http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/885/794> Läst 2018-04-03 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/885/794
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datoriserades senare och långsammare till följd av konflikter med yrkesgrupper vars arbeten 

hotades av datoriseringen. Cox & Mowatt slår fast att brittiska förlaget IPC redan på 1980-

talet inledde pilotförsök med DTP, medan det andra stora tidskriftsförlaget Emap datoriserade 

sin produktion på 1990-talet. 

En annan effekt av datoriseringen förutom att själva redigerandet, bildbehandling och 

sättningen skedde i program som Quark Xpress så innebar den även att tryckfärdiga original 

skickades digitalt till tryckerierna och att utvecklingen snabbt rörde sig bort från egna 

tryckerier och reproavdelningar till kontraktsproduktion. Det innebar att ytterligare ett 

inträdeshinder för nya aktörer på marknaden försvann. Sammanfattningsvis visar Cox & 

Mowatt att datoriseringen bestod av flera delar, där DTP-program och digitalisering av 

tryckprocessen var de viktigaste. Cox & Mowatt menar också att marknaden påverkades av 

datoriseringen i form av nya titlar och hur marknaden skiftade från veckotidningar till 

månadsmagasin. Flera av de nya aktörerna i Storbritannien kom att rubba marknadsbalansen 

som dominerats av etablerade aktörer som IPC och Emap.36 Cox & Mowatt undersöker även 

hur de brittiska tidskrifterna blev mer konsumentorienterade i sin innovation och hur förlagen 

kom att formera sig alltmer i projektbaserade organisationer. 

Det är svårt att sätta en exakt tidpunkt för när datoriseringen av tidskriftsproduktionen 

egentligen skedde i Sverige. Ett sätt att försöka åtminstone sätta en tidpunkt är att titta på hur 

tidskriftsföretagen och ekologin runt dem såg ut under 1990-talet. Här finns statistik från 

SCB i form av Industristatistiken där vi kan följa antalet anställda, råvarukostnader, 

energiförbrukning och flera andra viktiga parametrar. Tidskriftsförlagens industristatistik har 

inte analyserats i forskningen tidigare. 

Det historiska forskningsläget av datoriseringen är i klent beforskat, men Cox och Mofatts 

genomgång visar hur datoriseringen gick till i Storbritannien och vilka effekter den fick på 

marknaden. Det finns många likheter med utvecklingen i Sverige, men det saknas forskning 

av hur datoriseringen påverkade tidskriftsindustrin i Sverige. 

Momssänkningen 

En stor förändring av tidskriftsförlagens förutsättningar var momssänkningen 2002 från 25 

procent till 6 procent vilket innebar en stor ekonomisk förändring för branschen. Redan under 

1990-talet började allt fler tidskriftsförlag argumentera för att momsen på tidskrifter skulle 

                                                 

36 Howard Cox & Simon Mowatt, “Technological change and innovation in consumer magazine publishing”, 
Technology Analysis and Strategic Management (2008) 



21 

 

sänkas. Men sänkningen gjordes med villkoret att momssänkningen skulle göra böcker och 

tidskrifter billigare och inte öka ägarnas vinster. För att säkerställa detta tillsattes en 

kommission med uppdraget att säkerställa att ”åtgärden får fullt och bestående genomslag i 

det pris som konsumenten betalar”. Kommissionen jämförde priserna före och efter 

momssänkningen och sammanfattade utfallet i omfattande utredning efter tre år. På uppdrag 

av utredningen följde SCB prisutvecklingen mellan oktober 2001 och oktober 2004. 

Bokpriskommissionens rapport Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter från 2005 

är en mycket omfattande och bra genomgång av momssänkningens effekter på 

tidskriftsbranschens alla delar.37 Men rapporten tar inte upp hur upplagorna utvecklades för 

tidskrifterna och inte heller andra effekter än de som påverkade konsumentpriser och 

tidskriftsförlagens rörelsemarginaler. Dessutom är den gjord väldigt nära inpå 

momssänkningen och belyser alltså i huvudsak de kortsiktiga effekterna. 

Forskningsläget kan alltså sammanfattas som obalanserat: det finns en oerhört gedigen 

genomgång av momssänkningens effekter av Bokpriskommissionen, men det är också den 

enda. Och det saknas i övrigt forskning av hur momssänkningen specifikt påverkade de 

svenska tidskrifterna. 

Internets genombrott 

Tidsperioden slutar 2015 för den här uppsatsen. Det är en utmaning att hitta relevant 

forskning av internet som hunnit göras på en historisk förändring som är relativt färsk. 

Forskningsantologin The Internet and the Mass Media från 2008 ger en heltäckande bild av 

hur internet påverkat olika massmedier ur olika perspektiv, inte minst ett teoretiskt perspektiv 

som ger förståelse för olika begrepp som kan användas. Slutsatsen är att internet än så länge 

inte inneburit mer än ett nytt sätt att distribuera traditionellt medieinnehåll.38 Antologin 

hävdar också att mediekonsumenten gått från att konsumera ”bundlat” innehåll till ett 

uppbrutet innehåll: från tv-tablåer till fristående videoklipp, från dagstidning till fristående 

artiklar, från cd-album till enskilda låtar. Antologins främsta styrka är dess begreppsapparat 

som handfast går igenom de förklaringar och teorier som använts för att förstå internets 

genombrott och påverkan. Men den stora svagheten är att den är skriven 2008, vilket gör att 

den inte tar upp de sociala medierna som sedan dess blivit en av de viktigaste 

                                                 

37 Bokpriskommissionens slutrapport - Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter SOU 2005:12 
(Stockholm 2005). 
38 Küng, Picard & Towse (2008) s. 170. 
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distributionsformerna för medieinnehåll. Här refereras till Myspace som det ledande 

nätverket, men varken Facebook, Youtube eller Twitter trots att de alla lanserats ett par år 

tidigare.39 En orsak till att de saknas i antologins analys är rimligen att de inte fått den stora 

spridning och påverkan när boken skrivs. Inte heller mobiltelefonen analyseras 

överhuvudtaget i antologin: Iphone lanserades 2008 och det är egentligen först efter det som 

mobiltelefonen blev en medieprodukt. Den här uppsatsen fokuserar på tidsperioden fram till 

2015, men kommer inte analysera hur branschen påverkas av mobiltelefonen och de sociala 

medierna. Eftersom sociala medier och mobiltelefonen idag närmast betraktas som 

fundament i samhället är det värt att belysa att dessa saknas i nämnda antologi. 

I antologins kapitel ”The impact of the internet on business models” går en handfull 

författare igenom hur olika sektorer i mediebranschen har förändrats av internet. Slutsatsen i 

kapitlet är att tidskrifterna gått från att använda internet för att attrahera nya läsare till sina 

papperstidningar, till att skapa stora besökstal för sina webbplatser och sälja annonser på 

dessa. Sammanställningen visar en intressant förändring i hur tidskriftsindustrins agerar på 

framväxten, men svarar inte på varför tidskriftsindustrin förändrade sin syn och sitt agerande. 

Kapitlet pekar också på hur tidskriftsförlagen förbereder sig för att internet kommer påverka 

annonsintäkter och upplageintäkter negativt.40 

Antologin är redigerad av några av de viktigaste medieforskarna men ingen av forskarna är 

ekonomisk historiker eller historiker, även om begrepp och teorier som Schumpeter används i 

förenklad form. 

Hanna-Kaisa Ellonen påpekar i en artikel 2006 att forskning av hur digitalisering och 

internet påverkat medieindustrin främst fokuserat på dagspress och tv/radio-sektorerna men 

att tidskriftsbranschen sällan stått i fokus för forskningen. Ellonens artikel ”The Effect of the 

Internet on the Magazine Publishing Industry” beskriver hur tidskriftsbranschen förändrats av 

internet och landar i slutsatsen att ”internet har potential att komplettera snarare än ersätta 

tryckta tidskrifter”.41 Men tidskriftsbranschen har utvecklats med kraftigt sjunkande 

upplagor, annonsintäkter och omsättning och Ellonens slutsatser verkar inte stämma. 

Däremot tycks hon ha rätt i att tidskriftsbranschen sällan står i fokus för forskningen. 

                                                 

39 Facebook och Twitter lanserades 2006 och Youtube 2005. 
40 Küng, Picard & Towse (2008) s. 155-156. 
41 Hanna-Kaisa Ellonen “The Effect of the Internet on the Magazine Publishing Industry”, Frontiers of E-business 
research (Tampere 2006)  
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Ett intressant grepp är att titta på hur tidskriftsbranschen har förändrats av internets 

genombrott utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Några som gjort det är Sung Wook Ji och 

Sangyup Lee som tittat på mediebranschens andel av BNP samt internetanvändandets 

framväxt i en lång rad länder och har därmed fått en siffra på hur och när internet påverkat 

mediebranschen.42 Slutsatsen i artikeln är att internet har förändrat mediernas affärsmodell till 

att lita mindre på annonsintäkter och mer på användarintäkter som prenumerationsintäkter. 

De landar också i slutsatsen att internets genombrott växt har påverkat tidskriftsförlagens 

andel av BNP negativt. 

Internets genombrott har i forskningen diskuterats och analyserats under hela 2000-talet, 

utifrån olika vinklar och discipliner. Mycket forskning är gjord i mitten av decenniet och tar 

inte upp stora innovationer som Facebook och mobilt internet. Många av de teser som 

tidigare forskning lyfter upp har en positiv grundton i hur innovationen kan gagna 

mediebranschen och även tidskriftsbranschen. 

Sammanfattning forskningsläget 

Jämfört med andra mediefält är tidskriftsbranschen relativt obeforskat, inte minst inom 

ekonomisk historia. Tidskriftens historia saknar en helgjuten ekonomisk-historisk berättelse 

och den forskning som finns är punktvis gedigen. Det finns inga motsättningar eller 

konflikter, för att fältet är fritt och två forskare aldrig behövt trängas. 

När det gäller forskning på innovation och medier så finns det viss medieforskning knuten 

Schumpeters innovationsbegrepp, men inte specifikt tidskriften. Den forskning som gjorts på 

just området innovation och tidskrifter har varit mer inriktad på organisationsteori och inte 

historia och ekonomi. 

