
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-G--10/010--SE

Svenska lokaltidningars roll i
det framtida medielandskapet

Malin Paulsson

2010-06-03



LiU-ITN-TEK-G--10/010--SE

Svenska lokaltidningars roll i
det framtida medielandskapet
Examensarbete utfört i grafisk design och kommunikation

vid Tekniska Högskolan vid
Linköpings universitet

Malin Paulsson

Handledare Tommie Nyström
Examinator Tommie Nyström

Norrköping 2010-06-03



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Malin Paulsson



  1 



  2 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie, skriven av Malin Paulsson, är att undersöka hur framtiden ser ut för 
Sveriges lokaltidningar i ett samhälle där digitala medier tar allt större marknadsandelar av 
det totala medieutbudet. Frågorna om hur förutsättningarna ser ut för lokaltidningarna att 
överleva inom ett 3-5 års perspektiv och vilka form- och designmässiga förändringar kommer 
att behövas inom denna tidsperiod, besvaras. Den tryckta betaltidningen är ett moget medium 
och nya medier har utsatt den för stor konkurrens. Samtidigt är det anmärkningsvärt hur 
papperstidningen ändå lyckats hålla sin ställning så pass bra.  
Med den speciella relationen till Ystads Allehanda, lokaltidningen i min hemstad, låg min 
nyfikenhet i hur lokaltidningarna kommer att möta utvecklingen inom en snar framtid. Jag 
intervjuade chefredaktörerna och en marknadschef på tre lokaltidningar i Skåne för att få höra 
om deras tankar inför framtiden. Svaren som jag fick var generellt desamma. Det finns inte 
mycket oro för framtiden men de är medvetna om att förändringar bör ske och det ganska 
snart. De poängterar hur viktigt det är med de lokala nyheterna, som är deras styrka. Webben 
betyder mycket för lokaltidningarna och man ser en framtid i detta medium. Journalistyrket 
kommer att kräva att man kan fler saker än att bara skriva. Med stöd av litteraturresearch om 
bland annat dagspressens historia, dess ekonomiska faktorer, konsumtion av andra medier, 
den internationella dagspressmarknaden, analyseras det material jag fått från intervjuerna. 
Resultatet blir att förutsättningarna för lokaltidningarnas fortlevnad inom fem års tid ser 
förhållandevis ganska bra ut. Digitala medier kommer på lång sikt att ersätta papperstidningen 
men fem år är för kort tid för att papperstidningen ska dö ut. Det finns fördelar med 
papperstidningen som inte finns i digitala medier och dagens lokaltidningar är etablerade på 
marknaden till skillnad från nytillkomna gratistidningar. Däremot kommer vi att se fler 
samgåenden mellan tidningar vilket kan leda till färre tidningar i framtiden. Det kommer att 
ske en del förändringar vad gäller innehåll och form. Webbens och papperstidningens innehåll 
kommer att skiljas mer åt än vad det gör idag.  
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Abstract 
The point of this report, written by Malin Paulsson, is to research the future of the Swedish 
local newspapers in a society where the digital medias take a larger market share of the total 
media range. In this research, questions of how the conditions will be for the local newspapers 
to survive in a 3-5 year perspective and which shape and design changes they will need to 
implement in this time period, will be answered. The paid printed newspaper is a mature 
medium and new mediums have exposed this to a big competition. At the same time it’s 
remarkable how the newspaper manage to keep its position so well. With my special 
relationship with Ystads Allehanda, the local newspaper in my hometown, I got curious by 
how the local newspapers will face the development in the near future. I interviewed three 
editors and one market manager on three local newspapers in Skåne about their thoughts 
about the future. The answers I got were generally the same. There is little concern for the 
future but they are aware of the changes that should take place and how soon. They 
emphasize the importance of the local because it is their strength. The web is important for 
the local newspapers and they see the future in this media. Journalism will require being able 
to do more things than just typing. The content will change on both web and newspaper and 
they will be more separated from each other. By means of literature research on, among other 
things, the history of press, economic factors, consumption of other media, the international 
market of the daily press, I analyze the answers I got from the interviews. The result is that 
the conditions for the local printed newspaper to survive within five years are pretty good. 
Digital media will gradually replace the paper magazine but five years is too short for it to die 
out. There are advantages with the newspaper, which is not found in digital media. Today’s 
local newspapers are also established compared to the new free newspapers. However we will 
se more consolidation among newspapers so less newspaper titles in the near future is 
possible.  
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Förord 
Detta arbete handlar om dagspressens roll och förutsättningar i dagens och framtidens Sverige 
med största fokus på lokaltidningarna och den tryckta tidningen. Arbetet är resultatet av ett 
examensarbete på 16 högskolepoäng som ingår i programmet Grafisk Design och 
Kommunikation vid Linköpings Universitet.   
Jag vill rikta ett stort tack till er som bidragit med synpunkter och hjälp till att göra detta 
arbete så bra som möjligt. Tack till min handledare Tommie Nyström på LiTH, Linköpings 
Universitet som väglett mig genom arbetet. Tack till chefredaktörer och marknadschef på 
lokaltidningarna Ystads Allehanda, Helsingborgs Dagblad och Kristianstadsbladet i Skåne 
samt Bunny Ragnerstam, historieförfattare och före detta journalist, som alla har ställt upp på 
intervjuer.  
 
 

Nyckelord 
Dagspress, lokaltidningar, medielandskap, digitala medier, tryckta medier  
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Inledning 
I detta kapitel, benämnt Inledning, presenteras det som ligger till grund för hela rapporten, 
det vill säga vilka problem som ligger bakom frågeställningarna, bakgrunden till det valda 
ämnet och det syfte jag har med rapporten. Jag har valt ut två forskningsrapporter som jag 
refererar till i avhandlingsdelen och vilka jag kort sammanfattar i detta kapitel.  
 

Problemformulering 
Från att ha utvecklats relativt stabilt fram till början av 1900-talet har den traditionella 
dagspressen ”utsatts för nya former av konkurrens”. Nyhetsrapportering på Internet och 
gratistidningar har, främst bland de yngre, påverkat folks vilja att betala för den tryckta 
tidningen. Ett alternativ till den traditionella betalpressen har blivit de dagliga 
gratistidningarna som efter hand har expanderat. ”I Sverige har gratistidningarna ökat till 
närmare en tredjedel av den samlade dagstidningsupplagan.” Till konkurrensen av 
gratistidningarna kommer de stora förändringarna som skett genom ökningen i antalet 
mediekanaler.1  
Det har tidigare inte funnits någon större konkurrens för tidningarna från andra medier på den 
lokala marknaden men de lokala morgontidningarna har blivit färre på lång sikt. Samtidigt har 
tidningarna haft det ekonomiskt svårt och prenumerationspriset har höjts snabbare än den 
allmänna prisnivån i samhället. Många tycker att det är för dyrt att prenumerera på 
papperstidningen. Betraktar man utvecklingen utanför Sveriges gränser ser man exempelvis 
att tidningsläsningen i USA sjunker och dagspressens roll håller på att tas över av andra 
medier.2 
I takt med att den digitala medieanvändningen fortsätter att öka förändras förutsättningarna 
för tryckta medier. Det blir exempelvis mer påtagligt att papperstidningarna rapporterar 
nyheterna långt efter att de redan har blivit publicerade av andra medier. Dagens 
mediekonsument vill få direkt tillgång till den information den söker vilket gör att tidningarna 
måste tänka om. Hadenius och Weibull menar att både ”politiskt, ekonomiskt och tekniskt har 
villkoren för massmedierna förändrats. Vi är dessutom bara i början av de stora omställningar 
som olika teknikförändringar kan tänkas leda till.” 3   

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur framtiden ser ut för Sveriges 
lokaltidningar i ett samhälle där digitala medier tar allt större marknadsandelar av det totala 
medieutbudet. 

                                                
1 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 168 
 
2 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 169-170 
3 Hadenius S, Weibull L. (2007) De svenska massmedierna, Krisberedskapsmyndigheten, s.3 
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Frågeställningar 
1. Finns det förutsättningar för de Svenska lokaltidningarna att överleva inom ett 3-5 års 
perspektiv, i ett samhälle där digitala medier växer sig allt starkare? 
2. Vilka innehålls- och designmässiga förändringar kommer lokaltidningarna att behöva 
genomföra inom ett 3-5 års perspektiv?  

 

Struktur 
Arbetet inleds med ett kapitel som beskriver arbetets syfte, frågeställningar, bakgrund, metod- 
och källval, begränsningar och en problemdiskussion. I samma kapitel definieras vad en 
dagstidning och lokaltidning är. Det inledande kapitlet följs av avhandlingsdelen där jag först 
går på djupet med dagspressen som medium idag, dess historia och dess ekonomiska faktorer. 
I samma kapitel presenteras övriga medier, dagspressen på den internationella marknaden, 
format och design samt en sammanfattning av intervjuerna. I det tredje och sista kapitlet, som 
heter slutdiskussion, ges en analys av det empiriska materialet, en analys av metodvalen och 
till sist en resultatdel där frågeställningarna besvaras. Arbetet avslutas med egna tankar där 
bland annat förslag på fortsatta studier ges. Intervjuerna som är direkt översatta från diktafon 
finns som bilagor längst bak i arbetet.  

 

Bakgrund 
Som ämne för min rapport har jag valt de svenska lokaltidningarnas framtid. Dagspressen och 
därmed även lokaltidningarna delar inte längre mediemarknaden med endast tv och radio utan 
på senare år har det uppstått nya konkurrenter. Trenden går mot ett mer digitalt 
mediesamhälle och de traditionella tryckta medierna har inte längre en självklar position. Det 
sker samtidigt generationsbyten där kraven som ställs från läsarna kan komma att se 
annorlunda ut.   
  
Det finns klara skillnader mellan olika typer av dagstidningar, vad gäller innehåll, struktur 
och organisation. På så sätt finns det olika förutsättningar för olika typer av tidningar att 
överleva i framtiden. Jag har själv växt upp i en liten stad där det finns en stark tradition att 
läsa den enda lokala dagstidningen i området. Talar man om ”tidningen” så vet alla vilken 
tidning man talar om. Jag har även haft förmånen att jobba på denna tidning, vilket väckt en 
nyfikenhet i att undersöka vilken framtid lokaltidningarna kommer att gå till mötes. Intressant 
är också att ta reda på om och hur den tryckta lokaltidningen kommer att förändras i form och 
design när trenden sägs gå mot ett mer magasinsliknande format och hur tidningarna ska 
anpassa sig till en ny ung generation som växer upp i en mer "designmedveten" miljö. 
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Tidigare forskning 
Den tryckta pressens framtid i en digital miljö är titeln på Maria Eriksson och Joakim 
Grimborgs C-uppsats som undersöker hur utsikterna ser ut för dagspressens verksamhet på 
Internet. Studenterna studerade i skrivande stund på kandidatprogrammet Medie- och 
Kommunikationsvetenskap vid Karlstads Universitet. Eriksson och Grimborg har inriktat sig 
på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens hemsida efter att ha fått i uppdrag av 
chefredaktören på tidningen att undersöka dess framtida möjligheter. De kommer fram till att 
det är viktigt för lokaltidningar i ett långsiktigt perspektiv att satsa på Internet för att anpassa 
sig till omvärldens förändringar. Annonsörernas intresse av att annonsera på webben ökar 
samtidigt som tendenser visar på att läsning av papperstidningar minskar. De menar att det är 
viktigt att vara delaktig på Internet, som är ett så pass dominerande medium, dels för att fånga 
in ungdomarna, som är den åldersgrupp där läsandet mest har minskat. Svaren i enkät 
undersökningen visar på en generell missnöjdhet med hemsidan bland läsarna och vissa vet 
inte ens om att den finns. Forskarna finner ett stort behov av en aktiv marknadsföring för Nya 
Wermlands- Tidningens hemsida.4 
 
En annan studie som är av intresse för det som denna rapport handlar om, är Unga 
dagstidningsläsare i ny mediesituation, skriven av Carl Bergholtz och Johan Olsson, som i 
skrivande stund studerade Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 
I rapporten undersöks frågan om Internet fungerar som ersättare för dagstidningen för unga 
människor och varför. Genom intervjuer av unga människor kommer Bergholtz och Olsson 
fram till att Internet ersätter dagstidningen mer för vissa och mindre för andra. De finner att 
för de personer som inte läser dagstidningen på morgonen, minskar även användningen av 
Internet. Dagstidningsläsandet tycks vara kopplat till en stor vana och tradition som gör det 
svårt för ungdomarna att strunta i tidningen. Dessutom bidrar dagstidningen med en känsla för 
hur delaktig man är i samhället och den ger en struktur åt vardagen. Samtidigt spelar tidsbrist, 
platsbrist och miljöfrågor roll för om man väljer att prenumerera på en dagstidning eller inte. 
Det finns en inneboende vana hos unga att använda Internet. Dess fördelar gentemot tidningen 
är de sociala medierna samt ett rikare innehåll med möjlighet till fördjupning. Nackdelarna 
med Internet, enligt ungdomarna, är att det används mycket i skolan och är kopplat till stress.5 

 

Begränsningar 
Framtiden skulle kunna vara imorgon, om ett halvår eller om tio år. I detta arbete sträcker sig 
framtiden 5 år framåt eftersom det är svårt att förutspå framtiden i ett alltför långt perspektiv i 
en tid då saker och ting utvecklas väldigt fort och förändras på kort tid, speciellt vad gäller 
teknik som är kopplad till medier.  
När man undersöker ett mediums nutida status och dess framtid blir det naturligt att 
undersöka andra medier som finns runtomkring. Då fokus ska ligga på dagspressen som 
medium väljer jag dock att endast ta upp och förklara lite om läget för de andra medierna. 
Journalistiken är i högsta grad en del av dagspressen men jag väljer att inte fördjupa mig i det 

                                                
4 Eriksson M & Grimborgs J. (2006) Den tryckta pressens framtid i en digital miljö: Med nya Vermlands- 
Tidningen som exempel, Karlstads Universitet 
5 Bergholtz C & Olsson J. (2005) Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation, Göteborgs Universitet 
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eftersom det är ett nog så omfattande ämne i sig. Detta skulle bli ett alltför stort sidospår och 
fokus ska hellre ligga på dagspressens omgivande faktorer.  

 

Metod och källor 
Litteraturstudie 
För detta arbete har litteraturstudier gjorts av artiklar, forskningsrapporter, tidskrifter och 
bloggar. Den litteratur som har legat till grund för största delen av det insamlade materialet är 
dels Massmedier: Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, av Stig Hadenius, Lennart 
Weibull och Ingela Wadbring. Den berättar på ett lättsamt och tydligt sätt om massmediernas 
framväxt, utveckling och förändringar. Den lägger även stort fokus på den svenska 
dagstidningsmarknaden vilket är högst relevant för detta arbete. Dels är det också antologin 
På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad, skriven av 13 kvinnor och män 
med olika bakgrund inom journalistik, politik, medieteknik, masskommunikation, med flera 
områden. Redaktörer är Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren. ”Denna bok uppmärksammar 
förändringar i mediernas teknik, ekonomi och struktur, samt de demokratiska konsekvenserna 
av dessa förändringar.” Dessa två böcker kompletterar varandra väldigt bra eftersom den 
förstnämnda tar upp mycket av det som hänt medan den andra lägger fokus på framtiden. 
 
