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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the future of the Swedish newspaper industry.               

A special interest is taken in local newspapers and its distinguishing features. Our aim is               

to achieve a better understanding of the development of the Swedish newspaper in light              

of the looming threath of the death of newspapers. Will print media survive or is the                

industry forced to a migration to digital platforms? How are newspapers affected by this              

structural change in an advertisement-driven market? We performed a small case study            

on Norrtelje Tidning in addition to a historical study of the Swedish newspaper industry.              

Two-sided market theory was utilized in combination with a model describing actors,            

activities and resources in a network. This theoretical framework provided an overview            

of the prevailing market for newspapers, advertisers, and customers which facilitated           

further analysis of the intricate relations between these groups. The results reveal that             

the future for print media looks grim, however the uniqueness of content of local              

newspapers will probably ensure its survival in one form or the other for the foreseeable               

future. 
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1. Inledning 

Under de senaste tio åren har mer än var tredje lokala tidningsredaktion lagts ner och               

var fjärde journalist på dagstidningar har försvunnit (Nygren & Althén 2014). År 2013             

gick mediekoncernen Stampen, som bland annat äger Norrtelje Tidning (NT), med 862            

miljoner kronor i förlust och 100 tjänster drogs in. På samma tema så drar Helsingborgs               

Dagblad (HD) och Sydsvenskan in mellan 160 och 180 tjänster, Dagens nyheter (DN)             

varslar 80 av sina anställda, mediekoncernen Mittmedia avskedar 150 anställda,          

Svenska dagbladet (SvD) ett tiotal och Skånska dagbladet avskedar 10 journalister efter            

förluster på 45 miljoner (Makar 2014). De stora tidningarna drar sig tillbaka och             

koncentrerar sig i sina huvudorter för att spara pengar och landsändar lämnas            

obevakade av journalistiken (Nygren & Althén, 2014). 

 

Svenska dagstidningar blöder ur öppna sår i det som kallas tidningsdöden till följd av              

minskande prenumerationer när en allt större andel unga människor inte köper           

tidningarna i pappersform. Under tio år minskade dagstidningsförsäljningen med 10          

procent samtidigt som kvällstidningarnas utgåva gick ner med 20 och en amerikansk            

studie fann att den svenska dagstidningen inte skulle existera i sin nuvarande form år              

2025 (Weibull 2011). För kvällstidningarna kan ansvaret till stor del tilldelas den            

växande tillgången till gratis onlinemedier (Weibull 2011.). Samtidigt är medelåldern på           

tidningsprenumerationer väldigt hög och enligt en undersökning utförd av         

organisationen samhälle, opinion och media (SOM) vid Göteborgs universitet så läser           

endast 47% av 16-29åringar någonsin en dagstidning och medelåldern på exempelvis           

HDs prenumeranter är 63 år (Johansson & Karlsson 2014). Mot denna bakgrund går det              

att påstå, lite tillspetsat, att tidningarnas läsekretsar minskar i takt med att befolkningen             

dör.  

 

1.1 Problematisering 

Allt kan dock ses i två olika ljus och det finns de som anser att även tidningsdöden kan                  

föra något gott med sig. Nedan får ni läsa två olika synsätt på tidningsdöden för att få en                  
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bild av den debatt som finns kring situationen. 

 

Enligt journalistförbundets ordförande, Jonas Nordling, innebär tidningsbranschens       

motgångar stora problem för den lokala demokratin. Färre diarier av kommunmöten           

läses och det innebär sämre kontroller av det offentliga (Makar 2014). Även            

Aftonbladets politiske chefredaktör, Karin Pettersson, ser det demokratiska problemet i          

tidningsdöden. Hon anser att “en stark demokrati kräver starka nyhetsredaktioner”          

eftersom tidningarnas insatser inte kan ersättas av sociala medier då exempelvis få            

innehar den yrkeskunskap som journalister har. Pettersson anser inte heller att enbart            

public service kan ersätta förlusten av lokalredaktionerna, istället anser hon att           

mångfald är garanten för en stark demokratisk granskning (Pettersson 2014).  

 

En annan syn på tidningsdöden kan också skönjas där vissa hävdar att den i grunden är                

något positivt och något som kommer utveckla vårt medielandskap ytterligare. Detta           

representeras till exempel av Johan Norberg, liberal debattör och idé- och           

lärdomshistoriker, i Expressen (Norberg 2014) där han argumenterar för att          

tidningsdöden är en följd av en utveckling som sker i de flesta branscher. Effektivisering              

är en naturlig följd av teknisk utveckling och ökad konkurrens. Enligt Norberg kan             

onlinebaserade medieföretag till följd av låga fasta kostnader lägga uppemot 60% av sin             

budget på journalistik medan de traditionella mediehusen enbart lägger runt 12%. Detta            

borgar, enligt Norberg, för att en mer djuplodad journalistik kommer finnas kvar även             

efter att papperstidningarna lämnar in. 

 

Vad kan vi då säga om dessa två berättelser? Oaktat Norbergs tankar kan det tyckas vara                

uppenbart att vi potentiellt står inför stora demokratiska problem om all granskning av             

de lokala politikerna går under. Det kan vara svårt att se hur dessa lokalredaktioner kan               

ersättas, men ett exempel skulle kunna vara hemsidan bjuvsnytt.se. Sidan är en helt             

onlinebaserad tidning som skapades för att ersätta den av HD nedlagda           

lokalredaktionen i Bjuv och erbjuder lokala nyheter om bygden och kommunal           
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verksamhet (Rönnberg 2014). På så vis kan lokaljournalistiken kanske överleva även i            

framtiden. 

 

Situationen är som synes mångfacetterad och även den långsiktiga effekten av           

tidningsdöden är omstridd. En stor andel av debattörerna tycks dock vara ense om att              

det är ett demokratiskt problem om tidningarna drar tillbaka sin lokalbevakning.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera Norrtelje tidning och därigenom också            

tidningsdöden för att se hur den påverkar svenska lokaltidningar idag. Vi frågar oss hur              

framtiden för NT ser ut, både i pappersformat och som en levande aktör på marknaden.               

Vi frågar oss vad som särskiljer den svenska lokalpressen och hur det återspeglar sig i               

dagens Sverige. Vi ställer också frågan huruvida en levande lokalpress kan överleva i             

informationssamhället. 

 

1.3 Disposition 

I inledningsavsnittet introducerades ämnet, problemen, och syftet för läsaren. Sedan          

följer ett teoretiskt ramverk för studien där det redogörs för studiens två teorier,             

tvåsidiga marknader och modellen aktörer, resurser och aktiviteter, vilka kommer          

användas för att analysera och förklara det insamlade materialet. Teorierna bygger på            

tidigare utförda studier och dessa hänvisas till i avsnittet. 

 

Metoden presenterar författarnas tillvägagångssätt vid utförandet av studien och en          

källkritik och diskussion om arbetets generaliserbarhet förs. I resultatet presenteras          

sedan utfallet av den genomförda studien utifrån den antagna metoden, vilken sedan            

analyseras utifrån de teorier som studien bygger på. Som avslutning presenteras           

författarnas egna slutsatser av analysen och vad detta innebär för tidningarna samt            

förslag på framtida forskning som studien pekar på. 
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2. Tidigare forskning 

Den svenska tidningsbranschen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ur ett          

makroekonomiskt perspektiv är den synnerligen konjunkturkänslig och utvecklingen av         

dagspressens genomsnittliga nettomarginal har följt svensk bruttonationalprodukt       

(BNP) på ett relativt systematiskt sätt sedan 80-talet (Presstödsnämnden 2014). Ur ett            

mikroekonomiskt perspektiv står branschen inför en rad olika utmaningar. Ett minskat           

utbud och efterfrågan på tidningar, ökande fasta kostnader, sjunkande annonsintäkter,          

och övergången till digital nyhetsproduktion och -konsumtion hotar många tidningars          

fortsatta existens (Presstödsnämnden 2014; Stampen 2012; Bonnier 2013; Schibsted         

2013). De tuffare ekonomiska villkoren har skapat ett alltmer koncentrerat ägande och            

svårigheter för självständiga tidningar (Presstödsnämnden 2014; Gustafsson 2007). 

 

Marknaden för tidningar kan beskrivas utifrån företagsekonomisk teori. En marknad          

består av företag som erbjuder samma eller ersättningsbara varor till en grupp            

konsumenter inom ett avgränsat, geografiskt område (Chyi & Sylvie 2007). McCarthy           

(1960) beskriver målgruppen för en vara som ett specifikt urval ur marknadssegmentet            

(gruppen av konsumenter) till vilka företaget riktar sin verksamhet mot. Studier från            

SOM-institutet visar att svenska tidningsläsare kan delas in i olika segment beroende på             

ålder, kön, typ av tidning och ekonomisk situation (Bergström & Wadbring 2010;            

Wadbring 2000). Framväxten av nyheter på Internet har skakat om marknaden för            

svenska tidningar, där unga i stor utsträckning överger papperstidningen till förmån för            

nyheter online (Andersson 2014). Detta medför att gränserna på tidningsmarknaden          

suddas ut då en läsare, avgränsad till ett geografiskt område, har idag i teorin tillgång till                

en tidning globalt (Chyi & Sylvie 2007). Tidningar möter också konkurrens i form av              

substitut. I Sverige verkar trenden gå mot att tidningar komplementerar varandra i            

material, för att sedan utmana och eventuellt konkurrera ut varandra (Wadbring 2000). 

 

Omvandlingen förklaras däremot endast delvis med disruptiva innovationer och         

substitutioner. Ny teknologi som utmanar och ersätter gammal är en allmänt           
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vedertagen tes, men den är inte den enda på den svenska tidningsmarknaden.            

Psykologen Herbert A. Simon var före sin tid när han mellan 1969-1970 på John              

Hopkins Institute for Advanced Studies i Washington, D.C. i USA förklarade           

konsekvenserna av att leva i ett samhälle full av överflödig information. Simon menade             

att information konsumerar mottagarens uppmärksamhet och att ett samhälle med          

information i överflöd skapar en brist på uppmärksamhet och ett behov hos mottagaren             

att allokera sin uppmärksamhet effektivt bland de överflödiga informationsskällorna         

(Meyers 2004). Denna effekt av informationssamhället är påtaglig hos unga svenskar           

(Statens medieråd 2015) och tillsammans med disruptiva innovationer utgör den idag           

ett hot mot annonser i papperstidningar (Presstödsnämnden 2014). För att motverka           

denna utveckling har tidningsbranschen hittills svarat med höjda prenumerationspriser         

(Presstödsnämnden 2014). Harvard professorn Michael E. Porter (1998) beskriver         

situationen som att ett stagnerande företag utnyttjar sin position på marknaden. De            

höjer priserna, sänker kvalitéten och hoppas på att kunder fortsätter lockas av            

varumärket snarare än den kvalité som företaget en gång var känt för. 

 

Marknaden för svenska tidningar må vara tämligen diversifierad, men det råder ingen            

konsensus bland forskningen kring hur den ska beskrivas (Chyi & Sylvie 2009; Chyi &              

Sylvie 1998). Det kan hävdas att tidningars primära syften är att skapa värde för sina               

läsare och se till att annonser når läsare (Meyers 2004). Utifrån en sådan beskrivning              

blir det intuitivt att föreställa sig en tidning som en aktör vars uppgift är att interagera                

med två olika sidor via en plattform. En tidning interagerar med läsare och annonsörer              

via tidningen som plattform. Tidningen skapar värde för sina läsare genom att            

informera och opinionsbilda medan annonsörer utnyttjar plattformen för        

marknadsföring av sina produkter och tjänster. Denna typ av marknad beskrivs och            

ramas in väl av teorin om tvåsidiga marknader.  