Momssänkningen är inte brett beforskat. Däremot har en kommission granskat 

momssänkningen på ett forskningslikt sätt, men inte dragit några längre eller djupgående 

slutsatser av skattesänkningen. 

På en så ny händelse som internets genombrott finns av förklarliga skäl ingen forskning 

som lyckas ta klivet tillbaka. Mycket av den forskningen har gjorts utifrån premissen att vi 

fortfarande befinner oss i en omvandling. Däremot pekar forskningen ut några områden, t ex 

upplaga och annonsintäkter som områden där internets genombrott kan få stora effekter. 

                                                 

42 Sung Wook Ji & Sangyup Lee “The Internet and Changes in Media Industry Structure: An International 
Comparative Approach” SSRN Electronic Journal (Seoul 2013)  
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Källmaterial 

Källmaterialet för uppsatsen är svenska tidskrifters TS-mätta upplagor och ägande som 

samlats i databasen Medieregistret. Denna databas är indelat i årsspecifika data vilket gör att 

förändringar i upplaga och ägande framgår. Upplagorna är kategoriserade av TS med t ex 

rabatterade upplagor och lösnummer. Medieregistret innehåller även vissa tidskrifter utan TS-

upplaga, men uppsatsen utgår från de tidskrifter som har TS-mätt upplaga om inte annat 

anges. 

För att kunna vara TS-ansluten krävs att tidskriften har minst 25 procent redaktionellt 

innehåll, kommer ut med minst fyra utgåvor varje år och i övrigt uppfyller postens villkor för 

posttidningar. Tidskriften ska ha ett giltigt utgivningsbevis.43 Antalet TS-kontrollerade titlar 

uppgår till cirka 300–400 per år, och minskar varje år men inte för att marknaden består av 

färre titlar utan att färre titlar upplagekontrolleras.44 TS redovisas en gång varje år och TS ägs 

av Kantar Sifo. 

Varje tidskrift är klassificerad i olika utgivningssegment, enligt den branschstandard som 

används av Sveriges Tidskrifter och distributörer som Pressdata och Tidsam. Klassificeringen 

har inte förändrats under perioden och inga nya segment har tillkommit eller fallit ifrån under 

perioden.  

Medieregistret innehåller även många medlemstidskrifter, kundtidningar och 

branschtidskrifter som riktar sig till läsare i sin yrkesroll (t ex Elinstallatören, Läkartidningen 

och Svensk Bokhandel). Eftersom den forskning som gjorts (se Forskningsläge) i huvudsak 

handlar om konsumenttidskrifter har medlemstidskrifter, kundtidningar och branschtidskrifter 

exkluderats från källmaterialet. ”Konsumenttidskrift” definieras som en tidskrift där en 

privatperson själv betalar för en prenumeration eller lösnummer. 

TS-upplagorna får betraktas som pålitligt och bygger på reviderade kontroller av en extern 

aktör: oberoende revisorer från TS går årligen igenom tidskrifternas prenumerationsregister, 

prenumerationskampanjer, distributionsunderlag (t ex postens följesedlar, bokföring, avtal, 

lösnummerförsäljning) och andra underlag. Nyckeltalet TS skiljer på hur prenumeranten 

betalat för sin prenumeration: TS ger alltså utomstående möjlighet att se t ex det antal 

exemplar som sålts som lösnummer, hur många som betalat fullt för sin prenumeration, vilka 

                                                 

43 ”TS Mediefakta - Dagstidningar & tidskrifter”  
www.ts.se/produkter-tjaenster/medierevision-print/dagstidningar-tidskrifter/ <Läst 2018-02-19> 
44 Ulrika Facht, Mediesverige 2016 (Göteborg 2016) 

http://www.ts.se/produkter-tjaenster/medierevision-print/dagstidningar-tidskrifter/
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som fått rabatt och hur många exemplar som skickats gratis.45 TS ger med andra ord en god 

bild av hur en tidskrifts samlade upplageintäkter ser ut. 

Ägandet är baserat på det bolag som har ägt utgivningsbeviset för tidskriften, en uppgift 

som finns t ex i Kungliga Bibliotekets databas över tidskrifter. 

Medieregistret har underhållits och uppdaterats av uppsatsförfattaren sedan 1990 och har 

använts under många år för analyser av branschens utveckling i uppdrag åt tidskriftsförlag 

som Bonnier, Aller och Egmont samt i branschrapporter och branschmedier. Databasen 

Medieregistret förvärvades av branschorganisationen Sveriges tidskrifter 2011.46 

Tidsperioden som behandlas i den här uppsatsen är 1995–2015. Det främsta skälet till 

avgränsningen är att de innovationer som nämns ovan introduceras och får effekt under denna 

period. En begränsning är att källmaterialet saknar data före 1995. Om det funnits data för t 

ex 1985–1995 vore potential ännu större för att vidareanalysera hur den första innovationen 

(datoriseringen av produktionen) påverkade tidskriftsbranschen. Trots denna komplikation får 

tidsperioden anses ge en bild av själva effekten av datoriseringen av produktionen, även om 

en total före/efter-bild inte är möjlig. 

Total innehåller källmaterialet 149 tidskrifter, varav 74 har startats efter 1995. 

Tidskrifternas anatomi 

Svenska tidskriftens historia 

Den första svenska tidskriften lanseras 1682 (”Relationes Curiosae”) men det är egentligen 

först under 1700-talet som tidskriften får spridning, om än endast bland en elit. Tidskrifterna 

är politiska och akademiska – flera gånger skapar de politiska dispyter långt utanför 

tidskrifternas sidor. Men det är inte förrän i mitten av 1800-talet som de första breda 

tidskrifterna för allmänheten ser dagens ljus. Det framförallt två innovationer som driver fram 

dem: trycktekniken i form av rotationstryck som ökade hastigheten och kvaliteten samt 

järnvägens framväxt som gjorde att tidskrifterna kunde distribueras i större delar av landet 

med frekvens. Dessa två innovationer är exempel på det Schumpeter beskriver som att en ny 

produktionsmetod introduceras (rotationstryck) samt en ny marknad öppnas (järnvägen). 

                                                 

45 Se exempel på en TS-redovisning: https://ts.se/mediefakta-upplagor/tidskrifter/ <Läst 2018-02-19> 
46 “Sveriges tidskrifter köper Medieregistret” Dagens Media (2011). 

https://ts.se/mediefakta-upplagor/tidskrifter/
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Några av de första bredare tidningarna för allmänheten hette Illustrerad Tidning (1855–67) 

och Svenska Familj-Journalen som startades 1862.47 Redan 1870 låg upplagan för den 

sistnämnda tidskrifter runt 40 000 exemplar och efter att ha flyttat tidskriften från Halmstad 

till Stockholm (för att kunna distribuera tidskriften enklare – Halmstad saknade järnväg!) 

ökade upplagan till 70 000 exemplar i slutet av 1870-talet. Grundaren Christian Gernandt la 

mycket energi på att marknadsföra tidskriften med t ex annonser, lotterier, pristävlingar och 

prenumerationspremier. Liksom många andra tidskrifter var dessa premier ofta lika populära 

som själva tidningen, inte minst Gernandts oljetryck (fernissade färglitografier) som fick stor 

spridning, ett exempel på en annan innovation som formade tidskriftsbranschen.48 

Fram till 1800-talets mitt är de framväxande mediernas affärsmodell en upplageaffär, där 

intäkterna från sålda upplaga är den enda intäkten. Men i USA började det växa fram en ny 

sorts affärsmodell, pådriven av förbättringar i tryckteknik och framväxten av storstäder som 

förenklade distributionen. Banbrytare var dagstidningen New York Sun, som lanserades 1834 

och som snart fick många efterföljare. De nya 

tidningarna såldes billigare än tidigare för att 

kunna nå större fler och få större upplagor. 

Genom att nå fler kunde tidningarna sälja 

annonser och på sätt få annonsintäkter som stod 

i relation till upplagan: ju fler läsare som 

nåddes, desto mer betalade annonsörerna.49  

I Sverige liksom i övriga världen var det 

framförallt dagspressen som till en början 

anammade denna nya affärsmodell men snart 

börjar det växa fram även tidskrifter med 

samma affärsmodell. Ett tydligt trendbrott i 

Sverige är när Allers Familje-Journal (1879) 

lanserades, ett exemplar kostar bara 10 öre – att 

jämföra med Svenska Familj-Journalen som 

hade ett pris á 1 krona. Allers tidskrift var också 

en veckotidning och fick raskt flera efterföljare 

                                                 

47 Malmquist (1990) s. 18. 
48 Holmberg (1983) En svensk presshistoria. s. 99. 
49 Tim Wu, The attention merchants (London 2016), s. 11-18. 

Allers Familj-Journal lanserades 1879 och var 
betydligt billigare än sina konkurrenter. Med detta 
föddes den moderna tidskriften - och den ges ut än 
idag. 
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medan konkurrenten Svenska Familj-Journalen tvingades läggas ned 1887. Allers Familje-

Journal uppger 1897 till sina annonsörer att de sålde 60 000 exemplar varje vecka.50 

En viktig förklaring till tidskrifternas framgång var deras illustrationer där t ex Svenska 

Familje-Journalen var välutvecklad med s k xylografi som gav betydligt mer spännande 

bilder än den tidigare trycktekniken litografin som hade sämre kvalitet.51 Xylografi-tekniken 

är ett utmärkt exempel på en innovation som Schumpeter menar springer ur att ny 

produktionsmetod lanseras. 