En tidning som gavs ut till anställda i Sydsvenskan- och Helsingborgs Dagblads- 
koncernerna, vid namn Nu! Och sen?, har varit en annan användbar källa. ”Den har 
producerats inom ramen för Omvärlds- och innovationsprojektet på HD, City Skåne och 
Sydsvenskan”.6 Ett samarbete har ägt rum med utvecklingsbolaget Mindpark och 
framtidsforskningsföretaget Kairos Future. Den handlar om framtidsspaning inom media till 
och med år 2020. Man kan läsa om trender blandat med tänkbara scenarier och en 
snabbresumé av vad som kommer att hända för varje år fram till år 2020. De har även en 
hemsida med liknande innehåll, som jag använt som källa, där syftet är att försöka ”definiera 
förutsättningarna för ett framgångsrikt mediebolag i Skåne 2020”.7  
 
Största delen av den statistik som presenteras i arbetet kommer från IRM (Institutet för 
Reklam- och mediestatistik) som ”genomför analyser och gör prognoser avseende 
reklammarknadens utveckling”.8 Den källa jag använt för den statistik jag har samlat in är 
Tidningsstatistik AB (TS), eftersom jag anser att det har högsta trovärdighet. TS som 
grundades 1937 är ett ”företag som kontrollerar tidningsupplagor, vilka årligen redovisas i 
TS-boken och TS fackpressbok.” 9 TS hänvisar i sin tur till andra källor som bland annat 
Tidningsutgivarna (TU), KIA Index, Nordicom, WAN och IRM. En specifik källa för statistik 
kopplat till Internet har lämpligast blivit Nordicom- Sveriges Internetbarometer från 2008.  

Litteraturstudiernas fördelar och nackdelar 
Fördelen med litteraturstudier är att det finns oändligt mycket material att tillgå. Man samlar 
snabbt på sig mycket material men det blir desto svårare att välja ut det som är mest relevant. 
Nackdelen är att man alltför ofta stöter på källor som inte är tillförlitliga och för att undvika 
det måste man därför kritiskt granska det man hittar.  

                                                
6 http://nuochsen.wordpress.com/ 
7 http://nuochsen.wordpress.com/about/ 
8 http://www.irm-media.se/om_irm.aspx 
9 National Encyklopedin (1995) Artonde bandet, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, s. 257 
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Validitet 
Det material man hämtar ”måste bedömas ur saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt” 
för att bedöma hur tillförlitligt det är. För att fastställa en källas värde måste man veta var 
uppgifterna kommer ifrån. Primärkällor är generellt sett bättre än sekundärkällor eftersom en 
risk föreligger att förfalskningar uppstår ”när något rycks ur sitt sammanhang”. 10 Som 
forskare ska man också vara uppmärksam på ”propaganda och vinklat material”. Gällande 
färskhetskravet är det i allmänhet bättre med en nyare källa än en äldre.11  

Kvalitativ intervju 
Jag har valt att använda kvalitativ intervju som metod, dels för att mina frågeställningar 
lämpligast besvaras genom personers funderingar och tolkningar om framtiden, hellre än 
statistik och annan kvantitativ forskning. Enligt en tabell från Holme & Solvang12 får man 
rikligare information med kvalitativ metod och man tillåts gå mer på djupet, än med 
kvantitativ metod. Målet med min undersökning är att få ökad förståelse för det jag studerar.13 
En kvantitativ metod lämpar sig för den som ”lägger tyngdpunkten mer på att förstå än att 
förklara och som betonar vikten av hur olika aktörer subjektivt upplever sin omvärld” och 
som inte tycker ”att det är tillräckligt att enbart ”utifrån” observera och kartlägga individers 
beteende”.14  
 
Genom intervjuer med chefredaktörer och marknadschefer på tre olika lokaltidningar i Skåne; 
Ystads Allehanda (YA), Helsingborgs Dagblad (HD) och Kristianstadsbladet (KB), har 
mycket relevant och värdefull fakta, direkt från tidningsbranschen, samlats in. Dessa tre 
tidningar har valts ut med anledning av geografisk tillgänglighet samt att de har ansetts kunna 
representera merparten av Sveriges lokaltidningar i största allmänhet genom att de skiljer sig 
åt vad gäller räckvidd och innehåll. (Se bilaga 1-3 för i detalj återgivna intervjuer.)  
Även en kortare personlig intervju som liknas mer vid ett samtal har gjorts med Bunny 
Ragnerstam, före detta historisk författare och journalist. Jag ansåg att det skulle vara 
värdefullt för arbetet med hans tankar och funderingar på grund av den yrkeserfarenhet han 
har. (Se bilaga 4 för hela intervjun.)  
 
Alla tre tidningarna grundades på 1800-talet och har därmed fått hög lokal förankring och är 
inarbetade varumärken. De är alla den dominerande och enda lokaltidningen av sitt slag inom 
sitt geografiska spridningsområde. KB och YA ingår båda i SDS- koncernen (Sydsvenska 
Dagbladets AB) och utkommer alla helgfria dagar. HD är den största av dessa tre tidningar 
och 2001 gjordes en sammanslagning av Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes 
Tidningar som skapade en ”nordvästskånsk tidning i tre editioner: Helsingborgs Dagblad, 
Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten”. HD kommer ut sju dagar i veckan. 
Tidningen ger även ut två gratistidningar som heter City Helsingborg och City Landskrona. 15  

 
Intervjuns fördelar och nackdelar 
En fördel med intervjuer är att man kan få svar på frågor som inte finns att hitta i litteraturen. 
Tillfrågar man experter inom området kan man möjligen få förslag på förbättringar eller 
synpunkter på frågeställningarna.16 En fördel med kvalitativa intervjuer är att man får en viss 
                                                
10 Ejvegård R, Vetenskaplig metod (2009) Studentlitteratur, s. 71 
11 Ejvegård R, Vetenskaplig metod (2009) Studentlitteratur, s. 72 
12 Holme & Solvang (1991), s.86 
13 Carlsson, B. (1991) Kvalitativa forskningsmetoder. Falköping. Almqvist & Wiksell Förlag, s.28 
14 Carlsson, B. (1991) Kvalitativa forskningsmetoder. s.16 
15 http://hd.se/omoss/2009/08/13/koncernens-historia/  
16 Ejvegård R, Vetenskaplig metod (2009) Studentlitteratur, s. 50. 
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närhet till dem man undersöker och forskaren ska försöka sätta sig in i frågan från 
försökspersonernas egen utgångspunkt.17 En nackdel med den kvalitativa metoden är att 
analysen av de data man får in är en väldigt komplex och tidskrävande process.18 I negativ 
mening kan den personliga involveringen bli alltför stark vid denna typ av metod men 
däremot finns det ofta en väldigt god insikt i ämnet.19 

Intervjuns validitet 
Mycket pekar på att det är svårt att mäta validiteten i kvantitativa intervjuer eftersom det ”inte 
finns en sann verklighet”. Man bör se den mening som konstrueras i relation ”till den debatt 
som försiggår i samhället runt omkring det fenomen som studeras” och inte bara till den 
situation som intervjupersonen befinner sig i.20 En risk med denna metod kan vara 
anteckningar där en del information från intervjun har fallit bort, därför är det säkrast att spela 
in intervjun på band. En annan risk kan vara otydliga svar från intervjupersonerna. Problemet 
med detta är att forskaren är tvungen att validera tolkningen ”i relation till hur man uppfattar 
helhetsbilden” och med det finns risken att man ”problematiserar utan att det finns några 
problem”.21 Frågorna bör ställas så ordagrant som möjligt och i samma ordning till alla 
intervjuade för att lättare kunna sammanställa svaren. Däremot är detta ingen garanti för att 
respondenterna gör olika tolkningar.22 
  

 

Definitioner 
Dagstidning 
Ordet dagstidning används ofta i dagligt tal som ett samlingsord för alla tryckta tidningar men 
faktum är att det finns vissa skillnader mellan bland annat en veckotidning och en 
dagstidning. I Nationalencyklopedin benämns en dagstidning som en ”periodiskt utgiven 
publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter. 
Dagstidningar skiljer sig vanligen från andra tidningar (…) genom kraven på aktualitet, bredd 
i innehållet, utgivningstäthet och spridning.” 
  

Uppdelningen av den svenska dagstidningsmarknaden brukar göras efter 
(1) hur ofta tidningar kommer ut (antal dagar per vecka), (2) om 
utgivningen sker i storstad eller landsort (storstads- och landsortspress), 
(3) utgivningstid (morgon- och kvällspress) och (4) om läsarna betalar 
för dem (betal- och gratistidningar). Marknadsstatistiken för den svenska 
dagspressen har normalt avsett dagstidningar som läsarna betalar för 
antingen genom prenumeration eller som lösnummer.23 

 
De svenska dagstidningarna delas in i fem huvudgrupper vilka är: storstädernas 
morgontidningar, storstädernas kvällstidningar, landsortspressen, lågfrekventa dagstidningar 

                                                
17 Carlsson, B. (1991) Kvalitativa forskningsmetoder. s.25 
18 Leedy, P. D. Ellis Ormrod, J. (2005) Practical research: planning and design, New Jersey, Prentice Hall, s.151 
19 Dalen, M (2007) Intervju som metod, Malmö, Gleerups Utbildning AB, s. 12 
20 Dalen, M (2007) Intervju som metod, s. 111 
21 Dalen, M (2007) Intervju som metod, s. 120 
22 Ejvegård R, (2009), s. 54.  
23 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) Massmedier; Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Nionde 
upplagan, Ekerlids förlag, Stockholm s.132-133 
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samt gratistidningar. De två första säljs nästan helt i form av hushållsprenumeration och är de 
två helt dominerande grupperna bland betalande dagstidningar.24 I detta arbete används 
begreppet dagstidning som ett samlingsnamn för alla typer av dagstidningar oberoende av 
innehåll, utgivningstäthet och spridning. Ordet dagspress förekommer också med samma 
innebörd som dagstidning. För att specificera vilken typ av tidning det handlar om används 
ord som morgonpress eller morgontidning.  
 

Lokaltidning 
Till lokaltidningarna, även i detta arbete kallat landsortspress, hör samtliga hög- och 
medelfrekventa (3-7 nr/veckan) dagstidningar utanför storstäderna, enligt Hadenius, 
Wadbring och Weibull. Till storstäderna räknas Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Majoriteten har sexdagarsutgivning och alla är i huvudsak prenumererade och 
morgonutgivna.25  
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
24 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s.134-136 
25 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s.133-136 
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Avhandlingsdel 
 
I detta kapitel, benämnt avhandlingsdel, presenteras den teori som samlats in från litteratur 
och intervjuer.  

Historik 
Svensk dagstidningshistoria 
”I Sverige kan vi betrakta den första tidningen som ett sätt att få ut propaganda snabbare och 
till fler än det gick att åstadkomma genom förflyttningar av människor”.26 
”1700- talet innebar en modernisering av den europeiska pressen.”27 Dagspressen 
expanderade upplagemässigt under 1700- talet, under den så kallade frihetstiden, och orsaken 
var bland annat ökad läskunnighet, effektivare tidningsproduktion, den starka 
befolkningsökningen och samhällsförändringar i samband med industrialiseringen.28  
Som milstolpar i utvecklingen mot den moderna masspressen kan tre tidningsgrundanden 
betraktas, ”Aftonbladet (1830), Dagens Nyheter (1864) och Stockholms- Tidningen (1889)”.  
 
Rudolf Wall var grundaren till Dagens Nyheter (DN) och året var 1864. Wall lyckades göra 
något med tidningen som inte någon tidigare gjort. Han nådde en bredare publik genom att 
sänka priset och göra den lättillgänglig med ett intressant innehåll. DN ”var betydligt billigare 
än någon annan svensk tidning”. ”Rudolf Wall använde sig således av en rad 
konkurrensmedel som idag är välkända men som då var delvis nya i Sverige: lägre pris, bättre 
distribution, snabbare nyheter, enklare språk och klarare disposition.” Efter redan ett halvår 
hade DN kommit upp i en upplaga på 6000 exemplar. 29 ”Över hela landet fortsatte 
grundandet av region- och lokaltidningar. Inte någon stad torde ha saknat en tidning omkring 
år 1900.” 30 
 
”Utvecklingen under efterkrigstiden kan delas in i två huvudperioder. Den första ligger 
mellan 1945 och 1970 och karaktäriseras av ett stort antal tidningsnedläggningar. Den andra 
perioden, efter 1970, kännetecknas i sin första fas av ett ökat antal tidningar, men därefter av 
en stagnation”.31 
 
Det har aldrig funnits så många självständiga tidningar som det fanns fram till början av 
1920-talet. ”År 1920 var antalet tidningar med minst tre nummer per vecka 189 mot 94 år 
2006.” De flesta sympatiserade med olika politiska partier med en del uppgav sig vara 
”opolitiska”. Förutsättningarna för tidningsutgivningen försämrades av den försvagade 
ekonomiska konjunkturen i slutet på 1920-talet och en stagnation inträdde. ”Det som hade 
varit utmärkande för tidningsutvecklingen fram till denna tid var att lokala tidningar ofta hade 

                                                
26 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s.80 
27 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 54 
28 Natinal Encyklopedin (1990) Fjärde bandet, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, s.336 
29 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 58-60 
30 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 62 
31 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 133 
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kunnat expandera parallellt på en växande marknad.” Men detta kom att ersättas av större 
konkurrens om läsare och annonsörer mellan enskilda tidningar. Det var länge ett politiskt val 
som utgjorde valet av dagstidning och innehållet i dessa skiljde sig helt åt vilket parti det 
handlade om.32 
 
”Det som är utmärkande för den svenska utvecklingen är att de lokala morgontidningarna 
behållit eller snarast stärkt sin ställning på mediemarknaden. Genom sin lokala profil har de 
kommit att bli ett slags lokala torg för både information och kommers inom sitt område: inte 
bara nyheterna utan även annonserna (...) Att läsa en morgontidning är sedan länge en rutin, 
en vana och kanske även en tradition”.33   
”En ny tendens från slutet av 1990-talet är att lokala marknadsproblem har lösts genom 
samgåenden mellan lokala tidningsföretag. På flera konkurrensorter har den stora tidningen 
köpt den lilla. En annan variant är att en extern köpare köpt två relativt jämnstora tidningar på 
annan ort.”34 ”Ytterligare ett steg är att två tidningsföretag även redaktionellt går samman.”35 

