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Sammanfattning 
 
 
Tidningsbranschen är i dagsläget under stor press. Färre väljer att läsa nyheter i 
papperstidningsformat samtidigt som annonsmarknaden minskar. För att minska 
intäktsbortfallet väljer en del tidningar att införa betalväggar. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka studenters attityd gentemot betalväggar samt om attityden går 
att påverka. Arbetet bygger på teori om attityd. Empirin för detta arbete bygger på en 
enkätstudie. Slutsatsen är att studenters attityd gentemot betalväggar är negativ men 
påverkbar beroende på hur tidningar väljer att presentera införandet av en betalvägg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: papperstidning, betalvägg, attityd.  
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1. Problematisering  
 

Medier kallas för den tredje statsmakten och har till uppgift att granska riksdag och 

regering, som kommer innan i rangordningen. (Riksdagen.se, 2014) Denna situation 

har varit rådande sedan 1800-talet. (Björkman, 2014) Medier har därmed en stor och 

viktig roll i ett samhälle. De granskar makthavare och gör det möjligt för landets 

invånare att bilda sig en uppfattning om hur samhället styrs och utvecklas. Situationen 

håller just nu på att förändras då det råder en kris i tidningsbranschen. (Siles & 

Boczkowski, 2012. s. 1376) (Enström & Ohlsson, 2014. s. 3)1 En förändring i 

maktbalansen påverkar alla och innebär en försvagning av vår demokrati.  

  

Anledningen till krisen är att de tryckta upplagorna har fallit i stadig takt. Om man ser 

till dagspressen i allmänhet så startade den negativa upplageutvecklingen 1989. 

(Enström & Ohlsson, 2014. s. 22) Aftonbladet har tidigare annonserat att de skall 

spara 40 miljoner kronor och skära ned på 30-40 tjänster. (Resumé, 2014a) Även 

Expressen skall spara pengar och har gått ut med att cirka 60 tjänster kommer att 

försvinna. (Resumé, 2014b) Aftonbladets rörelseresultat 2013 sjönk med 9,3 % till 

264,6 miljoner kronor. Aftonbladets omsättning minskade med över 100 miljoner 

kronor. (Enström & Ohlsson, 2014. s. 46) Expressens rörelseresultat för 2013 blev 

78,1 miljoner kronor och sjönk därmed med 12,2 % jämfört med året tidigare. 

(Enström & Ohlsson, 2014. s. 47)  

 

Även om intäkterna från digital annonsering ökar så kan det inte ersätta bortfallet från 

tryckta tidningars annonser då de senare faller i en snabbare takt. (Journalisten.se, 

2014) Papperstidningen står för 70 % av Aftonbladets intäkter och för 55 % av den 

totala vinsten. För Expressen står print för 90 % av den totala försäljningen. 

Aftonbladet står för 30-40 % av den totala annonseringen online. (Enström & 

Ohlsson, 2014. s. 52) I podcasten MattssonHelin så gissar Jan Helin att Aftonbladets 

papperstidning överlever 20 år till och Thomas Mattsson tror att Expressens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Står!i!förordet!till!Dagspressens!ekonomi!2013,!skrivet!av!Åsa!Finnström.!
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papperstidning överlever så länge som den klarar av att bära sina kostnader själv. 

(MattssonHelin, 2013) Tidningshusen måste därmed få intäkter online som täcker 

kostnaderna för deras verksamhet.  

 

Det är inte till tidningarnas favör att vi befinner oss i en konjunktur som inte vill ta 

fart. (Enström & Ohlsson, 2014. s. 52) Sedan år 1970 har tidningars andel av 

annonsmarknaden minskat med en tredjedel. Forskare menar på att finanskrisen 2008 

har påverkat annonsförsäljningar avsevärt för tidningar. (Siles & Boczkowski, 2012. 

s. 1377) Under två år i följd har den svenska annonsmarknaden minskat. Företag och 

organisationer i Sverige lägger nu lika mycket på annonser som de gjorde under år 

2000. (Enström & Ohlsson, 2014. s. 52) Därmed måste tidningarna söka efter andra 

tillvägagångsätt att lösa intäktsproblemet än enbart annonser. Stefan Melesko drog en 

slutsats för fem år sedan att jakten på nya affärsmodeller kommer att fortsätta för 

tidningsbranschen. (Melesko, 2011. s. 154) Han förstod nog inte då hur rätt han skulle 

få.  

 

Denna situation är inget som är unikt för den svenska tidningsmarknaden. (Siles & 

Boczkowski, 2012. s. 1376) Med anledning av detta har tidningar runt om i världen 

börjat prova olika betallösningar för att ta betalt för nyheter online. Under år 2012 

hade ungefär 10 % av alla dagstidningar infört en betalvägg eller en 

prenumerationstjänst. (Vara-Miguel et al, 2014. s. 150) Enligt Aftonbladets 

chefredaktör Jan Helin så har tidningsbranschen inställningen att många nu väljer att 

testa betalväggar. Därmed skall ingen komma i efterhand och säga att man inte 

testade även om det senare visar sig att ta betalt för nyheter online inte är en lönsam 

strategi. (MattsonHelin, 2014)  

 

Det råder delade åsikter om betalväggarnas vara eller icke vara. Under maj 2014 

läckte en intern rapport från New York Times (NYT) ut. Den handlade om hur 

tidningen skall lyckas i det nya klimatet. Rapporten nämner att betalväggen har gett 

NYT finansiell stabilitet sedan de blev mer digitalt utvecklade. (Innovation, 2014. s. 

4) Trots detta så väljer Olle Lidbom i en artikel att se på det som betalväggens död då 

rapporten endast väljer att nämna betalvägg tre gånger under sina 96 sidor. (Lidbom, 

2014. s. 52) Det är ett bra exempel på hur den rådande debatten ser ut.  
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År 2013 genomfördes en utvärdering av Wall Street Journals (WSJ) betalvägg. Den 

studien kom fram till att betalväggar eventuellt kan fungera för prestigefulla tidningar 

inom specifika ämnen, men forskarna var osäkra på om betalväggar även kan fungera 

för mer generella tidningar. (Vara-Miguel et al, 2014. s. 160)  

 

Hsiang Iris Chyi genomförde under år 2010 en undersökning bland 767 vuxna 

amerikaner som använder sig av internet. Den kom fram till att ytterst få var beredda 

att betala för nyheter online. Undersökningen visade även att internetanvändare var 

villiga att betala mer för print och dessutom även en större summa i jämförelse med 

online. Författarens slutsats blev att print skall vara kärnprodukten eftersom att online 

inte kommer att kunna generera de intäkter som krävs. (Chyi, 2012. s. 240-242) 

 

En undersökning i Hong-Kong visade att endast 1% av populationen prenumererade 

på någon avgiftsbelagd onlinenyhetstjänst. 78 % av de som ej prenumererade såg det 

som osannolikt eller väldigt osannolikt att de skulle välja att betala för nyheter online. 

Det finns en skillnad i viljan att betala för print och online då fler är villiga att betala 

för print. (Chyi & Yang, 2009. s. 597) En annan undersökning kom fram till att 

svårigheten ligger i att få personer att betala för någonting som tidigare har varit 

gratis. (Collins et al, 2013. s. 69) 

 

Enligt dessa undersökningar så ser inte framtiden ljus ut för tidningshusen i allmänhet 

och betalväggar i synnerhet. Detta arbete undersöker studenter i Sverige för att se hur 

deras attityd är gentemot betalväggar.  

 

1.1 Frågeställning 

 

Vad är studenters attityd gentemot betalväggar på internet och går deras attityd att 

påverka? 

 

1.2 Syfte 

 

Tidningar i Sverige har just nu stora utmaningar med anledning av internets påverkan 

på hur vi konsumerar nyheter. Trots att upplagorna av papperstidningarna faller så 
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måste tidningshus fortfarande ha intäkter som täcker kostnaden för deras verksamhet. 

Just nu är olika former av betalväggar den lösning som testas av olika tidningshus. 