Veckopressen distribuerades under 1800-talet via privatpersoner som sålde tidskrifterna på 

kommission och via annonser. En viss prenumerationsförsäljning förekom men främst via 

kommissionärerna eller bokhandeln. Svenska Telegrambyrån byggde vid sekelskiftet ut ett 

nät av kiosker som låg i nära avslutning till de framväxande järnvägsstationerna, och 1905 

grundas Pressbyrån för att bli en viktig återförsäljare av tidskrifter i Sverige under hela 1900-

talet.52 Tidskrifterna fortsatte dock att säljas med ett kommissionssystem, vilket innebar att 

återförsäljarna kunde returnera de exemplar de inte säljer. Återförsäljarna hade alltså sällan 

något att invända mot att börja sälja en ny tidskrift, den ekonomiska risken låg enbart på 

utgivaren - inte återförsäljaren.53 Än idag säljs alla lösnummersålda tidskrifter av 

återförsäljare med kommission och fri returrätt. 

Under 1920- och 30-talet lanserades många framgångsrika tidskrifter i Sverige som Vårt 

Hem (1921), Hemmets Journal (1921), Hela Världen (1917), och Allas Veckotidning (1931). 

Under det tidiga 1900-talet dominerades tidskrifts-Sverige av förlaget Åhlén & Åkerlund, 

som förvärvades av Bonnierkoncernen 1929.54 Köpesumman var 10 miljoner kronor och 

därmed blev Bonniers en ledande aktör på den svenska tidskriftsmarknaden under hela 1900-

talet och lanserade många av de mest livskraftiga och lönsamma tidskrifterna som 

Veckorevyn (1935), Damernas värld (1940) och Året Runt (1946).55 De andra ledande 

förlagen var Allers (vars titel Allers Familje-Journal 1925 hade en upplaga på 380 000 

exemplar), Hemmets Journals Förlag (var titel med samma namn var marknadsledande), 

Allhem (som byggde kring veckotidskrifterna Allas och Hemmets Veckotidning) samt Saxon 

& Lindström (som byggdes upp kring Såningsmannen som startade redan 1905). 

                                                 

50 Larsson (1989) s. 33. 
51 Holmgren (1983) s. 100. 
52 Larsson (1989) s.36. 
53 Albinsson (1962) s. 67. 
54 Mats Larsson, Bonniers - en mediefamilj (Stockholm 2001) s.164–173. 
55 Holmberg (1983) s. 134. 
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1931 köpte svenska konsumenter populärpress för sammanlagt 20 miljoner kronor och 

konsumtionen av tidskrifter ökade även under depressionsåren 1932–33. Mellan 1931 och 

1959 växte försäljningen från 81 miljoner exemplar till 264 miljoner exemplar per år. Den 

genomsnittliga upplagan för en tidskrift 1931 var 90 000 exemplar, 1961 var den 180 000 

exemplar.56 En veckotidning kostade 1931 ungefär 24 öre och tredubblades till 77 öre 1961.57 

Samtidigt var tidskriften precis som dagstidningen en bred produkt som tilltalade många 

målgrupper, den var en s k omnibuspress – både för pigan och greven. En av Bonniers titlar 

hette träffande Allt för alla, vilket ger en fingervisning om hur breda målgrupperna var. 

1960 infördes oms, en omsättningsskatt på 4,2 procent på alla varor som såldes till 

konsumenter, även tidskrifter, en skattelösning som ersattes med moms 1969. Momsen har 

ökat under hela perioden, och från 1991 var momsen 25 procent på tidskrifter, men det 

infördes även lägre momssatser på t ex livsmedel och resor.58 

Vid sidan om den kommersiella tidskriftens framväxt under 1900-talets början finns det två 

tidskriftstyper som är värda att nämna. Den ena typen är de litterära tidskrifterna som ofta blir 

plantskolor för nya författare och som också blir tongivande för den kulturella idédebatten.59 

En del av dem blir kortlivade (Karavan, Spektrum, 40-tal) och en del långlivade (Ord och Bild, 

BLM). Den andra typen värd att nämna är medlemstidskrifterna som ges ut av fackförbund och 

av olika organisationer. De blir också några av tidskriftsmarknadens största till upplaga sett. 

Bland de största finns Vår Bostad och Kommunalarbetaren som i slutet av 1980-talet har 600 

000 respektive 700 000 i upplaga. Dessa båda tidskriftstyper har inte främst ett kommersiellt 

syfte, utan har andra värden för ägaren.60 

För att kunna sälja annonser krävs under 1900-talets andra hälft att tidskriften har en stor 

upplaga. Ju större upplaga desto större annonsintäkter. En ny tidskrift går ofta med förlust en 

tid innan upplagan har blivit så stor att annonsörerna visar intresse. Det är en förklaring till att 

många av de nya tidskrifterna under 1900-talet startas av redan etablerade förlag, som utöver 

en krigskassa och har journalistisk och teknisk erfarenhet, en organiserad annonsförsäljning 

och ledig tryckkapacitet.61 

                                                 

56 Albinsson (1962) s. 19. 
57 Albinsson (1962) s. 28. 
58 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt SOU 2006:90, s. 35. 
59 Holmberg (2009). 
60 Malmquist (1990). 
61 Albinsson (1962) s. 67. 
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Tidskriften Allt i Hemmet som lanserades 

1956 får ses som ett embryo till en ny fas i 

tidskriftshistorien: specialtidskriften. Allt i 

Hemmet blev en av de första tidskrifterna som 

skrev om ett specialiserat ämne 

(heminredning) och riktade sig till den 

specialintresserade, inte till en omnibuspublik. 

Det dröjde sedan till 1962 innan Åhlén & 

Åkerlund lanserade Veckans Affärer, som blev 

startskottet en bred trend av denna ny sorts 

tidskrift. Den togs fram i nära samarbete med 

annonsörer och skickades ut i 100 000 

exemplar till presumtiva prenumeranter i hopp 

om att 10 000 av dessa skulle teckna en 

prenumeration. Veckans Affärer var inte bara 

en tidskrift som togs fram i nära samarbete 

med sina annonsörer, tidskriften var också en 

s k specialtidskrift. Det innebär att den 

bevakade ett specialområde men inte som 

tidigare skrevs av specialister utan av journalister. 62 Veckans Affärers framgång innebar att 

Åhlén & Åkerlund tog fram fler specialtidskrifter som Vi föräldrar (1968), Allt om Mat 

(1970) och Sköna hem (1979). Även andra nya förlag lanserade specialtidskrifter, som t ex 

Bilsport (1962) och Vi Båtägare (1973). Utifrån Schumpeters teori får specialtidskriften ses 

som en ny vara – en som konsumenterna ännu inte är bekanta med. 

Med specialtidningarnas intåg etablerades också månadsmagasinen i Sverige och de som 

tog stryk var de veckoutgivna tidskrifterna. Ett exempel är Bonnierägda Veckojournalen som 

startades 1910 men som efter sviktande upplaga läggs ned 1980 och ersätts av 

Månadsjournalen. Efter 1980 har det startats väldigt få nya, veckoutgivna tidskrifter i 

Sverige. Däremot överlevde många av de breda veckotidskrifterna som Aller, Året Runt och 

Hemmets Journal och ges ut än idag medan de veckoutgivna damtidningarna som Femina 

                                                 

62 Larsson (2001) s. 168. 

Allt i Hemmet lanserades 1956 och symboliserar en 
ny era i tidskriftshistorien. Med Allt i Hemmet föds 
specialtidskriften som under andra hälften av 1900-
talet blev allt mer populära medan veckotidningarna 
tappade mark. 
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och Damernas Värld går ned i frekvens till månadsutgivning för att bli mer av 

specialtidnings-karaktär. 

Som syns i Diagram 1 tappade veckopressen upplaga kontinuerligt från mitten av 60-talet 

och mellan 1980 och 1992 rasade upplagan med 40 procent och 8 titlar försvann helt, medan 

specialtidningarna däremot ökade i upplaga och antal med ca 60 procent under samma 

period.63 Orsaken till veckopressens tillbakagång anses ofta vara att tv:n introduceras och att 

andelen kvinnor i arbetslivet ökar och därmed minskade den tillgängliga tiden för läsning av 

veckopressen.64 Med veckopressens omstöpning förändrades också ägarförhållandena i 

Sverige. Två stora veckopressförlag lades ned under 1980-talet och år 1993 var 60 procent av 

alla sålda veckotidskrifter utgivna av Allers Förlag. De övriga ägarna på 

veckotidningsmarknaden var Bonniersfären 21 procent, Egmont 16 procent och Medvik TV-

Förlag 3 procent. 

Under 1980-talet fortsätter utvecklingen där veckotidningarna tappar mark medan 

specialtidningarna ökar, framförallt tidskrifter om hem, hushåll och mat ökar: från 16 titlar 

1980 till 26 stycken 1991. Det skifte som inleds på 1970-talet fortsätter på 1980-talet, där 

veckopressläsningen växlas över mot läsning av månadsmagasin och specialtidskrifter.65 

                                                 

63 Helene Hafstrand, ”Tidskriftssektorns strukturutveckling 1983–1993”. Pressutredningen 1994 (rapport 12) 
(Göteborg 1994). 
64 Dagspressen i 1990-talets medielandskap, SOU 1994: 94; s. 142–143. 
65 SOU 1994:94 (1994) s. 142. 
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Mycket summariskt kan alltså tidskriftshistorien beskrivas som hur billiga, veckotidningar 

blev genombrottet för tidskriften i Sverige, för att från 1960 och framåt förändras till en 

marknad med nya specialtidskrifter. Många av förändringarna drevs fram av innovationer 

(tryckteknik, järnvägen, tv) medan andra av samhällsförändringar (kvinnors förvärvsarbete).  

Tidskrifternas affär 

En tidskrift har tre olika intäktskällor. Prenumerationer, lösnummer och annonsintäkter. 

Tidskrifternas omsättning baseras på annonsering och prenumerationsintäkter. Bland dem 

som läser vecko- och månadstidningar är det vanligaste att man prenumererar (60 procent). 

En sjundedel uppger att den senast lästa tidskriften köptes som lösnummer – vilket är nästan 

en halvering från år 2000.66 

I en ambitiös studie från 1962 tittar författaren Göran Albinsson på andelen annonser i 

tidskrifterna under perioden 1946–1961 och han kommer fram till att det inte sker några 

större förändringar: ungefär 30 procent av en tidskrift består under denna period av 

annonser.67 

Tidskrifternas ägare 

Som tidigare nämnts har tidskriftsbranschen dominerats av ett fåtal större aktörer. I en rapport 

från Nordicom listas de största aktörerna sett till TS-upplaga per utgåva, vilket ger en bild av 

vilka branschens största aktörer är. 