Tryckfrihet och etiska regler för pressen 
1766 var året då tryckfrihetsförordningen tillkom. Om tryckfriheten i Sverige under denna tid 
kan man säga att den avlöste ett ”auktoritärt mediesystem där medierna helt och hållet stod 
under statsmaktens kontroll”. Det var inte förrän 1810 som den blev stadgad i grundlagen och 
har varit det sedan dess. Dagens utgångspunkt för Tryckfrihetsförordningen är att ”de tryckta 
medierna är av stor vikt för den demokratiska åsiktsbildningen”. Utgivningen får inte hindras 
av statliga ingripanden genom myndigheter eller andra allmänna organ”.36  
 
Förutom denna lag har pressens organisationer, både dagspress och veckopress, tagit fram 
egna regler som kallas de pressetiska reglerna. ”Ursprunget till det pressetiska systemet kan 
härledas till den 1874 grundade Publicistklubben (PK). Organisationen samlade publicister 
(…) som var intresserade av att pressen skulle utmärkas av en god journalistik.” ”Genom de 
etiska reglerna vill man garantera en korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt att enskilda 
personer inte ska vållas skada genom kränkande publicitet.”37 

Presstöd 
Med början år 1963 har det genom åren tillsatts ett antal pressutredningar med anledning av 
tidningsnedläggningar runt om i landet. Det var från början dagspressens stora betydelse för 
den politiska opinionsbildningen som oroade folket. Vid senare utredningar har däremot 
perspektivet förändrats och man har ”snarare betraktat dagspressen som en stödbehövande 
bransch än som ett instrument för politisk opinionsbildning”. Presstödet är ingen stor 
inkomstkälla för dagspressen som helhet även om idén var att det skulle kompensera 
andratidningarna för låga annonsinkomster. Annonsmarknaden betyder ofta betydligt mer för 
stödmottagande tidningar. ”Den största betydelsen har stödet för de lågfrekventa tidningarna” 
(Utgivning 1-2 dagar i veckan) 38 ”Den absoluta merparten av dessa har varit, och är, 

                                                
32 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 65 
33 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 82 
34 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 143 
35 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 144 
36 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 29 
37 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 33-34 
38 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 70-72 
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beroende av presstöd för sin existens.”39 ”Inom dagspressen hade det statliga presstödet 
bidragit till att upprätthålla mångfald på lokala orter.”40 

 

Ekonomiska faktorer för morgontidningar 
För dagstidningsföretag finns det två marknader de arbetar på, det vill säga annonsutrymme 
och intäkter från köpare. I praktiken är det abonnemang eller lösnummer. ”Försäljningen av 
annonser är beroende av hur många som nås av produkten (…) omvänt är abonnemangs- och 
lösnummerförsäljningen beroende av annonseringen. ”Stora annonsintäkter ger resurser för att 
göra en redaktionellt tilltalande tidning, liksom en tidning med ett omfattande lokalt 
annonsmaterial är klart mer attraktiv än en utan.”41 Det är olika från tidning till tidning hur 
fördelningen ser ut mellan dessa intäktsslag. Annonsintäkterna för morgontidningar ligger 
vanligen på drygt 50 procent av de sammanlagda intäkterna.42 
I en lågkonjunktur sjunker annonsintäkterna vilket skulle kunna kompenseras med att höja 
abonnemangspriserna. Men så enkelt är det inte eftersom detta inte torde vara så populärt hos 
läsarna. Tvingas en tidning minska på sina utgifter och man väljer att göra 
personalinskränkningar blir effekten av detta en sämre redaktionell kvalitet. 43 Samma 
uppfattning har Mats Johansson, Svenska Dagbladet som menar att ”eftersom god journalistik 
kostar pengar påverkas givetvis innehållet i tidningarna, om resurserna krymper”. 44  
I samband med de förändringar som tidningarna går genom, anser Johansson, att ett 
bidragande faktum är distributionen som ”tar en ökad andel av resurserna i anspråk, på 
redaktionens bekostnad”. Han fortsätter och jämför abonnemangskostnaden med livsmedel: 
”Och ändå envisas utgivarna med att ta mindre betalt för sin kvalificerade produkt än nästan 
alla andra livsmedel - den hemburna tidningen är till och med billigare per dag än en liter 
mellanmjölk”.  
Om framtiden för dagspressens ekonomi skriver Hadenius, Wadbring och Weibull: 

 
För framtiden handlar dagspressens ekonomi inte bara om enskilda 
tidningars framgångar på lokala annonsmarknader. Ännu viktigare är 
dagspressens förmåga att som medium vara attraktivt i förhållande till 
andra stora reklammedier som tv och direktreklam- och numera Internet 
… Det som särskilt gynnar dagstidningar som reklammedier är att 
dagligvaruhandeln … i hög grad är lokal. Detta har varit en fördel för de 
lokala dagstidningarna. Dessa har dessutom ofta större möjligheter att ta 
upp konkurrensen med andra lokala medieformer, som direktreklam. I 
Sverige har de flesta dagstidningar traditionellt haft sin kärnmarknad 
inom ett så kallat handelsområde. Med detta menas en ekonomiskt 
definierad region, som är avgränsad mot andra regioner … Den lokala 
tidningens styrka ligger således i att den är det dominerande mediet på en 
avgränsad marknad. Å andra sidan kan utgivningsområdet utvecklas 
negativt och bli alltför svagt för att på sikt bära en tidning. Det räcker 
inte att vara störst på sin marknad, marknaden måste också vara 
tillräckligt stor i fråga om läsare och annonsörer.45 

                                                
39 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 133 
40 Hadenius S, Weibull L. (2007) s. 15 
41 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 144-145  
42 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 145 
43 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 148 
44 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/massforstroelse-hotar-sveriges-medielandskap_317544.svd  
45 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 150 
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Annonsering 
Enligt en undersökning från TU som avser den allmänna inställningen till reklam i olika 
medier under år 2008 svarade 40 procent av respondenterna att de var ganska eller mycket 
positiva till reklam. I resultatet av undersökningen avseende intresset för att annonsera i olika 
medier hamnade morgontidningarna på första plats. Av kakan med reklaminvesteringar 2008 
tog landsortspressen lika stor del som vardera tv och Internet. Däremot ligger direktreklam 
tätt efter dessa medier med bara 2 procents skillnad (Se figur 4 i bilaga 5).46 Ser man på 
utvecklingen av annonsvolymen från år 1990- 2008 följer landsortstidningar och 
storstadsmorgontidningar en jämn horisontell kurva, men dock lite dalande, samtidigt som 
kvällstidningarna har ökat markant (Se figur 1 i bilaga 5).47 I en artikel om ”jakten på relevans 
i marknadsföringen” berättas det att ”annonsörer eftersträvar en allt mer effektiv 
marknadskommunikation. Som ett led i detta arbetar man mer och mer med kommunikation 
som anpassas utifrån konsumentens beteenden/intressen för att försöka nå fram med relevant 
budskap (behavior targeting).”48 Exempel på hur detta tar sig uttryck är den mobila 
marknadsplatsens framväxt som bidrar till nya möjligheter till personspecifik marknadsföring 
och annonsörer som utnyttjar konsumentens tidigare beteende och försöker fånga 
konsumenter som har ett visst intresse.  Sökordsmarknadsföring är också ett sätt att försöka 
fånga konsumenter.  
 
Enligt Hvitfelt är morgontidningarnas annonsberoende det största problemet för 
tidningsföretagen. Lågkonjunkturer har dragit ner annonsintäkterna och den senaste 
högkonjunkturen under 2007 förbättrade ”många tidningars lönsamhet, dock än så länge utan 
synbara kvalitetsmässiga redaktionella förbättringar, 
snarare ofta tvärtom”. Han menar att ”lönsamheten beror i 
hög grad på en billigare produktionsprocess, vilket enligt 
många kritiker har påverkat den redaktionella kvaliteten 
negativt”.49 

Dagstidningen idag 
Dagstidning i pappersform 
Enligt läsvaneundersökningen från Dagspresskollegiet är 
det ”nio av tio svenskar som läser en dagstidning på papper 
åtminstone någon gång i veckan”.50 Läsningen av dagspress 
är förvånansvärt stabil trots att den fortsätter att minska. Ett 
bevis på detta är mätningen av antalet betalda 
dagstidningars upplagor som visar att det skett en 
minskning med 13 procent på 12 år, mellan år 1996 och 
2008.51 I en artikel med Årets Läsvanestudie från 
Dagspresskollegiet som underlag skrivs det att ”De senaste 
årens minskning av antalet hushåll med en 
morgontidningsprenumeration tycks ha avstannat, och 65 procent av de svenska hushållen har 
                                                
46 TU, Svensk Dagspress 2009, s. 17 
47 TU, Svensk Dagspress 2009, s. 18 
48 http://nuochsen.wordpress.com/2009/05/19/jakten-pa-relevans-i-marknadsforingen/#more-105 (2010-04-21) 
49 Hvitfelt H, Nygren G (2008) Fjärde upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, s.41 
50 http://www.tu.se/medielabbet/forskning/dagspresskollegiet/2584-laesvanestudien-papperet-tappar-till-naetet-
och-mobilen 
51 TU, Svensk Dagspress 2009. Fakta om marknad och medier, s.5 

Ystads Allehanda 1873, det år då 
den grundades 
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en prenumererad dagstidning”. Dagspresskollegiets Ingela Wadbring säger i samma artikel att 
de unga, ”digitala infödingarna” inte prenumererar. 52 Mer om dagstidningsläsning i olika 
åldrar går att läsa om längre fram i rapporten.  
 
Ser man på dagstidningsläsning av papperstidning jämfört med nättidning en genomsnittlig 
dag har den andel människor som enbart läser papperstidning minskat med 15 procent och 
den andel som läser nättidning ökat med 11 procent mellan år 2002 och 2008. Samtidigt är 
den andel människor som läser både och ännu oförändrad.53  
”Prenumerationerna på dagstidningarna går ner, främst därför att innehållet går att finna på 
andra platser, genom andra kanaler och vid andra tidpunkter. Det är inte längre självklart att 
alla vill ha en tidning varje dag ens om de får den gratis till dörren. Delvis är det en 
generations- och åldersfråga. För framtiden är det emellertid en tydlig trend, det blir svårare 
att ta betalt för morgontidningen i sin nuvarande form.”54  
I en personlig intervju för detta arbete fick Ragnerstam frågan om vad nedgången av upplagor 
kan bero på. Ragnerstam svarade att han tycker att mer av det som står i tidningarna är mindre 
viktigt. ”Jag vill läsa om viktiga lokala nyheter och om konflikter i samhället. Brott är helt 
ointressant”, säger Ragnerstam. Vidare tror Ragnerstam att en minskad upplaga beror på att 
tidningen har blivit alltför dyr samtidigt som större delar av tidningen allt som oftast består av 
annonser. Ragnerstam tillägger att i Falun, där han tidigare bodde, fanns två lokaltidningar 
som konkurrerade med varandra om de bästa nyheterna. Det gjorde att kvalitén på innehållet 
höjdes, vilket kan jämföras med innehållet i lokaltidningen för orten där han bor idag. 
Enligt Hvitfelt och Nygren är det en självklarhet för de flesta svenskar att läsa den lokala 
tidningen som bevakar händelser runt om i kommunen men enligt forskning finns det 
skillnader mellan olika delar av landet som beror på olika orters mediestruktur. ”På orter med 
bara en dagstidning är bevakningen mer stillsam” medan den är mer intensiv ”i medelstora 
städer där det finns konkurrerande betalda dagstidningar.” Minst bevakning finns i 
storstäderna eftersom ”den största delen av mediebevakningen finns i lokala gratisutdelade 
veckotidningar(…)”55  
 
I Mats Johanssons artikel för SvD refereras Meyer som talar om sin ”inflytelsemodell”: 
 

Den teknologiska förändringen är trots allt underordnad dagstidningens 
status i samhället; dess ställning avgörs inte av mängden nyheter och 
information i sig utan av innehållets relevans för och inflytande över 
samhällsutvecklingen. För att stå i fokus för tillräckligt många läsare och 
därmed annonsörer behövs alltjämt den tyngd som kvalitetsjournalistiken 
skänker åt produkten. Och det kommer räcka mer än länge.56 

 

                                                
52 http://www.tu.se/medielabbet/forskning/dagspresskollegiet/2584-laesvanestudien-papperet-tappar-till-naetet-
och-mobilen 
53 Nordikoms Internetbarometer 2008, s. 19 
54 Nu! Och sen?, s.11 
55 Hvitfelt H. & Nygren G, (2008) s. 255 
56 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/massforstroelse-hotar-sveriges-medielandskap_317544.svd 
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Papperstidningens fördelar 
Det finns fördelar med papperstidningen som inte finns i något annat medium. Den är flexibel 
på så sätt att man kan bläddra igenom den på ett sätt som inte går att göra med TV:n eller 
webben. Man kan välja att läsa den när man vill, var man vill och hur länge man vill.57  
 
En förstärkning av dagspressens lokala karaktär har skett under de senaste decennierna. 
Denna strategi har visat sig vara mycket framgångsrik så här långt och de lokala 
morgontidningarnas innehåll har breddats och utvecklats samtidigt som de på längre sikt har 
blivit färre.58 Dagstidningsbranschen har inte drabbats av så hård konkurrens som tv har gjort 
under de senaste decennierna. ”Branschen har snarare visat minskande konkurrens via uppköp 
och sammanslagningar. Dessa förändringar påverkar val av innehåll, pris och positionering av 
medier.59 Ett exempel på att lokaltidningarna har blivit färre med tiden är Ystads 
lokaltidningar. I Lundstedts bok om Sveriges periodiska litteratur finns bland annat alla 
dagstidningar listade som getts ut i Ystad fram till år 1899.60 I den listan kan man notera att 
det under hela 1800-talet så gott som konstant fanns tre tidningar. Den enda som har överlevt 
är Ystads Allehanda som också är den enda lokala dagstidningen i området. Se figur 1 i bilaga 
5.  
 