Detta arbete ämnar undersöka studenters attityd gentemot denna lösning. Detta arbete 

kan i och med det visa på studenters attityd gentemot tidningshusens nuvarande 

lösning på problemet med minskade intäkter. Uppsatsen kommer att kunna visa om 

studenters attityd följer de undersökningar som nämndes i problematiseringen eller 

om de besitter en annan attityd.  
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2. Branschen 
Här beskrivs situationen för svenska tidningar i dagsläget. Det presenteras även en 

tidigare studie inom samma ämne. 

 

2.1 Situationen för tidningarna i Sverige 

2.1.1 Fallande printupplagor 

 

Kvällspressens tryckta upplagor nådde all time high år 1990. De nådde då ut till 

ungefär 40 % av landets invånare. (Jalakas & Wadbring, 2014. s. 164) 

Det var ungefär samtidigt som Aftonbladet lade ut kulturdelen på internet, som ett 

komplement till papperstidningen. När dotcom-boomen rådde under det senare 90-

talet så ansåg de flesta tidningar att man skulle finnas på internet. Tanken då var att 

annonsintäkter skulle kunna finansiera verksamheten. Det naturliga var då att göra 

internetsajterna gratis. (Mart Ots. s. 66)  

Det är inte i närheten av hur situationen ser ut nu. År 2013 visade en undersökning att 

ca 10 % läser en kvällstidning i pappersformat. Den andel som övergav 

papperstidningsläsandet slutade inte att intressera sig för nyheter, utan de bytte 

plattform. Kvällspressen når nu lika många läsare som under rekordåren med 

anledning av deras välbesökta hemsidor. (Jalakas & Wadbring, 2014. s. 164)  

Idag är det endast 5 % av kvällstidningarnas läsare som endast använder sig av 

papperstidningen. (Jalakas & Wadbring, 2014. s. 165)  

Mellan åren 1998 - 2013 så har ökningen av regelbundna läsare av kvällsspress online 

ökat från 8 % till 35 %. Under denna tid har online tagit platsen som den primära 

källan för kvällstidningsnyheter framför print. (Färdigh & Westlund, 2014. s. 179)  

Personer under 30 år har visat sig värdera digitalt innehåll till ett högre värde än vad 

äldre personer gör. (Mart Ots, 2014 s. 68) 
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2.1.2 Ta betalt online 

 

I Sverige så finns det i allmänhet tre modeller som tidningar använder sig av för att ta 

betalt online. (Jalakas & Wadbring, 2014. s. 168) Dessa tre olika utformningar av 

betalväggar är följande:  

 

Hård betalvägg - Ingen tillgång till innehåll om man inte betalar för en prenumeration.  

 

Freemium modell - Man har tillgång till vissa artiklar gratis och för annat innehåll 

krävs betalning i form av en prenumerationsavgift. Aftonbladet Plus är ett exempel på 

detta.  

 

Frekvensmodellen - Ett visst antal artiklar är gratis. När det antalet är uppnått så 

måste man betala för att kunna läsa vidare. Svenska Dagbladet använder sig av denna 

modell.  

 

Om inte tidningar ska kunna ta betalt för innehåll online så måste annonsering bära 

verksamheten. För kvällstidningarna har onlineannonseringens intäktsandel stigit från 

30 % till 50 % från år 2008 till 2013. Om man ser till storstadsmorgontidningarna så 

är statistiken från 9 % till 15 %. (Jalakas & Wadbring, 2014. s. 168) Det bör dock 

nämnas att för morgontidningarna så har andelen annonsintäkter minskat samtidigt 

som onlineannonseringens andel har ökat. Det innebär att totalt så har intäkterna från 

online varit densamma under en tid. (Jalakas & Wadbring, 2014. s. 169) 

För Dagens Nyheter blev 2013 ett historiskt år. Försäljningen av papperstidningar 

utgjorde en större del av omsättningen än annonsförsäljning. (Enström & Ohlsson, 

2014. s. 52) 

 

Jonathan E. Cook och Shahzeen Z. Attari genomförde en undersökning om hur New 

York Times (NYT) påverkades när de införde en betalvägg. Starkt berättigande är en 

viktig del för att kunna ta betalt för innehåll. (Cook & Attari, 2012. s. 682) De nämner 

dock att även om personer kan acceptera prishöjningar med hänvisning till 

berättigande, så är det en annan sak att börja betala för någonting som tidigare har 
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varit gratis. Personer kan då välja att värdera produkten som mindre värd, hitta andra 

alternativ, eller försöka komma runt det på andra vis. (Cook & Attari, 2012. s. 682-

683) Studien som de genomförde frågade respondenterna om deras beteende, attityd 

och intentioner. Studien visade att 65% inte kommer att betala för NYT 

onlineinnehåll. (Cook & Attari, 2012. s. 683) Anledningarna de angav var priset samt 

tillgång till gratis nyheter på annat håll. (Cook & Attari, 2012. s. 684) Det visade att 

de undersöktas intentioner och hur de faktiskt handlade när NYT införde betalvägg 

stämde överens med 92%. När respondenterna fick motiveringen att betalväggen 

infördes med anledning av att utan den så skulle NYT gå i konkurs så ökade 

betalningsviljan. Samtidigt så visade det sig att betalningsviljan sjönk när 

motiveringen var finansiell stabilitet. (Cook & Attari, 2012. s. 686)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
!
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3. Teori 
Här presenteras den teori som skall användas för att undersöka studenternas attityd. 

Avsnittet börjar med vilken definition av attityd som används för att senare presentera 

teori om attityd. 

 

3.1 Attityd 

 

När en person väljer en produkt så är attityd en psykologisk del i den processen. 

(Shiffman et al, 2010. s. 82) Detta arbete kommer att undersöka den delen.  

 

3.1.1 Definition  

 

Det finns olika definitioner av attityd. Enligt Nationalencyklopedin så använde sig 

Darwin av ordet attityd när han beskrev vad som skilde arters specifika uttryck för 

känslor. Något yttre eller ett beteende som kan observeras var hans definition av 

attityd. Andra använder sig av definitionen att attityd är något inre eller mentalt som 

ej är direkt iakttagbart, men som har påverkat t.ex. tänkandet. Inom socialpsykologin, 

samt andra vetenskaper, definierar man attityd som en varaktig inställning som har 

byggts upp av tidigare erfarenheter och som uttrycker sig i att man är för eller mot 

någonting. (Rosén, 2015) Detta arbete kommer att använda sig av den senare 

definitionen. 

 

3.1.2 Teorin om planerat beteende (TPB)2 

 

Eftersom att detta arbete ämnar undersöka varför så många väljer att låta bli att betala 

för nyheter online så används teori som beskriver vad som avgör en människas 

beteende. TPB används för att undersöka detta. Teorin har stort stöd av empiriska 

bevis. (Ajzen, 1991. s. 179)  

Denna teori grundar sig i antagandet att människor vanligtvis beter sig på ett 

förnuftigt sätt. När de ställs inför ett val så tar de tillgänglig information i beaktande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Theory!of!planned!behaviour!
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och direkt eller indirekt så överväger de konsekvenserna av deras handlingar. En 

persons avsikt att agera efter ett visst handlingssätt är den största bestämmande 

faktorn för det beteendet. (Ajzen, 1988. s. 117) Denna teori består av olika delar som 

presenteras i kommande avsnitt.  

 

3.1.2.1 Attityd gentemot ett handlingssätt  

 

Detta handlar om individens positiva, eller negativa, utvärdering om ett visst 

handlingssätt. (Ajzen, 1988. s. 117) Attityd gentemot ett handlingssätt bestäms av 

individens utvärdering av olika utfall som kommer av ett visst beteende och styrkan i 

dessa utvärderingar. (Ajzen, 1988. s. 120). Ett exempel kan vara en person som vill 

uppvisa beteendet att bli prenumerant på en tidning. Utfallen som då värderas skulle 

kunna vara att individen kommer vara uppdaterad om vad som händer i världen. 

Personen skulle också kunna vara med i fler diskussioner då den får mer kunskap.  