Bonnier Tidskrifter är under perioden det största tidskriftsförlaget, vilket de varit under i stort 

sett hela 1900-talet sedan förvärvet av Åhlén & Åkerlund 1929. Förlaget ger ut 

veckotidningar, månadsmagasin och specialtidskrifter, men upphör med breda veckotidningar 

när Året Runt avyttras till Aller år 1999. Bonnier Tidskrifter är en del av Bonnierkoncernen 

som ägs av familjen Bonnier. 

Näst största aktör är Aller Förlag som ger ut fem av de stora familjetidningarna. Aller har 

danska ägare och är liksom Bonnier ett familjeföretag med rötterna i 1800-talet. 

Den tredje största aktören är Hjemmet Mortensen, är den norska publikationsgrenen av 

danska medieföretaget Egmont. 2010 byter Hjemmet Mortensen namn till Egmont i Sverige. 

Egmont äger under perioden 1995–20015 flera dotterförlag (t ex Bröderna Lindström, 

                                                 

66 Mediesverige 2016 (Göteborg 2016) s. 57. 
67 Albinsson (1962) s. 42. 
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Medströms Dataförlag och Milvus Förlag) som med namnbytet helt fusioneras i Egmont.68 

Andra stora tidskriftsägare är Forma Publishing, som ägs av ICA-gruppen och fram 2004 

hette ICA-förlaget. LRF Media (som ägs av Lantmännens Riksförbund), Albinson & Sjöberg 

(specialtidskriftsförlag med mycket bil, båt och mc-tidskrifter), IDG (amerikansktägt förlag 

med utgivning inom teknik och data) samt Hachette (franskt förlag som 2007 förvärvas av 

Aller). År 2005 har dessa åtta tidskriftsförlag 65-procentig marknadsandelen, om man räknar 

TS-upplaga per utgåva. 

Det finns förstås andra sätt att beräkna marknadsandel, t ex bolagens omsättning. Men listan 

ovan ger en liknande bild av de stora aktörerna på tidskriftsmarknaden.69 

Strukturförändringarna 

Datoriseringen av produktionen (1993) 

Bakgrund 

Under 1980-talet började flera amerikanska företag utveckla hårdvara och mjukvara för 

grafiska designers, förläggare och tryckare. Apple utvecklade ett grafiskt gränssnitt som 

kunde visualisera design på skärmen. Företaget Aldus utvecklade mjukvara för att skapa 

trycksaker och Adobe den teknik som gjorde det möjligt att 

exportera designen från mjukvaran till en fil och även 

möjliggjorde att tryckerierna kunde trycka filmer som 

användes för att framkalla tryckplåtar, som används för att 

trycka på papper. 70 När de började kombineras under slutet 

av 1980-talet uppstod också en professionell marknad för s 

k ”desktop publishing” (DTP). När tekniken 

konsoliderades kom marknaden att domineras av Apple, 

Adobe och mjukvaran Quark Xpress, som hade 95 procent 

av marknaden för desktop publishing-program. 71 Tekniken var dyr, men innebar ändå 

möjlighet att spara både pengar och tid. Det finns inte mycket tillgänglig forskning på vilka 

besparingar som gjordes under perioden, men 1990 gjordes en undersökning bland 

                                                 

68 Martin Schori "Hjemmet Mortensen skrotas". Dagens Media (2013-02-24) 
69 Ulla Carlsson & Ulrika Facht (red.), MedieSverige 2007 - Statistik och analys (Göteborg 2007) s. 122. 
70 “History of desktop publishing and digital design“, Design Talkboard 
71 “How QuarkXPress became a mere afterthought in publishing” Ars Technica (2014) 

Layoutprogrammet Quark Xpress 
var en betydande förklaring till att 
datoriseringen av tidskriftsbranschen 
spred sig fort under 1990-talet. 
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amerikanska tryckerier där det fanns ett stort motstånd mot tekniken, eftersom den hotade 

många jobb och riskerade att göra tidigare investeringar i teknik överflödig. I undersökningen 

svarade 37 procent att DTP-tekniken minskade arbetstiden med mer än en femtedel och 42 

procent svarade att det minskade kostnaderna med 21–60 procent.72 

Den framväxande DTP-tekniken ersatte tidsödande prepress-teknik, exempelvis 

typografering, montering och bildrepro men även CTP (computer-to-plate) där datorn 

skapade en tryckfärdig bild som tryckeriet använder direkt för att skapa tryckplåtar. Den 

tidigare tekniken var dator-till-film, som var mer tidsödande, personalkrävande och 

kapitalintensiv. Även framväxten av digitala överföringstekniker mellan tidskriftsförlagens 

layoutavdelningar och tryckerierna gjorde att produktionsprocessen blev kortare och fler 

tryckerier kunde konkurrera om tryckuppdragen från tidskriftsförlagen, vilket även syns på 

Figur 1 (ovan).73 

Ett industrisegment som alltså som påverkades av introduktionen av digitaliserade 

produktionsmetoder var de företag som på uppdrag utförde trycksaksbehandling och 

framställde tryckoriginal. Det var deras arbete som kunde effektiviseras och flyttas från 

sätterier och reproföretag till tidskriftsförlagen, som skapade tryckfärdiga filer med mindre 

behov trycksaksbehandling och tryckoriginal. Det var också yrkesgrupper med hög fackligt 

                                                 

72 Ademola Olokun, The impact of desktop publishing on the time and cost required to complete a printing 
publication, (Pittsburg 1990) 
73 Cox & Mowatt (2008) s. 2. 
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Figur 1. Förändringar i tidskrifternas produktion - före och efter datoriseringen 

Cox & Mofatt vill med detta flödesschema visa hur produktionen och kontrollen av produktionen 
förändrades med datoriseringen. Den stora förändringen är att tidskriftsförlagen får kontroll över 
produktionen. Källa: Cox & Mofatt (2008) 
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engagemang, vilket t ex i Storbritannien bromsade in datoriseringen när fackföreningarna 

motsatte sig förändringar som minskade efterfrågan på fackföreningarnas yrkesgrupper.74  

SCB:s svenska industristatistik som finns för dessa branscher (”Industrier för sättning och 

annan framställning av tryckoriginal”) under 1990–1997 visar också att både antalet företag 

och arbetstimmar minskade i början av 1990-talet.75 Arbetsställena (företag) minskade från 

174 arbetsställen 1990 till 126 arbetsställen fem år senare. Arbetstimmarna minskade också 

från 4998 år 1990 till 3227 fem år senare. Det är framförallt åren fram till 1993 som 

minskningen pågick. Närliggande branscher (dagstidningstryckerier och ”andra tryckerier”) 

visade samma utveckling. 

En liknande brytpunkt syns i SCB:s industristatistik för tidskriftsförlagen. 1992 skedde 

något markant. Från att ha varit en industri som dominerats av lönekategorin 

”industriarbetare” förvandlades tidskriftsbranschen till att bli en industri där 

”industritjänstemän” var i majoritet. Mellan 1991–1992 tvådubblades lönerna till 

tidskriftsförlagens tjänstemän, medan den minskade med 70 procent för industriarbetarna. 

Tidskriftsförlagen började också leja ut transporter i betydligt högre grad och även det som i 

statistiken kallas ”övriga rörelsekostnader” ökade drastiskt. Samtidigt minskade förlagens 

kostnader för elenergi, bränsle och reparations- och underhållsarbete. Tidskriftsbranschen 

visar alla tecken på att genomgå en förändring, en förflyttning från en bränslekrävande, 

energikrävande, reparationskrävande industri till en tjänstemannabaserad industri, vilket tyder 

på att det här den period där tidskriftsproduktionen i Sverige liksom i Storbritannien 

datoriseras.76 

Tidskriftsförlagens ekonomi förändrades alltså under 1990-talet, med tyngdpunkt på 1992. 

De företag som tidigare alltså levt på att hjälpa tidskriftsförlagen med sättning och repro 

krympte under samma period med tyngdpunkt på 1993. Cox & Mowatts pekar ut det tidiga 

1990-talet i Storbritannien som startpunkten för datoriseringen, och givet hur de svenska 

företagen på tidskriftsmarknaden förändrades blir slutsatsen att datoriseringen av 

tidskriftsproduktionen började nå Sverige 1993.77 

                                                 

74 Cox & Mowatt (2008) s. 6. 
75 SCB:s Industristatistik samlades ihop 1990–1996 och tittade på sju olika enheter, exempelvis antal arbetställen, 
arbetstimmar och rörelseintäkter. SCB har även en databas med ännu mer specificerade kostnader samt en databas 
för personalkategorier. Samtliga databaser gäller perioden 1990–1996 och använder sig av SNI-kod för att 
segmentera företagen. I datan skiljs med andra ord dagstidningar och tidskrifter, samt tryckerier och andra 
underleverantörer. Industristatistiken används som bärande underlag i Bokpriskommissionens analys av 
momssänkningen (se detta kapitel) för att ge en översiktlig bild på branschens utveckling. SCB:s Industristatistik 
finns tillgänglig på deras webbplats. 
76 SCB:s Industristatistik. 
77 Cox & Mofatt (2008) s. 6. 
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Förändringar av branschens struktur 

En effekt av datoriseringen var alltså att instegströsklarna för nya ägare på marknaden 

sänktes. I Storbritannien skapades flera tidskriftsförlag som en direkt effekt av datoriseringen, 

om man ska tro legenderna startades även flera av dem hemma i entreprenörernas sovrum.78 

Även i Sverige ökade antalet aktörer på den tidskriftsmarknaden. 1993 fanns det i 488 

registrerade tidskriftsförlag i Sverige. Fram till 1997 ökade antalet 720 företag för att därefter 

ligga kvar på den nivån till början av 2000-talet då antalet tidskriftsförlag ökade igen. Det är 

också de mindre förlagen som ökar i antal, medan antalet företag med fler än 25 anställda 

minskar under 00-talet. 