En person med en optimistisk syn på papperstidningen är Günter Schneider, ”expert på 
området grafisk industri och marknadstrender” som citeras i en artikel om pappersmediernas 
överlevnad från Grafiska Företagens Förbund. Han ser fördelarna med papperstidningen vars 
format och form underlättar läsning av längre texter jämfört med läsning på skärm. Dessutom 
anser han att tryckta medier upplevs mer trovärdiga än Internetbaserade. Han har ett argument 
för de tryckta medierna kontra Internet som lyder: (…) ”i takt med att vår värld ’snuttifieras’ 
vill människan ha mer ’gedigen’ information och tid på sig att läsa den”.61 
 

Dagspress på nätet 
”Tanken att nätet skulle kunna förändra marknaden framför allt för dagspressen, genom att 
annonsörer skulle vända sig direkt till sina kunder via Internet, medförde att 
tidningsbranschen tidigt kom att engagera sig i nätutgivna tidningar.”62 Som bevis på att 
Internetanvändningen samt användning av andra digitala medier ökat genom åren visar 
mätningar på att den andel av befolkningen (9-79 år) som har tillgång till Internet i hemmet 
har ökat med 81 procent från år 1995 till 2008.63 ”Internet illustrerar hur systemet är på väg 
att ändra karaktär genom en teknisk sammansmältning som medför att de äldre 
distributionsteknikerna inte längre är lika centrala.”64 Enligt egna beräkningar har, för de tre 
lokaltidningar som blev intervjuade för detta arbete, antalet unika besökare till webben ökat 
med ungefär 46 procent för HD, 44 procent för KB och 93 procent för YA, mellan år 2008 
och år 2010.65 Det återstår att se om denna trend fortsätter i samma takt, i så fall skulle det 
                                                
57 Shaping the Future of the Newspaper, New Designs, New Formats (2004) volym 3, WAN, s. 20 
58 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 169 
59 Hvitfelt H. & Nygren G, (2008) s. 66 
60 Lundstedt B (1969) Sveriges periodiska litteratur 1645- 1899, Bokförlaget Rediviva, Stockholm, s. 422- 425 
61 http://www.grafiska.se/web/c56c5648-61b1-410d-bd7a-19e5eab36ceb.aspx 
62 Hadenius S, Weibull L. (2007) s. 17 
63 Nordikoms Internetbarometer 2008, s. 14 
64 Hadenius S, Weibull L. (2007) s. 18 
65 http://kiaindex.se/y:2008/w:16/c:4 och http://kiaindex.se/y:2010/w:16/c:4  
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betyda stor framgång för lokaltidningarnas nätupplaga. De fyra lokaltidningarna som ingår i 
DSD- koncernen, varav Ystads Allehanda och Kristianstadsbladet är två, har nyligen lanserat 
en ny hemsida med förändrad form och innehåll. Om detta skriver chefredaktören för 
Kristianstadsbladet i sin blogg: ”för mig känns de nya sajterna som ett steg i rätt riktning. Vi 
gör webbjournalistik på webben och pappersjournalistik på papper. Det är så det är tänkt”.66 
Enligt samma tidigare nämnda artikel om pappersmediernas överlevnad tror Schneider ”att de 
flesta människor använder Internet i första hand som ’uppdaterare’, av sportresultat och när 
det gäller andra evenemang och för att kolla det ’senaste’. Även utomlands, utan tillgång till 
tryckt information på det egna språket fyller nätet en viktig funktion”.67 
Internet erbjuder en tvåvägskommunikation liksom alla andra digitala medier, som inte går att 
få i traditionella medium. Ett bra exempel på detta är utvärderingsfunktionen som är nytt för 
YA, KB och HD på webben, se bild nedan. Som läsare tycker man till direkt efter att man har 
läst artikeln och man kan se vad andra tycker. För redaktionen är det lätt att följa läsarnas 
reaktioner och ”rätta till” omedelbart.   
 

 
 Läsaren kan tycka till om varje artikeln på webben. 

 

Dagstidningsläsning i olika åldersgrupper 
Läsandet skiljer sig mellan olika åldersgrupper där man kan se att medievanorna förändrats 
drastiskt bland unga människor. ”I åldersgruppen 60 till 85 år läser fortfarande 85 procent av 
alla svenskar en prenumererad morgontidning. Men i åldersgruppen 15 till 29 år är det inte 
ens hälften så många.”68 I statistik gällande läsning av morgontidningar en genomsnittlig dag 
från 1992 till 2008 ser man en minskning med 10 procent i åldern 15-24 och en minskning 
med 6 procent i åldern 25-44 (Se figur 3 i bilaga 5). I alla åldrar därutöver ser man en ökning. 
Tittar man på antalet minuter som läggs ner på läsning av morgontidningen år 2008 ligger den 
lägsta åldersgruppen på 17 min (Se figur 2 i bilaga 5). Ju högre åldern blir desto mer ökar 
tiden. Lägst på skalan ligger även den yngsta åldersgruppen i en mätning av räckvidden för 
betalda morgontidningar. Det intressanta är att kvällstidningarna däremot har samma räckvidd 
för alla olika åldersgrupper.69 Statistiken kan sammanfattas med att intresset för 
morgonpressen är lägst hos ungdomar och högst hos de äldsta. Möjligheten är att det finns ett 
samband mellan de tidigare nämnda siffrorna och den statistik som beskriver användningen 

                                                
66 http://blogg.kristianstadsbladet.se/chefredaktoren/2010/04/15/snart-dags-for-ny-sajt/comment-page-
1/#comment-851 
67 http://www.grafiska.se/web/c56c5648-61b1-410d-bd7a-19e5eab36ceb.aspx 
68 http://www.dn.se/kultur-noje/essa/ska-google-ta-over-1.472942 
69 TU, Svensk Dagspress 2009. Fakta om marknad och medier s. 4-6 
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av olika massmedier. Där kan man se att ungdomar lägger ner mer tid på Internet, DVD/video 
och vecko- eller månadstidning. Detta visar på att andra medier prioriteras framför 
dagstidningsläsning.  

 

En bra relation till dagstidningen 
Förutom de yttre samhälleliga faktorer som påverkar vårt tidningsläsande är också den egna 
relationen till dagstidningen och vanan i att läsa tidningen minst sagt viktig att ta hänsyn till.  
I en undersökning om vilken samhällsinstitution som har det största förtroendet finner man att 
förtroendet är högre för tv/radio än för dagspressen.70 I en studie om unga dagstidningsläsare 
konstaterar Olsson och Bergholtz att dagstidningen bidrar till en ”positiv regelbundenhet i 
vardagen”. Om intervjurespondenternas svar skriver forskarna: 

 
Dagstidningen har … visat sig vara en viktig del av hur vår vardag 
struktureras. I våra intervjuer är detta en faktor som också lyser igenom 
starkt i fråga om svårigheter att vara utan dagstidningen. Alla 
intervjupersoner förutom Uffe har en relation till dagstidningen där man ser 
den som en positiv regelbundenhet i vardagen. Dagstidningsläsningen ses 
alltså som en bra start på dagen, något avslappnande när man kommer hem 
från jobb eller skola och dyl. 

 
Olsson och Bergholtz konstaterar att ”vanan kan vara svår att bryta trots att man är 
utan dagstidningen under långa tidsperioder och trots att det finns många alternativa 
medier att välja mellan och slutligen trots att man har bredband och faktiskt är ganska 
förtrogen med datorn och Internet”.71  Olsson och Bergholtz anser att vår tidiga 
erfarenhet av vissa medier bestämmer om vi ersätter dagstidningen med Internet eller 
inte. De menar att om ”dagstidningen en gång blivit en del av den kontinuerliga vanan 
har man lärt sig att uppskatta formatets fördelar och kan därför jämföra detta med den 
digitala teknikens för- och nackdelar”.72 

Konsumtion av övriga medier 
Vid forskning om ett visst mediums framtid bör detta medium sättas i relation till andra 
medier. Därför kommer nu en kort presentation av mobilen, gratistidningarna, direktreklamen 
(DR) och läsplattan. Gratistidningarna och DR konkurrerar med betaltidningarna och 
läsplattan är i skrivande stund ett relativt nytt medium som kanske kan komma att bli ett nytt 
dagstidningsformat. Mobilen är ett annat medium som fortfarande används i blygsam 
omfattning av lokalpressen, men som med all säkerhet kommer att utvecklas betydligt mer. 
Jämför man olika användningsområden för medier i hemmet en genomsnittlig dag 2008 i 
åldern 9-79 år, så kommer elektronisk post på första plats med 51 procent, ”sökt annan 
information” kommer strax därefter med 48 procent och dagstidningsläsning kommer på 
tredje plats med 25 procent.73 Av svenska folkets totala medieanvändning är alltså en 
fjärdedel läsning av dagstidningar.  

                                                
70 http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/04/hogre-fortroende-for-radiotv-an-dagspress 
71 Bergholtz C & Olsson J. (2005) Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation, Göteborgs Universitet, s. 55 
72 Bergholtz C & Olsson J. (2005, s. 60 
73 Internetbarometern 2008, s. 30 
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Mobilen 
Att ringa och skicka SMS är inte längre det enda vi använder mobilen till utan den används 
lika mycket som en dator med webbläsare och e-post-hanterare. Att mobilens funktioner 
kommer att utökas och utvecklas allt mer är det ingen tvekan om. Till skillnad från datorn har 
man med mobilen precis överallt och när som helst. ”Mobilreklamen börjar hitta sina former 
och annonsörer kan stå ständigt i kontakt med kunderna och till exempel skapa tillfälliga 
erbjudanden. Det handlar om att förstå var konsumenten befinner sig, både fysiskt och 
mentalt.” 74 Mellan åren 2008 och 2009 fördubblades mobilt Internetanvändandet enligt 
Dagspresskollegiets läsvaneundersökning. Detta är kopplat till den mobila 
nyhetskonsumtionen som utvecklades i ungefär samma takt under samma period, från 5 till 9 
procent.75 

Gratistidningar 
Den helt annonsfinansierade gratistidningen Metro startade 1995 i Stockholm. Den ”visade att 
det kan vara möjligt att gå in på marknaden genom att använda icketraditionella 
affärsmodeller och tidningsprodukter”.76 I Sverige har gratistidningar funnits sedan 1920- 
talet och är därför inget nytt fenomen. När antalet gratistidningar ökade runt 70- och 80- talet 
ville man stoppa dessa för att man hävdade ”att gratistidningarna stulit annonser på 
annonsmarknaden – utan att ge något igen till läsarna, som de abonnerade tidningarna gör”. 
Utvecklingen går totalt sett mot en ökning av de redaktionella ambitionerna sedan merparten 
av de äldre gratistidningarna var rena annonsblad.77 Framgången av gratistidningen Metro kan 
vara resultatet av situationen där intresset för läsning av dagstidningar är hög bland yngre och 
invandrare men viljan att betala för tidningen är desto mindre, menar Hadenius och Weibull.78 
Enligt statistik har antalet dagliga gratistidningar ökat från 3 stycken år 2000 till 10 stycken år 
2009 och antalet veckoutgivna gratistidningar har ökat från 19 till 82 under samma period.79 

Direktreklam (DR) 
Enligt Ingela Wadbring är DR den reklamform på den lokala marknaden som konkurrerar 
mest om reklampengarna med de lokala dagstidningarna. Hon påstår även att på 
reklammarknaden är direktreklamen mer stabil än morgonpressen. I pengar har det skett en 
ökning med 50 procent för direktreklamen, en smärre minskning för storstadsmorgonpressen 
och oföränderligt för landsortspressen.80 Enligt DR-monitorn från 2008/2009 använder fyra 
av tio företag adresserad direktreklam ”som ett sätt att utveckla relationen med befintliga 
kunder”. Det viktigaste skälet till att företag använder sig av DR är nykundsbearbetning och 
som nämnt ökad försäljning bland befintliga kunder.81 DR är också en integrerad del i 
mediemixen där den oftast kombineras med andra medier. Det är mycket sällan företag bara 
använder sig av DR. Dessutom är tidning följt av Internet det vanligaste mediet att kombinera 
annonsering med.82  

                                                
74 Nu! Och sen?, s. 9 
75 http://www.tu.se/medielabbet/forskning/dagspresskollegiet/2584-laesvanestudien-papperet-tappar-till-naetet-
och-mobilen 
76 Hvitfelt H. & Nygren G (2008) s. 67 
77 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 77 
78 Hadenius S, Weibull L. (2007) De svenska massmedierna, s. 12-13.  
79http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Dagspres
s&type=media 
80 http://tu.se/images/stories/Document/Medielabbet/Forskning/2003/DPK_PM51.pdf 
81 http://www.posten.se/img/cmt/PDF/drmonitorn_2008_2009.pdf s. 18 
82 http://www.posten.se/img/cmt/PDF/drmonitorn_2008_2009.pdf s. 20 
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Läsplattor 
Apples läsplatta har nu släppts i många länder och det pågår en del diskussioner om det blir 
något som kommer att rädda magasin och tidningar eller kanske bara användas till böcker. 
Billy Andersson skriver i en artikel i Resumé att ”det här kan vara första gången som 
tidskrifterna kan tjäna pengar på digitalt material och en möjlighet att återfå kontrollen över 
materialet, vilket förklarar det enorma intresset (…)”.83  
I undersökningen Upplageförsäljning 2010 spekulerar tillfrågade marknadschefer om 
huruvida läsplattorna kommer att slå igenom på marknaden. Det ska informeras om att denna 
undersökning består av respondenternas framtidsbedömningar och tolkningar. Det mest 
intressanta är att hälften av marknadscheferna kan tänka sig att prova försäljning av 
prenumerationer via läsplatta inom de tre närmsta åren, ”varav en tredjedel redan under det 
närmsta året”. Sammanfattningsvis är chefernas vilja att erbjuda en prenumeration via 
läsplatta stor men de är desto mer tveksamma till om läsarna kan tänka sig prenumerera via 
läsplatta. 84 Nyligen kom DN ut med att de vid årsskiften 2010/11 kommer att ha en produkt 
anpassad för läsplattor. De hävdar att ”möjligheterna att få betalt för tjänster på läsplattor är 
goda”. För DN men även hela Bonnier-koncernen, som DN ingår i, är detta ”ett strategiskt 
viktigt beslut med hög prioritet”, säger Gunilla Herlitz, DN till Medievärlden.85 

 

Internationell dagspress 
Den svenska mediemarknaden påverkas givetvis av den internationella medieutvecklingen 
och förändringarna på den svenska mediemarknaden har främst inneburit internationalisering 
av utbudet i radio och tv. Det finns en motsvarande problematik för dagspressen som 
använder mallsidor, så kallade standardformat som annonser och artiklar ska passa in i, som 
ger möjligheter för större tidningskoncerner att göra stora besparingar. Dessa besparingar 
hjälper tidningsföretagen rent ekonomiskt men ”Samtidigt innebär ökad samordning en risk 
att en lokal dagstidnings unika karaktär går förlorad genom att innehållet blir utslätat. Det 
anses att den danska dagspressens, åtminstone för nordiska förhållanden, svaga ställning har 
att göra med en allt för långt gången samordning, där lokala tidningar blivit editioner av 
regionala tidningar.86 
 
År 2008 gick två av USA:s största dagstidningar i konkurs. Ruth och Stenquist skriver i en 
artikel i DN att det är ”den hittills mest dramatiska händelsen i den systemkollaps som nu 
rullar genom den amerikanska tidningsvärlden.” Samtidigt lägger dagstidningen Christian 
Science Monitor ner sin tryckta upplaga och nyheter på nätet och ett tryckt veckomagasin blir 
ersättarna.87 En intressant observation gjord av Mathias A Färdigh i sin studie Mediesystem i 
Europa är att det finns skillnader i dagstidningarnas innehåll mellan de nordiska länderna och 
de sydeuropeiska. Skillnaden är att i Sydeuropa ”riktar tidningarna sig till och läses först och 
främst av en liten tydligt avgränsas välutbildad, urbaniserad och politiskt aktiv elit.” Som vi 
vet riktar sig dagstidningarna i Norden istället till en bred publik ”som inte alls måste vara 
intresserade eller engagerade av det politiska livet för att kunna ta del av innehållet”.88 