 

Den svenska tidningsmarknaden består däremot av flertalet aktörer och det kan inte            

uteslutas att dessa har utvecklat någon slags relation och förhållningssätt sinsemellan           
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genom åren. Annonsörer, tidningar och läsare är aktörer som tillsammans i ett            

sammanhang bildar ett nätverk. För att beskriva det nätverk som existerar på den             

svenska tidningsmarknaden utnyttjas teorin om aktörer, resurser och aktiviteter (ARA).          

Den beskriver och redogör för den svenska tidningsmarknadens aktörer, deras          

kompetens och arbetsmetoder samt de relationer som existerar mellan aktörerna. 

 

Den tidigare forskningen inom detta område har främst studerat ungas läsvanor för att             

försöka ge ett svar på hur den digitala utvecklingen påverkar tidningarna (Andersson            

2014, Bakalarska 2014, Lindgren 2013). I vår studie har ett mer holistisk perspektiv             

antagits för att skapa en mer översiktlig bild av marknad. Norrtelje tidning utgör ett              

exempel och är en av många lokaltidningar som verkar gå samma öde till mötes med en                

hårdnande konkurrens och utsatt position på tidningsmarknaden.  
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3. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk, de vetenskapliga teorier varmed vi          

avser analysera resultatet. Först redogörs för teorin om tvåsidiga marknader och hur            

tidningar agerar som en plattform där annonsörer och läsare kan mötas. Därefter            

presenteras nätverksmodellen aktörer, resurser, aktiviteter och hur den kan utnyttjas          

för att teckna en bild av en marknad och dess relationer. 
 

3.1 Tvåsidiga marknader 

Tvåsidiga marknader är en marknadsteori som beskriver en annan typ av marknad än             

den som råder på en vanlig försäljare-producent-marknad. En tvåsidig marknad          

kännetecknas av att det finns två grupper som interagerar via en plattform (Armstrong             

2006). Ett exempel på en sådan marknad skulle vara tidningsbranschen där läsare och             

annonsörer interagerar på plattformen tidningen (Rysman 2009). Annonsörernas        

förtjänst bestäms av antalet läsare som läser tidningen och annonspriset. 

 

I tidningsbranschen råder det som kallas för konkurrenskraftiga flaskhalsar. Här          

försöker annonsörerna vara på alla plattformar som tilltalar deras kunder medan           

läsarna ofta håller sig till en enda. Annonsörerna fattar då varje beslut om att gå med i                 

en ny tidning oberoende av de andra tidningar de annonserar i. Vid break-even kommer              

antalet annonsörer i en tidning väljas för att maximera överflödet för tidningen och dess              

läsare medans intresset hos annonsörerna ignoreras. Tidningarna vet inte hur högt olika            

annonsörer värderar sina annonser och sätter därför ett fixt pris för alla annonsörer             

(Armstrong 2006). Detta är något som även styrks av Anderson och Gabszewicz (2006)             

som säger att tidningen säljer mediet till annonsörer och innehållet till läsarna. Om             

innehållet attraherar läsarna kommer de vilja läsa mer och då kommer annonsörerna            

vara villiga att betala mer. Detta ger upphov till en positiv spiral för den enskilda               

tidningen men kan leda till utkonkurrerande av de tidningar som inte är lika populära              

eftersom de inte kan subventionera sina läsare i samma utsträckning (Anderson &            

Gabszewicz 2006). 
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I tidningsbranschen existerar i all väsentlighet två vitt skilda marknader. På läsarsidan            

konkurrerar tidningarna i en fri marknad om läsarna som oftast enbart har en             

dagstidning. På annonssidan däremot råder ingen stor konkurrens mellan de olika           

tidningarna då annonsörerna ofta vill nå alla läsare. Annonspriserna sätts därför på en, i              

all väsentlighet, monopolmarknad och ekvilibrium kommer uppnås med färre annonser          

än vad som skulle vara möjligt (Armstrong 2006). 

 

Det finns vissa brister med den modell av en tidningsmarknad som presenteras ovan.             

Armstrong (2007) ger inte läsarna i den konkurrenskraftiga flaskhalsen möjlighet att           

konsumera fler än en tidning och de antaganden som görs beror delvis på det. Dessutom               

så förutsätter den att alla annonsörer använder sig av flera olika plattformar och inte              

ingår speciella avtal för att hålla sig till en. Beroende på hur stora dessa två faktorer är                 

kan det ha påverkan på modellens applicerbarhet och dess giltighet i förutsägelser om             

marknadens beteende. 

 

3.2 Aktörer, resurser och aktiviteter 

Aktörer, resurser och aktiviteter (ARA) bildar ett analytiskt ramverk som används för att             

beskriva en marknad, dess verkande aktörer, tillgängliga resurser och pågående          

aktiviteter (Håkansson & Snehota 1995). 

 

3.2.1 Aktörer 

Aktörer är en enhet med en identitet och målmedveten vilja som agerar genom individer              

(Håkansson & Snehota 1995). Deras beteende påverkas och begränsas därmed av           

individers beteenden och mekanismer. Håkansson och Snehota hävdar att ingen aktör           

är en öde ö, utan de är snarare delar av ett godtyckligt fastland och att ett företag kan ses                   

som en enhet i ett stort kollektiv av aktörer. Företagen förhåller sig till varandra och har                

en selektiv relation sinsemellan där de är en produkt av sina relationer och inte              

fullständigt isolerade från varandra. Företag är således inte bara beroende av sin            
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omgivning, de utgör även en viktig strukturell komponent i den. Detta faktum omfattar             

även de aktiviteter som utförs av ett företag, resurser som kontrolleras och står till ett               

företags förfogande samt de individer som representerar ett företag (Håkansson &           

Snehota 1995). 

 

3.2.2 Resurser 

I ett företag går det att hitta olika slags resurser: arbetskraft, fysiska resurser som              

maskiner och lokaler, och finansiella resurser. Somliga resurser är konkreta och           

greppbara, medan andra är svårare att peka på. Håkansson och Snehota (1995) skriver             

att en resurs kan ses som en relation istället för en fristående entitet, till exempel kan                

förhållandet mellan två aktörer utnyttjas som en resurs. De kan alltså skapas och ställas              

till förfogande samt utnyttjas och förbrukas. Vidare sammanfattar Håkansson och          

Snehota (1995) att i ett relationsperspektiv är resurser lika mycket ett resultat av             

aktiviteter som ett nödvändigt kriterium för att utföra vissa aktiviteter. 

 

Företag utvecklar nya produkter, nya tillämpningar samt använder existerande         

produkter tillsammans i nya kombinationer. Håkansson och Snehota (1995) menar att           

dessa utvecklingsmöjligheter grundar sig i företagens relationer sinsemellan, eftersom         

det inom affärsrelationer ställs krav på hur resurser produceras och används.           

Produktionen och användandet, och därmed även värdet, av resurser vilar på           

kunskapen om resursanvändning samt hur resurser distribueras och koordineras kring          

producenter och användare i ett existerande affärsnätverk (Håkansson & Snehota 1995). 

 

Enligt Håkansson och Snehota kan resurser för ett enskilt företag uppvisa en mångsidig             

karaktär. För det första är resurser nödvändiga för att företaget ska kunna uppvisa ett              

positivt bokslut. Ådragna kostnader bestäms av nyttjade resurser. Potentiella intäkter          

bestäms av hur resurser (för andra) utvecklas. För det andra begränsas ett företags             

förmåga och utvecklingspotential av tillgängliga, ändliga resurser. En del resurser finns           

tillgängliga internt inom ett företag, medan en hel del måste anskaffas från externa             
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leverantörer via affärsrelationer (Håkansson & Snehota 1995). Ett företag måste          

begrunda hur internt och externt förvärvade resurser används samt hur företaget själv            

används som en leverantör av resurser till andra. Därmed blir det viktigt att utnyttja              

resurser effektivt, men lika viktigt är det att bygga relationer till krävande partners som              

har inflytande över hur utvecklingen av nya produkter och tjänster sker (Håkansson &             

Snehota 1995). 

 

3.2.3 Aktiviteter 

Aktiviteter kan i en bred mening definieras som en sekvens av handlingar med ett              

specifikt syfte utförd av en aktör (Håkansson & Snehota 1995). En ytterliggare            

distinktion kan göras mellan interna och externa aktiviteter. Interna aktiviteter i ett            

företag består av produktion, forskning och utveckling samt administration, medan          

inköp, finansierng, rekrytering och sälj är exempel på externa aktiviteter (Håkansson &            

Snehota 1995). 

 

Managementteori behandlar två olika perspektiv på hur aktiviteter blir strukturerade          

och organiserade. Från det första perspektivet är aktiviteter som är avsedda att            

transformera resurser - transformationsaktiviteter - den primära faktorn som driver          

organiseringen av ett företags aktiviteter. Från det andra perspektivet fokuserar företag           

snarare på hur  de utvecklar och varierar sina aktiviteter (Håkanon & Snehota 1995). 

 

Skillnaden mellan dessa två perspektiv är att det första betonar beroendet av            

transformationsaktiviteter, vilket indirekt även omfattar ett fokus på kostnader, medan          

det andra perspektivet lägger en tonvikt på beroendet av enskilda företags förmågor och             

fokuserar på effektivitet (Håkansson & Snehota 1995). 

 

Ett fokus på kostnader och effektivitet är perspektiv som utnyttjas inom interna            

aktiviteter. Tillsammans utgör perspektiven en viktig hörnsten i interaktionen mellan          

företag. Aktiviteter utförs enligt förväntningar på och som konsekvens av andra företags            
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aktiviteter. I en interaktion mellan företag överlappar deras aktiviteter varandra och           

bildar en affärsrelation (Håkansson & Snehota 1995). 

 

I en affärsrelation knyts olika företags aktiviteter samman (Håkansson & Snehota 1995).            

Relationerna är en form av koordination och bygger på kompromisser mellan företag.            

Detta innebär att relaterade företag utför sina aktiviteter i viss mån mot ett gemensamt              

mål och skapar därmed även ett beroende av varandra. Relationerna kan visa sig vara              

produktiva på två sätt: för det första bryggar relationer det fysiska och psykologiska             

gapet mellan företag, för det andra påverkar relationer hur företags interna aktiviteter            

organiseras och utförs (Håkansson & Snehota 1995). 

 

De resonemang och teoretiska begrepp som Håkansson och Snehota (1995) presenterar           

härstammar från managment- och konsumentteori, som utgör grunderna för         

ARA-modellen. Författarna studerar existerande nätverk inom industriella marknader. I         

synnerhet studeras aktiviteter och relationer inom och mellan tillverkning- och          

produktionsföretag. ARA-modellens applicerbarhet på den svenska tidningsmarknaden,       

vilket i all väsentlighet är en konsumentmarknad med inslag av en tvåsidig            

marknadsstruktur, kan diskuteras. Nätverk mellan aktörer kan uppkomma på alla          

marknader där det finns köpare och säljare och där affärsrelationer bedöms vara            

förmånliga. Frågan är om industriella nätverk skiljer sig från nätverk som existerar på             

konsumentmarknader till den grad att det vore olämpligt att använda ARA-modellen på            

ett studieobjekt som inte är ett traditionellt tillverknings och produktionsföretag. En           

kan också fråga sig i vilken utsträckning ARA-modellen gäller. Beter sig alla utpekade             

nätverk som Håkansson och Snehota diskuterar, eller finns det undantagsfall som ger            

signifikanta avvikelser? Dessa frågor är viktiga att begrunda när tidningsmarknadens          

beteende ska analyseras och eventuella slutsater måste fattas i ljuset av ARA-modellens            

applicerbarhet och giltighet. 
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3.3 Konsumenters betalningsvilja 

En studie utförd av analysföretaget Boston Consulting Group (2009) fann att de tre             

faktorer som gör konsumenter villiga att betala för sina nyheter online var: 1. att de var                

unika, t.ex. djuplodande reportage eller lokala nyheter, 2. att de är “timely” alltså att du               

får de när de kommer, t.ex. mobilappen aftonbladets flash som löpande underrättar dig             

när saker inträffar och 3. att de är lättillgängliga på många olika tekniska plattformar.              