Tidskriftsbranschens struktur påverkades alltså tydligt av datoriseringen, framförallt mindre 

tidskriftsförlag som tidigare haft det svårt att starta nya tidskrifter. Det har krävts kapital för 

att investera i tekniken som behövs för repro, sättning och andra investeringar för att ta fram 

tryckunderlag. Nu krävdes mindre investeringar i teknik och det lockade in en ny sorts 

entreprenörer till tidskrifterna, en sorts entreprenör som också fortsätta utvecklingen av 

specialtidskrifter. Entreprenörerna bakom dessa nya tidskrifter tycks alltså i högre grad än 

tidigare ägare vara intresserade av ämnesområden. Strukturförändringen består alltså inte 

bara av mindre utan även av mer ämnesorienterade tidskriftsägare. 

Förändringar i upplaga och utgivning 

Källmaterialet för den här uppsatsen börjar dessvärre först 1995, vilket gör att någon 

komplett före/efter-analys är omöjligt att göra. Men till skillnad mot ägarstrukturen tar 

upplageförändringarna tid, vilket gör att om datoriseringen i Sverige inleddes 1993 tog det 

flera år innan den var helt genomförd. 2002 svarar t ex 54 procent av brittiska tidskrifterna att 

de fortfarande tar emot material från sina skribenter och fotografer i fysisk form. 79 Det finns 

alltså all anledning att analysera upplagorna åren efter datoriseringen för att se hur de 

påverkades av denna innovation. 

För att ingå i en TS-mätning krävs dels kapital eftersom mätningen är behäftad med en 

kostnad, dels en extern efterfrågan från annonsörer som vill ha verifierade upplagor att kunna 

köpa annonser. Det innebär att nya tidskriftsägare ofta väntar och att nystartade tidskrifter 

sällan TS-mäts förrän efter ett par år. 

                                                 

78 Cox & Mofatt (2008) s. 17. 
79 Cox & Mofatt (2008) s. 33. 
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Trots det ökade antalet tidskrifter som TS-mättes mellan 1995–2000 från 50 titlar till 76 

titlar, en nästan 50-procentig ökning. De segment som ökade mest var Hem & trädgård (från 

4 till 13 titlar), Data (från 2 till 5) samt Livsstilstidskrifter för kvinnor (från 4 till 6).80 

Upplagorna för de TS-mätta tidskrifterna ökade i samma takt. Totalt ökade de TS-mätta 

tidskrifternas upplagor med 8 procent mellan 1995–2000. Men den tröga 

upplageutvecklingen berodde på att familjetidningarna hade fem tuffa år där de tappade 20 

procent av sin upplaga mellan 1995–2000.81 Detta segment var också det som förändras 

minst, inga nya familjetidskrifter startades eller lades ned. En av titlarna bytte ägare 1999, när 

Året Runt såldes av Bonnier till Allers förlag.82 I övrigt är det ett segment som i många delar 

såg likadant ut under hela perioden, jämfört med andra. 

Om familjetidningarnas upplagor räknas bort ökade de TS-mätta tidskrifternas upplagor 

med 32 procent. Tidskrifter om datorer (+187 procent), livsstilstidskrifter för män (+115 

procent) och hem-trädgårdstidskrifter (+109 procent) tillhör de segment som ökade sina 

upplagor mest.83 

Slutsatser av datoriseringen 

Datoriseringen var en innovation som hade en positiv effekt på antalet nya tidskriftsförlag 

och på antalet nya tidskrifter. Datoriseringen innebar att nya aktörer kunde etablera sig på 

marknaden, vilket syns tydligt i antalet registrerade tidskriftsförlag som stiger kontinuerligt 

under 1990-talet, och med snabbast acceleration strax efter datoriseringen tog fart 1993. 

Datoriseringen var ett exempel på en innovation som förändrade förutsättningarna på 

marknaden. Den är ett tydligt exempel på Schumpeters andra förklaringsmodell för 

innovationer, där en introduktion av nya produktionsmetoder är den innovation som skapar 

utrymme för strukturförändringar på en mogen marknad. 

Det var framförallt olika tekniska program som Quark Xpress, Photoshop och computer-to-

plate som gjorde att datoriseringen får spridning, enligt Schumpeters teori. Programmen är 

alltså en viktig del i utvecklingsblocket, och vidareutvecklas under 90-talet i takt med 

datoriseringen och datorernas processorkraft. För att återknyta till Dahméns teori om 

utvecklingsblock så är det utan tvekan så att framväxten av datorprogrammen har ett påtagligt 

orsakssamband med strukturförändringen. Datorprogrammen är en produktionsmetod, precis 

                                                 

80 Medieregistret. 
81 Medieregistret. 
82 “Medierådgivarna om Allers köp av Året Runt” Dagens Media 1999-04-27. 
83 Medieregistret. 
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som Bessemermetoden i Dahméns exempel, som skapar ett utrymme för nya aktörer och 

produkter. Datorprogrammen är med andra ord en tidig länk i utvecklingsblocket, och med 

spridningen av datorprogrammen skapas förutsättningar för kommande innovationer. 

Datoriseringen skapade strukturförändringar även utanför tidskriftsbranschens kärna: för 

reproföretag och tryckerier försvann mycket arbetstimmar och omsättning, vilket gjorde att 

dessa leverantörer till tidskriftsbranschen påverkades minst lika mycket som tidskrifterna 

själva – men negativt. Denna påverkan bör också ses som en länk i detta utvecklingsblock. 

Min nästa fråga blir hur datoriseringen påverkade en annan central innovation: 

momssänkningen. Det var en innovation med en annan karaktär, som inte föddes ur tekniska 

framsteg utan lobbyarbete och politiska beslut. I slutet av den empiriska genomgången 

resonerar jag kring hur momssänkningen går att knyta till datoriseringen. 

Momssänkningen (2002) 

Bakgrund 

Under 1990-talet började allt fler tidskriftsförlag argumentera för att momsen på tidskrifter 

skulle sänkas från 25 procent till 6 procent. Ett av argumenten var kvällstidningarnas ökade 

utgivning av bilagor, som blev allt mer veckotidningslika men hade den lägre 

kvällstidningsmomsen på sex procent. 84 Ett annat argument var att veckotidningarna som 

främst når kvinnor har högre moms än kvällstidningarna med en övervägande manlig 

läsekrets. Konkurrensverket konstaterade också i en rapport från 2000 att momsskillnaderna 

gav en snedvriden konkurrens inom mediebranschen och 2002 beslutade riksdagen att sänka 

momsen för tidskrifter och böcker. Men sänkningen gjordes med villkoret att 

momssänkningen skulle göra tidskrifter billigare och inte öka ägarnas vinster. För att 

säkerställa detta tillsattes en priskommission med uppdraget att säkerställa att ”åtgärden får 

fullt och bestående genomslag i det pris som konsumenten betalar”. Kommissionen jämförde 

priserna tidskrifter före och efter momssänkningen och sammanfattade utfallet i omfattande 

utredning efter tre år.85 På uppdrag av utredningen följde SCB prisutvecklingen mellan 

oktober 2001 och oktober 2004. 

                                                 

84 “Lyckad lobbying sänkte momsen”, Svenska Dagbladet, 2002-02-21. 
85 SOU 2005:12. 
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Förändringar i konsumentpriser 

Priserna på tidskrifter minskade med i snitt 5,3 procent under perioden, medan den 

förväntade sänkningen var 11,4 procent när inflationen räknas in.86 Tidskrifterna sänkte alltså 

inte priset lika mycket som momsen, och även jämfört med andra medieslag som dagspressen 

(som redan hade sexprocentig moms), höjdes tidskriftspriserna mer än andra. 

Mest sänktes priserna direkt efter beslutet. Första året sjönk priserna med -10,3 procent för 

att successivt höjas under de kommande två åren. ”Det finns självklart en press på oss alla att 

leva upp till detta” konstaterade en av de större förlagens vd vid momssänkningen, inte minst 

eftersom Bokpriskommissionen hängde som ett damoklessvärd över förlagen som 

uppenbarligen kände sig nödgade att visa handlingskraft framför girighet.87 

Bokpriskommissionen skriver också i sin slutrapport att ”de stora familje- och 

damtidningarna var klara och tydliga aktörer i arbetet med att driva fram en skatteomläggning 

och vi kan också se att dessa tidskrifter nu ligger i täten när det gäller anpassning till 

reformen. För de mindre förlagen innebar momssänkningen i första hand möjligheter till 

överlevnad och kvalitetsförbättringar.”88 

Samtidigt skiljde det sig i sänkningarna mycket mellan olika tidskriftskategorier. Familje- 

och damtidningar som användes som slagträ i debatten innan momssänkningen var de som 

sänktes mest (-8,8 procent) medan tidskrifter om datorer, ekonomi, teknik, hobby med främst 

manlig målgrupp höjde sina priser efter sänkningen. 

Förändringar av branschens struktur 

Tendenserna syntes även i tidskriftsförlagens omsättning, som sjönk något mellan 2002 och 

2003 för att sedan stiga igen under 2004. Bokpriskommissionens slutsats var också att vissa 

tidskriftsförlag kan ha använt momssänkningen till att förbättra sina marginaler. De två åren 

före prissänkningen 2002 gick de svenska tidskriftsförlagen med förlust men åren efteråt 

vände de till plus minus noll-resultat och vinst.89  

Det kan dock vara på sin plats att påpeka att 2001–2003 var en tuff period för  

mediebranschen, då annonseringen backade till följd av den s k IT-kraschen 2000 vilket 

framgår av tabell 2, där även utvecklingen för annonseringen syns: mellan 2000–2002 sjönk 

                                                 

86 Sänkningen av mervärdesskatten på böcker och tidskrifter innebär en sänkning av prisnivån med 15,2 procent 
(1–1,06/1,25). Konsumentprisförändringen mellan 2001 och 2004 var +4,5 procent.  
87 “Lyckad lobbying sänkte momsen”, Svenska Dagbladet, 2002-02-21. 
88 SOU 2005:12, s. 110. 
89 SOU 2005:12, s. 109. 
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de med 9 procent. Den förändringen var inte fullt lika kännbar för tidskriftsbranschen som 

tappade mindre annonsintäkter än andra medislag. Annonseringen är inte heller avgörande för  

tidskrifternas omsättning eller lönsamhet, utan står 

för en tredjedel av intäkterna.90 

Eftersom annonser har en momssats på 25 procent 

och upplagor 6 procent lyckas Bokpriskommissionen 

med hjälp av SCB:s momsstatistik särskilja hur 

förändringen sker för de olika momsgrupperna. 