                                                
83 Resumé. Nr 12 25 Mars 2010, s. 32 
84 Upplageförsäljning 2010, Michael Dahl, Titeldata s. 12 
85 http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/02/dn-satsar-pa-e-papper 
86 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 244 
87 http://www.dn.se/kultur-noje/essa/ska-google-ta-over-1.472942 
88 Färdigh, A M, Mediesystem i Europa, s.27 
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I en lista över de åtta största betalda dagstidningarna i Europa och USA år 2006, finns 
dagstidningar från USA, Tyskland och Storbritannien.89 Det är uppenbart att dessa fungerar 
som förebilder för resten av världen. Men läsvanorna ser däremot annorlunda ut. Enligt 
dagstidningskonsumtionen som räknats på antal exemplar per invånare ligger Sverige överst 
bland dessa länder, sen kommer Storbritannien följt av Danmark och USA.90 Enligt en artikel 
från TU om amerikanska dagstidningar som växer sig starkare på webben noteras att ett 
rekord har slagits med drygt 74 miljoner unika besökare på tidningssajterna per månad. 
Däremot verkar inte tidningarnas ekonomi gynnas av detta i så hög grad som de önskar.91 

Dagspress i Norden 
De nordiska länderna är starka både gällande nationell, regional och lokal press. Antalet 
tidningstitlar håller sig högt jämfört med andra länder, likaså gäller upplagan. Danmark har 
signifikant färre betaltidningar än andra länder men istället har de en stor 
gratistidningsmarknad på både regional och lokal nivå.92 År 2006 kunde man se att i Danmark 
var andelen gratistidningar på dagstidningsmarknaden nästan två tredjedelar och resten 
betalda.93 
Dagstidningarnas läsarkrets är stor i alla fem Nordiska länder, med ungefär 80 procent av 
invånarna som läser dagstidningen en genomsnittlig dag. Denna nivå har varit stabil de 
senaste decennierna. Förändringen är att färre läser papperstidningen och fler läser 
webbtidningen.94 
 

Dagspressens format och design 
Format 
Idag är det så kallade tabloidformatet det dominerande formatet inom svensk dagspress. 
Enbart ett fåtal morgontidningar i fullformat fanns kvar i Sverige år 2008. 95 Det är påverkan 
från internationell dagspress som ligger till bakgrund för detta format. Det var det nya 
formspråket som var utmärkande för dessa tidningar där läsvänligheten var större än hos de 
traditionella fullformatstidningarna.96 Världen över dominerar tabloidformatet, eller det så 
kallade ”kompakta formatet”, med undantag från vissa länder. I universell forskning har det 
framkommit att läsare hellre vill läsa en storleksmässigt mindre tidning än en större. Trots 
detta har omvandlingen till tabloidformatet, med bevis från hundratals 
omformateringsprojekt, visat att detta har lite effekt på säljsiffrorna.97 
Den brittiska tidningen The Independent var först (2003) med att erbjuda två olika format 
samtidigt, tabloid och broadsheet, av exakt samma tidning för att se vilket format som 
fungerade bäst. Tidningen såldes bäst i tabloid och försäljningssiffrorna ökade. Sedan dess 
valde The Independent uteslutande tabloidformatet. Uppenbarligen spelar tidningens storlek 
roll.98 En annan aspekt på det lilla formatet är tiden. Läsarna känner skuld när de inte kan ta 
                                                
89 Svensk Dagspress 2009, s. 21 
90 Svensk Dagspress 2009, s.23 
91 http://www.tu.se/medlemsservice/2648-de-amerikanska-tidningarna-blir-allt-starkare-pa-webben 
92 The Nordic Media Market: Media Companies and Business Activites. (2009) sammanställd av Eva Harrie, 
Nordicom, s. 133 
93 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 168 
94 The Nordic Media Market: Media Companies and Business Activites. (2009), s.135 
95 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 81 
96 Hadenius S, Wadbring I, Weibull L. (2008) s. 73 
97 Shaping the Future of the Newspaper, New Designs, New Formats (2004) volym 3, WAN, s. 5 
98 Shaping the Future of the Newspaper, New Designs, New Formats (2004) volym 3, WAN, s. 7-8 
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sig igenom hela tidningen. En mer kompakt tidning kan vara lösningen på detta. 99 Mats 
Johansson skriver i en artikel för Svenska Dagbladet (SvD) om processen när SvD räddades 
undan nedläggning. ”Formatförändringen till tabloid visade sig vara vad en överväldigande 
majoritet av prenumeranterna föredrog. Hårdare redaktionella prioriteringar renodlade 
innehållet. Produktiviteten ökade, förpackningen blev tydligare”. 100 

Design 
Om designens roll för tidningen och hemligheterna bakom god design skriver Ally Palmer 
och Terry Watson: För att morgontidningarna ska uppnå en framgångsrik design måste den 
vara funktionell för redaktionen, den ska reflektera innehållet och tidningens natur samt 
uppskattas av läsarna. Komplexa frågor blir bäst rapporterade, analyserade och förklarade i ett 
papperstidningsformat. Allt eftersom ny media tar över jobbet som nyhetsbrytare blir detta en 
allt viktigare aspekt på tidningarnas roll. Allt mer blir tidningarna ”nyhets- förklarar- 
tidningar” istället för ”nyhetstidningar”, vilket betyder att det blir viktigare att tidningarna 
presenterar sig själva som sammanhängande och organiserade. Detta är en av de största 
designuppgifterna man står inför. Det är genom design som en tidning kan signalera vad som 
är viktigt, vad som är supplement, vad som är underhållning, vad som är värdefullt och vad 
som är ovanligt.101 

 
Med tiden ersätts gamla läsare med nya läsare och genom att mediesamhället förändras kan 
även kraven från de nya läsarna se annorlunda ut. T. Watson och A. Palmer förklarar att de 
framtida tidningskunderna förmodligen inte kommer att känna till begrepp som kerning eller 
grids men de kommer instinktivt känna igen fattig design när de ser det, med erfarenhet av 
högkvalitetsförpackningar från en tidig ålder. Med detta sagt är det enkla budskapet att 
tidningsprodukten inte kommer att överleva med låg designstandard. 102 
Det finns inget som kan tävla med intrycket av högkvalitativa stillbilder i en vältryckt 
dagstidning, så därför kommer dagstidningarna inte att slösa bort denna kvalité med det 
repeterande sättet som andra medier använder bilder på. Bilderna kommer att bli mer likt de i 
magasin, mer grafiska och mindre nyhetsdrivna, skriver T. Watson. 103 
M. Ahlquist berättar i en artikel om pressens framtid att ”den främsta bristvaran i 
dagstidningsjournalistiken varken är [tid] eller [pengar]: Det är kreativt tänkande, något som 
nyhetsmagasin med veckoutgivning alltid har tvingats till.”104 
 
Om framtiden för dagstidningsdesign beskriver J. A. Giner, partnerdirektör av the Innovation 
International Media Consulting Group och redaktör för the Innovations In Newspapers, 30 
utmaningar som dagstidningarna står inför. Först och främst kallar han framtiden för 
”Compact and compelling daily newsmagazine newspapers” (svensk översättning: ”Kompakt 
och tilltvingad, betvingad daglig nyhetsmagasins dagstidning”). Med det menar han att 
multisektionerade tabloider och fullformat kommer att vara döda: rubrikannonser, TV och 
börslistor kommer att försvinna från papperstidningen och flytta in på webben. Han förutspår 
att färre sidor är ”inne” och snabblästa artiklar blir ett måste. Andra utmaningar som 
presenteras är färre nyheter och mer historieberättande, man ska fokusera på ”varför” och inte 

                                                
99 Shaping the Future of the Newspaper; New Designs, New Formats (2004) volym 3, WAN, s. 31 
100 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/massforstroelse-hotar-sveriges-medielandskap_317544.svd 
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101 Shaping the Future of the Newspaper; New Designs, New Formats (2004), s.16-17 
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på ”vad”, multimedia - journalister är vinnarna, dåligt tryck är oacceptabelt och bra tryck är 
ett måste, det blir en mindre kosmetisk dagstidningsdesign och mer innehållsdriven design.105 

 

Trender för framtiden 
”Trots kraftigt minskade annonsintäkter”, som lågkonjunkturen 2009 bidrog till, ”är det 
fortfarande dagspressen som dominerar samtliga regionala marknader. Dess 
huvudkonkurrenter är som förut gratistidningarna och oadresserad direktreklam, men på 
senare tid har även regional Internetreklam blivit en stark konkurrent.” 106  
Enligt en undersökning genomförd av Michael Dahl från Affärskreatörerna, där 
marknadschefer gör egna framtidsbedömningar, förutspås en ökning av annonsintäkterna för 
år 2010. I undersökningen presenteras även utmaningarna som tidningarna förväntar sig stå 
inför år 2010: (…) ”behålla upplagan, arbeta med befintliga kunder, förnyelsen och lojaliteten 
(…) hitta nya kundsegment och yngre målgrupper samt nya kanaler som ger många nya 
prenumeranter (…) involvera läsarna mer för att öka lojaliteten”.107 Med dessa svar låter det 
som att marknadscheferna är beredda på att ta till många förändringar, vilket kommer att 
krävas för att hålla ställningen på marknaden.  
 
Enligt Hvitfelt och Nygren är tendensen stark när det gäller divergens av innehåll i olika 
medier. Med detta menar de att ”medier inriktas mot allt smalare segment av publiken”. 
Temakanaler och specialtidskrifter tar över från de breda medier som skulle ge lite av varje 
till alla.108  
 
Hvitfelt anser att vi troligtvis kommer att se en minskning av annonsvolymen för 
papperstidningarna framöver, vilket han ser som ett dödligt hot. Han ser att den tydligaste 
tendensen för en tidningsdöd för alla morgontidningar är samgåenden mellan tidningar. 
Samtidigt menar han att det är samgåenden och distribution av sitt innehåll via andra 
medieformer som kommer att rädda de morgontidningar som överlever. Då ökar 
möjligheterna för att tidningsföretaget finns kvar som företag. Hvitfelt förutspår att 
huvudverksamheten för de stora koncernerna inte längre blir att producera papperstidningar 
utan möjligtvis istället en liten del av verksamheten.109 
 
Om framtidens papperstidningar tillägger Hvitfelt: 
 

De papperstidningar, förutom gratistidningar, som kommer att finnas kvar 
kommer troligen att innehålla färre annonser och ha lägre upplagor. De blir 
därför dyrare. Papperstidningar blir ett medium för en köpstark och 
utbildad medelklass, en tendens som för övrigt är tydlig redan nu. 
Samhällets elit blir alltmer informerad både genom dagstidningarna och 
genom de nya medierna. På sikt avgör användbarheten hos andra medier 
om dagstidningar på papper över huvud taget kommer att finnas kvar.110 
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110 Hvitfelt H. & Nygren G, (2008) s. 43 



  27 

Det lokala 
”Det lokala är unikt och det unika är åtråvärt i en postmodern värld där människor utforskar 
sina identiteter. Med stöd av den tekniska utvecklingen så uppstår också möjligheten att 
rapportera och konsumera på superlokala platser (…). Fler försök görs även att rikta innehåll 
och annonser mot människor baserat på var personen i fråga befinner sig, via mobiler, IP-
nummer med mera. Vi kommer att få se en intensivare kamp mellan äldre och nya 
medieaktörer om positionen som den lokala guiden och experten.”111 
 
I tidskriften ”Nu! Och sen?” som analyserar framtida trender, skrivs det om ändrade 
levnadsvanor. Ja, till och med frukosten kommer att försvinna eller i alla fall flyttas till en 
annan plats än hemmet. Det är ”ökad rörlighet och gränslöshet” som ”påverkar våra 
levnadsvanor och strukturer över såväl mediadygnet som måltidsdygnet”. ”Nyheter eller 
annan information som ges vid vissa bestämda klockslag i bestämda kanaler blir en fortsatt 
minskande del av medieutbudet”.112   
 
Det är svårt att förutsäga framtiden men enligt Hvitfelt ”går det att spekulera tämligen 
välgrundat om utvecklingen av de nya och nygamla medierna inom en nära framtid, dvs. om 
medievärldens förändring”. Han anser att framtiden är nära och parallellt med tekniska 
förändringar kommer även mediernas ekonomiska villkor att förändras. ”Medieindustrin 
globaliseras och blir i allt högre grad just en industri.”113 
 
 

En snabb utveckling 
Många känner säkert att utvecklingen har gått extremt fort det senaste årtiondet. Alström och 
Hedman menar att det finns anledning att ”misstänka att upplevelsen av snabbhet inom 
mediesektorn är just en upplevelse, inte ett faktum”. Det finns tecken på att de som är 
involverade i utvecklingen själva väljer att tolka den, både dess innehåll och form, på ett för 
dem fördelaktigt sätt. Ahlström och Hedman refererar Paul Saffo, chef för institutet för 
framtidsforskning i Kalifornien som påstår att ”flera olika teknologier dyker upp ungefär 
samtidigt” och vi upplever att dessa innovationer konkurrerar med varandra, vilket ger en 
känsla ”av en snabb, ständigt pågående utvecklingsprocess”. Enligt författarna hävdar Saffo 
att det ”tar minst 30 år för en ny idé att få en mer eller mindre heltäckande spridning i en viss 
kultur”.114 Samtidigt menar Hvitfelt och Nygren att förändringarna troligtvis går allt snabbare. 
Uppenbart är att utvecklingen inte avstannar, utan vi är snarare i början av en epok.115 

 

                                                
111 Nu! Och sen?, s.7 
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113 Hvitfelt H. & Nygren G, (2008) s. 31 
114 Hvitfelt H. & Nygren G, (2008) s. 114-115 
115 Hvitfelt H. & Nygren G, (2008) s. 28 
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Intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av intervjuerna med chefredaktörer och marknadschef. 
Sammanställningen består endast av resultatet av samtliga intervjupersoners svar och 
författarens egna tankar och funderingar tas inte med.  
  
Hos samtliga chefredaktörer och marknadschefen finns en stark medvetenhet i hur tidningarna 
bör agera för att möta medieutvecklingen på bästa sätt. Det som kommer att krävas är att man 
gör sig unik samtidigt som man fortsätter med det man är bäst på, det vill säga det lokala. Det 
är den lokala förankringen som är styrkan hos de svenska lokaltidningarna. Var och en av de 
tre tidningarna är den dominerande aktören inom sitt geografiska område, de är etablerade 
sedan länge och varumärket är väl inarbetat.  

Läsare 
Gemensamt för tidningarna är att det finns ett problem med att attrahera de yngre läsarna. Det 
är för dessa som tidningsläsandet minskar. Ett sätt att vända detta faktum kan vara distribution 
i andra kanaler än papperstidningen, där ungdomarna finns. Förutom faktumet att de yngre 
läsarna minskar i antal, tros läsarna förbli desamma om fem år. För KB är strategin att gå in i 
ett segment där det redan finns tidningsläsare för att vinna fler läsare. Chefredaktören HD 
beskriver att 30-50 åringar är en viktig grupp för dem att rikta in sig på. Dels för att man i 30- 
årsåldern traditionellt sett skaffar familj och etablerar sig och på så sätt behöver en tidning 
och dels för man i 40 årsåldern har barn. Fler barn som växer upp i ett hem med en 
morgontidning kommer troligen att skaffa en tidning som vuxna än de barn som inte växt upp 
med en tidning.  