Det skulle också kunna vara så att kaffet blir mer njutbart på morgonen tillsammans 

med en färsk tidning. Individer avser att uppträda på ett särskilt vis om de ser att detta 

uppträdande är positivt. Motsatsen gäller också då individer är mindre villiga att 

uppträda på ett särskilt vis om det upplever det som negativt. (Ajzen, 1988. s. 117) 

 

3.1.2.2 Subjektiva normer  

 

Subjektiva normer handlar om hur en individ tror att specifika personer i dennes 

närhet eller grupper kommer att acceptera eller motsätta sig ett beteende.  

Personer tenderar att uppvisa ett beteende som accepteras av de personer som de vill 

följa. Individer har ett visst beteende med anledning av att personer i dess närhet 

accepterar detta. Dessa personer kan vara alltifrån föräldrar, arbetskamrater, vänner 

till revisorn. Individen vill inte att dessa personer skall tycka något negativt om hens 

handlingssätt. Detta leder också till att om en person uppvisar ett beteende som inte 

accepteras dem så kommer subjektiva normer uppmana till att sluta med beteendet. 

(Ajzen, 1988. s. 121)  
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Det går att mäta subjektiva normer genom att låta respondenten bedöma hur troligt det 

är att personer i dennes närhet skulle godkänna ett särskilt beteende. (Ajzen, 1988. s. 

121) 

 

3.1.2.3 Intention 

 

Dagliga beteenden är i stort sett under viljemässig kontroll. Med det menas att en 

individ kan utföra ett beteende om den så önskar. En individ kan också låta bli att bete 

sig på ett särskilt vis, om den väljer så. (Ajzen, 1988. s. 112) Förekomsten av 

viljemässig kontroll är ett resultat av avsiktliga försök gjorda av en individ. De formas 

på detta vis:  

Avsikter antas fånga upp faktorer som har en påverkan på beteenden. Det kan visa på 

hur hårt människor är beredda att vilja försöka för att uppnå ett visst beteende.  

Dessa intentioner stannar inom individen fram tills dess att tiden är inne för individen 

att återge dem i handling. Förutsatt att beteende är under viljemässig kontroll så 

kommer individens försök till handling att resultera i det som var intentionen. (Ajzen, 

1988. s. 113)  

 

Om en individs intention gentemot ett beteende är stark så finns det stor anledning att 

förvänta sig att den personen faktiskt kommer att anamma det beteendet. (Ajzen, 

1988. s. 127) En generell regel är att desto mer gynnsam attityd och subjektiva 

normer är gentemot ett handlande och ju större den upplevda kontrollen är, desto 

starkare ska individens intentioner vara att handla på ett särskilt vis. (Ajzen, 1988. s. 

132-133)  

 

Däremot går det inte att alltid förutspå handlingar efter en individs intentioner. 

Intentioner kan förändras över tid. Ett längre tidsintervall gör det mer troligt att något 

kommer påverka en individs intentioner och därmed även dess beteende och 

handlingar. Det kan vara så att ny information eller en händelse påverkar en individs 

intention så till den grad att beteendet ändras. Individens beteende påverkas då av 

individens senaste intention oavsett vad de tidigare intentionerna var. (Ajzen, 1988. s. 

115)   
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Grunden för intentioner är attityd gentemot ett handlingssätt och subjektiva normer. 

Beroende på vilken intention det handlar om så har de olika stor betydelse. Det kan 

också vara så att deras påverkan på intention påverkar olika mycket beroende på 

vilken personlighet en person har. (Ajzen, 1988. s. 117)   

 

3.1.2.4 Upplevd kontroll över ett handlande 

 

Upplevd kontroll över ett handlande korrelerar starkt med det aktuella uppförandet. 

Som en generell regel går det att säga att individer tenderar att utföra ett beteende i 

den utsträckning som de har förtroende och förmåga att klara av det. (Ajzen, 1988. s. 

107) Detta handlar om faktorer som individer har, eller inte har, som kan försvåra 

eller underlätta det önskade beteendet. Personer som tror att de ej besitter de 

färdigheter eller förmågor som krävs för ett beteende kommer inte heller kunna skapa 

en stark intention om att utföra det beteendet. Detta gäller även om de har en bra 

attityd gentemot detta beteende. (Ajzen, 1988. s. 133-134) 

 

Dessa faktorers grund finns i individens tidigare erfarenheter, men också 

andrahandsinformation som hen har fått från bekanta och vänners erfarenheter. Det 

kan också handla om andra faktorer som underlättar eller försvårar den upplevda 

möjligheten att agera på önskat vis. Desto mer nödvändiga resurser och möjligheter 

en individ anser att den besitter, och desto mindre hinder de upplever, desto större är 

deras upplevda kontroll över beteendet. (Ajzen, 1988. s. 125)  

 

Vi har inte alltid möjlighet till fullständig frivilligt beteende. Om en individ uppnår ett 

särskilt beteende så kommer det inte att endast vara beroende av intentioner utan även 

av individens möjligheter att tillskansa sig medel och ta vara på möjligheter. Detta 

gäller de flesta beteendena. (Ajzen, 1988. s. 127) Det kan handla om att starta en 

digital prenumeration hindras med anledning av avsaknad av internet eller kunskap 

om hur man betalar.  

 

Upplevd kontroll över ett handlande kan påverka ett beteende indirekt, via intentioner, 

eller direkt då det delvis kan anses vara ett substitut för en måttstock på faktisk 

kontroll. Upplevd kontroll över ett handlande och beteende uppstår endast när det 
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finns enighet mellan en individs uppfattning om mängden kontroll och den faktiska 

mängden kontroll över ett beteende. (Ajzen, 1988. s. 134) 

 

Man kan mäta upplevd kontroll över ett handlande genom att fråga personer om de 

upplever att de är kapabla att agera efter ett önskat handlingssätt. (Ajzen, 1988. s. 

135)  

 

3.2 Sammanfattning teori 

 

 

En individ utvärderar alltid sin attityd gentemot ett handlingssätt. Om attityden är 

positiv kommer individen att vilja uppvisa det beteendet. Subjektiva normer påverkar 

individer genom personer den vill följa. Dessa normer visar acceptans gentemot vissa 

beteenden och icke-acceptans mot andra. En individ vill uppvisa ett beteende som 

accepteras av personer i dennes närhet.  

Denna teori visar att attityd gentemot ett handlingssätt och subjektiva normer skapar 

intentioner hos en individ. Om intentionerna är tillräckligt starka och rätt tillfälle 

dyker upp så kommer individen att översätta detta till handling. Både intention och 

handling påverkas av upplevd kontroll över ett handlande. Så länge det inte är ett 

fullständigt frivilligt beteende så kommer det att finnas faktorer som individen inte 

kan påverka.  

 
(Källa figur: A Comparison of the Theory of Planned Behavior and the Theory of 

Reasoned Action. Madden et al. 1992)  
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4. Metod 
Här beskrivs hur processen med denna uppsats har gått till.  

4.1 Insamlingsmetod  

 

För att besvara frågeställningen för denna uppsats så används en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning. Detta eftersom att resultatet från en 

enkätundersökning gör att man kan generalisera detta över en population vilket 

frågeställningen kräver. (Saunders et al, 2012. s. 178), 

Den data man får av en enkätundersökning är ej så omfattande som andra 

tillvägagångsätt att samla in data. (Saunders et al, 2012. s. 178) Att besvara 

frågeställningen med en kvalitativ studie hade varit vanskligt. En kvalitativ studie 

hade kunnat få ut mer specifik information men svaren hade då endast speglat den 

intervjuades preferenser. Eftersom att problemet för tidningar är att det har svårt att få 

betalt så är det intressant att få ett så stort urval som möjligt som speglar eventuella 

kunder och icke-kunder. Mitt val av kvantitativ metod genom en enkätundersökning 

styrks också av att vetenskapliga artiklar har använt denna metod. (Chyi, 2012) (Chyi 

& Yang, 2009) 

 

4.2 Källor 

 

Jag började med att läsa på om vad tidigare forskning har kommit fram till. Detta för 

att se vad som tidigare har studerats samt vilken samlad kunskap det finns inom det 

ämne som skulle undersökas. Arbetet är skrivet med en deduktiv forskningsmetod 

(Saunders et al, 2012. s. 145-146) där jag utgår ifrån tidigare teori och applicerar det 

på ett aktuellt problem. Uppsatsen behandlar teori om attityd. Ett kapitel i arbetet 

presenterar även information om branschen. Dessa delar är baserad på böcker, 

publicerade vetenskapliga artiklar samt rapporter. Rapporterna har varit till hjälp för 

att få en uppfattning om den rådande situationen på den svenska marknaden. De 

vetenskapliga artiklarna som detta arbete använder sig av har studerat andra länder, 

men går ändå att applicera på andra marknader än de som har studerats.  