Hsiang Iris Chyi finner i sin studie “Willingness to Pay…” att differentiering är ett stort               

problem då konsumenter inte är villiga att betala om det finns lättillgängliga            

gratisalternativ, något som både Reuters och BCG också funnit (Chyi 2005). Chyi fann             

även att prenumeration och betalningsväggar inte fungerar så bra och att annonspengar            

inte realiseras på den nya digitala marknaden. Om betalväggar introduceras finns risk            

att användare slutar dyka upp och då blir annonsörerna mindre benägna att betala för              

annonserna (Chyi 2005). Reuters finner dock i sin rapport att införandet av betalväggar             

inte har nödvändigtvis dålig effekt och ser att efter ett stort införande av betalväggar              

2012-2013 skedde en stor uppgång av antalet som prenumererade online (Reuters           

2014). 

 

Det som synes vara tydligt i alla ovanstående rapporter var att unga människor i högre               

utsträckning var beredda att betala för onlinenyheter. Enligt Weibull (2011) var det            

bland yngre och ensamhushåll andra faktorer som var mer framträdande kring varför de             

inte prenumererar på papper, som att pappret tar plats, det förstör miljön,            

gratisalternativ finns tillgängliga och det högre priset på prenumeration (Weibull 2011).           

Detta mönster syns också hos statistik för Myndigheten för radio och tv där de              

konstaterar att målgruppen 15-24 spenderar i snitt 182 minuter med att konsumera            

media online, morgontidningar får bara fem minuter. För 25-44 gäller 129 respektive 11             

minuter och den äldsta gruppen 56-79 35 respektive 43. Priskänsligheten för           

morgontidningar ökar också snabbt och konsumenternas bedömning av dess         

prisvärdhet sjunker till följd av den ökade tillgången till gratismedia och ett sjunkande             

anseende hos unga (Weibull 2011). Chyi ser dock att unga människor hellre än äldre              
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betalar online, liksom Reuters (2014) och Weibull (2011) hävdas att detta beror på ett              

generationsskifte med unga människor som i ökande utsträckning växt upp med tillgång            

till internet och inte samma tillgång till morgontidningar som tidigare (Weibull 2011). 

 

En sista intressant iakttagelse som går igenom alla rapporter är att lokala tidningar             

generellt går bättre hos prenumeranter än dess regionala motsvarigheter. BCG (2009)           

förklarar som nämnt detta med deras erbjudande av unikt material men samtidigt            

finner Reuters (2014) att större tidningar lyckas bättre med betalväggar online (Reuters            

2014). Detta går dock stick i stäv med BCG (2009) och Weibull (2011) som istället               

hävdar att större tidningar överlag har svårare att locka kunder förbi sina betalväggar             

(BCG 2009; Weibull 2011). Detta kan kanske förklaras med att Reuters till stor del har               

ett mer internationellt underlag där t.ex. Weibull (2011) istället fokuserar på den            

västsvenska marknaden och då morgontidningen som tidigare nämnts har en          

internationellt sett oerhört stark ställning i Sverige. 

 

3.5 Analysmodell 

Teorin om tvåsidiga marknader delar upp tidningsmarknaden i läsarsidan och          

annonssidan med tidningen i centrum och kopplingspunkt. Tidningen säljer ett medium           

till annonsörer, som kan marknadsföra sina produkter och tjänster, och ett           

journalistiskt värdeskapande innehåll för läsare. En intressant egenskap av marknadens          

tvåsidighet är att läsare oftast håller sig till en dagstidning medan annonsörer väljer att              

annonsera i flertalet tidningar för att nå ut till så många läsare som möjligt. Teorin om                

tvåsidiga marknader hjälper oss att således analysera tidningsmarknadens beteende och          

i vilka affärsbeslut det konkretiseras i. Den utgör ett verktyg som kan förklara läsares              

och annonsörers beteenden och hur tidningen fungerar som kopplingspunkt mellan          

dessa aktörer. 

 

För att kunna sätta tidningar, annonsörer och läsare i ett djupare sammanhang räcker             

inte teorin om tvåsidiga marknader till. Aktörer, resurser och aktiviteter tillämpar ett            
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helhetsperspektiv som möjliggör studerandet av enskilda aktörers aktiviteter och vilka          

relationer de skapar mellan varandra. I beaktning tas även de resurser en aktör besitter              

och hur värdeskapande sker genom interna aktiviteter och hur resurser för andra            

utvecklas. Aktörerna är inte isolerade från varandra och utgör delar av ett större             

nätverk. 

 

Då studien framförallt görs genom att analysera tidningsmarknaden och tidningarnas          

agerande så lämnas konsumenterna lätt utanför. För att beskriva konsumentaktören          

och hur den kan tänkas agera utifrån de förändringar som sker på marknaden används              

teori kring konsumenters betalningsvilja online. Denna ämnar beskriva hur         

tidningarnas anpassning till en marknad online påverkas av konsumentaktörens vilja          

eller ovilja att delta.  

 

Dessa tre element bildar en analysmodell som ger en förklaring av tidningsmarknadens            

övergripande tvåsidiga struktur, med läsare och annonsörer på var sin sida med            

tidningen i centrum, och hur de verkande aktörerna på marknaden organiserar sina            

aktiviteter och de relationer som existerar mellan dem.  
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4. Metod 

Uppsatsen ämnar studera fallet den svenska dagstidningsdöden så som den beskrivits i            

inledningen med fokus på lokalpressen. En studie av Norrtelje Tidning presenteras           

tillsammans med en mer översiktlig helhetsstudie av marknaden för att ge en            

övergripande förklaring av fallet.  

 
4.1. Kvalitativ studie 

För att kunna ge en förklaring till den svenska dagstidningsmarknadens unika position            

ges en historisk beskrivning av dess framväxt och hur den utvecklats fram till idag. Det               

ger en grund för att läsaren ska förstå varför situationen ser ut som den gör idag och                 

vilka unika styrkor och svagheter en typisk svensk dagstidning besitter. Det ger också             

bakgrund och förståelse för de problem och möjligheter som diskuterars i debatterna            

som finns kring tidningsdöden som senare diskuteras i texten. Det är händelser som i              

sin tur definierat den fortsatta utvecklingen och utformningen av marknaden.  

 

I denna studie har författarna framförallt utgått ifrån en kvalitativ forskningmetodik.           

Kvalitativ forskning är tolkningsinriktad och syftar till förståelse av verkligheten utifrån           

hur deltagarna tolkar den (Bryman 2001). Den utförs alltså oftast genom att en mindre              

del av populationen som beskrivs undersöks djupare istället för att göra en mer ytlig              

undersökning av helheten. De flesta studier brukar dock innehålla element av både            

kvalitativa- och kvantitativa studier (Bryman 2001) detta då det annars är lätt att fastna              

i enbart ett synsätt och därmed begränsa studien. Här utför författarna primärt en             

kvalitativ studie men kvantitativa inslag finns. Det kvalitativa studiesättet valdes då           

undersökningsområdet är för omfattande för att på ett praktiskt sätt kunna utföra en             

djuplodande kvantitativ studie. Dessutom söktes svar på frågor som: tidningarnas plats i            

marknaden och vad de har för idéer och framtidstankar varför en kvalitativ studie med              

fokus på deltagarna var mer intressant än en mer övergripande marknadsanalys. 

 
Kvalitativa studier tillåter ett flertal olika undersökningsverktyg. Författarna har dock          
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valt att verka som en fullständig observatör, alltså en undersökare som enbart står             

tillbaka och undersöker “utifrån” till skillnad från en deltagande observatör som kan            

delta aktivt i det hen studerar. Detta ger möjlighet att se mer av ett helhetsperspektiv               

och gör satt författarna står utifrån och tittar in snarare än befinner sig på marknaden. I                

studien utgår författarna därför framförallt från skriftliga källor för att beskriva           

materialet. Detta innebär dock att en personlig inblick i tidningsmarknaden och dess            

framväxt till viss del saknas, något som kunnat vara ett alternativ för att ge en annan typ                 

av beskrivning av marknaden. En mejlintervju uförs för att komplettera informationen           

om Norrtelje Tidning och för att ge en mer personlig bild av hur tidningen tänker på                

sina problem och hur de tror att utvecklingen kommer fortgå. I övrigt har studien              

förlitat sig på skriftliga källor och då en blandning av sekundär- och primärkällor.  

 

Ett vanligt problem som uppstår med kvalitativa studier är att deras resultat ses som              

mer generaliserbara än vad urvalet kanske gör gällande. En kvalitativ studie blir med             

nödvändighet beroende av det urval av material och undersökta         

organisationer/personer som görs och en risk är att författarna övertolkar vikten av            

studiens slutledningar. Det är därför viktigt att författarna tydligt redovisar sina           

tankegångar och slutledningar för att läsaren individuellt ska kunna skapa sig en bild av              

studiens objektivitet och giltligheten i författarnas slutsatser. 

 
4.1.1 Fallstudie 

En fallstudie kännetecknas av att det som studeras är en väl avgränsad plats,             

organisation eller dylikt (Bryman 2001). En fallstudie utförs där författaren söker svar            

på frågor som “varför”, “vad”, och “hur” samt när studien syftar till att beskriva ett               

samtida fenomen (Yin 2007). I föreliggande studie söks frågor om hur och varför             

tidningar agerar som resultat av det samtida fenomenet tidningsdöden och detta passar            

därför väl med att uföra en fallstudie. 

 

Fallet tidningsdöden har studerats, som nämns ovan, dels genom att utföra en            

översiktlig analys av läget utifrån skriftliga källor och dels genom att närmare studera en              
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analysenhet, alltså en mindre del av marknaden, i det här fallet Norrtelje Tidning.             

Enskilda analysenheter kan vara bra när ett representativt exempel kan finnas men            

problem kan uppstå då alltför långtgående slutsar dras som ej kan sägas vara             

representativt av fallexemplet. Till viss del kan detta dock i stuiden kontras då den mer               

övergripande helhetsstudien används för att presentera en vidare bild av fallet. Norrtelje            

tidning behandlas i föreliggande studie som en analysenhet eller ett “fall i fallet”, något              

som används för att ge ett exempel på en enskild aktör på den undersökta              

tidningsmarknaden. Bryman (2001) nämner här att det finns tre olika typer av sådana             

fall; Det kritiska fallet, det unika fallet och det avslöjande fallet. Den förstnämnda är ett               

sådant fall som kan sägas representera marknaden, om det är ett företag och det agerar               

på ett visst sätt kan en slutsats dras att det resultat de får är det som kommer                 

återspeglas på övriga marknaden.  

 

Ett kritiskt fall är således ett representativt fall. De andra två är snarare avvikande fall               

som kan användas för att exemplifiera andra vägar på en marknad (Bryman 2001). Ett              

alternativt tillvägagångssätt hade varit att använda sig av flera olika exempelföretag. Det            

hade kanske givit studien ett resultat som passade på fler olika alternativ och som              

lättare hade gått att generalisera på marknaden. I studiens början sändes också trevare             

ut till ett flertal tidningar men det fanns litet intresse att medverka. Även tidsbrist var en                

faktor då det skulle varit svårt att i detalj läsa in sig på ett flertal tidningar och valet föll                   

därför istället på att noggrant läsa in sig på den tidning som också var villig att                

medverka aktivt i arbetet genom intervjuer. Författarna ville hellre presentera en           

djupare och mer kvalitativ undersökning av en tidning snarare än ytliga           

textgenomgångar av flera stycken. Detta är dock elements som tagits med i            

undersökningen för att ge något mer bredd i beskrivningen av agerandet hos            

marknadens aktörer. 

 
4.1.2 Val av analysenhet 

Valet av analysenhet i studien gjordes utifrån föresatsen att den så långt som möjligt              

skulle kunna representera tidningsbranschen som helhet. Författarna eftersökte med         
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andra ord en “typisk tidning” eller ett kritiskt fall för att tala med Bryman (2001). En                

typisk landsbygdstidning i Sverige är, så som vi funnit i översikten av            

tidningsmarknaden, en tidning med hög täckningsgrad i det egna upptagningsområdet.          