Mellan 2002–2004 ökade tidskriftsförlagens totala 

intäkter med 4,0 procent medan upplageintäkterna 

ökade med 13,4 procent. Trots en nedgång i 

annonsering ökade alltså tidskriftsförlagen sina 

upplageintäkter under samma period. Effekten blir 

också att de som är de största vinnarna på 

momssänkningen är de tidskrifter som har stora 

upplageintäkter: för vissa tidskrifter stod 

upplageintäkterna för 90 procent av omsättningen och 

en momssänkning för dessa blev naturligtvis oerhört 

gynnsam.  

Förändringar i utgivningen 

Antalet nya tidskrifter låg under 90-talet på 31 nya 

titlar varje år men redan 2000 närmast fördubblades 

antalet nya titlar från 37 år 1999 till 62 året därpå. 

Därefter fortsatte antalet nya tidskrifter öka med stora steg efter momssänkningen. 2002 (+35 

procent nya tidskrift er), 2003 (+34 procent), 2004 (+40 procent), 2005 (+22 procent).91 

Den här uppsatsen analyserar ett snävare urval tidskrifter (se Källmaterial), och många av 

de nya tidskrifter som startades mättes aldrig TS, de hade stor andel medlemsprenumeranter 

och gavs ut i kategorier som inte riktar sig till allmänheten. De tidskrifter i urvalet som 

startades i samband med momssänkningen var framförallt inom segmenten Hem/trädgård och 

Hälsa. Det var alltså inte i de segment där priserna höjts som det startats nya tidskrifter – utan 

                                                 

90 Tidskriftsfakta 2010, Sveriges Tidskrifter (Stockholm 2010). 
91 Medieregistret. 

 Mkr Förändring från 
föregående år 

1999 610 1,60 % 

2000 642 5,30 % 

2001 667 3,80 % 

2002 631 -5,40 % 

2003 635 0,70 % 

2004 715 12,60 % 

2005 733 2,40 % 

2006 778 6,20 % 

2007 805 3,40 % 

2008 897 11,50 % 

2009 686 -23,60 % 

Tabell 2. Tidskrifternas förändring av 
annonsintäkter 

Annonsintäkterna steg under hela 2000-talet, 
men 2009 minskade de kraftigt på bara ett år. 
Lågkonjunkturen 2009 var en viktig orsak till 
detta, men den konjunkturförändringen 
sammanföll även internets genombrott. Källa: 
IRM, Svensk Reklammarknad 2009 
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tvärtom. Hem och trädgårdstidskrifter och hälsotidskrifter tillhör de som sänkte sina priser 

mest enligt Bokpriskommissionen.  

Efter momssänkningen sänktes priserna inom vissa segment och tidskriftsförlagen startade 

nya tidskrifter.92 

Förändringar i upplaga 

Före momssänkningen (2000 och 2001) var tidskrifternas upplagor relativt stabila, medan 

2002 ökade de sina upplagor med 171 300 exemplar och 2003 med 70 000 exemplar. 

Därefter föll upplagorna igen och totalt tappade 

tidskrifterna 3 procent av sina upplagor mellan 2000–

05. Upplageförändringen sammanföll alltså med hur 

prissänkningarna på tidskrifter såg ut: en initial 

prissänkning och därefter en successiv höjning. 

Detta gällde alltså de befintliga tidskrifterna, men det 

rimligt att anta att alla de nya tidskrifter som tillkom 

också påverkade de äldre titlarna. Antalet TS-mätta 

tidskrifter växte under perioden från 76 till 108 titlar. 

Ett exempel är kategorin Idrott/motion/hälsa som gick 

från sex titlar 2000 till 12 titlar 2005, och där de totala 

upplagorna i kategorin, inklusive de nystartade 

tidskrifterna ökade från 250 400 exemplar till 461 100 

exemplar, t ex med Topphälsa, PS! och 

Sportmagasinet som draglok. Även kategorier som 

Kvinna-livsstil, Mat/Dryck och Föräldrar ökade 

antalet titlar och upplagor under perioden.93 

Familjetidningarna minskade upplagorna med 9 procent och ungdomstidningar med -14 

procent. Kategorier som höjde sina priser under perioden (ekonomi, teknik, hobby och 

datortidskrifter) ökade inte sina upplagor, t ex minskade datatidningarna sina upplagor med -

2 procent.94 En fullständig utveckling av segmentens utveckling finns i tabell 3. 

                                                 

92 Värt att påpeka är att de nystartade tidskrifterna inte omfattas av Bokpriskommissionens analys, eftersom de 
inte har en TS-mätt upplaga förrän ett par år senare. 
93 Medieregistret. 
94 Medieregistret. 

Familje- och damtidningar -8,8 % 

Hem, bostad, trädgård  -4,7 % 

Ekonomi, teknik, hobby 1,8 % 

Idrott, motion, friluftsliv  -5,2 % 

Datortidskrifter  0,6 % 

Motor  -1,3 % 

Serietidningar  -1,1 % 

Övriga tidskrifter  -3,9 % 

Totalt -5,3 % 

Tabell 3. Tidskrifternas prisutveckling 
oktober 2001-oktober 2004, efter 
kategori  

Källa: SOU 2005:12 (2015) 
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Om det går att se ett samband mellan tidskrifternas prissänkningar och antal nya tidskrifter, 

så är det svårare när det gäller hur momssänkningen påverkade upplagorna i olika segment. 

Mellan 2000–2005 ökade upplagorna med 21 procent. De nya tidskrifterna lyckades alltså 

hitta en större plats på marknaden som var större än de 3 procent som de befintliga 

tidskrifterna tappade i upplaga.95 

Slutsatser av momssänkningen 

Momssänkningen var ett exempel på en innovation som förändrade förutsättningarna på 

marknaden, Schumpeters femte förklaringsmodell för innovationer, där en förändrad 

förutsättning på marknaden skapar utrymme för nya innovationer. 96 

Efter momssänkningen startades många nya tidskrifter i Sverige och konsumentpriserna för 

tidskrifter sjönk med -5,4 procent. Upplagorna för de befintliga tidskrifterna sjönk med -3 

procent under perioden före och efter momssänkningen, men med alla nya tidskrifter som 

tillkom ökade upplagorna med +21 procent. Momssänkningen förväntades sänka priserna 

med -11,4 procent men tidskriftsförlagen sänkte inte sina priser så mycket, istället 

förbättrades marginalerna för tidskrifterna. 

Frågan om tidskriftsmomsen hade drivits under tio år, hela tiden med huvudargumentet att 

tidskrifterna konkurrerade på orättvisa villkor: medan kvällstidningarnas bilagor blev alltmer 

veckotidningslika hade den lägre kvällstidningsmomsen på sex procent kvarstått och de 

”äkta” veckotidningarna hade kvar sin 25-procentiga moms. Samtidigt framstår inte 

familjetidningarna som vinnare på momssänkningen. Deras priser sänks mest och deras 

upplagor fortsätter sjunka. Ironiskt nog blev effekten dessutom att kvällstidningarna, som 

också tappar upplaga under perioden, lanserade än fler bilagor efter momssänkningen. 

Momssänkningen påverkade alltså inte hela branschen utan bara delar. En slutsats blir alltså 

att en branschs olika segment kan påverkas på olika sätt inom samma utvecklingsblock, och 

inte alls på det önskade sättet: momsen sänktes efter att familjetidningarnas ägare lagt ned 

mycket pengar på ett sådan lobbyarbete. Effekten blev istället att ännu fler aktörer kunde 

kliva in på marknaden och att priserna sänktes. 

Vissa länkar i utvecklingsblocket kan alltså fungera som förstärkare. Till skillnad mot 

datoriseringen förändrade inte momssänkningen produktionsmetoderna, men förstärkte denna 

tidigare länk. Den lägre momssatsen gav en förstärkande effekt på de entreprenörer som 

                                                 

95 Medieregistret. 
96 Joseph Schumpeter (2000) s. 2. 
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startade nya tidskrifter. Datoriseringen gjorde branschen mindre kapitalintensiv och det gick 

snabbt att starta nya tidskrifter och på kort tid utnyttja den nya förutsättningar med lägre 

momssats. 

Datoriseringen under 1990-talet hjälpte inte de veckotutgivna familjetidningarna som 

fortsatte tappa upplaga. Det drev fram ett missnöje hos ägarna som ville möta de sjunkande 

upplagorna med sänkt moms. Så kan momssänkningen länkas ihop med datoriseringen. 

Inom en bransch påverkas olika segment på olika sätt. En slutsats av momssänkningen var 

att den slog hårdare mot etablerade delar av branschen. I detta utvecklingsblock är det tydligt 

att varken datoriseringen och momssänkningen inte påverkat veckoutgivna familjetidningar 

positivt. 

Om momssänkningen och datoriseringen påverkade branschen positivt (veckopressen 

undantagen) så kom nästa innovation att bli mer genomgripande och omdiskuterad. Internet 

är inte, med Dahméns teori i färskt minne, framtvingad eller betingad av de tidigare 

innovationerna. Men de är ändå utan tvivel del av samma utvecklingsblock, vilket jag 

återkommer till i slutsatserna av hur internets genombrott påverkade tidskriftsbranschen. 

Internets genombrott (2007) 

Bakgrund 

Internet är idag en allestädes närvarande teknik för att distribuera information. Ofta används 

internet tillsammans med begreppet ”digitalisering”, men det är viktigt att göra en tydlig 

distinktion. Med ”digitalisering” avses att alla typer av information reduceras eller omvandlas 

till binära data som kan lagras. Med ”internet” menas den teknik som idag distribuerar digital 

information mellan användare.97 

Med internet kan avses både den teknik som används för att transferera digital information 

men även som ett bredare begrepp som inkluderar t ex ”webben”, komprimeringsteknik och 

streamingtjänster. 98 Även sociala medier och mobil uppkoppling är teknik som numera 

inkluderas i begreppet ”internet”. 

Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen, där idag 95 procent av alla 

svenskar har tillgång till internet. Sverige var tidiga med att koppla upp sig via internet, redan 

2000 hade varannan svensk tillgång till internet hemma, vilket vid den tiden kunde handla om 

                                                 

97 Küng, Picard & Towse (2008) s. 3. 
98 Anders Henten & Reza Tadayoni “The impact of the internet on media technology, platforms and innovation” 
i The internet and the mass media (Wilshire 2008) 
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långsamma uppkopplingar. Bredband, som är en snabbare teknik för att distribuera digitalt 

innehåll via internet, introducerades i Sverige 2000 och 2006 hade över hälften av alla 

svenskar bredband hemma.99 

Internet i mobilen började få spridning i Sverige i samband med att mobiltelefonerna blev 

”smartare” men 2007 var det bara 2 procent av alla svenskar som kopplade upp sig till 

internet via mobiltelefonen. Det var därefter en liten ökning fram till 2011 då 20 procent 

surfade med mobilen. 2017 surfade 76 procent av alla svenskar med mobilen. 

Bredbandsuppkopplingen är en viktig förändring av internettillgången eftersom kan 

distribuera information i snabbare tempo, en nödvändighet inte minst för film- och 

musikbranschen. 

2000 hade alltså hälften av alla svenskar bredband hemma och 2006 hade en majoritet av 

svenskarna tillgång till internet via bredband. Det är under denna period som internet började 

växa till ett allt mer populärt system för att distribuera digitaliserat innehåll. Någon 

vedertagen tidpunkt saknas för när internet kan anses vara tillräckligt spritt och utvecklat för 

att kunna påverka mediebranschen i allmänhet, och tidskrifter i synnerhet. Inte heller när det 

                                                 

99 Matti Palm Svenskarna och internet 2017- Undersökning om svenskarnas internetvanor (Stockholm 2017) s. 
11. 
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gäller dagspress eller tv-branschen finns någon vedertagen brytpunkt och tidpunkt för när 

internets genombrott fick en substantiell påverkan på mediebranschen.100 

Vid sidan om att undersöka hur tidskriftsbranschen påverkades av internets genombrott 

2000–2015, blir ett delmål av den här empiriska undersökningen att närmare tidsbestämma 

brytpunkten för internets genombrott. 

Förändringar i konsumtion 

För att förstå hur internet påverkat tidskriftsbranschen behöver vi titta på hur 

tidskriftskonsumtionen förändrats under perioden. Nordicom har i sin undersökning 

Mediebarometern sedan 1979 frågat svenska medborgare om deras mediekonsumtion. Sedan 

2009 frågar de även kring mediekonsumtion av traditionella medier digitalt (dvs digitala 

utgåvor av tidning, tidskrift, tv eller radio). Mellan 1995–2001 svarade 31 procent att de 

dagligen läste en vecko/månadstidning. Mellan 2003–2009 var samma andel 30 procent och 

mellan 2010–2013 hade detta sjunkit till 26 procent.101 Den period när internet och bredband 

blev en teknik som majoriteten av svenskar hade tillgång förändrades tidskriftsläsandet 

endast ett par procentenheter enligt Mediebarometern. Utvecklingen är alltså negativ sedan 

1995 men accelerationen sker först efter 2014. Det tycks alltså vara rimligt att tala om en 

eftersläpningseffekt i hur innovationen internets genombrott påverkar tidskriftsbranschen. 

Övergången till att konsumera tidskrifter digitalt syns i den fråga som Mediebarometern 

ställer om konsumtionen av ”traditionella medier digitalt”. 2009 svarade 25 procent att de 

konsumerade tidskrifter och andra traditionella medier digitalt, en andel som ökade med ett 

par procentenheter varje år för att tillta 2016 och 2017 till 51 procent. Men trots internets 

genombrott ersattes inte den traditionella mediekonsumtionen där tidskrifter ingår: även om 

internetkonsumtionen ökade så minskade inte läsandet av tidskrifter i samma omfattning. 

Trots att internet växer kraftigt under 2000-talets första år ser det snarare ut som att en större 

effekt på tidskriftskonsumtionen dröjer till efter 2010, med 2012 som brytningsår, vilket 

framgår av diagram 2.  

Förändringar av branschens struktur 

Antalet registrerade tidskriftsförlag fortsatte att öka under hela 2000-talet, en utveckling som 

påbörjades redan på 1990-talet. Det var fortsättningsvis framförallt små tidskriftsförlag som 

                                                 

100 Marko Ala-Fossi, Piet Bakker, Hanna-Kaisa Ellonen, Lucy Küng, Stephen Lax, Charo Sadaba & Richard van 
der Wurff, (2008) “The impact of the internet on business models in the media industries - a sector-by-sector 
analysis” i The internet and the mass media (Wilshire 2008) s. 149-169. 
101 "De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017" s. 4. 
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startades, det fanns 26 procent fler tidskriftsförlag med 0–4 anställda 2015 jämfört med 2000. 

Däremot var utvecklingen av mellanstora förlag mer negativ: de förlag som hade mellan 5–49 

anställda minskade med 4 procent. Några av dem förvärvades och blir del av större 

tidskriftsförlag: antalet förlag med fler än 50 anställda fortsatte vara runt 15 stycken under 

hela perioden.102 

Av de 76 befintliga tidskrifter som fanns i källmaterialet år 2000 var det 25 stycken som 

därefter bytt ägare någon gång under perioden. 1995 var antalet ägare tidskrifter i 

källmaterialet 39 stycken. Fem år senare hade antalet olika ägare minskat till 37 stycken, för 

att ytterligare fem år senare 2005 ha krympt till 31 stycken tidskriftsägare och 2010 återstod 

27 stycken tidskriftsförlag med titlar i källmaterialet. Mellan 2000–2010 närmare minskade 

alltså antalet etablerade tidskriftsägare med från 37 till 27.103 Det får utan tvekan anses att 

marknaden konsoliderades under 2000-talet. 

Förändringar i utgivningen 

2000 fanns det 76 tidskrifter som TS-kontrollerades och därmed ingår i källmaterialet för 

denna uppsats. Antalet ökade successivt under 2000-talets början, som vi sett i avsnittet om 

Momssänkningen. Fram till 2006 ökade antalet nya tidskrifter varje år, för att därefter dala. 

2015 är antalet tidskrifter i urvalet nästan det samma som när mätperioden börjar: 77 stycken. 

Det är framförallt antalet tidskrifter i segmentet Hem/trädgård som ökade med fyra titlar, 

precis som segmentet Historia/Vetenskap. Utgivningssegmentet Data försvinner helt under 

perioden – från att ha bestått av fem tidskriftstitlar i början av perioden. Även 

kändistidningarna blev färre under perioden. 

Inom segmenten Bil-MC, Idrott/motion/hälsa och Kvinna-livsstil startades det under 2000-

talet många tidskrifter (13 stycken) men det var också dessa segment som lade ned tidskrifter 

i slutet av perioden.104 

Förändringar i upplaga 

Upplagorna för de svenska tidskrifterna ökade till 2006, med i medeltal 4 procent per år. Det 

var en kombination av att det startas nya tidskrifter som skaffade sig stora upplagor, och även 

att många tidskrifter ökade sina befintliga upplagor. Men det var framförallt nystartade 

tidskrifter som gjorde att upplagorna ökade, eftersom medelupplagan per tidskrift minskade 

                                                 

102 Medieregistret. 
103 Medieregistret. 
104 Hela denna del baseras på Medieregistret. 
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under hela perioden. Men liksom vi kunde se i analysen av effekterna av datoriseringen, hade 

Familjetidningarna och deras negativa utveckling en stor inverkan på medeltalet, eftersom de 

utgjorde en så stor del av de totala upplagorna.105 Om familjetidningarna exkluderas ökade 

medelupplagorna för tidskrifterna fram till 2006 med 6 procent årligen, för att därefter sjunka 

med i genomsnitt 6 procent per år. 

Familjetidskrifternas upplagor började sjunka redan på 1990-talet och som vi tidigare sett i 

uppsatsen tycks de påverkas i låg grad av innovationer som datorisering och 

momssänkningar. Det finns alltså all anledning att analysera tidskriftsindustrin exklusive dess 

större upplagor. När dessa veckoutgivna familjetidningar exkluderas syns hur tidskrifterna 

upplagor fram till 2006 ökar: detta år ökade upplagorna med 4 procent. Därefter händer något 

drastiskt, där upplagorna sjönk med 7 procent året därpå. 2007 var på det sättet en brytpunkt 

för en utveckling där tidskrifternas upplagor stigit i många år. 

Det är skillnader mellan prenumererade upplagor och lösnummer, där det framförallt är 

lösnummerförsäljningen som backar under perioden. Totalt sjunker lösnummerförsäljningen 

av tidskrifter i Sverige med -43 procent mellan 2000–2015. 