Annonsering 
Hur annonsintäkterna ser ut och hur framtiden ser ut för annonsmarknaden beror mycket på 
konjunkturen i landet. Vid lågkonjunktur tappar tidningarna fortare rikstäckande annonser än 
lokala annonser. Efter en lågkonjunktur kan man också se strukturförändringar där stora 
annonsörer hittar nya marknadsföringsvägar, exempelvis genom direktreklam och 
kundtidningar. Det är viktigt för den lokala annonsmarknaden att det finns en fortsatt 
konkurrens mellan företagen för att de ska fortsätta annonsera. Bilagor kan vara ett alternativ 
till att öka annonsintäkterna genom att det gör det lättare för annonsörerna att synas i ett 
sammanhang.  

Webb 
Webben spelar en stor och viktig roll för alla tidningar och dess läsare genom att den jämfört 
med papperstidningen bidrar med ständig uppdatering av nyheterna. Den stärker även 
tidningens varumärke. Webben är fortfarande i sin uppbyggnadsfas och tenderar att i 
framtiden gå mot ett innehåll som skiljer sig mer från papperstidningen än vad den gör idag. 
För HD kommer antalet ”hänt & känt notiser”, den typ av nyheter som folk redan känner till 
och som andra medier har tillgång till, att minska i papperstidning och istället flyttas över till 
webben.  



  29 

Innehåll och form 
Innehållet i papperstidningen kommer att förändras till att bli mer fördjupande och 
analyserande. Uppföljning och förklaring av fler saker är viktig. Idag har folk redan läst om 
den stora nyheten på annat håll, när den kommer ut i papperstidningen dagen efter. Därför 
måste man göra en annan produkt av det, något unikt, som ingen annan har skrivit om. Dessa 
åsikter delas av samtliga respondenter.  
 
Tillsammans med innehållet kommer även formen att förändras, i alla fall om man frågar 
chefredaktören HD som specifikt berättar att det kommer att läggas större vikt vid det visuella 
tänkandet. Han anser att de måste satsa på en mer magasinsliknande redigering och bli bättre 
på att presentera sina egna nyheter. Detta innebär att vi kommer att se mer av 
informationsdesign, illustrationer, bilder, kartor och faktarutor. Han poängterar också hur 
viktigt det är att man beskär bilderna så att personerna eller objekten i bilderna kommer 
närmre läsaren. Att tidningarna skulle ändra sitt format och gå mot ett mindre, som trenden 
pekar på för tidningar och magasin, är för alla nästan omöjligt eftersom det i så fall skulle 
innebära att en ny tryckpress måste köpas in. Däremot har YA redan minskat formatet på en 
av sina bilagor och möjligen kommer detta att ske med fler bilagor. 

Varumärke 
Gemensamt för respondenterna är att det finns planer på att satsa på fler tjänster än 
tidningsutgivning som ett led i varumärkesbyggandet. Det finns strategier hos tidningarna 
som bygger på att försöka skapa olika tilläggsprodukter och tjänster samt att bli mycket mer 
engagerande i olika evenemang. Motiveringen lyder att det inte räcker att bara ge ut tidningar 
utan kunden vill ha mer än så. Det bygger också upp en starkare relation med kunden.  

Journalistik 
Respondenternas gemensamma syn på journalistiken kan delvis sammanfattas med att antalet 
journalister på tidningarna troligen inte kommer att öka, snarare minska något. Anledningen 
till detta kan vara att sättet att arbeta har förändrats. Delvis finns också en gemensam 
uppfattning om att det för denna yrkesgrupp kommer att krävas en bredare kunskap inom fler 
områden än just ren journalistik, som exempelvis fotografering och webb. Det nämns även att 
journalisterna kan behöva gå ut i olika sociala medier och delta i evenemang där man 
marknadsför sitt sätt att vara representant för tidningen.  
Kopplat till journalistiken är bloggandet, som numera blivit en självklarhet för redaktionerna. 
Respondenterna beskriver bloggens funktion som något positivt, genom att det ökar 
läsarkontakten, det är ett annat sorts berättande och läsarna kan förhålla dig till det man 
skriver på ett annat sätt. Chefredaktören KB säger att det krävs ett stort engagemang, många 
åsikter samt att man nischar sig mot en målgrupp, för att lyckas med sin blogg.  

Fler kanaler 
Det finns andra kanaler än papperstidning och webb som tidningarna måste satsa på för att 
följa med i utvecklingen. Det finns delade meningar om huruvida läsplattan kommer att 
etablera sig i samband med tidningsläsning. Antingen kommer läsarna att nöja sig med 
mobiltelefonen eftersom den och läsplattan är så pass lika eller så kommer läsplattan att 
revolutionera sättet att konsumera nyheter på. Marknadschefen YA tror att prenumeranterna 
kommer att vilja prenumerera via läsplatta om den förpackas på rätt sätt i något sorts 
erbjudande, chefredaktören KB tror att e-papper blir ett behändigare alternativ. Faktum är att 
det för någon av tidningarna kommer att finnas en tidningsversion för läsplatta färdig att 
säljas inom ett år. Att tidningarna ska använda sig av andra medier som tv, radio finns det 
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spekulationer i. Då handlar det främst om samarbeten med andra parter men möjligheten finns 
att sälja redaktionellt material till radio- och tv, säger chefredaktören KB. Mobilen kommer 
förmodligen att skilja sig från de andra kanalerna och den utvecklingen är i sig mycket 
intressant för hur man på sikt kommer att konsumera snabba nyheter.  

Gratistidningar 
Antalet gratistidningarna runt om i landet ökar och därmed får de etablerade tidningarna fler 
konkurrenter. Frågan är om de ses som ett hot för de betalda tidningarna. Vissa lokaltidningar 
ger själva ut gratistidningar som editioner av den ”riktiga” tidningen, HD är en av dem. För 
majoriteten av de intervjuade personerna ses inte dessa egna gratistidningar som ett hot för 
den betalda tidningen utan istället som ett komplement och en räckviddsstärkare där fler 
människor nås. Det går även samma annonser i huvudtidningen som i den som är gratis, vilket 
man tjänar på. En annan åsikt är att huvudtidningen har ett tillräckligt starkt fäste för att inte 
hotas. Vad gäller annonsintäkterna är det ingen tvekan om att externa gratistidningarna tar 
marknadsandelar och då blir det mindre kvar åt den betalda.   

Framtiden 
Sammanfattningsvis ser dessa fyra chefer ganska ljust på framtiden för lokaltidningarna och 
dagspressen. Upplagan är stabil i nuläget men det är ingen tvekan om att den tryckta tidningen 
kommer att påverkas av det utvecklingen frambringar och att det inte finns någon 
tillväxtpotential för detta mogna medium. Chefredaktören HD försäkrar att den betalda 
tidningen kommer att överleva med så lite som 30- 40 procents hushållstäckning. 
Chefredaktören YA påstår att det kommer dröja många år innan papperstidningen är så pass 
hotad att den är helt borta. Det finns också en stor läsvana och stark tradition i att läsa 
tidningen för många människor, som man inte ska glömma. Trenden visar att fler tidningar 
kommer att bli uppköpta av andra och samarbeta för att hålla ner kostnaderna, något som 
redan har skett på många håll i Sverige. 
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Slutdiskussion 
 
I detta kapitel, benämnt Slutdiskussion, ska jag diskutera och analysera den empiri av fakta 
och intervjuer som jag presenterat i föregående kapitel. Analysen kommer sedan att leda 
vidare till en resultatsammanställning. Efter analysen följer en diskussion och utvärdering av 
de metoder som jag använt i detta arbete. Kapitlet avslutas med ett stycke av mina egna 
tankar kring resultatet och vägen dit samt förslag på vidare undersökning inom detta område.  
 

Analys 
Av den statistik som tidigare presenterats i arbetet kan vi konstatera att papperstidningen är på 
väg ner i upplaga och konsumtionen av övriga medier är på väg upp. Trots att upplagan är 
relativt stabil ser man att den långsamt sjunker. Skulle detta betyda att papperstidningen och 
tidningsföretagen går mot sitt slut? Och när i så fall? Det är trots allt inte så enkelt att entydigt 
dra slutsatsen att den minskade försäljningen av tidningar skulle leda till att tidningsföretagen 
och papperstidningen försvinner. Det finns en del som talar för att papperstidningen kommer 
att fortsätta sitt liv mer än fem år framåt. Om inte, så kan tidningsföretagen överleva genom 
att erbjuda sina produkter och nyhetsövervakning genom andra medier.  
 
Vad talar för att vi kommer att ha kvar tidningar i tryckt form inom fem år? 
Det finns en stark tradition i att läsa morgontidningen. Den bidrar till en strukturerad vardag 
och en avslappnad stund, inte minst för de unga, enligt Olsson och Bergholtz. Men med 
hänsyn till det låga antalet unga som prenumererar på en dagstidning räcker det troligtvis inte 
att de har en positiv bild av tidningen. Det är skillnad mellan att vilja ha tidningen hem i 
brevlådan och att i själva verket prenumerera på tidningen. Många ungdomar kanske läser 
tidningen på skolan, på jobbet eller drar nytta av att föräldrarna prenumererar. Att de lägger 
pengar på en prenumeration när de flyttar hemifrån är en helt annan sak.  
 
Papperstidningen har fördelen att långa texter läses bättre som tryckta än som digitala, enligt 
Schneider. Det alla borde känna igen sig i är att det också finns en viss känsla i att hålla i 
tidningen och bläddra för hand. I motsats till webben är papperstidningen ett alternativ för den 
som vill komma bort från allt vad ”överflödig information” heter och njuta av ett traditionellt 
medium där det för en gång skull finns begränsat med information. Att feltryck och 
felskrivningar irriterar många är säkert men man kan också se det med andra ögon och tycka 
att det är charmigt att man måste vänta 24 timmar för att få en rättelse, i en annars digital 
miljö där ändringar kan göras på minuten. Teorin att tryckta medier, som Schneider påstår är 
mer trovärdiga än Internetbaserade, tror jag till viss del stämmer. Men det kommer att 
förändras i takt med att mer information flyttas till webben och vi lär oss att sålla bland 
trovärdiga och icke trovärdiga fakta. För dagstidningarnas del tror jag att trovärdigheten är 
den samma för webb som för papper.     
 
Att tidningen har en stark lokal förankring och är etablerad i sitt område är också ett argument 
för att tidningen kan stå emot konkurrensen av andra medier. Lokalt är unikt och de lokala 
nyheterna är styrkan hos lokaltidningarna, enligt chefredaktörerna. Och visst är väl alla 
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intresserade av att veta vad som händer i sitt närområde. Det är allmänt känt att desto närmre 
en händelse har inträffat den enskilde, desto mer intressant blir nyheten. Samtidigt spelar 
vilken typ av lokala nyheter roll, det räcker inte att bara trycka på det lokala. Vill man läsa om 
exempelvis stölder och inbrott som begåtts i området eller sådant som gäller skolor och 
arbetsmarknad? Man kan kanske inte välja det ena eller det andra men det kommer troligtvis 
att ställas andra krav på innehållet för att man ska lyckas fånga nya läsare. Brott är vi vana att 
läsa om och det händer varje dag, det är inga sensationer. Jag anser inte att det ger tidningen 
ett mervärde och det tror jag att en del andra håller med mig om.  
 
Vad talar för att vi inte kommer att ha kvar papperstidningen om fem år? 
Vi återgår till den starka tradition som finns hos de flesta svenskar, speciellt hos de äldre. När 
jag frågade en av chefredaktörerna om han var orolig för framtiden svarade han: 
  

Jag är inte så orolig. Men när 60-talisterna börjar gå i pension, då kan vi 
börja få problem. Jag tror att 60-talisterna fortfarande är en 
morgontidningsgeneration. När det är 70-, 80- och 90-talister som 
bestämmer så tror jag att papperstidningen marginaliseras. 
 

Den äldre generationen är utan tvivel en stark prenumerationsgrupp av den betalda 
dagstidningen och därmed kommer det att bli ett känsligt läge för tidningarna när denna grupp 
försvinner. Gällande åldersgrupper pratar chefredaktören HD om en intressant strategi, där de 
riktar in sig på 30-50 åringar. Det är ett klokt drag att försöka fånga in denna grupp så att det 
finns en tidning i hemmen när barnen växer upp och därmed blir chanserna större för att 
barnen som vuxna kommer att prenumerera på en tidning. Detta är också en köpstark 
målgrupp där föräldrarna troligtvis har fast inkomst. Men att vänta på att barnen i dessa 
familjer ska växa upp och flytta hemifrån och besluta om att prenumerera på en dagstidning 
eller inte, finns det inte tid till. På lång sikt lönar det sig. Däremot tror jag att andra medier 
kan skapa en ny trend hos unga i att läsa tidningen digitalt, utan att det ska finnas en 
prenumeration i det egna hushållet sedan tidigare. Det behöver inte tvunget vara en 
papperstidning man prenumererar på.  
 
Eftersom annonsintäkterna är så pass viktiga för dagstidningarna, som tidigare presenterades 
under rubriken Annonsering, kan minskat intresse från annonsörer bli avgörande för om 
tidningen överlever eller inte. Det vi vet är att tidningsmarknaden är mycket känslig för 
konjunkturer. Det är omöjligt att bortse från eventuella lågkonjunkturer i framtiden och det 
gör det ännu svårare att förutspå framtiden för dagspressen. Som chefredaktören KB beskriver 
det så kan man se strukturförändringar efter en lågkonjunktur där de stora annonsörerna hittar 
nya marknadsföringsvägar. Annonsörerna kan komma att välja direktreklam, kundtidningar, 
gratistidningar, kvällspress eller något annat alternativ framför lokaltidningen. 
Direktreklamen är en stor konkurrent till lokaltidningarna när det gäller reklampengarna. Det 
finns en risk att de stora kedjorna i framtiden alltmer väljer att marknadsföra sig via 
direktreklam istället för via de lokala dagstidningarna. Enligt chefredaktören KB kan en 
anledning vara att marknadsföringsbesluten tas mer centralt, vilket kommer att medföra att 
den lokale butiksinnehavaren får mindre att säga till om.  
 
Som Hadenius, Wadbring och Weibull skriver så gynnas tidningarna av dagligvaruhandeln 
som är lokal. Så länge det finns lokala annonsörer så är det bra. Men hotet, som Bernfalk 
beskriver det, är att besluten tas längre och längre från orten, det vill säga, de stora kedjorna 
etablerar sig i småstäderna och besluten om marknadsföring tas centralt. Han menar också att 
det bör finnas en konkurrens bland de lokala handlarna för att det ska vara lönt att annonsera. 
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Där tror jag att det alltid kommer att finnas en viss konkurrens och ett intresse, för exempelvis 
livsmedelsföretagen, att vilja annonsera i papperstidningen, så länge den lever.  
Samtidigt har vi sett att landsortspressen tog lika stor del av reklaminvesteringarna 2008 som 
vardera TV, Internet och Direktreklam gjorde (se figur 4 i bilaga 5). Det måste betyda att 
lokaltidningen fortfarande är mycket attraktiv som marknadsföringskanal.  
 