Den är gammal (oftast över 100 år) och har funnits länge på orten, den fokuserar också                

framförallt på det lokala innehållet. Dessutom tenderar den ha relativt liten utgåva på             

max runt 20 000 exemplar och alltså vara centrerad framförallt kring sin kärnort.             

Utöver detta eftersöktes också en möjlighet till personlig kontakt med någon på            

tidningen 

 
4.1.2.1. Norrtelje Tidning 

Är ensam lokaltidning i Norrtälje kommun och har (2013) en utgåva på 13 300 exemplar               

med en räckvidd på 77% i kommunen och har opererat på orten sedan 1880. Detta               

tillsammans med ett uttryckligt fokus på lokalnyheter innebär att tidningen uppfyller de            

typiska kriterierna för en svensk dagstidning. Ett alternativ som övervägdes var Uppsala            

nya tidning men då det inte uppstod möjlighet till personlig kontakt där så lämnades det               

för att istället fokusera desto mer på NT. 

 
4.1.2.2. Övrigt urval 

I studien nämns och exemplifieras även ett antal andra tidningar, dessa väljs varefter de              

dyker upp i den tillhörande litteraturen och i fallet om framtiden, där DN och SvD               

presenteras, då de ungefär samtidigt, under studiens gång, och med stort ståhej            

publicerade sina respektive framtidsplaner. De sågs därför som relevanta att presentera           

såsom en översikt av vad framtiden kan tänkas ha i sitt sköte då de två är de största                  

svenska dagstidningarna med resurser för att gå i bräschen för framtida utveckling. De             

är även de två största dagstidningarna i Sverige och de förändringar som de kan tänkas               

införa kan därför förväntas ha omfattande effekter på det paradigm som idag råder på              

tidningsmarknaden. 

 
4.2. Intervjuer 

Sammanlagt hölls en intervju med Mattias Carlsson, tidningschef, ansvarig utgivare och           
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chefredaktör på Norrtelje tidning.  

 
4.2.1 Förberedelser och utförande 

Intervjun bestod av tre mejl som skickades över en tidsperiod där Carlsson svarade på              

vart och ett innan nästa skickades. Frågor valdes utifrån vad som funnits varit relevant              

under studiens gång och uppdaterades med nya perspektiv och inriktning som kom            

därur samt som vidareutvecklingar på de svar Carlsson gav på de tidigare frågorna. På              

så vis kunde en semistrukturell intervju hållas via mejl där frågorna utvecklades            

organiskt ur “samtalet” men samtidigt gavs struktur och eftertanke genom processen att            

först skriva ner frågorna och skicka. Att intervjun var per mejl snarare än en muntlig               

sådan berodde främst på respondentens avsaknad av ledig tid och svårighet att få till              

alternativ. 

 
4.2.2 Tolkning och källkritik 

En mejlintervju förde dock med sig vissa fördelar. Då totalt tre mejl med frågor              

skickades ut till respondenten, med svar där emellan, kunde författarna i tiden mellan             

de utskickade meddelandena läsa på och tänka ut nya frågor. Det innebar dock en              

förlust av förmågan att snabbt och dynamiskt ställa földfrågor och verkligen gå in på              

djupet i intervjun. Utan att ha ett samtal ansikte mot ansikte så är det också svårt att                 

bedömma mer diffusa intryck, såsom respondentens känslor inför ett skeende. 

 

Dels utfördes en intervju med en högt uppsatt representant för NT som naturligt bör              

vara intresserad av att inte svara på frågorna på ett sätt som är alltför negativt för                

tidningen. Här har det varit viktigt att det tydligt redovisas var faktan enbart hävdas av               

en person i jävsposition och att det i diskussion och slutsats hålls i åtanke att               

påståenden kan vara färgad av dess avsändare.  

 

4.3. Dokumentstudie 

Större delen av studien har baserats på en dokumentstudie där genomgång av forskning             

och annan relevant litteratur till området har gjorts. Mycket har återfunnits i tidigare             
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forskning och den årliga SOM-undersökningen, utförd av SOM-institutet vid Göteborgs          

universitet, som tittar på läsarnas inställning till mediebranschen. Även de statliga           

medieundersökningar har varit en stor källa framförallt för den historiska bilden samt            

böcker utgivna av Norrtelje Tidning som beskriver deras historia och utveckling. 

 
4.3.1 Val av källor och insamlingsmetod 

Tabelltext 1. Nedan redovisas en tabell för de sekundärkällor som ingår i studien. Källor för               

metod och teori har här utlämnats och bara de som använts som grund för studien               

presenteras. 

 
Författare  Namn  Kommentar 

Vetenskapliga 
artiklar 

 
 

Dunajska, M. 

Den svenska   
dagspressens särskilda   
ställning är inte     
tillfälligheternas spel  Vetenskaplig artikel 

Nygren, G. & Althén 
Landsbygd i   
medieskugga  Vetenskaplig artikel 

Wadbring, I. 
Tidningsläsare i   
storstadsområdena  Vetenskaplig artikel 

Weibull, L. 

Varför tappar   
morgonpressen 
prenumeranter  Vetenskaplig artikel 

Andersson, U. 
Spiken i kistan för nyheter         
på papper 

Sammanställning av SOMundersökningens     
resultat 

Statliga rapporter   
och 
undersökningar 

 

 

Statens medieråd 

Ungar & medier 2015          
fakta om barns och ungas         
användning och   
upplevelser av media  Rapport från kulturdepartementet 

SCB 

Pribatpersoners 
användning av datorer     
och internet  Rapport sammanställd av SCB 

Presstödsnämnden 
Dagspressens ekonomi   
2013  Rapport från kulturdepartementet 
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Gustafsson, K. E. 
Det svenska presstödets     
marknadskonsekvenser  Statlig undersökning från kulturdepartementet 

Post och   
telestyrelsen 

Utvecklingen av Internet        
konsekvenser för   
marknaden för telefoni  Rapport från post och telestyrelsen 

Presstödskommittén 
Översyn av det statliga       
stödet till dagspressen  Medieundersökning från kulturdepartementet 

Findahl, O. 
Svenskarna och internet     
2014  Rapport från stiftelsen för internetinfrastruktur 

Företagsböcker 
och rapporter 

 
 

Hultman, H. 

Lokaltidningen i   
framtiden: 
landsortspressens roll i     
massmediabilden. 

Bok författad av tidigare chefredaktör vid Norrtelje             
Tidning 

Jansson, E. 
Tryck och press i       
Roslagen  Bok av tidigare anställd vid Norrtelje Tidning 

Ekman, M. 
Inloggningen skapar   
oberoendet  Tidningsartikel om SvDs framtid 

Åberg, A.  Så blir nya DN.se  Artikel på DNs utvecklingsblogg 

Promedia 

Korta fakta om promedias       
lokaltidningar i   
bokstavsordning 

Sammanställning av data om Promedias tidningar           
från promedia 

Rönnberg, M.  Om Bjuvsnytt  Bakgrundsinformation om tidningen Bjuvsnytt.se 

Schibsted  Annual report  Årsredovisning och analys om läget från företaget 

Stampen AB 

Årsredovisning och   
koncernredovisning för   
räkenskapsåret 2012  Samma som ovan 

Bonnier  Årsredovining 2013  Samma som ovan 

Debattartiklar     

Makar, M. 
Tidningsdöden  ett     
demokratiproblem  Debattartikel 

Norberg, J.  Medial guldålder nu.  Debattartikel 

Pettersson, K. 
Tidningsdöden är   
närmare än vi tror  Ledare 

 
 

Dessa är alla skriftliga källor och för den övergripande studien är det uteslutande sådana              
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som använts. Källorna har funnits via nyckelordssökningar på artikelsökssidor såsom          

ub.uu.se och Google scholar samt genom genomgång av bibliotek efter relevant           

litteratur. Exempel på det senare är Norrtälje stadsbiblioteks avdelning för          

kommunhistoria. 

 

4.3.2 Källkritik 

En fördel med att tidningsbranschen är så pass gammal är att mycket oberoende             

forskning har hunnit utföras som berättar om utveckling, särdrag, problem och liknande            

som författarna använt sig av. Samtidigt kan det innebära problem där tidigare            

forskningsparadigm på marknaden ligger fast och inte ifrågasätts. Att, i Sverige, staten            

tagit särskilt ansvar för marknaden sedan 60-talet borgar också för tillgång till mycket             

oberoende information från det stora antalet statliga medieutredningar som gjorts. Det           

innebär dock att mycket av sekundär- och tertiärlitteraturen också utgår från dessa            

varför mycket fakta kan upprepa sig. Dessutom finns naturligtvis en risk att även de              

statliga undersökningarna är partiska till exempel i sitt förhållande till hur lyckat de             

statliga presstöden varit. Då detta inte varit en stor del av det studien undersöker finner               

författarna dock att de är tillförlitliga för det de används i studien. Utöver detta utför               

SOM-institutet årliga konsumentundersökningar på ett stort antal människor i Sverige          

för att ständigt uppdatera befolkningens inställning till bland annat media och nyheter.            

På så vis är det lätt att finna information kring hur deras inställning utvecklats över tid.                

Denna är dock krånglig att få tag i som rådata och till denna studie har istället institutets                 

egna sammanställningar och forskningsartiklar baserade på datan använts för att få           

fram information. Ett problem kan där vara att ett annat urval en det av författarna               

föredragna har gjorts och att det därmed är ofullständiga siffror som får stå till grund               

för studien. De rapporter som utgåtts ifrån kring data som dessa har dock varit              

fullständiga i sina redovisningar av eftersökta data och detta har därmed inte varit ett              

problem. 

 

Ett annat vanligt problem, speciellt när forskning utförs om specifika företag. är att             
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företagen själva har ett intresse av att utmåla sig i godast möjliga dager. Här är den plats                 

där författarna främst arbetat med möjligen partisk information. I tabellen ovan kan ses             

att mycket av materialet till studien är vetenskapliga artiklar eller sammanställning av            

diverse forskning som utförts. Där studien baseras på artiklar med rent personliga            

åsikter så redovisas detta tydligt för att tydliggöra för läsaren att det är åsikter och               

tankar, ej fakta. Även tidningens historieskrivning lider till viss del under den här risken              

då den enda lättillgängliga källan till densamme har varit egenutgivna historieböcker           

som skrivits av tidigare anställda på tidningen. Dessa böcker har dock enbart använts             

för att ge en bild av hur NT passar in i den större historiken som presenterats innan och                  

den information som används styrks av bidragande källor från flera håll. 
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5. Resultat 

Den svenska dagstidningsmarknaden är idag närmast unik. I Europa har enbart Finland            

högre andel av den vuxna populationen som läser någon dagstidning på vardagarna än             

Sveriges 85% (Dunajska 2003) Detta placerar oss på en fjärde plats i världen med en               

upplaga på 489 exemplar per 1000 vuxna vilket är två komma fem gånger fler än               

EU-snittet (Dunajska 2003; Gustafsson 2007). Det finns 12 dagstidningar per miljon           

invånare, tre gånger fler än EU-snittet, men här finns ytterligare något som särskiljer             

oss. Jämfört med övriga världen är vår snittupplaga per tidning, 22 200 exemplar med              

enbart fem dagstidningar utanför storstäderna som har över 50 000, väldigt låg            

(Gustafsson 2007). 

 

Den höga dagstidningskonsumtionen beror på hög levnadsstandard, stort intresse för          

politik, hög utbildningsnivå och en effektiv distribution allt tillsammans med att           

tidningen kommit att bli en historiskt bevarad sedvana (Dunajska 2003). Det här är             

dock inte unikt för Sverige och kan inte enskilt förklara de skillnader som finns mellan               

Sverige och andra industrialiserade länder (Dunajska 2003). En tillförande förklaring är           

då den starka landsortspressen i Sverige. En press som inte är underordnad            

storstadspressen på samma sätt som i många andra länder (Dunajska 2003).           