Detta arbete använder sig av litteratur som tidigare arbeten och artiklar har använt sig 

av. Jag läste sedan flera publikationer av samma författare för att få en bild av vad 
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som passade in i denna uppsats. Betalväggar är ett sådant område där mycket kan 

hända på kort tid då det har med teknik att göra. Därför har jag övervägt varje val av 

artikel om den fortfarande är aktuell även om den skrevs för ett antal år sedan. De 

som har valts finns det relevans i. 

 

4.3 Målgrupp  

 

Uppsatsens målgrupp motiveras med att det är den målgrupp där jag har möjlighet att 

få flest antal respondenter. Det är även så att studenter är framtidens konsumenter. 

Många av dem som har besvarat enkätundersökningen har använt sig av både 

papperstidning och internet för att ta del av nyheter. Detta eftersom att majoriteten av 

de som studerar vid universitet just nu tillhör generationen som växte upp när internet 

kom till.  

 

4.4 Förstudie 

 

Först skickades enkäten ut till två personer för att se att den gav svar på de frågor som 

var ämnat samt för att se om respondenterna förstod frågorna på korrekt vis. Det är 

även en fördel att låta någon annan testa enkäten för att eventuellt upptäcka språkfel. 

Det ändrades ingenting med anledning av denna förstudie. Ingen av dem som testade 

enkäten upptäckte felet i fråga 20. Felet är specificerat i Bilaga 1. När felet upptäcktes 

lades texten som visas i bilagan till. Någon större påverkan på respondenterna lär 

detta fel ej haft då det är ett uppenbart fel och är svårt att misstolka.  

 

4.5 Val av frågor  

 

Det är viktigt att överväga hur man ställer frågorna i en enkätundersökning då man ej 

har någon möjlighet till att ställa följdfrågor. Det är också viktigt att ta i beaktande att 

frågorna man ställer kan besvara ens frågeställning. (Saunders et al, 2012. s.417)  

 

Fråga 1-3 är bakgrundsfrågor med hänvisning till de vanligaste registervariablerna i 

Enkätenhetens undersökningar. (Statistiska Centralbyrån, 2004. s. 8)  
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Fråga 4-5 är till för att se hur erfaren respondenten är av den teknik som används för 

att läsa nyheter på annat vis än i papperstidning. Dessa frågor går att koppla till 

kontroll över ett handlande.  

Fråga 6 ställdes för att ha möjligheten att kunna undersöka om nyhetsintresse har 

någon påverkan på vilket beteende som i slutändan uppvisas. Uppsatsen kommer 

dock inte att behandla denna fråga då det krävs mer journalistiskt fokus för att kunna 

genomföra en analys.  

Fråga 7 ställdes med anledning av att se hur många av studenterna som hade provat på 

en prenumeration. Frågorna 8 och 9 ställdes för att kunna fördela hur många som 

fortfarande var prenumeranter när undersökningen ägde rum samt hur tillfredsställda 

de var med tjänsten. Dessa frågor svarar på hur beteendet såg ut bland studenterna.  

Tanken var att arbetet skulle fokusera en del på innehåll och hur det påverkade 

attityden, men då detta är en uppsats i företagsekonomi så valde jag bort den idén. 

Därmed fyllde fråga 10 ingen funktion för denna uppsats.  

Fråga nummer 11 ställdes för att mäta studenternas intention. Jag valde en 

tidshorisont som var relativt kort då det är så att ju längre tid man mäter intentionen 

på desto mindre relevant blir svaret. Detta då ett längre tidsintervall gör det mer troligt 

att något kommer påverka en individs intentioner som kan påverka det slutgiltiga 

beteendet. (Ajzen, 1988. s. 115)   

Frågorna 12-15 ställdes med anledning av att mäta subjektiva normer. Då frågorna 

behandlar två olika tidningar, en kvällstidning och en dagstidning, så kan de även visa 

på skillnader i subjektiva normer mellan inriktning på tidning. Frågan är inspirerad av 

hur Icek Ajzen lär ut att det går att mäta subjektiva normer. (Ajzen, 1988. s. 121) 

Frågorna 16-17 används heller inte i detta arbete. Bakgrunden till att de ställdes var 

för att arbetet skulle behandla pris och hur pris påverkar attityden gentemot 

betalväggar. Detta är dock något som förmodligen inte skulle tillföra någonting nytt 

då tidningshusen besitter stor kunskap om vilket pris de ska använda sig av. Denna 

fråga var inspirerad av det arbete som Hsiang Iris Chyi genomförde i sin artikel 

Paying for What? How Much? And Why (Not)? Predictors of Paying Intent for 

Multiplatform Newspapers. Detta med anledning av att ge frågan mer legitimitet om 

den skulle ha använts.  

Fråga 18 ställdes för att mäta attityden gentemot objektet. Detta är inte någonting som 

teorin behandlar då TPB innefattar attityd gentemot ett handlingssätt. Frågan ställdes 
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ändå för skulle det visa sig att medelvärdet på frågan blev väldigt negativ så är det 

förmodligen inte betalväggarna som är största problemet.  

Fråga 19-20 behandlar attityd gentemot ett handlingssätt. Detta då de man får anta att 

de undersökta studenterna inte vill att sin favorittidning skall gå i konkurs. Därmed 

kan man se om de kan tänkas ändra sin attityd gentemot handlingssättet, dvs börja 

prenumerera, om det är konkurshot som är anledningen till införandet av en betalvägg 

gentemot om det är vinst. Denna fråga visar även på om studenters attityd går att 

påverka. Frågorna var inspirerade av de frågor som Jonathan E. Cook och Shahzeen 

Z. Attari ställde i sin artikel Paying for What Was Free: Lessons from the New York 

Times Paywall. Artikeln användes dels för att den uppvisade ett intressant resultat 

men även för att ge undersökningen mer legitimitet. Legitimiteten skapas då frågan 

har används tidigare inom forskning. Dock så ställde de frågan på engelska, så min 

översättning till svenska kan ha påverkat legitimiteten i svaren negativt.  

Fråga 21 behandlar upplevd kontroll över ett handlande. Frågan är inspirerad av hur 

Icek Ajzen i boken Attitudes, Personality and Behaviour lär ut att man kan ställa 

frågor om upplevd kontroll över ett handlande. Jag valde att inte ställa frågan "Om 

studenterna är kapabla att agera efter ett önskat handlingssätt" utan ställde den mer 

indirekt med exempel för att de skulle förstå vad som efterfrågades. (Ajzen, 1988. s. 

135) Anledningen till det var för att undersöka om det fanns hinder. Syftet var inte att 

undersöka vilka hinder som fanns.   

Fråga 22 behandlar hur mycket människor i de undersöktas omgivning påverkar vid 

valet av prenumeration. Därmed kopplas denna fråga till subjektiva normer.  

Fråga 23 undersöker om det finns ett behov för produkten. Frågan går att koppla till 

intention. Frågan är även intressant då den kan besvara intresset för produkten i 

synnerhet. Skulle det visa sig att det inte finns något intresse så spelar betalväggens 

vara eller icke vara mindre roll.  

Fråga 24 ställs med anledning av att undersöka upplevd kontroll över ett handlande. 

Många digitala prenumerationers system fungerar på liknande vis idag.  

 

Frågorna har sedan valts ut för att kunna analyseras med den teori som denna studie 

använder sig av. Majoriteten av frågorna är ställda för att kunna besvara någon del 

inom TPB.  
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En del frågor använder sig av numeriska bedömningsskalor vilket kan användas för 

att mäta attityder. (Saunders et al, 2012. s. 438) Anledningen till att skalorna blev 

utformade enligt 1-5 är att många använder en mobil för att besvara frågorna och 

använde man en större skala så blev formuläret ej användarvänligt i mobiler.  