Med tanke på vad chefredaktörerna svarade om journalistiken, det vill säga att antalet 
journalister snarare kommer att minska än öka kan man inte bortse från risken att kvaliteten 
på journalistiken kan försämras. Då kan också tidningen komma att tappa läsare. Däremot 
finns det inte tecken på att ett tio- tal journalister kommer att försvinna på varje redaktion utan 
det rör sig snarare om ett par stycken. Det kan tyckas vara lite hårddraget att läsarnas intresse 
skulle svalna på grund av att det blir en eller två journalister färre på varje redaktion.   
 
Trenden som visar att det sker fler samgåenden mellan tidningarna kan göra att antalet 
tidningsföretag i Sverige minskar. Hvitfelt menar att detta är döden för morgontidningarna, 
vilket jag tror är att ta i. Följden av detta kan däremot bli att det blir färre lokala tidningar och 
att vi får nöja oss med större regionala tidningar där den lokala förankringen går förlorad.   
 
Hur bör lokaltidningarna möta framtiden?  
Hos de lokaltidningar där jag har intervjuat chefredaktörerna finns det strategier för hur de ska 
möta framtiden, vilken kan vara imorgon, om några månader eller några år. De har klart för 
sig att de måste nå ut i fler medier och förändra och utveckla innehållet i de befintliga 
medierna. De måste framförallt synas för den yngre målgruppen. Av alla åldersgrupper är det 
dessa som läser minst dagstidningar och de är också de största användarna av andra medier. 
Att nya medier skulle attrahera den yngre målgruppen känns självklart eftersom de är mest 
nyfikna på att testa nya saker och de har under uppväxten fått en vana i att använda teknik och 
digitala medier.  
Som en strategi för att möta framtiden bör lokaltidningarna även fortsätta med det de är bra 
på, det vill säga det lokala, eftersom de inte kan konkurrera med andra nyheter mot de stora 
regionala och nationella tidningarna.  
 
Gemensamt för alla chefredaktörer är att de strävar efter att förstärka sitt varumärke genom att 
skapa tilläggsprodukter och tjänster och engagera sig mer i olika evenemang. Det räcker 
uppenbarligen inte längre att enbart komma ut med en tidning, istället måste man sticka ut 
genom att erbjuda något mer till kunden och för att skapa en starkare relation. Men kan det 
inte då finnas en risk att papperstidningen, som är en så pass traditionell och inrotad 
informationskanal i samhället och har varit det i århundraden, kommer i skymundan? Min 
tanke är att papperstidningens roll idag inte är lika viktig som förr och att det kommer att 
förbli så. Vi lever i en ny tid med ändrade vanor. Dessutom är vi vana vid att företagen idag 
har ett brett utbud av tjänster och att vi snarare saknar ”något extra” när det bara finns en typ 
av tjänst eller verksamhet. Vi konsumenter kräver alltså mer.  
 
Jag tror att de svenska dagstidningarna kommer att behöva rikta in sig på en specifik och 
smalare målgrupp, på samma sätt som dagstidningarna i de sydeuropeiska länderna redan gör. 
Sveriges dagstidningar har ett brett innehåll, vilket är en fördel eftersom den riktar sig till alla, 
men gratistidningarna som också har detta breda innehåll kommer att bli en alltför stor 
konkurrent till den betalda tidningen. Genom att papperstidningen nischar sig mot ett smalare 
område och en mer specifik målgrupp kan innehållet anpassas mer till dessa läsare. På så sätt 
blir tidningen mer attraktiv för läsarna och förhoppningsvis stannar de kvar som 
prenumeranter en mycket längre tid.  
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Är man beredd att betala för tidningen?  
Vi kan hitta gratistidningar lite varsomhelst i affärer och på gator, där vissa i och för sig har 
en lokal begränsning, men som ändå finns tillgängliga utan att man behöva betala. Vi har 
också tidningen gratis på webben. Fördelen med den jämfört med papperstidningen är att 
nyheterna ständigt uppdateras. Samtidigt ser chefredaktörerna att webben och 
papperstidningen kommer att skiljas mer åt i framtiden vad gäller innehåll, då 
papperstidningen kommer att står för det djupa, mer förklarande och unika innehållet och 
webben kommer att står för de nyheter som redan finns att tillgå i andra mediekanaler. Med 
detta som facit kommer papperstidningen att fylla en annan funktion än vad den gör idag med 
ett förändrat innehåll. Och det är säkert just det som kan komma att behövas. I 
framtidsrapporten Nu! Och sen? skrivs det att det blir svårare att ta betalt för tidningen i sin 
nuvarande form. Prenumerationerna på dagstidningarna går ner, främst därför att innehållet 
går att finna på andra platser, genom andra kanaler och vid andra tidpunkter. Ragnerstam som 
inte är nöjd med tidningens innehåll idag tycker att det som står är mindre viktigt. Jag anser 
att det finns en poäng i detta. När man får papperstidningen på morgonen är det inte mycket 
mer än en repetition av den information man får via nyheterna på TV och det man läser om på 
webben, vad gäller nationella - och internationella nyheter. Jag anser också utifrån egen 
erfarenhet att det är glest mellan de riktigt intressanta lokala nyheterna och ibland förvånas 
jag över att vissa händelser inte uppmärksammats. Angående prisfrågan hade det varit 
intressant att höra vad lokaltidningarnas läsare har att säga om prenumerationsavgiften. Är 
den alldeles för hög eller ganska lagom? För att tidningarna ska få fler yngre läsare tror jag att 
prenumerationsavgiften måste sänkas eftersom de yngre oftast saknar fast inkomst och lever 
på studiebidrag. Men en sänkt prenumerationsavgift är inte att tänka på då tidningarna redan 
fightas med ekonomin. När prenumeration via läsplatta kommer att lanseras, blir läsarnas vilja 
att köpa ännu en apparat det som avgör om det kommer att fungera eller inte. Det är svårt att 
säga om detta slår igenom men man kan tänka sig att om alla tidningar erbjuder 
prenumeration via läsplatta och prenumerationsavgiften är lägre än den för papperstidningen 
kan en del nappa på detta. På så sätt kan papperstidningen tappa prenumeranter som övergår 
till läsplattan. Jag tror att det återigen är en generationsfråga. Det är troligen bara den yngre 
generationen som kommer att bli den största kunden till läsplattan. Enligt DN finns det i alla 
fall goda möjligheter för tidningsföretagen att få betalt för tjänster på läsplatta och den anses 
vara viktig för dess framtid.   
 
Vilka krav kommer att ställas på innehåll och design i framtiden?  
Det lutar mot att papperstidningen, när vi hämtar den i brevlådan om några år inte kommer att 
se likadan ut som den gör idag. Förnyelse krävs för alla medier men mer omfattande kommer 
det förmodligen att bli för den traditionella papperstidningen som måste attrahera en ny ung 
målgrupp. Enligt chefredaktörerna måste man göra en unik produkt av tidningen. ”Det 
kommer att bli mer tidningsunikt material, som ingen annan har skrivit om. (…) Vi måste 
jobba med hur vi beskär bilder, för att komma närmare läsaren. Vi måste gå mot en mer 
magasinslik redigering och bli bättre på att presentera våra egna nyheter, framförallt med 
kartor, bilder, grafik, bakgrunden och faktarutor. Tidningarna kommer att stå för 
fördjupningen och de planerade egna nyheterna, nyheter som ingen annan har”, säger 
chefredaktören HD. Uppföljning och förklaring av fler saker är också viktigt. Åt samma håll 
pekar J. A Giners spekulationer för framtidens dagstidningsdesign då bland annat ”varför” 
blir viktigare än ”vad” och färre sidor kommer att vara ”inne”. Men samtidigt menar han att 
snabblästa artiklar blir ett måste. Det betyder att artiklarna ska vara korta men samtidigt 
djupgående och förklarande. Denna kombination, tror jag, är det ultimata då man tar hänsyn 
till att läsarna snabbare vill bläddra igenom tidningen samtidigt som man erbjuder ett 
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annorlunda, djupare innehåll som skiljer sig från webben. Att färre sidor och mindre format 
skulle minska läsarnas dåliga samvete för att de inte hinner läsa tidningen, är tveksamt. Jag 
tror det handlar om att innehållet är tillräckligt bra och fungerar som ett komplement till 
webbens snabba, uppdaterade nyheter. Och om detta kräver färre sidor får det bli så, det 
kommer att spela mindre roll.  
 
I anslutning till texten önskar man på HD lägga in fler och bättre bilder, informationsgrafik 
som förklarar och faktarutor som man snabbt kan överblicka. Jag tror samtidigt att det är en 
önskan från lokaltidningarna att behålla en del av den karaktär som papperstidningar har och 
inte gå för mycket åt det magasinsliknande hållet. Papperstidningarna har en lång och 
värdefull historia och med ett utseende som särskiljer sig från annan tryckt media.  
 
Vad händer med formatet? 
Efter det som kommit fram i intervjuerna gällande format verkar det som att format inte har 
någon större betydelse för framtiden och chefredaktörerna ser ingen anledning till att minska 
formatet på tidningen. Det är däremot möjligt att en eller annan bilaga kommer att minskas. 
Undersökningar visar att läsarna vill ha det lilla formatet, vilket de fick när de flesta tidningar 
gick från fullformat till tabloid. Men att formatet kommer att minskas ännu mer inom en snar 
framtid har jag svårt att tro eftersom tabloid inte funnits så länge. Jag anser att det positiva 
med att behålla tabloidformatet är att man, som tidigare nämnts, behåller papperstidningens 
karaktär.   
 
Gratistidningarna, mobilen och webben vs. papperstidningen 
Resonemangen går allt som oftast mot att papperstidningen som är ett moget medium 
kommer att slås ut av andra mediekanaler. Fördelen med gratistidningarna är att de är 
tillgängliga lite var som helst och för att de just är gratis, liksom på webben. Tidningen på 
webben och i mobilen ger snabba och uppdaterade nyheter där tiden på dygnet inte spelar 
någon roll.  
Vänder man på det och ser vad gratistidningarna kan göra för papperstidningen så anser jag 
att de kan bidra till att vi läsare kommer att uppskatta pappersformatet mer. Men att detta 
skulle kunna leda till någon ökning av upplagan torde vara omöjligt att säga. Ett alternativ för 
lokaltidningarna, anser jag, är att följa efter det som Helsingborgs Dagblad gör idag, nämligen 
att ge ut egna gratis editioner av den riktiga tidningen. Chefredaktören HD menar att 
gratistidningarna ökar deras annonsintäkter och fungerar som en räckviddsförstärkare. Enligt 
min mening kan man dessutom konkurrera direkt med gratistidningarna i området, där man 
har en fördel i att redan vara etablerad. Man ska inte glömma att alla andra gratistidningar 
också utvecklar sitt redaktionella material. Eftersom det lokala är så pass unikt idag kan man 
tänka sig att exempelvis Metro expanderar och riktar in sig på fler städer med lokala nyheter 
från dessa områden, vilket blir ett större hot mot den egna tidningen.   
 
Vi återgår till webben som idag fungerar som en varumärkesförstärkare och anses vara 
livsnödvändig. Webbtidningsläsarna ökar liksom antalet människor som använder Internet. 
Om vi antar att papperstidningen lyckas förändra sitt innehåll och skilja sig mer från webben 
samtidigt som webben utvecklar sig på sitt håll, tror jag att dessa två kan komplettera 
varandra. I slutändan handlar det ändå om vad läsarna vill ha. Nöjer man sig med de snabba, 
uppdaterade nyheterna så passar webbtidningen utmärkt. Den är samtidigt gratis och kan 
erbjuda sådant som inte papperstidningen kan, exempelvis möjligheten att direkt kommentera 
artiklar och bloggar. Det finns en tvåvägskommunikation, vilket vi blir allt mer vana vid, som 
inte finns i papperstidningen på samma sätt. Jag tror att det kan skapa en närmre relation 
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mellan läsare och tidning, som båda parter uppskattar. Det finns utrymme för mer material på 
webben och man kan snabbt förflytta sig mellan informationen. 
 
Det finns en risk att andra kanaler, såsom mobil eller e-papper, kommer att blir större 
konkurrenter till papperstidningen. Bland annat för att mobilen är något folk har med sig 
överallt. Redan idag är den multifunktionell och används till allt från att lyssna på musik, till 
att surfa på nätet, ringa, spela spel och skicka sms och mer kommer den att utvecklas. E- 
papper kan bli något som folk väljer på grund av miljövänlighet. Fördelen med de andra 
kanalerna som inte finns hos papperstidningen är generellt sett egenskaper som uppdatering 
och till viss del även miljövänlighet. Tillgänglighet är något som värderas högt men man ska 
inte glömma att även papperstidningen är bärbar och kan tas med överallt precis som mobilen. 
Nackdelen är dock att nyheterna inte uppdateras i papperstidningen förrän dagen efter. 
Fördelen med att prenumerera på en digital tidning är att risken uteblir att man inte får 
tidningen levererad hem till sig på morgonen uteblir. Dessutom är det ett plus för 
tidningsföretagen eftersom distributionen, som står för de stora kostnaderna, försvinner.  
 
Utvecklingen 
Att situationen för papperstidningen kommer att förändras så pass negativt att den försvinner 
inom fem år är svårt att tro. Det Ahlström och Hedman påstår om att vi upplever att 
utvecklingen går fortare än vad den egentligen gör, anser jag, är något man bör tänka på när 
man tolkar framtiden. Chefredaktörerna tror inte att papperstidningen kommer att försvinna 
trots att den kommer att påverkas av det som händer runt omkring. Den kommer dessutom 
överleva med så lite som 30-40 procents hushållstäckning, enligt chefredaktören HD.  
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Resultat 
Fråga 1. 
Vilka är förutsättningarna för de Svenska lokaltidningarna att överleva i ett samhälle 
där digitala medier växer sig allt starkare? 
 
Med hänsyn till den ökande konkurrens som lokaltidningarna och dagspressen i största 
allmänhet står inför, ser förutsättningarna trots allt ganska bra ut för att överlevnaden troligen 
inte är hotad under de kommande fem åren. Upplagestatistiken för dagspressen har under en 
lång tid sjunkit väldigt lite och risken att den ska nå botten inom denna tidsperiod är liten. De 
lokala nyheterna är unika i en alltmer globaliserad värld och på så sätt blir detta 
lokaltidningarnas styrka. Det finns en även stark tradition och inneboende vana hos läsarna att 
få tidningen hem i brevlådan som kommer att stå sig stark. Lokaltidningarna är etablerade i 
sitt område och vissa har funnits i över hundra år. Papperstidningarna kommer att behöva 
genomgå förändringar vilket chefredaktörerna för de lokaltidningar som jag intervjuat är 
medvetna om. De har strategier för hur de ska nå de yngre läsarna som är den grupp som läser 
minst dagstidningar idag. Om dessa strategier implementeras och dessutom ger bra resultat 
återstår att se.  
 