Landsortspressen i Sverige omfattar 45% av den svenska totalupplagan och utgör           

majoriteten av tidningarna i Sverige (Dunajska 2003). De präglas av lokalt innehåll,            

både i fråga om annonser och i fråga om reportage, vilket ger dem en stabil läsekrets i                 

utgivningsorten. Om en jämförelse görs mellan tidningskonsumtionen i Sverige och          

Storbritannien så synes att den senare har 75% av sin upplaga i London medan enbart               

37% av den svenska upplagan säljs i Stockholm (Gustafsson 2007). Då båda städerna             

omfattar ca 20% av befolkningen talar det för den starka svenska landsortspressen            

(Gustafsson 2007). Mycket tyder på att en tidnings utbredning i en region avgörs av              

utbudet på lokalt material, när landsortstidningarna fokuserat sin journalistik till lokal           

rapportering gör det det svårt för storstadspressen att spridas (Dunajska 2003). 
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Dagstidningar förlitar sig idag framförallt på annonser för att få in inkomster. De             

svenska tidningarna får ca 60% av sina inkomster från annonser och de pengarna             

används ofta för att hålla nere priserna på prenumerationen (Dunajska 2003;           

Gustafsson 2007). Mängden annonser skiftar men de största tidningarna såsom DN, GP            

och Metro avdelar ca hälften av tidningen till annonser (Dunajska 2003). 

 

5.1 Den svenska dagspressens historia 

Sveriges dagspress har en lång i historia. Idag finns ett hundratal dagstidningar där över              

hälften har mer än 115 år av oavbruten utgivning på nacken (Gustafsson 2007). I              

inledning av den stora tidningsvågen som kom i slutet av 1800-talet så präglades             

tidningmarknaden framförallt av privatägda små tidningar (Gustafsson 2007) 

 

Detta kom dock att ändras i samband med framväxten av de stora folkrörelserna på              

1900-talet (Gustafsson 2007). Folkrörelserna och deras partier, framförallt        

Socialdemokraterna och Bondeförbundet (sedemera Centerpartiet), var intresserade av        

att styra opinionsbildning hos sina medlemmar och tidningarna var tidens enda           

medium för denna typ av opinionsarbete (Gustafsson 2007). Marknaden kom därför           

under tidigt 1900-tal att präglas av dessa två olika aktörer, privatägda tidningar som             

främst syftade till ekonomisk vinning och folkrörelseägda tidningar med fokus på           

opinionsbildning (Gustafsson 2007). Inriktningen mot opinionsbildning där de        

ekonomiska resultaten saknade den vikt som den annars har hos företag gjorde att de              

vinstdrivande aktörerna utsattes för omfattande konkurrens (Gustafsson 2007). Detta         

kom dock i längden också att bidra till folkrörelsetidningarnas nedgång och slutgiltliga            

fall. Viljan att få stor spridning gick ut över att fokusera på sina lokala områden och i                 

vissa fall hade tidningarna också ideologisk ovilja att ta emot annonsfinansiering vilket            

bakband deras konkurrens med de vinstdrivande tidningarna (Gustafsson 2007).  

 

Detta var den motsättning som kom att prägla det tidiga 1900-talet innan den primärt              

vinstdrivande tidningen tog över rodret och utvecklingen av tidningsbranschen         
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(Gustafsson 2007). 

 

5.1.2 Guldålder och tidningsdöd 

Från 20-talet och framåt inleddes en guldåder i svensk tidningsutgivning och då            

introduktionen av radio följdes av förbud mot reklamfinansierad sådan var tidningen           

det enda mediet som hade möjlighet att sprida reklam till breda folklager. Guldådern             

fortsatte även efter introduktionen av TV som även den hade restriktioner på reklam då              

där det enbart fanns statliga kanaler ända fram till slutet av 80-talet. På 50-talet              

räknade antalet aktiva dagstidningar i Sverige 140 stycken, det högsta antalet det kom             

att bli (Gustafsson 2007).  

 

Från slutet av 50-talet övergick guldådern till det som då kom att kallas “tidningsdöden”              

och som numer alltså bara är den första av två (Hultman 1968). Den här första               

tidningsdöden hade stora skillnader mot dagens då det inte var en följd av ny teknik               

utan snarare var ett resultat av en konsolidering av marknaden (Gustafsson 2007).            

Antalet tidningar minskade snabbt och i mitten av 60-talet hade det gått ner till ett               

hundratal för att 1970 vara nere på ca 60 (Hultman 1968). Samtidigt hade upplagan              

dock ökat från 3 miljoner till 4.3 miljoner och det var framförallt en orts tredje- och                

fjärdetidningar som fick stryka på foten då läsarna mer och mer gick över till de större                

tidningarna på en ort (Hultman 1968). Bland politiker sågs utvecklingen an med stor             

oro, framförallt framhölls tidningarnas demokratiska betydelse som ett stort problem          

med fortsatt tidningsdöd (Gustafsson 2007). Till följd av detta färdigställdes 1963 den            

första svenska pressutredningen och den fann att ett generellt driftstöd till hela            

branschen inte skulle kunna sätta stopp för nedläggningen. Istället föreslogs ett mer            

selektivt stöd som skulle ges till tidningar som var utsatta för konkurrens av en större               

motspelare för att på så vis inte snedställa konkurrensen genom att ge pengar till de               

största aktörerna (Gustafsson 2007). Istället infördes 1965 ett partistöd med tanken att            

partierna skulle kunna fördela pengar till sina respektive tidningar då det i mångt och              

mycket var dessa som var de minsta och hårdast utsatta tidningarna (Gustafsson 2007).  
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En andra pressutredning föreslog två ändringar för att för att förändra situationen vilka             

båda antogs av riksdagen. Den första var en lånefond för teknikinvesteringar där pengar             

gavs till projekt enbart där alla tidningar på en ort gick ihop för att uppdatera sin teknik,                 

återigen för att undvika att snedställa marknadskrafterna (Gustafsson 2007). Det andra           

var ett krav på att införa samdistribution. I Sverige har hembärning av tidningar länge              

varit tradition, vilket återigen särställer landet från övriga Europa, och det var något             

som de flesta tidningar skötte självständigt på sin ort (Dunajska 2003).           

Samdistributionslagen innebar att mindre tidningar på en ort kunde dela kostnaderna           

för sin distribution med den största aktören och också dra nytta av dens             

stordriftsfördelar (Gustafsson 2007). För förstatidningarna innebar det här att deras          

egna distributionskostnader minskade och för storstadspressen innebar det att de för           

första gången kunde nå ut till landsbygden (Presstödskommittén 2013). Riksdagen          

valde också att avskaffa moms för tidningar för att på så vis ge alla en möjlighet att öka                  

marginalerna för att undvika att gå under (Presstödskommittén 2013). 

 

Först 1971, vid faktumet att tidningsdöden inte avstannat, infördes det första driftstödet            

som gav pengar direkt till tidningar (Presstödskommittén 2013). Pengarna gavs enbart           

till mindre tidningar på en ort och det innebar att de fick en konkurrensfördel mot de                

större tidningarna vilket även innebar att förstatidningarna fick hårdare konkurrens          

(Gustafsson 2007). Av de 20 andratidningar som fanns när driftstödet infördes så finns             

idag 15 kvar (Presstödskommittén 2013).  

 

5.1.3 Återhämtning 

Nu följde en tid av återhämtning på tidningsmarknaden, tidningsdöden hade undvikits           

och tidningarnas inkomst började följa den övergripande konjunkturen. Detta förklaras          

av att marknadens beroende av annonsintäkter gör att lönsamheten går upp när            

ekonomin är bra och annonsörerna har råd att betala och vice versa (Gustafsson 2007).              

Under 70-talet var nettormarginalen i snitt 3% för dagstidningarna, en siffra som växte             
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till 9.1% i slutet av 80-talet. Den samlade dagstidningsupplagan uppgick då till 5             

miljoner exemplar (Presstödskommittén 2013). Trots den stora kraschen i början av           

90-talet nådde tidningsmarknaden på grund av effektiva kostnadsbesparingar ändå en          

lönsamhetstopp 92 innan lönsamheten från 93 återigen började följa konjunkturerna          

(Gustafsson 2007). 

 

Från 1987 började abonnemangspriset för en genomsnittlig dagstidning växa snabbare          

än den allmänna prisnivån men en låg priskänslighet hos läsarna under 90-talet gjorde             

att tidningarna kunde hålla fast vid prissättningsstrategin (Gustafsson 2007). För          

morgonpressen har upplagan i snitt minskat med en procent årligen från 1989. För             

storstadspressen har den minskat något snabbare, 24% 1989-2011, men den största           

minskningen har skett utanför storstadsregionerna där tidningarna oftast utgör andra-          

eller tredjetidning (presstödskommittén 2013). 1996 återinfördes moms på tidningar,         

som sedan sänktes igen 2001, och då skedde en omedelbar minskning på fyra             

procentenheter under året som också, till följd av momsen, hade en ungefär dubbelt så              

stor prisökning mot ett vanligt år. Då priskänsligheten var så låg så beräknas dock att               

enbart hälften av upplagefallet sedan 1989 kan tillskrivas prishöjningar (Gustafsson          

2007). Det övriga bortfallet kan förklaras på ett antal sätt. Till exempel har upplagan för               

komplementstidningar, till exempel storstadstidningen SvD på landsbygden vilket kallas         

för överspridda exemplar, minskat. De kvarvarande andratidningarna har också gjort ett           

massivt upplagetapp på totalt 40% under perioden. Förstatidningarna på en ort står            

alltså långt mycket starkare och speciellt på landsbygden där enbart 2% av upplagan             

försvann under åren.  

 

En till faktor att ha i beaktande är att under 90-talet så tilläts för första gången reklam i                  

annan media än tidningarna. TV-reklam blev snabbt eftertraktat av företag som vill nå             

ut i hela landet och utländska intressenter gjorde stora TV-satsningar vilket misnkade            

tidningarnas annonsmarknad (Gustafsson 2007). Trots detta så växte TV-reklamens         

andel enbart till 25% där den har varit stabil sen dess. Radioreklam tar ungefär 3% av                
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marknaden, jämfört med 10% i övriga Europa, samtidigt som dagstidningar fortfarande           

tar upp 52% (Gustafsson 2007). 

 

 

Figur 1. En sammantällning av svaren på den årliga SOM-undersökningen där regelbunden            

användning ange som 3 dagar i veckan (Anderson 2014). 

 

I figur 1 finner vi att totalt sett konsumeras mer nyheter idag än vad det gjorde 1990                 

men en diversifiering sker där färre läser morgontidningen (87-65%), kvällstidningen          

(35-10%) och tittar på SVT (78-64%) men internettidningen har gjort intåg (totalt 65%)             

och andra tv-kanaler såsom TV4 har kommit in på marknaden. Det har alltså skett en               

kraftig spridning av källorna på nyhetsmarknaden i Sverige (Andersson 2014). 

Från mitten på 90-talet kom en ny typ av tidning, som tidigare inte funnits i Sverige, i                 

och med lanseringen av Metro i Stockholm 1995 (Gustafsson 2007). Metro är en             

gratistidning som delas ut i kollektivtrafiken fem dagar i veckan och som finansieras helt              

och hållet med annonser, en modell som tidigare bara funnits i veckovisa annonsblad             

men som nu kom i fullfjädrat tidningsformat. Syftet var att nå de tidningslösa hushållen              

i Stockholmsregionen av vilka det vid det här laget fanns 350 000. På grund av detta                

konkurrerade de heller inte med de gamla morgontidningarna och hade under lång tid             

monopol på marknaden för gratistidningar i regionen (Gustafsson 2007). Metro          
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lyckades med, att i större utsträckning än andra tidningar, nå unga och kvinnor             

(Dunajska 2003). Därigenom kunde de ta ut långt högre annonspriser än vanliga            

tidningar då deras läsekrets enbart läste deras tidning och de därför hade monopol på              

tidningar till vissa konsumentgrupper. Att Metros koncept var lyckat visades sig snart            

och idag finns tidningen över hela världen (Gustafsson 2007). 