 

4.6 Urval 

 

Enkäten förmedlades via internet till ett icke-slumpmässigt urval. Det finns två 

anledningar till att det gjordes ett icke-slumpmässigt urval. Den första är att det fanns 

begränsat med tid för detta arbete. Andra anledningen är att uppsatsen har studenter 

som målgrupp och för att få ett så stort urval som möjligt så valde jag att sprida min 

enkät i forum där många är studenter samt direkt till personer som studerar. 

Spridningen av enkäten skedde via mina personliga kanaler i sociala medier. Eftersom 

att jag både aktivt hörde av mig till personer samt skickade två tweets i syfte att få 

respondenter så är det svårt veta antal bortfall. Hur många som har svarat med 

anledning av tweetsen går ej att besvara, men till dem som jag har hört av mig aktivt 

till så har tre personer hört av sig i efterhand då enkäten var stängd samt att fyra 

stycken valde att inte svara.  

Enkäten skapades med hjälp av Google docs. Den var online på internet mellan den 

22 december 2014 och 4 januari 2015.  

 

4.7 Reliabilitet och Validitet  

 

Med reliabilitet så åsyftas det om studien visar på konsekventa resultat i den data man 

har samlat in och analyserat. Graden av reliabilitet avgör om arbetet skulle ge samma 

resultat om en annan person genomförde en liknande studie med samma 

frågeställning. (Saunders et al, 2012. s. 192)  

För att förbättra studiens reliabilitet så fick två personer testa enkäten innan den 

gjordes öppen för alla. Detta med anledning av att kunna prata med dessa om hur de 

tolkar frågorna samt om de kunde upptäcka några stavfel som kan förvirra 

respondenten. Reliabiliteten ökar också då en del frågor har inspirerats av 

vetenskapliga artiklar. De andra frågorna har jag formulerat utifrån den teori jag 
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använt på ett så konkret vis som möjligt. Det sista som påverkar reliabiliteten positivt 

är att tidigare vetenskapliga undersökningar inom detta område har använt sig av en 

kvantitativ metod.  

 

Det icke-slumpmässiga urvalet gör det relevant att ställa sig frågan om det går att 

generalisera resultatet över en population eller om resultatet endast belyser hur mina 

vänner och bekanta står inför de ställda frågorna. En stor andel av respondenterna 

härstammar ifrån Dalarna vilket är mitt hemlän. Trots detta anser jag inte att det 

sänker urvalet allt för mycket då det finns en nästan lika stor andel från Stockholm. 

 

Validitet åsyftar till om resultatet som detta arbete kommer fram till går att 

generalisera på andra grupper. (Saunders et al, 2012. s. 194) Eftersom studenter är 

gruppen som har undersökts så går det inte att applicera på andra grupper som är olika 

studenter. En stor del av de som har svarat på enkäten studerar vid Uppsala 

universitet. En inte obefintlig andel studerar vid andra universitet. Detta är inte mätt i 

en bakgrundsfråga utan detta vet jag med anledning av det icke-slumpmässiga urvalet. 

Detta ger arbetets resultat en bättre chans att kunna appliceras på studenter vid olika 

universitet och högskolor i Sverige.  

Intern validitet undersöker orsakssambandet mellan två variabler. (Saunders et al, 

2012. s. 193) Det går att se på TPB som olika variabler som i sin tur sedan påverkar 

intentioner för att sedan leda till ett beteende. Interna validiteten försämras då jag inte 

har valt oberoende variabler i form av olika attribut som kan påverka attityd. Hade jag 

gjort det hade det gått att statistiskt mäta signifikansen i svaren från enkäten.  

 

4.8 Metodkritik  

 

Denna studie använder sig inte av triangulering. Med triangulering menas att man 

använder olika tekniker för datainsamling i samma rapport. Det används med 

anledning av att minska risken för att man missförstår den data man har samlat in. 

(Saunders et al, 2012. s. 179) I sådana fall skulle enkätundersökningen kompletterats 

med semi-strukturerade intervjuer. Detta hade kunnat hjälpa mig både före och efter 

enkätundersökningen. Före datainsamlingen hade det kunnat hjälpa mig att ställa mer 

korrekta frågor. Efter det att datan samlats in via enkäten hade semi-strukturerade 
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intervjuer kunnat hjälpa till att förklara svaren mer ingående. (Saunders et al, 2012. s. 

377) 

Med anledning av att undersökningen har 104 respondenter så finns det osäkerhet i 

om enkäten ger korrekt svar för populationen som den undersöker. För att vara nära 

en normalfördelning krävs minst 30 respondenter. (Saunders et al, 2012. s. 265-266) 

Det finns inte heller någon garanti att alla 104 personer har tolkat frågorna på samma 

vis eller att de har tolkat dem på det sätt som jag avsåg. Under reliabilitet och validitet 

skrev jag vad som har gjorts för att undvika misstolkningar. Frågorna som har 

inspirerats av vetenskapliga artiklar var på engelska, och det kan ha skett en 

förändring så att frågan tolkas på ett annorlunda vis med min svenska översättning.  
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!
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5. Empiri 
Här presenteras resultatet av min enkätundersökning. Först presenteras 

bakgrundsinformation för att ge en uppfattning om respondenterna som valde att 

svara. Efter bakgrundsinformationen presenteras svaren i samma ordning som teorin 

behandlar TPB. Alla frågor går att läsa i sin helhet i Bilaga 1.  

 

5.1 Bakgrundsinformation 

 

Detta avsnitt har som uppgift att beskriva vilka personer som har valt att svara på min 

enkät. Enkäten använde kön, ålder och landskap som bakgrundsfrågor. Till det 

adderades frågor om datorvana, internetvana och nyhetsintresse.  

Totalt så svarade 104 personer på undersökningen. Könsfördelningen blev väldigt 

jämn då 55 män och 49 kvinnor valde att svara på enkäten.  

 

Åldersfördelningen såg ut som nedan.  Att det är så få respondenter som är 30 år eller 

äldre är inte så konstigt då detta arbete ämnar undersöka studenter vid högskolor och 

universitet, och vid 30 års ålder eller över så har de flesta tagit sin examen. Däremot 

blev fördelningen mellan ålderskategorierna "20-24" och "25-29" väl fördelade. 

Enkäten innehöll en kategori som var 15-19, men ingen av respondenterna var i den 

åldern. En trolig anledning till det är att urvalet till denna enkät skedde med ett icke-

slumpmässigt urval, och jag har inga vänner eller bekanta som är i den åldern.  

 
 

58,!56%!

43,!41%!

3,!3%!

Ålder!

20J24!

25J29!

30<!
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Länsfördelningen blev inte jämn. Majoriteten av de som svarade kommer ifrån 

Dalarna, Uppsala eller Stockholm. Andelen som var från Dalarna var 24 %, och för 

Uppsala och Stockholm var andelen 30 % respektive 22 %. Det är inte nödvändigtvis 

den stad som de studerar i. Anledningen till den fördelningen är att jag har vuxit upp i 

Dalarna och umgås för tillfället mest med personer som har vuxit upp i Uppsala. 

Stockholm är Sveriges största stad och därmed är det rimligt att många respondenter 

kommer därifrån. 

 

36 % av respondenterna svarade att de någon gång har provat på en prenumeration.  

Om man ser till hur många av dem som anser att produkten var tillfredsställande så 

var det 65 % som svarade att så var fallet.  

Endast 9 personer, dvs. 24 %, av alla som svarade att de någon gång har provat på en 

prenumeration var prenumeranter vid svarstillfället. Det är 9 % av alla som valde att 

svara på enkäten.  

 

Tyvärr så går det inte att urskilja någon markant skillnad på svaren med hjälp av 

bakgrundsfrågorna.  