Familjetidningar, Livsstilstidskrifter för män, Aktivitet/fritid, Kändistidningar och Bil/MC 

tillhör de segment där lösnummerförsäljningens negativa utveckling slog hårdast. Alla 

segment utom Mat/dryck minskade sin lösnummerförsäljning under perioden. Även för 

lösnummerförsäljningen var 2007 brytpunkten. Fram tills dess ökade 

lösnummerförsäljningen i Sverige med 4 procent per år, för att därefter dyka med 9 procent 

årligen mellan 2007–2015. 106 

Förändringar i annonsintäkter 

Annonseringen är en viktig del av tidskriftsbranschen, som vi tidigare sett står de för 

uppemot 30 procent av tidskrifternas intäkter. Alla annonsinvesteringar kan sammanställas i 

en ”mediekaka” och år 2000 var tidskrifternas andel av mediekakan 10 procent. Under 2000-

talet har andelen sjunkit successivt och 2015 var den 5 procent. Som jämförelse kan sägas att 

dagspressen under samma period gått från 35 procent till 15 procent medan den digitala 

annonseringen ökat från 4 procent till 40 procent.107 Det är alltså en medieväxling som skett 

                                                 

105 2000 står familjetidningarna för 34 procent av de totala upplagorna i källmaterialet och sjunker något under 
perioden för att 2015 stå för 27 procent av upplagorna. 
106 Upplagedata för denna del hämtas från Medieregistret. 
107 Facht (2016) s. 17. Annonsutvecklingen i Fachts bok har hämtats från IRM:s Årsrapport 2015. IRM (Institutet 
för Reklam-& Mediestatistik) sammanställer löpande annonsinvesteringarna i Sverige där medierna rapporterar 
under sekretess till institutet. Institutet grundades 1984 som ett projekt inom ramen för Handelshögskolan i 
Göteborg. 
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där de digitala annonserna har ökat i samma takt som de traditionella tryckta medierna har 

tappat.  

En del av de digitala annonserna exponeras på tidskrifternas webbplatser, vilket gör att 

dessa digitala intäkter ändå skulle kunna komma tidskrifterna till godo. Men den traditionella 

annonseringen i tryckta tidskrifter minskar snabbare än den digitala annonseringen ökade. 

IRM konstaterar 2015 att 2015 minskade tidskrifternas annonsintäkter från tryckta medier 

med 160 miljoner kronor, medan de digitala intäkterna ökade med knappt 42 miljoner 

kronor.108 Enligt IRM:s statistik för 2015 utgjorde de digitala intäkterna omkring 23 procent 

av tidskrifternas totala annonsintäkter. Men samma år minskade printintäkterna med 160 

miljoner kronor medan de digitala ökade med knappt 42 miljoner kronor. Mycket av den 

digitala annonseringen är s k sökordsannonsering och annonsering sociala medier. Dessa 

annonsintäkter hamnade främst hos Google (som även äger Youtube) och Facebook (som 

även äger Instagram). Dessa reklamplattformars marknadsandel av de digitala 

annonsintäkterna har förändrats snabbt: från 32 procent 2011 och från 49 procent 2014.109 

Annonsmarknadens utveckling har alltså inte gagnat tidskrifterna, strukturomvandlingen 

har istället varit negativ för tidskrifterna som tappat mer gamla annonsintäkter än de vunnit 

nya.  

Slutsatser av internets genombrott 

Tidskrifternas utveckling var under 2000-talet början god. Svenskar läste tidskrifter i 

liknande grad som tidigare och även upplagorna ökade, trots att det lanserades många nya 

tidskrifter i Sverige under 2000-talet. När internet och bredband introducerades i Sverige var 

det till en början till hoppfulla tongångar från tidskriftsbranschen. 

2007 innebar dock en brytpunkt då upplagorna vänder nedåt – framförallt 

lösnummerupplagorna. Brytpunkten syns även tydligt när tidskrifternas annonsintäkter 

skärskådas. Annonsintäkterna sjönk och sammantaget började tidskrifternas omsättning 

försämras radikalt. 

Det skapade också en förändring i strukturen där många små och mellanstora förlag 

förvärvades av större förlag. Det skedde alltså en konsolidering under perioden, som 

naturligtvis underlättades av det fanns väldigt många små och mellanstora förlag på grund av 

datoriseringen och momssänkningen. 

                                                 

108 SOU 2016:80 s. 172. 
109 Jonas Ohlsson & Ulrika Facht, Kampen om reklamen (Göteborg 2017) s. 111–112. 
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Effekten av internets genombrott blir under den period som den här uppsatsen behandlar 

(1995–2015) att den återställde mycket av tidskriftsbranschens förändring: den som jämför på 

t ex antalet tidskrifter och ägare 1995 och 2015 får svårt att se någon större förändring av 

branschen. Den största förändringen är i vilka segment som tidskrifter gavs ut och hur 

affärsmodellen såg ut för förlagen. Lösnummerupplagorna var mindre och tidskrifterna 

jagade allt fler nya intäkter i form av event, e-handel och andra otraditionella intäkter, som 

2018 stod för 15 procent av intäkterna.110 I forskningsläget redogjorde jag för den tidiga tesen 

att ”internet har potential att komplettera snarare än ersätta tryckta tidskrifter”, en utsaga och 

förhoppning som inte tycks giltig, sett till hur tidskriftsindustrin utvecklats. 

En innovation har alltså inte nödvändigtvis en positiv effekt på utvecklingen. Internets 

genombrott sammanfaller med en tillbakagång för tidskriftsbranschens upplagor och 

annonsintäkter. 

Därmed är denna innovation en viktig länk i utvecklingsblocket, inte minst eftersom den till 

skillnad mot de andra två innovationerna påverkade i stort sett hela branschen. Kraften i 

innovationen är så stark, ingen kommer undan. Många av företagens ekonomier försämras 

vilket skapar en grogrund för konsolideringar 

Internets genombrott användes aldrig i argumentationen för att sänka momsen 2002. 

Däremot används det för att idag 2018 sänka den digitala momsen, där en digital 

prenumeration har 25 procent moms och en fysisk 6 procent. Momssänkningen (2002) och 

internets genombrott (2007) är på det sättet två innovationer separerade från varandra, trots 

att det bara är fem år emellan. 

Momssänkningen framstår alltså alltmer som en avvikande innovation som inte lika enkelt 

låter sig sammanlänkas i detta utvecklingsblock, även om jag i den kommande diskussionen 

menar att det finns argument för att länka dem samman. 

Sammanfattande diskussion 

Den här uppsatsen vill rama in det utvecklingsblock som för tidskriftsbranschen börjar på 

1990-talet. Startskottet för när innovationerna i utvecklingsblocket är Quark Xpress och andra 

datorprogram som fick spridning från 1993 och framåt. En förutsättning för detta är att 

datorernas processorkraft blev både tillräckligt kostnadseffektiv och kraftfull. Att kalla 

                                                 

110 Sveriges Tidskrifter, Tidskriftsbranschen i siffror 2018 (Stockholm 2018) 
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utvecklingsblocket för processorkraftsdrivet ligger lite otympligt i munnen, men är en korrekt 

beskrivning. Datorer har funnits sedan 1950-talet men när processorkraften under 1980- och 

1990-talet utvecklades och blev både billigare och mer kraftfull då skapade detta 

förutsättningar för många skilda innovationer. 

Den första länken i utvecklingsblocket var datoriseringen som gav nya aktörer tillgång till 

marknaden. Effekten blev en explosion av nya tidskrifter och ägare, samtidigt som etablerade 

segment som veckoutgivna familjetidningar fick det trögt. Detta fick familjetidningarna att 

argumentera för en sänkt moms för att möta en kärv utveckling, inte minst i jämförelse med 

kvällstidningarnas bilagor som blev allt fler och mer framgångsrika. Effekten av 

momssänkningen blev inte den önskade, istället fortsatte nyetableringen av tidskrifter medan 

familjetidningarna fortsatte att tappa mark. Antalet nya tidskrifter och ägare ökade i denna 

andra fas, liksom tidskrifternas samlade upplagor. 

Makroutvecklingen med förbättrad processorkraft var också en förutsättning för internets 

framväxt, såväl hem-pc:n, modem, bredbandsroutrar och mobiltelefoner är avhängiga att det 

finns en processorkraft som kan driva krävande webbläsare och servrar. Detta tredje steg var 

alltså en innovation som inte länkas till de tidigare i ett betingat orsakssamband, utan genom 

att de delar samma grundteknik: processorkraft.  

Internet blev till skillnad mot de första två innovationerna en återställare av branschen. Den 

som nu studerar tidskriftsbranschens kommande tio år får anledning att bedöma om den 

fortsätter sin kräftgång. Men samtidigt som det finns många anledningar för att beskriva hur 

mycket tidskriftsbranschen förändrats sedan 1995 så har också internet varit en återställare 

som gör att mycket ser likadant ut på ytan. Antalet aktörer, upplagorna och annonsintäkterna 

är vid en hastig betraktelse lika 2015 som de var 1995. Dahmén menar ju att ett 

utvecklingsblock är en rad jämviktsrubbningar som till slut kan leda fram till en balanserad 

situation. Kanske är år 1995 och år 2015 denna balanserade situation? 

Inledningsvis nämndes ett par innovationer som också kan inordnas i det här 

processorkraftsdrivna utvecklingsblocket: gratistidningen Metro var en innovation som delvis 

byggde på att datoriseringen gjorde det möjligt att producera en daglig morgontidning utan 

enorma tekniska investeringar. Kommersiell tv gagnades också av att datoriseringen gjorde 

det billigare att producera tv, även här har processorkraften en central roll i utvecklingen. Det 

finns säkert fler stora och små medieinnovationer som kan infogas i utvecklingsblocket, och 

det vore intressant att vidare undersöka hur de kan knytas till hur processorkraften gjorts 

tillgänglig och billig. 
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Tidskriftsbranschens moderna utvecklingsblock är liksom hela medieutvecklingen alltså 

starkt knutet till hur processorkraften förbättrats och snabbats upp. Och ett tecken på hur 

viktiga innovationer är för att skapa strukturförändringar.  

Ur ett större perspektiv är det alltså ett utmärkt exempel på hållbarheten i Schumpeters 

främsta invändning mot den klassiska nationalekonomins idé om jämvikt. Där den klassiska 

nationalekonomin såg konkurrens mellan företag som främsta drivkraft såg Schumpeter 

innovationen som det driver utveckling av branscher och industrier. Uppsatsen visar hur 

viktig just innovationerna varit för att skapa förändring. Tidskriftsbranschen har mellan 

1995–2015 inte utvecklats och strukturförändrats på grund av konkurrens mellan företag, 

utan främst på grund av de innovationer som jag beskrivit och undersökt i denna uppsats.  

Uppsatsens slutsats visar därmed att Schumpeters teorier fortfarande ger både metod och 

teori för att besvara frågan varför en bransch utvecklas.  
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