 

Under 90-talet och tidiga 00-talet skedde en stor konsolidering av aktörerna på            

tidningsmarknaden i Sverige. När konjunkturnedgången i början av 90-talet ledde till           

omfattande lönsamhetsproblem för många tidning gav sig, bland andra, Bonnier för           

första gången in i landsortspressen när de köpte upp Sydsvenskan (Gustafsson 2007).            

Flera tidningar följde och i mitten av 00-talet kontrollerades marknaden i huvudsak av             

tre aktörer. Konsortiet Mktmedia, vars ägare är fristående aktörer men samarbetar, äger            

idag 22% av marknaden, Bonniergruppen äger ca 25-30% och Schibstedt äger runt 15%             

(Gustafsson 2007).  

 

Den svenska tidningsmarknaden har således gått från en som dominerades av flertalet            

fristående papperstidningar i början av 1900-talet till en med en långt mer diversifierad             

marknad för plattformar men med ett fåtal koncerner som äger större delen av             

marknaden. 

 

5.2 Norrtelje tidning 

Norrtelje tidning (NT) grundades 1880 i Norrtälje kommun och är idag den enda             

kvarvarande dagstidningen i kommunen. Tidningen startades som en privatägd tidning          

och verkade så under många år innan den inkorporerades i Centertidningar AB,            

Centerpartiets tidningskoncern (Jansson 2004). Under tidningarnas guldålder på        

50-talet hade NT utvidgats till att täcka även Norrtäljes kranskommuner och           

lokalkontor fanns i bland annat Östhammar. Liksom hos den övriga branaschen var            

50-talet dock kulmen. I slutet av 50-talet var upplagan under 10 000 exemplar och              

många befarade att utvecklingen av TV-nätet skulle innebära slutet för tidning (Jansson            
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2004). Genom att fokusera på lokalt innehåll och att satsa på att bli ett komplement till                

TV istället för en konkurrent lyckades dock tidningen vända trenden (Hultman 1968).            

1960-1965 steg upplagan med 20% och fram till 1968 hade den stigit med totalt 60%               

(Hultman 1968). I början av 70-talet nådde tidningen en ny topp och upplagan var 17               

000 och täckte ¾ av alla hushåll i hemkommunen. Vid den här tiden öppnades              

lokalkontor i både Hallstavik och Rimbo, två andra större orter i Norrtälje kommun             

(Jansson 2004). 

 

Tidningens framfångar gjorde den mycket eftertraktad och den kom därför att säljas            

totalt två gånger under 70-talet. Först köptes den upp av en expanderande            

mediekoncern men när den fick ekonomiska problem såldes tidningen vidare till           

Centertidningar AB där den kom att kvarstå fram tills tidningen såldes en tredje gång,              

nu till Mktmedia, tillsammans med hela Centertidningar AB, 2005 (Gustafsson 2007;           

Jansson 2004).  

 

1976 fick NT 1.6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag för att kunna övergå till             

tabloidformat och det medförde att det fanns mindre annonsytor i tidningen (Jansson            

2004). Ekonomin försämrades och tidningen tvingades överge kontoren och         

rapporteringen i de kringliggande kommunerna och fokuserade istället på         

hemkommunen. Där gjordes dock under 90-talet ett flertal expansioner och inköp           

såsom gratistidningen Norrtälje Magasinet som också ges ut på Åland (Jansson 2004).            

Vid milleniskiftet var tidningen återigen på väg uppåt och upplagan växte, 2003            

uppnådes en räckvidd på 71% av befolkningen i hemkommunen och 56.5% av hushållen             

prenumererade på NT (Jansson 2004). 

 

NT har idag fortfarande huvudkontor i Norrtälje men de två lokalkontoren i Rimbo och              

Hallstavik har avvecklats och företräds nu enbart av tilldelade speciella          

lokaljournalister. Tidningen ges ut fem dagar i veckan och har en upplaga på 13 300               

exemplar per utgivningsdag vilka når uppskattningsvis 45 000 läsare varje dag           
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(Promedia 2015). Antal hemsidebesök mäts på två sätt, dels antal besök till            

mobilversionen och dels antalet besök till den vanliga. Dessa två når 17 000 respektive              

24 000 unika besökare varje dag (Promedia 2015). Trenden för prenumeranter var            

stillastående 2003-2013 och minskade 5% 2014 något som Mattias Carlsson,          

tidningschef på NT, tror kommer fortsätta även år 2015. Carlsson tror att detta beror på               

att konsumenterna mer och mer övergår till digital nyhetskonsumtion och att de resultat             

som är positiva är just de digitala alternativen. 

 

Hemsidan är den plattform som framförallt växer och på NT behandlas den enligt             

Carlsson som en egen kanal, separat från papperstidningen. En hel del material            

återfinns på båda plattformarna men till hemsidan produceras också en mängd material            

som inte är möjligt att ha i en papperstidning. Exempel som Carlsson nämner är              

levrapporter, bildspel, egenproducerade videosändningar etc. Papperstidningen har       

också en del material som hemsidorna saknar, exempelvis familjesidorna, och          

konsumenten får därför olika upplevelser beroende på vilket av medierna de väljer säger             

Carlsson. 

 

Nationellt tror Carlsson att upplagorna precis som i Norrtälje kommer fortsätta sjunka.            

Framförallt tror han att det även här är de förändrade läsmönstren som ligger bakom              

men också att de drivs på av höjda prenumerationspriser som kommer ur de sjunkande              

annonsintäkterna. Under 2012 minskade NT:s moderbolag Promedias intäkter med         

knappt 6% och annonsintäkterna i sig med 10%, koncernen hölls enbart uppe av att dess               

gratistidningar lyckats öka annonsintäkterna. På de digitala plattformarna fick de också           

positiva resultat med en ökning på 65% 2012 (Stampen 2012).  

 

Totalt sett ser även Stampen, Promedias moderbolag, att mobilanvändandet är på           

uppgång och i deras årsredovisning 2012 hävdas att samma tendenser syns på hemsidor             

som i papper att läsandet är på nedgång och att fler och fler går över till nya plattformar                  

(Stampen 2012). Denna övergång drivs i mångt och mycket på av utvecklingen av ny              
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hårdvara och snabbare läsplattor samtidigt som internet utvecklas snabbt. 1994 hade           

16% av svenskarna tillgång till internet, en siffra som idag är över 90% (Post- och               

telestyrelsen 1998; Statistiska centralbyrån 2014; Olle Findahl 2014). Läsarna         

försvinner alltså inte men övergången till digitala plattformar innebär ändå problem då            

tidningarna inte kan ta lika mycket betalt för annonser online som i papper. Det tryck               

som papperstidningar utsätts för påverkar också dess distribution och kostnaden per           

levererad tidning har ökat. Ju mer upplagorna minskar desto mer förvärras denna            

negativa trend (Stampen, 2012). Enligt Carlsson så är anledningen till att annonser            

kostar mer online än i papper att de har en så lång historia av papperstidningsannonser               

och mycket statistik har förts över det. Annonsörer vet därför vad de kan förvänta sig av                

en viss annons i en viss tidning, något som ännu inte kan återges för internetannonser.               

Papperstidningen är också ett annonsvänligare format än den digitala plattformen då           

den erbjuder fler bra annonsplatser och alltså fler annonser kan säljas i den             

papperstidningen. Med en så lång historia av papperstidningsannonser och så mycket           

data att luta sig mot för att veta att annonserna får effekt är det lätt att ta mer betalt än                    

med ett så ännu outforskat medium som onlineannonser säger Carlsson. 

 

5.3 Framtidsutveckling 

Till följd av ovannämnda övergång till digitala medier och därav minskande           

annonsintäkter måste många tidningar tänka nytt. Hur omställningen för tidningarna          

ska göras kan ännu inte sägas men ett par exempel på förslag för framtiden från NT,                

SvD och DN har presenterats. 

 

NT avser att i framtiden helt fokusera på den digitala versionen säger Carlsson. Han tror               

inte att papperstidningen i den form den finns idag, med 5-dagarsprenumeration,           

kommer finnas kvar utan att om den finns kvar om 10 år så är det en gratistidning som                  

ges ut som komplement någon gång i veckan. Han tror inte heller att de digitala               

kanalerna någonsin kommer ge den inkomst som de tidigare kunnat förlita sig på och              

att de alltså inte kommer kunna ha lika många anställda som förr. Tack vare              
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teknikutveckling anser han dock att den journalistik tidningen gör idag är bättre än för              

20 år sedan trots att antalet anställda är lägre. 

 

Enligt en artikel i Svenskt Näringsliv (Ekman 2015) så är det idag framförallt stora              

internettjänster som Google och Facebook som drar nytta av tidningarnas          

innehållsskapande medan tidningarna själva ställer sig på sidlinjen och bara levererar.           

Även Stampen fann i sin årsrapport 2012 att större globala aktörer drog nytta av deras               

tidningars innehållsproduktion (Stampen 2012). SvDs ägare Schibsted ämnar därför att          

utveckla en helt egen internetplattform där sådant som annars Facebook och Google kan             

leverera, till exempel anpassningar av innehållet efter läsarens intressen och          

möjligheten att skräddarsy upplevelsen mer, ska finnas tillgängligt. De tror också att            

genom att plattformen kräver inloggning så kommer de kunna ge annonsörerna bättre            

information om användarmönster och därmed kunna ta ut högre priser för annonserna            

(Ekman 2015). 

 

Även DNs tekniska utvecklingsblogg DN idé har nyligen lanserat riktlinjerna för hur            

deras nya plattform, som lanserades sommaren 2015, kommer se ut och mycket känns             

igen från Schibsteds satsning (Åberg 2015). Hemsidan ska vara lättillgänglig och passa            

på alla tänkbara plattformar, fokus ska vara på innehållet, annonserna ska bli färre men              

större och de ska göra det lättare för läsaren att skräddarsy sin upplevelse. Läsaren ska               

kunna följa skribenter och ämnen de är intresserade av och få läsning rekommenderad             

(Åberg 2015). Både DN och SvD bedömmer alltså att det är en mer skräddarsydd              

upplevelse och där tidningen erbjuder mer än bara innehållet utan också står som             

kuratorer för material som är framtiden. 
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6. Analys 

I analysen gås studiens resultat igenom efter den analysmodell som presenterades i            

metoden. ARA-modellen används som grund för att analysera marknadens aktörer och           

deras relationer och den tvåsidiga-marknadsmodellen används för att analysera dem.          

För att kunna ge ytterligare förklaring av läsarnas agerande så används vävs            

konsumentköpsbeteende in löpande i texten. 

 

6.1 Nätverk i tidningsbranschen 

6.1.1 Aktörer 

En nätverksmarknad innehåller ett antal aktörer som är sammankopplade och          

interagerar med varandra och inte kan agera avskilt från varandra enligt Håkansson &             

Snehota. På tidningsmarknden finns primärt tre aktörsgrupper: annonsörerna,        

tidningarna och läsarna. Vilka alla verkar i ett komplicerat tvåsidigt nätverk där            

kontakten mellan annonsörer och läsare är liten trots att det är den kontakten som              

utgör grunden för marknaden. 