 

5.2 Attityd gentemot ett handlingssätt 

  

För att mäta attityd så ställdes det tre frågor. En fråga användes för att mäta 

respondenternas inställning till deras favorittidning, och två för att mäta attityd 

gentemot betalväggar. De senare frågorna ställdes därmed för att kunna besvara 

attityd gentemot ett handlingssätt.  
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För att mäta attityd till respondentens favorittidning så ombads de att på en skala 1-5 

rangordna deras inställning. Ett stod för väldigt negativ och fem stod för väldigt 

positiv. Medelvärdet för den frågan blev 4,0 vilket får anses vara en positiv inställning 

som helhet till favorittidningen.  

 

För att mäta attityd gentemot gentemot ett handlingssätt så ställdes två frågor. Första 

frågan handlade om hur de påverkas om de får reda på att betalväggen införs i syfte 

att öka tidningens vinst. Den andra frågan undersökte om respondenternas stöd 

förändrades om de får reda på att betalväggen införs för att tidningen inte skall gå i 

konkurs.  
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Här kan vi se att för 56 % av respondenterna så blir det mer troligt att de köper en 

prenumeration, dvs. deras attityd gentemot handlingsättet att bli prenumerant blir mer 

positiv, om en tidning berättar att anledningen är konkurs gentemot om de berättar att 

anledningen är vinst. Nu är det förmodligen ingen tidning som väljer att införa en 

betalvägg och sedan tydligt beskriva att anledningen är att de vill öka sin vinst. 

Däremot är det inte orimligt att en tidning motiverar en betalvägg med att de annars 

går i konkurs.  

 

5.3 Subjektiva normer 
 

Det ställdes fem frågor för att undersöka subjektiva normer. Först ställdes frågor om 

hur sannolikt det är att respondenten skulle berätta för sina vänner att de prenumererar 

på Aftonbladet Plus eller DN Plus. Andra frågan behandlade hur de tror att det skulle 

accepteras av vännerna. Respondenterna fick även svara på hur stor påverkan deras 

vänner har vid val av prenumeration på nyheter. Nedan visas utfallet av dessa frågor.  
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Dessa frågor visar på en skillnad mellan Aftonbladet Plus och DN Plus. Om man gör 

ett medelvärde av dessa svar för att visa resultatet så får frågan om hur sannolikt att 

man skulle berätta för sina vänner att man prenumererar på Aftonbladet Plus 

medelvärdet 2,5. För DN Plus blir medelvärdet på samma fråga 3,5. Ser man till hur 

accepterat respondenterna tror att det skulle vara bland sina vänner så blir 

medelvärdet av svaren för Aftonbladet Plus 3,3 och 4,1 för DN Plus. Denna fråga 

uppvisade signifikanta skillnader i svaren mellan tidningarna.  
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För att få en uppfattning om hur stor påverkan respondenterna anser att deras vänner 

har vid val av prenumeration så fick de rangordna svaret mellan ett till fem, där ett är 

väldigt liten och fem är väldigt stor. Medelvärdet här blev 2,1. Det visar att studenter 

upplever att påverkan från omgivningen är liten när det kommer till val av 

prenumeration.  

 

5.4 Intention 

!

!
 

För att få ett tidsmått till intention fick de som vid svarstillfället inte var 

prenumeranter svara på en femgradig skala, där ett är väldigt osannolikt och fem är 

väldigt sannolikt, hur sannolikt det är att de från den dagen de svarade på enkäten och 
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sex månader framåt kommer att köpa en prenumeration. Utfallet på den frågan blev 

tydlig. Medelvärdet på svaren blev 1,1 vilket får spegla att bland dem som idag inte 

har en prenumeration så finns det ingen plan på att införskaffa en inom den närmaste 

tiden.  

 

Undersökningen hade även en fråga om respondenternas intresse för låsta artiklar. 

Utfallet på den frågan blev att hela 96 % någon gång hade blivit intresserad av vad 

som står i en låst artikel.  

 

5.5 Upplevd kontroll över ett handlande 

 

Respondenterna fick svara på om de upplevde att det fanns faktorer som de inte kan 

påverka som hindrar dem från att införskaffa en prenumeration. Det angavs tydligt att 

om de svarade nej på frågan, så skulle de inte fylla i något annat. Tyvärr så var det 

fyra personer som valde att göra så i alla fall. Därför har deras svar valts bort för 

denna fråga eftersom att jag inte kan veta om de upplever några faktorer eller inte. 

Om man bortser från dem så svarade 40 % att det inte fanns några faktorer som 

hindrar dem. Både pris samt att prenumerationen inte avslutas automatiskt fick lite 

mer än en tredjedel av svaren. Eftersom att man kunde välja flera alternativ så valde 

en del att ange fler än ett alternativ.  

 

På frågan om vilken erfarenhet respondenterna har av datoranvändning blev 

medelvärdet 4.15. När det kommer till internetanvändning så blev medelvärdet blev 

medelvärdet 4,27, vilket är något högre. Båda dessa frågor ställdes så att 1 var väldigt 

oerfaren och 5 var väldigt erfaren.  

 

En fråga undersökte om respondenterna hade någon digital prenumeration sedan 

innan. 70 % svarade att de var prenumeranter. Denna fråga går att relatera till upplevd 

kontroll över ett handlande då många digitala prenumerationstjänster har liknande 

system för betalning och aktivering.  
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6. Analys och Diskussion 
Här kopplas teorin ihop med den empiri som har presenterats i tidigare kapitel. I 

detta avsnitt behandlas intention sist då det är den rådande intentionen som är det 

intressanta i detta avsnitt.  

 

6.1 TPB 

 

För att undersöka beteendet, varför så få väljer att inte köpa en prenumeration, så går 

denna analysdel igenom beståndsdelarna i TPB för att se vad de svar som 

presenterades i empiridelen betyder.  

 

6.1.1 Attityd gentemot ett handlingssätt 

 

Respondenterna hade ett stort stöd för sin favorittidning. Studenternas medelvärde på 

frågan var 4,0 på en femgradig skala. En tolkning av det är att studenter ser positivt på 

ett handlingssätt som är gynnsamt för deras favorittidning. Det går även att dra 

slutsatsen att det inte är produkten det är fel på. Om denna fråga hade fått ett lågt 

medelvärde så hade en slutsats varit att anledningen till att studenter har låg 

prenumerationsgrad är för att de tycker att produkten i sig inte är intressant.  

 

Det visar sig också att stödet för en betalvägg påverkas av anledningen till varför den 

införs. Hela 56 % svarade att deras stöd ökade om en betalvägg införs med anledning 

av att tidningen inte skall gå i konkurs gentemot om anledningen till införandet är 

vinst. Detta är liknande resultat som Jonathan E. Cook och Shahzeen Z. Attari fick i 

sin studie. Studenter kan på så vis få en mer positiv attityd gentemot handlingsättet att 

starta en prenumeration. Det skulle i sig ge en starkare intention att omvandla det till 

handling. Alternativet blir att studentens favorittidning går i konkurs vilket lär ses 

som ett negativt handlingssätt i TPB-teorin. Den tolkningen stöds också av att 

studenter har en stort stöd för sin favorittidning.  

Denna fråga visar på att det är mer troligt att fler väljer att bli prenumeranter om det 

framgår att tidningen annars går i konkurs än om en tidning inför en betalvägg för att 

öka sin vinst. För alla tidningar är det därför viktigt att tydligt förklara anledningen till 
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införandet av betalväggen. En betalvägg införs i majoriteten av fallen för att klara av 

verksamheten för närvarande eller i framtiden. Det senare gäller för kvällstidningarna 

då de i dagsläget visar stora vinster. Anledningen till nedskärningarna hos dem är att 

de rustar för framtiden samt att deras printupplagor faller. I deras fall blir det viktigt 

att tydligt förklara att syftet är att de ska klara sig i framtiden. 

 

6.1.2 Subjektiva normer 

 

Aftonbladet och Dagens Nyheter är två stora tidningar. Förstnämnda är kvällstidning 

och den senare en dagstidning. Det skall nämnas att det kan vara så att den skillnad 

som undersökningen visar på beror på läsarnas preferenser för kvälls- och 

dagstidningar. Subjektiva normer kan ha en påverkan för vilken tidning man väljer att 

prenumerera på om man ska se till svaren i denna undersökning. Det visade sig att 

både valet att berätta för sina vänner samt hur det skulle mottas var till det bättre för 

DN Plus.  

Det kan vara så att studenter undviker att prenumerera på Aftonbladet Plus med 

anledning av subjektiva normer. Studenter tänker att deras vänner ser det som ett 

mindre accepterat beteende att vara prenumerant på Aftonbladet Plus i jämförelse 

med DN Plus. Studenternas medelvärde blev 2,5 på frågan om de skulle berätta för 

sina vänner om de prenumererade på Aftonbladet Plus. Det är ett relativt lågt resultat 

och därmed kan det vara så att studenter svarar så med anledning av att deras vänner 

ser det som ett negativt beteende att vara prenumerant på Aftonbladet Plus. Detta 

visar att tidningar gör klokt i att undersöka hur socialt accepterat en prenumeration på 

deras egen tidning är. För tidningar som Aftonbladet så kan en förändring av 

tidningen till ett mer socialt accepterat innehåll göra att fler också väljer att betala. I 

Dagens Nyheters fall så spelar subjektiva normer mindre roll och är därmed inte ett 

hinder till att få personer att börja prenumerera.  

 

På frågan om hur stor påverkan människor i ens omgivning har vid val av 

prenumerationstjänst för nyheter så svarar studenterna att dess påverkan är låg. 

Frågan som mätte påverkan av vänner fick 2,1 i medelvärde. Svaren på frågan kan 

tolkas på olika vis. Det kan vara så att människor i ens omgivning har liten påverkan 

på beslutet om man skall välja att prenumerera eller inte. Det kan också vara så att 
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respondenterna har svarat på det viset för att de vill se det som att de bestämmer 

själva och inte påverkas av andra. Med anledning av svaret i frågan om DN Plus och 

Aftonbladet Plus är det inte ett orimligt antagande att vänners påverkan varierar 

beroende på vilken specifik tidning det handlar om. En så stor andel som 96 % hade 

någon gång blivit intresserad av vad som står i låst artikel, ändå är det så få som 9 % 

som idag innehar en prenumeration. Aftonbladet är idag Sveriges överlägset största 

tidning så det är troligt att många har blivit nyfikna på en låst artikel på deras 

hemsida. Många nyfikna gör liten nytta om tidningarna inte kan få intäkter på det 

behov som väcks hos dem.  

 

6.1.3 Upplevd kontroll över ett handlande 

 

Om man ser till hur studenterna anser att de klarar av att uppvisa beteendet att bli 

prenumerant ger empirin svar på det via några frågor. Till att börja med kan man se 

till bakgrundsfrågorna som besvarar erfarenhet inom dator- och internetanvändning. 

Båda dessa frågor fick ett medelvärde på över 4. Studenter är därmed vana att hantera 

både datorer och internet. Därmed så bör det inte vara något hinder att det är datorer 

eller internet som används för att starta en prenumeration. 

 

42% ansåg att det inte fanns något hinder för att bli prenumeranter som det ej kan 

påverka. Lite mer än en tredjedel ansåg att pris och/eller att prenumerationen inte 

avslutas automatiskt var ett problem. På frågan om respondenten har någon annan 

digital prenumeration så svarade 70 % att så var fallet. Ingen av de större aktörerna 

vars tjänst bygger på en digital prenumeration har ett nämnvärt annorlunda 

betalsystem än vad tidningarnas i dagsläget.  

 

Upplevd kontroll över ett handlande bör i och med svaren på dessa frågor vara hög för 

studenter. De besitter hög grad av förtroende att de skulle klara av att uppvisa 

beteendet att bli prenumeranter om de så ville. Det finns dock faktorer som studenter 

upplever som hinder för att starta en prenumeration. Tidningarna bör se till att dessa 

hinder, som till exempel att en prenumeration inte avslutas automatiskt, blir så få och 

små som möjligt.   
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6.1.4 Intention 

 

Bland studenterna så svarade 96 % att de någon gång har blivit intresserade av vad 

som står i en låst artikel. Denna nyfikenhet kan ha påverkat deras intention till att vara 

närmare att någon gång i framtiden uppvisa beteendet att bli prenumerant. Då denna 

uppsats behandlar ett ämne som i stor grad sker under viljemässig kontroll så lagras 

dessa nyfikna stunder inom intentionen. Om studenterna fortsätter att besöka tidningar 

och därmed ser ännu fler låsta artiklar de blir nyfikna på, så finns möjligheten att 

dessa artiklar påverkar studenternas intention så att de ser det som ett mer positivt 

handlingssätt att bli prenumerant. Det är främst den delen i teorin som påverkar en 

individ när hen besöker en tidnings hemsida.  

 

Detta kan tyda på en paradox. Om det är så att det är låsta artiklar som innehåller 

mindre socialt accepterat innehåll som skapar intresse så kommer två delar inom TPB 

att påverka intention på motsatt vis. Attityd gentemot ett handlingssätt kommer att 

tala för att bli prenumerant då personen upplever ett behov att läsa mer än rubriken. 

Samtidigt så kan det vara så att subjektiva normer talar emot att bli prenumerant då 

det inte skulle vara ett accepterat beteende att läsa sådana artiklar. Som beskrivet i 

teorin så varierar betydelsen av attityd gentemot ett handlingssätt och subjektiva 

normer beroende på vilken intention det handlar om. Oavsett vilken del som har störst 

betydelse är det viktigt för tidningar att ta reda på hur de påverkar samt hur mycket. 

 

Om vi ser till tidsperspektivet för respondenternas intention så är den väldigt tydlig. 

Medelvärdet på frågan om studenternas intention att bli prenumerant blev 1,1. Frågan 

visar därmed att studenternas intention inte är att starta en prenumeration inom de 

närmaste sex månaderna vid tillfället som de svarade på undersökningen. De väljer att 

inte vara prenumeranter, och verkar inte bli inom en kortare tidsperiod framåt heller, 

för att deras intentioner talar för det beteendet.  

 

 
!
!
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7. Slutsats 
 

Denna uppsats slutsats består i att beskriva det faktiska beteende och varför det ser ut 

som det gör. Teorin om TPB beskriver inte så mycket om området beteende. Istället 

ligger dess fokus vid att om intention är tillräckligt stark och rätt tillfälle dyker upp så 

är det hög sannolikhet att beteendet som intentionen pekar mot kommer att omvandlas 

till faktisk handling. Detta beskrivs i avsnittet om intention i teoridelen. Om vi ser till 

varför studenters beteende ser ut som det gör så går det att se på de olika delarna inom 

teorin och de svar som har kopplats ihop med dem i empirin.  

 

Det som har framkommit som kopplas till positiv attityd gentemot ett handlingssätt 

visar att studenter ser det inte som ett positivt handlingssätt att bli prenumeranter. 

Detta är inte med anledning av att de inte uppskattar produkten i sig dvs. tidningen. 

Det kan vara så att medvetenheten bland studenter om tidningarnas situation inte är så 

omfattande. Om de skulle upplysas om den så skulle de förmodligen få en mer positiv 

attityd gentemot handlingssättet att bli prenumerant. Det kan vara så att tidningar är 

dåliga på att belysa läsarna om den faktiska situationen. Uppsatsen visar att det går att 

påverka studenters attityd beroende på hur man framställer anledningen till införandet 

av betalväggen.  

 

Subjektiva normer kan påverka negativt i vissa fall. Det kan vara så att det inte är ett 

accepterat beteende bland vänner att prenumerera på Aftonbladet Plus. Däremot så 

kan det vara så att det som gör Aftonbladet Plus mindre accepterat bland vänner är det 

som också gör tidningen mer intressant. Det är ingen omöjlighet att bli prenumerant 

och inte berätta om det för sina vänner. Studenter upplever inte sina vänners påverkan 

som stor vid val av prenumeration. För tidningar som liknar Aftonbladet så gör de 

klokt i att undersöka detta mer djupgående.  