 

Tidningarna producerar journalistik och reklamplatser. Dessa två pelare är varpå          

tidningsmarknaden vilar och syftar till att tillfredställa de två sidorna av           

tidningsmarknaden. På annonssidan får de, som sagt, in större delen av sina inkomster             

och relationen med annonsörerna är därför viktig. Tidningarna verkar på en kraftigt            

interagerad marknad men med väldigt hårda avskiljningar den agerar som en           

sammankopplande nod mellan massor av annonsörer och ännu fler läsare (Se figur 2             

nedan). När tidningen utgör en så stor del av läsarnas nyhetskonsumtion och            

papperstidningar är en så bra reklamplats utgör tidningen en flaskhals för annonsörer            

som vill nå ut och så länge de gör det så är de garanterade starka inkomster från                 

annonssidan. Samtidigt så säger teorin om konkurrenskraftiga flaskhalsar oss att på en            

sådan marknad som tidningarna verkar på så kommer tidningarna inte behandla           

enskilda annonsörer särskilt. Annonsörerna ses istället som en enskild entitet då           

annonsörerna bara vill nå ut till läsarna och inte har så många alternativ.             
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Läsarrelationen är däremot viktigare. Om annonsörerna är aktörerna med de finansiella           

musklerna så är det ändå läsarna som styr marknaden. Enda syftet med            

tidningsannonser är att nå läsare och vi tror att om detta mål inte uppnås så får                

tidningarna svårt att motivera annonsörerna att ge dem mer pengar. Detta syns tydligt i              

NTs svårigheter att inte få samma betalning för annonser online som i papperstidningen             

eftersom onlineannonserna inte kan visas ha samma genomslagskraft. Detta visar på att            

en tidnings framtid kan bero på dess förmåga att förmedla annonser till sina läsare men               

också på att bevisa för annonsörerna att deras reklam fungerar. Det handlar, tycks det              

oss, alltså om att balansera de två relationerna mot varandra. 

 

Figur 2. Exempel på en typisk konkurrenskraftig flaskhals där tidningen (mitten)           

agerar som enda sammankopplande faktor mellan läsare (höger) och annonsörer          

(vänster). 

 

Annonsörerna är intresserade av att nå fram till relevanta kundgrupper och då vi sett att               

en så stor andel av svenskarna läser tidningar så är det en marknad de vill verka i. Det                  

tror vi är en av anledningarna till att vi ser att en så stor andel av annonsmarknaden går                  

till tidningar. Enligt ARA-modellen så är ingen aktör en egen ö utan alla aktörer              
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samverkar och interagerar för att skapa en marknad. Det är tydligt att det är en sådan                

marknad tidningarna verkar på då annonsörerna, i avsaknad av en lättillgänglig           

medlare, haft svårare att nå kundgrupperna då det finns liten direktkontakt. Om inte             

konsumenterna får något tillbaka på utbytet är det troligt att annonserna är mindre             

effektiva då en stor faktor i deras villighet att betala för tidningar är att de är unika och                  

därför tillför något eget. Utan att annonsbäraren tillför något är det inte troligt att              

konsumenterna har samma intresse av produkten varför effektiviteten minskar.  

Annonsörerna utgör de främsta finansiella musklerna på marknaden och tidningarna är           

beroende av annonsintäkterna för att kunna avlöna journalister och betala fasta           

kostnader. Att annonsörerna står för den övervägande finansiering av tidningarna kan           

vi också se på två ytterligare sätt. Carlsson på NT pratar om att utvecklingen på               

hemsidan ändå ska innebära att den ska vara gratis för läsarna samtidigt som han tror               

att papperstidningen kommer gå under inom tio år, detta är bara möjligt om             

inkomsterna fås från andra än läsarna. Dessutom har vi funnit att tidningarnas ekonomi             

följer den övergripande konjunkturen vilket visar på att den är bunden till marknaden             

och dess upp- och nedgångar mer än till antalet prenumeranter.  

 

Inträdet av internet i tidningsmarknaden skiljer sig från de två andra etermedierna TV             

och Radio genom att det framförallt är tidningarna själva som driver på det. Carlsson på               

NT säger att de behandlar hemsidan som en egen plattform som i mångt och mycket               

överlappar med tidningen men som styrs självständigt. Marknadsbilden i figur 2 ovan            

kan alltså fördjupas genom att säga att det finns fler olika tidningsaktörer även på en               

mindre monopolmarknad och att olika läsare föredrar olika versioner av tidningen.           

Marknaden för den typiska lokaltidningen skulle då, genom konkurrens med sig själv,            

frångå de konkurrenskraftiga flashalsarna genom att skapa fler plattformar för          

annonsörer och konsumenter att mötas. Samtidigt är det i förhållande mellan antal            

annonsörer och läsare fortfarande flaskhalsar då utformningen av relationen dem          

emellan närmast kräver sådan mellanhand. I den totala formen av marknaden tror vi             

det är förhållandevis liten skillnad i praktisk effekt på en marknad med både en              
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papperstidning och en onlinetidning. Annonsörerna vill fortfarande nå alla läsare och           

för NT där det främst sker en diversifiering där yngre överhuvudtaget inte konsumerar             

onlinetidningen måste annonsörerna publicera på båda plattformarna för att täcka hela           

kommunbefolkningen. Samtidigt kan det innebär att företag som riktar in sig på en             

yngre publik kanske annonserar främst online och vice versa. Detta visar också på             

giltligheten i Armstrongs kritik mot modellen för konkurrenskraftiga flaskhalsar där          

dessa får svårt att ta med en mer diversifierad marknad där vissa konsumenter väljer att               

läsa mer en än plattform. Dessutom finns det företag här kanske väljer att publicera sig               

på enbart en av de tillgängliga plattformarna eftersom det är där deras målgrupp finns.              

Detta kan kanske innebära att de antaganden som görs om tidningens negligerande av             

annonsörerna till viss del kommer på skam och att tidningen väljer att ingå vissa avtal               

med specifika annonsörer för att garantera dem till sin plattform. 

6.1.2 Resurser 

Enligt ARA-modellen kan resurser vara konkreta eller svårgreppbara beroende på          

omständigheter. Annonsörerna på tidningsmarknaden besitter en konkret resurs i att de           

har pengarna som betalar för journalistiken och det är tydligt att detta sätter sina spår.               

Tidningarna besitter dock framförallt en mer svårgreppbar resurs i termer av relationen            

till läsarna. Enligt modellen kan en relation ses som en resurs och den kan, precis som                

andra resurser, användas och förbrukas. Detta är en mindre konkret resurs än            

annonsörernas pengar men är den som tidningen har att arbeta med i sina affärer med               

annonsörerna. Relationen till läsarna är en resurs som tidningarna kan sälja till            

annonsörerna. Praktiskt sett säljer de annonsplatser i tidningen men utan kontakt och            

förtroende hos läsarna samt ett stort antal läsare skulle annonsplatserna inte vara            

intressanta för annonsörerna.  

 

Denna läsarrelation byggs upp av två saker. Dels är det tidningarnas förmåga att             

producera journalistik som läsarna finner intressanta i dagsläget. Dels är det att            

tidningarna över historien byggt upp ett varumärke, en tradition, i sin byggd att det är               

något som alla läser. NT har verkat i 115 år i sin hemkommun vi tror att den traditionen                  
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och det varumärket i sig är en garant för läsarna. I Sverige har vi funnit att de tidningar                  

som finns i regel är gamla och väletablerade i sin region och detta verkar vara något som                 

läsarna värdesätter. Även när upplagorna faller så fortsätter läsarna att konsumera NT,            

räckvidden är fortfarande hög men läsarna går över till hemsidan istället. Detta anser vi              

tyder på att varumärket och relationen står fortsatt stark men att konsumenterna dels             

ändrar läsmönster och dels har blivit mer prismedvetna, kanske till följd av            

gratisalternativen. Det tycks dock som om NT kan erbjuda något unikt som läsarna             

efterfrågar då de inte övergår till andra tidningar utan bara nya digitala plattformar.             

Carlsson säger att NT inte överväger att övergå till betalväggar men av de tre krav som                

konsumenterna tycks ställa för att betala online så uppfyller NT med sin hem- och              

mobilsida samt sitt fokus på lokala nyheter två av tre. 

 

När produktutveckling på en marknad sker säger ARA-modellen att den grundas i            

relationen mellan aktörer som ställer ömsesidiga. När SvD och DN vidareutvecklat sina            

internetplattformar har det skett med båda de andra aktörerna i fokus. De säger sig ha               

velat utveckla en läsarvänlig plattform där läsare kan anpassa flödet efter sitt eget             

intresse, något som är positivt för att få konsumenter att betala online. Samtidigt har de               

skapat en plattform som kan spara information och använda den för att ge relevant              

reklam till rätt läsargrupper. Detta är kanske ett sätt att uppnå det informationsövertag             

som papperstidningarna haft där de haft mycket forskning under många år vilket ger             

annonsörerna god vetskap om resultaten av deras reklamkampanjer. Om         

onlinetidningarna kan utveckla något liknande så kan de kanske ta ut högre priser för              

annonserna, speciellt om de också utvecklar plattformar som förmedlar reklamen          

bättre. Vi tror att detta är ett sätt för tidningarna att vidareutveckla sina plattformar              

samtidigt som det bevisar beroendet mellan aktörer på marknaden och dess tvåsidighet            

då tidningarna ständigt måste balansera både läsare och annonsörer i sitt           

utvecklingsarbete. SvDs och DNs nya plattformar lägger båda de mer anpassningsbara           

funktionerna bakom betalväggar. Läsarna erbjuds antingen ett antal gratisartiklar per          

månad, SvD, eller att vissa artiklar läggs bakom betalvägg, DN. Då alla läsare efterfrågar              
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en unik upplevelse för att betala online så tror vi det är positivt för tidningarna att de                 

väljer att lägga möjligheten att anpassa bakom betalväggar. Detta är ett sätt att locka              

med mer efterfrågad funktionalitet och samtidigt erbjuda de som bara är ute efter             

artiklarna ett alternativ. Då yngre blir mer villiga att betala online och större aktörer              

tycks ha lättare att få läsarna att betala kan kanske dessa tidningar gå i bräschen för                

utveckling. För att juxtapositionera alternativen så säger samtidigt Carlsson på NT att            

han inte ser betalväggar som ett alternativ vilket vi tror kan vara klokt i och med att de                  

är en så liten aktör och mer beroende av varje enskild läsare. En tanke kan vara att när                  

onlinetidningsmarknaden mognat och olika lösningar testats kanske betalväggar är ett          

mer tänkbart alternativ för den genomsnittliga konsumenten. 

6.1.3 Aktiviteter 

Tidningarna främsta aktivitet är att producera tidningen, alltså att skriva ner diverse            

nyheter och sköta opinionssidor etc. Detta är mediet de säljer till sina läsare för att               

bygga den relation som de använder i kontakten med annonsörer. Vad en tidning             

producerar och hur väl det går ihop med läsarna är vad som avgör tillgången till               

läsarresursen, naturligtvis tillsammans med prisutveckling och andra liknande faktorer.         

Hur väl en tidning kan producera sin tidning beror till viss del på hur mycket pengar de                 

har att spendera på sina journalister så relationen med annonsörer och den allmäna             

konjunkturen kan kanske påverka hur mycket tidningen kan innehålla. Carlsson hävdar           

att de senare årens nedgång i upplaga och ekonomi endast gjort att NT blivit effektivare               

i sin journalistik och att innehållet i tidningen inte påverkats av försämrad ekonomi.             

Huruvida detta stämmer eller inte är svårt att avgöra då kvalitet är en subjektiv              

bedömning men läsarna verkar åtminstone inte överge tidningen även då de övergår till             

digitala plattformar. Till den andra sidan av marknaden har de mer begränsade            

aktiviteter. Annonsörerna utgör dock en stor del av inkomsterna och det är naturligt att              

en kultivering av den relationen sker för tidningar. NT har annonssamarbeten med flera             

andra tidningar i regionen vilket vi tror gör att större annonsörer, utan lokalt fokus, får               

det lättare att nå ut med sitt budskap till större regioner. Samtidigt råder, som vi               

42 



 

konstaterat, tidningens flaskhals och NT som i stort sett dominerar marknaden i            

hemkommunen borde därför inte behöva oroa sig för brist på lokala annonsörer.  

 

Annonsörernas aktiviteter begränsar sig inte nödvändigtvis till tidningarna då de även           

har andra plattformar för att nå ut till läsarna. Vi har dock valt att avgränsa oss till                 

tidningsmarknaden och då är det där vi undersöker deras aktiviteter. Den främsta            

aktiviteten hos en tidningsannonsör som berör denna studie är just deras annonser i             

tidningarna och hur de når ut. De påverkar dock också indirekt och vi ser att då                

tidningarna utvecklar sina plattformar online så has annonsörernas efterfrågan och          

behov tagtits med i beräkningen så som ARA-modellen stipulerar. På så sätt tror vi oss               

se att trots att tidningen utgör en flashals som annonsörerna måste igenom så innebär              

tidningarnas stora finansiella beroende att de gör mycket för att tillfredsställa           

annonsörerna. 

 

Läsarna är den sista gruppen och de har i huvudsak två aktiviteter som påverkar              

marknaden i övrigt: Konsumtion av media och konsumtion av annonsörernas          

produkter. I förlängningen är de flesta annonsörernas syfte att få läsarna att konsumera             

de produkter eller tjänster som de tillhandahåller. Om läsarna enbart läste tidningen            

och inte på något sätt påverkades av annonserna skulle det innebär att annonsörerna             

inte har någon anledning att finnas i tidningen. Hur läsarnas reagerar på annonserna är              

alltså också en fråga som tidningarna är intresserade av varför SvD och DN i sina               

framtidsplaner också försökte skapa plattformar som både är bättre för läsaren och ger             

mer plats till annonserna. Dessutom lagerför de mer statistik och information för            

annonsörerna om hur läsarna reagerar på deras annonser vilket kanske kan ge dem mer              

möjligheter att bedömma en annons genomslagskraft online.  

I ett marknadsnätverk uppstår ofta affärsrelationer mellan olika aktörer är tydligt att            

sådana uppstått mellan tidningar och annonsörer. De är beroende av varandra och            

tidningarnas produktutveckling ger avkall på dess främsta syfte, att ge läsarna det de vill              

ha, för att kompromissa med annonsörernas behov av att ha synliga annonser. Detta             
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visar återigen på det som påpekades ovan, vi tror att även om tidningarna i teorin, på                

grund av att de utgör en flaskhals, inte behöver bry sig om annonsörerna så kommer de                

göra det för att kultivera den långsiktiga affärsrelationen. Aktörerna på          

tidningsmarknaden är beroende av varandra och tidningarnas framtid är knuten till hur            

de andra beslutar sig för att agera.  

 

6.2 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att söka svaret på tre frågor: Vad kännetecknar den svenska              

tidningsmarknaden av idag? Hur påverkas NT av tidningsdöden och i förlängningen vad            

betyder det här för den övriga marknaden? Hur ser framtiden för svenska lokaltidningar             

ut? Alla dessa frågor har syftat till att belysa den pågående tidningsdöden och att addera               

till de studier som försöker visa hur framtiden för en levande svensk tidningsmarknad             

ser ut. 

6.2.1 Den svenska tidningsmarknaden 

Vad kännetecknar då den svenska tidningsmarknaden? Den är en kraftigt integrerad           

nätverksmarknad med tydliga avskiljningar mellan läsare och annonsörer, flaskhalsar         

som utgörs av tidningar. Dessa flaskhalsar som annonsörerna vill igenom för att nå             

tidningsläsarna och tidningarnas finansiella förlitande till annonsörer gör tidningar och          

annonsörer beroende av varandra för att kunna verka. De flesta svenska tidningar har             

en väldigt långtida relation med sina läsare och konsumtionen av tidningarna har blivit             

en tradition vilket till viss del förklarar varför så många svenskar läsar tidningar. På              

senare år har onlinetidningar och gratistidningar vuxit fram som alternativ till den förut             

pappersdominerade marknaden. Detta har lett till att marknaden till viss del           

diversifierats där vissa läsare föredrar papperstidningar och vissa föredrar         

onlinetidningar men vi tror inte att det revolutionerat marknadens struktur. Istället tror            

vi att så länge tidningarna kan behålla sin dominans om läsargrupperna så kommer             

marknaden fortsatt vara liknande den flaskhalstyp som den hittills varit. Så länge NT             

kan visa för sina annonsörer att de når ut till en majoritet av sin kommunbefolkning har                

vi svårt att se hur annonsörerna skulle känna att det finns alternativ till plattformen.  
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6.2.1 Tidningsdödens påverkan på NT 

Även om marknadsstrukturen kanske inte kommer ändras så påverkar tidningsdöden          

och läsarnas övergång till digitala medier NT. När läsarna överger          

tidningsprenumerationerna följer minskande upplagor och minskande annonsintäkter       

från de mest vinstbringande annonserna. Att läsarna ändå oftast stannat hos NT och             

bara konsumerar den online väger inte upp för de minskande annonsintäkterna och            

inkomstbortfall tycks därför oundvikliga. Papperstidningar innebär stora fasta utgifter         

med tryckerier och distribution som båda har omfattande stordriftsfördelar. Vi tror att            

när NTs prenumerationsbortfall blir så pass stort att det inte betalar de fasta             

kostnaderna så tvingas de tillslut övergå till enbart digital publicering. Carlsson tror att             

tidshorisonten för en sådan utveckling är tio år men det kan enbart spekuleras i. Sägas               

ska att vi funnit att det svenska tidningsläsandet även nu under tidningsdöden är             

markant högre än i andra delar av världen vilket kan tala för papperstidningens             

överlevnad är längre än befarat. Samtidigt har NT en internationellt sett liten upplaga             

och påverkas i långt större grad än utländska stortidningar vid läsarbortfall. Detta skulle             

kunna innebära att trots sin långa historia så får NT och liknande tidningar svårt i               

längden att bevara pappersversionen av sin tidning. Gratistidningarnas framväxt på          

senare år visar dock att det kan finnas en möjlig utveckling i en ännu mer               

annonsberoende version av tidningen, kanske som komplement till internettidningen. 

 

6.2.2 Hur ser framtiden ut? 

Både Carlsson på NT och vi tror att papperstidningen, åtminstone för de mindre             

tidningar, får svårt att fortsätta på marknaden så som hittills skett. Som sagt så gör höga                

fasta kostnader och förlorade stordriftsfördelar att papper får svårt att fortsätta,           

tidningarna själva däremot åtnjuter ett fortsatt starkt förtroende hos läsarna. Läsarna           

överger inte tidningarna utan bara den analoga plattformen till förmån för den mer             

moderna, anpassningsbara och snabba digitala tidningen. Samtidigt innebär det som          

sagt att de tappar den förhållandevis mest inkomstbringande plattformen då det är den             

som annonsörerna betalar bäst för. Den högre premien består dels i att mer forskning              
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finns på effekten men också på att digitala annonser har faktisk mindre effekt än              

analoga. För att tidningarna ska kunna få tillbaka de förlorade inkomsterna krävs alltså             

att de vidareutvecklar sina plattformar för att kunna ge annonsörerna mer av det de              

behöver. Då annonsörerna utgör den största inkomstkällan och läsarna i mångt och            

mycket konsumerar sin lokala tidning oavsett så länge deras relation inte missbrukar så             

är det framförallt för annonsörerna som plattformarna måste förbättras. NT, DN och            

SvD har alla tagit steg för att göra detta och för att kunna ge annonsörerna mer                

information och detaljstyrning av deras annonser. Detta tror vi är något positivt för             

tidningarnas framtid och för deras fortsatta förmåga att kunna tillhandahålla god           

journalistik till läsarna. Samtidigt måste tidningarna för att kunna behålla sina läsare            

erbjuda något unikt. För NT innebär det att deras lokala innehåll måste vara fortsatt i               

fokus men också att de måste utveckla en plattform som ger läsarna det de vill ha.  

6.2.3 Avslutande tankar 

För att avsluta, vad anser vi krävs för att tidningarna ska kunna ha en fortsatt levande                

marknad i ett framtida mediasverige? Mycket av de förändringar som tidningarna själva            

aviserat och genomfört stämmer väl ihop med den forskning som finns i fältet och det vi                

funnit i vår studie. Då annonsörerna är den i särklass största garanten för pengar på               

marknaden måste deras behov ständigt tillgodoses. Samtidigt är det i relationen med            

sina läsare som tidningarna skapar ett behov av dem som plattform och det är där fokus                

måste ligga. Appar som ger läsarna snabba nyheter i ämnen de är intresserade av,              

teknisk utveckling som fokuserar på en god läsupplevelse och anpassningsbarhet för           

olika teknik och läsintressen är alla saker som tidningarna bör hålla i åtanke. 

 

Den plats som den svenska tidningen intar i mediamarknaderna kommer fyllas men            

frågan är av vad. Om tidningarna följer den tekniska utvecklingen och spelar på den              

långa tradition som de har med läsarna så finns goda möjligheter att de finns kvar, om                

än kanske inte i pappersform även i framtiden. 

 

46 



 

6.2 Förslag på vidare studier 

Det första exemplet på en vore att återvända till Norrtälje om tio år och undersöka hur                

NT utvecklades och vad som hände med papperstidningen. Utöver detta vore en mer             

djupgående studie av de ändrade konsumtionsmönster som sker med         

generationsväxlingen då det tycks som om mycket material och många människor kan            

peka på att det händer. Vad det beror av och hur den nya generationen upplever det är                 

dock osäkert och inga studier vi funnit går verkligen in på djupet av hur dessa digitala                

konsumenter tänker och agerar på det personliga planet. Vidare vore det intressant att             

se om även äldre generationer börjar ta tills sig övergång till det digitala mediet och               

vilka effekter det skulle ha på den tekniska utvecklingen. 
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8 Bilagor 

8.1 Mejl 1 

Vad är den övergripande trenden för prenumeranter på Norrtelje tidning?  

Är den positiv eller negativ? 

     Vad tror du om varför? 

     Hur ser trenden ut för era e-prenumeranter?  

 

Vad tror du om utvecklingen av tidningsmarknaden nationellt? 

Tror du lokaltidningar skiljer sig från andra och i så fall varför?  

Hur tänker ni kring er hemsida? Behandlar ni den som en separat tidning? Ett              

komplement?   

 

8.2 Mejl 2 

Hur viktiga är lokalredaktionerna för er? TV4 har stängt ner sina och även             

Dalademokraten för inte så länge sedan. Tror ni att era lokalkontor i Hallsta och Rimbo är                

vitala för tidningen och i så fall, varför/varför inte? 

 

I Stampens årsredovisning för 2012 så nämns, väldigt kort, att "Ett ökat antal globala              

aktörer bygger upp en lokal förankring på morgontidningarnas traditionella marknader".          

Inget mer nämns om detta och jag undrar: 

 

Vet du vad det är för aktörer som avses och har du märkt detta i Norrtälje kommun?  

 

Slutligen en liten sakfråga: Hur ser förhållandet, ungefär, ut mellan annonskostnaden i            

tidningen respektive internet. Alltså hur mycket mer kan ni ta i papperstidningen            

gentemot online för motsvarande exponering. 

 

8.3 Mejl 3 

1. Hur ser ni på framtiden?  

   a. Hur tänker ni er att arbeta?  

   b. Vilka kommer vara de största förändringarna? 

   c. Kommer papperstidningen finnas kvar om 10 år? 
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d. Kommer ni ha betalväggar på hemsidan eller kommer den vara gratis? Hur mer               

kommer ni utveckla hemsidan?  

 

2. Vilka annonserar hos er?  

   a. Mest lokala eller större? 

   b. Någon skillnad mellan papperstidningen och internet? 

 

3. Hur sker kontakten med annonsörerna?  

   a. Samarbeten med andra tidningar eller själva? 

   b. Vilka gemensamma mål delar ni med annonsörerna? 

   c. Hur avspeglas annonsörernas önskemål i ert arbete? 
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