 

Upplevd kontroll över ett handlande påverkar alla delar inom TPB. Här kan arbetet 

visa på att varken dator- eller internetanvändning är ett hinder för studenter att bli 

prenumeranter. 70 % var prenumeranter på någon form av digital prenumeration vid 

undersökningstillfället vilket ger med stöd för att upplevd kontroll över ett handlande 

bör vara stort.  
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Däremot så visade undersökningen att utformningen på prenumerationer kan 

förbättras så att studenter upplever färre faktorer som ett hinder. Det är viktigt att 

tidningar ser till att deras tjänster är utformade så mycket som möjligt efter kunders 

önskemål.  

 

Studenterna uppvisade i denna undersökning att deras intention inte var att börja 

prenumerera. Endast 9 % av respondenterna var prenumeranter. Studenterna som inte 

var prenumeranter visade ingen intention på att bli prenumeranter inom den närmaste 

tiden.  

 

Anledningen till att detta är intentionen hos studenter tror jag är för att de upplever 

onödiga hinder i prenumerationstjänsterna. Förmodligen råder det även en 

omedvetenhet om tidningarnas rådande situation. Om studenterna varit fullt medvetna 

om situationen så tror jag att deras attityd gentemot ett handlingssätt hade varit positiv 

i avseendet att bli prenumeranter. Frågan om hur man framställer anledningen till 

betalväggen visar på detta.  
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8. Förslag till framtida studier  
 

Undersök medvetenheten hos studenter varför tidningars överlevnad är viktigt. Det 

kan vara så att många tar det för givet och kanske inte är införstådda med dess 

huvuduppgift som tredje statsmakt.  

Undersök vad som händer med en konkurrerande liknande tidning som är gratis när 

en tidning inför betalväggar. Översatt till Sverige i dagsläget skulle det vara intressant 

att se hur Expressen påverkas av att ha alla sina nyheter och artiklar gratis samtidigt 

som Aftonbladet har en betalvägg.  
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Bilaga 1. Frågor i undersökningen.  
 

1. Kön (Man/Kvinna) 

2. Ålder (15-19)(19-24)(25-30)(30<) 

3. Län (Alla län)  

4. Vilken erfarenhet har du av datoranvändning? (1-5) 

5. Vilken erfarenhet har du av internetanvändning? (1-5) 

6. Hur intresserad är du av nyheter? (1-5) 

7. Har du provat någon digital prenumerationstjänst för nyheter? (Ja/Nej) 

8. Var tjänsten tillfredställande? (Ja/Nej) 

9. Är du idag prenumerant på en digital prenumerationstjänst för nyheter? (Ja/Nej) 

10. Vilket innehåll skulle göra det mer sannolikt att du skulle välja att betala för en 

digital prenumerationstjänst på nyheter?  

 

Kändisnyheter  

Långa reportage  

Information om inkomst  

Sportartiklar  

Nöjesartiklar  

Ekonomiartiklar  

Kulturartiklar  

Hälsoartiklar  

Hus & Hem-artiklar  

Skvaller  

Lyxartiklar  

Bilartiklar  

Other 

Syfte: Tänkte eventuellt koppla innehåll till attityd, med valde att inte göra det. 

Framförallt för att denna uppsats är en kandidatuppsats i företagsekonomi, och inte 

journalistik.  
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11. Om du tänker dig en tidshorisont från idag och sex månader framåt, hur sannolikt 

är det att du kommer köpa en digital prenumerationstjänst avseende nyheter? 

Väldigt osannolikt (1-5) Väldigt sannolikt  

Syfte: För att mäta intention.  

 

12. Hur sannolikt är det att du skulle berätta för dina vänner att du prenumererar på 

Aftonbladet Plus?  

Väldigt osannolikt (1-5) Väldigt sannolikt  

Syfte: För att mäta subjektiva normer.  

 

13. Hur accepterat skulle det vara bland dina vänner att du prenumererar på 

Aftonbladet Plus?  

Väldigt oaccepterat (1-5) Väldigt accepterat 

Syfte: För att mäta subjektiva normer.  

 

14. Hur sannolikt är det att du skulle berätta för dina vänner att du prenumererar på 

DN Plus? 

Väldigt osannolikt (1-5) Väldigt sannolikt  

Syfte: För att mäta subjektiva normer.  

 

15. Hur accepterat skulle det vara bland dina vänner att du prenumererar på DN Plus?  

Väldigt oaccepterat (1-5) Väldigt accepterat 

Syfte: För att mäta subjektiva normer.  

 

16. Anta att din favorittidning inte finns att tillgå gratis längre, varken online eller 

som papperstidning. Hur mycket skulle du i sådana fall vara beredd att betala på 

följande plattformar? Ange ditt pris i svenska kronor per månad. (Du kan välja att 

betala för en, några eller alla. Om du inte är villig att betala så välj ”Inget”)3 

 

Hemsida, App, Papperstidning. Respondenterna fick sedan välja belopp inom 

tiokronorsintervall.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Chyi, Hsiang Iris (2012)!
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Syfte: Jag hade en tanke på att eventuellt undersöka prisets påverkan. Kunskap om 

pris skulle dock inte tillföra så mycket för tidningshusen då de har kunskap om vilket 

pris som fungerar.  

Notering: Denna fråga är inspirerad av den källhänvisade artikeln.  

 

17. Anta att din favorittidning inte finns att tillgå gratis längre, varken online eller 

som papperstidning. Hur sannolikt är det att du skulle välja att betala det pris du 

angav för respektive plattform? 4Om du valde "inget" på någon av plattformarna på 

frågan innan, så fyll bara i något för just det alternativet. För just den plattformen så 

blir denna fråga irrelevant. 

Hemsida: väldigt osannolikt (1-5) väldigt sannolikt  

App: väldigt osannolikt (1-5) väldigt sannolikt  

Papperstidning: väldigt osannolikt (1-5) väldigt sannolikt  

Syfte: Se fråga 16.  

Notering: Denna fråga är inspirerad av den källhänvisade artikeln.  

 

18. Om du tänker på din favorittidning, hur är din inställning till den? 

Denna fråga gäller oavsett plattform 

Väldigt negativ (1-5) Väldigt positiv 

Syfte: För att mäta attityd.  

 

19. Om du får reda på att anledningen till att din favorittidning inför en betalvägg är 

för att öka sin vinst. Hur påverkar det ditt stöd till tidningen? 5 

 Det är mindre troligt att jag köper en digital prenumeration 

 Informationen påverkar mig inte 

 Det är mer troligt att jag köper en digital prenumeration 

Syfte: Undersöka om attityden gentemot ett handlingssätt och om den är påverkarbar.  

Notering: Denna fråga är inspirerad av den källhänvisade artikeln.  

 

20. Om du istället får reda på att anledningen till att din favorittidning inför en 

betalvägg är för att den annars går i konkurs. Hur påverkar det ditt stöd för tidningen i 

jämförelse med frågan innan? 6 
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Det skall stå "digital prenumeration", inte "digital information". Går ej att ändra på i 

efterhand. 

 Det är mindre troligt att jag köper en digital prenumeration 

 Mitt val förblir detsamma 

 Det är mer troligt att jag köper en digital information 

Syfte: Undersöka om attityden gentemot ett handlingssätt och om den är påverkarbar.  

Notering: Denna fråga är inspirerad av den källhänvisade artikeln.  

 

21.  

Upplever du att det finns faktorer du inte påverkar som hindrar dig från att skaffa en 

digital prenumerationstjänst? 

Du kan välja flera alternativ. Om du väljer "Nej", så välj inget annat. 

 Nej 

 Krångligt betalningssystem 

 Prenumerations avslutas inte automatiskt / Prenumerationen fortlöper 

 Priset 

 Other 

Syfte: Undersöka upplevd kontroll över ett handlande.  

 

22. 

Hur stor påverkan har människor i din omgivning vid val av digital 

prenumerationstjänst för nyheter? 

Väldigt liten (1-5) Väldigt stor 

Syfte: Att undersöka hur stor påverkan subjektiva normer har på respondenten. 

 

23. Har du någon gång blivit intresserad av en låst artikel och undrat vad som står i 

den? (Ja/Nej) 

Syfte: För att undersöka behov.  

 

24. Har du idag någon digital prenumeration på något annat än nyheter, t.ex filmer 

eller musik? (Ja/Nej) 

Syfte: Upplevd kontroll över ett handlande.  
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