Lokaltidningarna kommer dock att tvingas jobba i motvind för att kunna behålla 
papperstidningen. Generationsbytet som innebär att 50 - och 60-talisterna försvinner ligger 
långt fram i tiden men då kan man förvänta sig att man kommer att tappa många läsare. De 
största hoten på kort sikt är att intresset bland annonsörerna ökar för att finna andra 
marknadsföringsvägar. Direktreklam tar idag ungefär lika stor del av reklamintäkterna som 
lokaltidningarna. Allteftersom marknadsföringsbesluten hos de stora kedjorna förväntas tas 
mer centralt kan det bli mindre del av kakan över till lokaltidningarna. De gratis alternativ av 
nyhetsrapportering som vi omges av kommer att bli ett allt större hot mot lokaltidningarna, på 
grund av de yngre läsarnas val. Webben tenderar att bli populärare och få en läsarökning. Vi 
kan även se fler samgåenden mellan lokaltidningarna som innebär färre tidningar och som kan 
leda till sämre lokal förankring.  
 
Det finns däremot vissa krav som lokaltidningarna måste leva upp till, för att 
förutsättningarna ska se bra ut. De bör utveckla sina befintliga digitala medier för att bli mer 
attraktiva och erbjuda fler tjänster som exempelvis prenumeration av läsplatta men också 
andra tilläggstjänster som inte direkt har med nyhetsrapportering att göra. Det kommer att 
alltså att krävas att tidningsföretagen jobbar med sina varumärken. För att konkurrera med 
gratistidningarna som expanderar och ökar i antal runt om i landet finns alternativet för de 
lokaltidningar som ännu inte gör det, att producera en gratis edition av den ”riktiga” tryckta 
tidningen. Innehållsmässigt kommer det att krävas förändringar, vilka presenteras i nästa 
fråga. 
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Fråga 2. 
Vilka innehålls- och designmässiga förändringar kommer lokaltidningarna att genomgå 
inom ett 3-5 års perspektiv?  
 
Med all säkerhet kommer innehållet och utseendet förändras för lokaltidningarna. Det finns 
stora tendenser till att innehållet i papperstidningen respektive webben kommer att skilja sig 
mycket mer åt än vad de gör idag. Papperstidningen kommer att stå för det djupare och mer 
förklarande innehållet med fler planerade nyheter än ”hänt och känt” notiser. Webben 
kommer att stå för de senaste korta och snabba nyheterna. Troligtvis kommer webben att 
innehålla desto mer rörlig bild, med videoreportage från de senaste händelserna. I samband 
med att innehållet i tidningen blir mer förklarande kommer vi förhoppningsvis ser mer 
informationsgrafik och ett annat uttryck i bilderna. Om huruvida trycket och papperskvalitén 
kommer att förbättras är svårt att säga men detta är en vision från tidningsföretagen. Formatet 
på papperstidningen kommer att förbli tabloid som det är idag. Möjligtvis kan formatet 
minskas på en eller en annan bilaga men på kort sikt kommer vi inte se några förändringar 
eftersom det skulle innebära enorma kostnader för tidningarna att byta tryckpressar. 
Tabloidformatet är här för att stanna ett bra tag till.  
 

Metodutvärdering 
Litteraturstudier 
För litteraturstudierna har det varit enkelt att hitta mycket men desto svårare att sålla bland de 
fakta som är trovärdiga eller inte. Det finns en oändlig värld av bloggar inom ämnet dagspress 
och dess framtid samt det nya medielandskapet, där man hittar många intressanta tankar från 
olika människor. Jag har varit tveksam till om bloggar fungerar som trovärdig fakta, därför 
har jag varit försiktig med det. Samtidigt är det betydande vem bloggaren är, om man kan 
använda bloggen som referensen eller inte. Är det en nyckelperson i dagstidningsbranschen 
anser jag att bloggen fungerar bra eftersom det speglar verkligheten inom branschen. I och 
med att arbetet handlar om att försöka förstå personers tankar om framtiden, då det inte finns 
någon sann verklighet, kan bloggar i detta fall ses som relevant fakta. Däremot har jag inte 
grundat mitt resultat på de fakta som kommer från bloggar.  
 
Jag har till största delen använt förstahandskällor när jag hämtat fakta, för att undvika risken 
att det ligger förfalskningar i det som står skrivet. Det har dock varit omöjligt att helt och 
hållet utesluta andrahandskällor eftersom mycket av det man hittar ursprungligen kommer 
från en annan källa.  

Kvalitativa intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna har gett mig en mycket bra inblick och förståelse för 
lokaltidningarna men även för dagspressen i sin helhet, vilket var målet med undersökningen. 
Samtalen med personerna från lokaltidningarna har gett mig en insikt i de utmaningar som 
lokaltidningarna står inför och hur de tänker om framtiden. Informationen har varit mycket 
värdefull och skulle aldrig kunna hittas i någon litteratur eller någon annanstans. I efterhand 
kan jag inte föreställa mig att någon annan metod än den som använts skulle kunna ge 
likvärdig information. Önskvärt hade dock varit att undersöka fler lokaltidningar i andra delar 
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av landet men på grund av tidsbrist har det varit en omöjlighet. Nackdelen med att ha 
intervjuat två lokaltidningar inom samma koncern är att de har ungefär samma tankar och 
strategier. Detta upptäckte jag när jag intervjuade chefredaktören från den tidning som inte 
ingår i denna koncern eftersom hans svar skiljde sig mer åt från de två andra. Hade jag 
intervjuat tre lokaltidningar som inte har någon som helst koppling till varandra så tror jag att 
jag hade fått fler skiljda svar med högre validitet.  
 
Intervjuerna var strukturerade så att frågorna ställdes i ungefär samma ordning till alla 
respondenter, med tanken om att efterarbetet skulle bli så effektivt som möjligt.  Frågorna var 
både öppna och stängda vilka möjliggjorde en blandning av raka och korta men även breda 
och djupa svar. De öppna frågorna tillät respondenterna att göra egna tolkningar. Min önskan 
var att respondenterna självmant skulle göra utsvävningar från frågorna, vilket också blev 
fallet. Inför första intervjun skickades frågorna ut samma dag som intervjun ägde rum vilket 
var ett misstag från min sida eftersom det blev för kort varsel. Jag skärpte därför till mig inför 
de andra intervjuerna och skickade ut frågorna några dagar innan, vilket gjorde att de två sista 
intervjuerna gav mer information och respondenterna upplevdes mer förberedda. Diktafonen 
som jag använde för att spela in intervjuerna var nödvändig eftersom mycket av det som sades 
annars hade gått förlorat. På så sätt kunde jag gå igenom materialet i lugn och ro efteråt utan 
att vara rädd för att ha missat något.   
 
Ett litet problem som uppstått i samband med intervjuerna är att jag i efterhand har upptäckt 
att vissa av svaren är otydliga. Då har jag kontaktat respondenterna och bett om ett 
förtydligande, vilket snabbt och enkelt löst problemet. Att respondenterna tolkat frågorna 
olika kan ställa till problem men i detta fall har de varit så obetydliga så att det inte har spelat 
någon roll. Efter att jag sammanställt intervjuerna från diktafonen har jag skickat materialet 
till respektive respondent för att rätta till eventuella missförstånd eller feltolkningar.  
 

Avslutande tankar 
I efterhand har jag insett att åsikter och synpunkter från tidningsläsarnas skulle varit värdefullt 
för detta arbete. Chefredaktörerna har sin egen subjektiva syn på lokaltidningarna som väger 
tungt och därför skulle läsarnas syn väga upp detta. Däremot har forskningsrapporten Unga 
dagstidningsläsare i ny mediesituation fungerat relativt bra som komplement till detta, 
eftersom författarna till rapporten intervjuat ett flertal unga läsare om deras relation till 
dagstidningen. Nackdelen är att dessa intervjuer inte är anpassade efter mina frågeställningar 
och därför har de inte ansetts ge tillräckligt med faktastöd för mitt arbete.  
 

Förslag på vidare undersökning 
Då detta arbete saknar lokaltidningsläsarnas åsikter och kommentarer, skulle en vidare 
undersökning om framtiden för tidningsvärlden kunna fokusera på dessa istället för på 
chefredaktörerna, eftersom det i slutändan är läsarna som bestämmer. Det skulle vara 
intressant, med tanke på min utbildning som handlar om grafisk design, att undersöka layout 
och interaktionsdesign för webben och/eller mobilen, eftersom det är i dessa medium som 
framtiden ligger. Med utgångspunkt från läsarnas tankar och idéer skulle syftet kunna vara att 
ta fram den ultimata designen och gränssnittet för dessa medium och ställa detta mot de 
teorier som chefer och andra ”viktiga” personer inom dagspressens har om framtiden.  
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Förslagsvis skulle även skillnaderna i dagstidningsläsningen mellan Norden och övriga 
Europa vara intressanta att undersöka. Som det nämns tidigare i rapporten så vänder sig 
dagstidningarna i sydeuropiska länder till en smalare målgrupp medan vi i Norden är vana vid 
att alla människor, i alla åldrar och yrken, läser dagstidningen. Jag skulle vilja gå på djupet 
och undersöka hur innehållet skiljer sig åt, vilka distributionsformer som används, 
prisfaktorer, typen av läsare, med mera. En fråga man kan ställa sig är hur det har kunnat bli 
så annorlunda och om vi i Sverige kan lära oss något av den sydeuropeiska dagstidningen 
eller tvärtom. Vilka olika framtida förändringar kommer vi att se i dessa olika länder? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervju med Jörgen Svensson, chefredaktör och Andreas Narsell 
marknadschef på Ystads Allehanda 
 
Vilka viktiga funktioner/styrkor har svenska lokaltidningar ur ett massmedialt 
perspektiv? 
Den lokala förankringen. Man kan aldrig få den feelingen någon annanstans som i den lokala 
tidningen. Det är hela strategin med att vara lokal. En regional tidning måste alltid tänka på 
hur mycket nationellt och internationellt man ska redovisa. Vi behöver inte ens fundera på var 
vi är. Vi ska vara absolut bäst lokalt.  
 
Läsare 
Finns det en uttalad huvudmålgrupp och hur ser den i så fall ut?  
De som bor i området. Alla åldrar. Ett problem är att dagstidningsläsarna minskar i yngre 
åldrar.  Vi är som starkast bland de äldre, de som har en uppväxt vana att läsa dagstidning. 
Det är svårare att attrahera de yngre.  
 
Kan ni beskriva vilka läsare ni tror att ni har om fem år?  
Det kommer inte att skilja sig nämnvärt från de vi har idag. Så mycket kommer inte att hinna 
hända på den tiden. Utgår man från tidningen som papperstidning är det en sak men utgår 
man från tidningen såsom att vi har lokala nyheter så har vi andra kanaler att distribuera de 
till, exempelvis ungdomar. Det är inte troligt att de yngre kommer att prenumerera på 
papperstidningen men de vill kanske ta del av de lokala nyheterna, därför måste vi anpassa 
oss till andra medier. Webben till exempel. 
 
Vilka läsare skulle ni vilja ha?  
Vi skulle vilja veta exakt vilka som är mest köpstarka. Vi vill kunna rikta annonserna till de 
som handlar mest. Den köpstarka gruppen har svängt från att förr vara 25- 45 åringar till idag 
även inkludera många pensionärer som har det gott ställt. Riktad annonsering för att kunna ta 
bättre betalt. Google är förebilden för många. För de digitala medierna, rikta annonser.  
 
Annonsörer 
Hur stor del av annonsmarknaden består av lokala- regionala- respektive rikstäckande 
annonsörer i er tidning?  
70 procent är lokala. Resten är regionala och rikstäckande.  
 
Tror ni att denna fördelning kommer att förändras med tiden?  
Nej. Ser man på en regional tidning i Skåne består 20-30 procent av lokala annonsörer. Det 
beror alltså på hur lokalt förankrad tidningen är. En lokal företagare vill synas i en lokal 
tidning för då vet man att man når kunderna som har möjlighet att handla där.  
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Tror ni att annonsmarknaden kommer att förändras för just denna tidning?  
Det är inte troligt att den kommer att utvecklas för papperstidningen. Däremot nya 
annonsvägar, som digitala medier och tilläggsprodukter.   
 
Mediekanaler 
Vilken roll spelar webben för denna tidning idag?  
Betydligt större än vad den har gjort. Vi ser en framtid i detta. Det kommer att påverka den 
tryckta tidningen också. Det kommer att finnas en viss typ av nyheter på nätet som inte 
kommer att finnas i papperstidningen och tvärtom. Det påverkar hur vi fördelar resurserna på 
redaktionen.  
 
Tror du att tidningen kommer att använda sig av fler mediekanaler än tryckt tidning 
och Internet om 3 år?  
Finns redan i mobilen och det fungerar ganska bra. Inte speciellt dyrt. Mobilen i sig är mycket 
intressant för hur man på sikt kommer att konsumera snabba nyheter. Den bör skilja sig från 
de andra kanalerna. Sälja på att man vet var man finns. Förändring av mobilen när iPhone 
kom var radikal. Ipad kommer att revolutionerna sättet att konsumera.  
 
Tror ni att tidningen i framtiden kommer att erbjuda fler tjänster, förutom 
tidningsutgivning, som ett led i varumärkesbyggandet?  
Absolut. Det är en del av strategin som koncernen har. Sälja tilläggsprodukter som 
kvällstidningarna har och att bli bättre på event.  
 
Ser ni lokala gratistidningar som ett hot för betaltidningen? Nej. På det redaktionella är 
det ingen fara så länge vi är medvetna om att vi måste förändra vårt sätt att arbeta. Sen tror jag 
att tidningen har ett så pass starkt fäste så om vi bara ser till att vara mottagliga för den nya 
tekniken, då är det nog ingen fara. Däremot på annonsmarknaden, ju fler som är med och 
rotar desto mindre blir delen av kakan.  
 
Tror ni att era prenumeranter kan tänkas sig prenumerera via läsplatta inom 3 års tid? 
Ja. Om man förpackar det på ett korrekt sätt. När man började sälja mobiler sålde man en 
mobiltelefon för en krona tillsammans med ett abonnemang. Det är en sådan variant som 
kommer att behövas för att det ska slå igenom på stort. Det kommer inte dröja länge innan det 
finns en version på läsplatta. En version kommer vara färdig att säljas inom ett år.  
 
Journalistik 
Tror ni att tidningen har färre eller fler journalister om tre år än vad den har idag? 
Färre. 
Vad kan det bero på? Sättet att arbeta har förändrats.  
 
Tror ni att rollen som journalist kommer att förändras i framtiden och i så fall hur? 
Man kommer att tvingas göra fler saker men också krävas fler specialister. Men detta är en 
typisk lokaltidning.  
 
Vilken funktion tror du att redaktionens journalistiska bloggar har för tidningen?  
Det är ett annat berättande. Man kan berätta på ett annat sätt. Läsarkontakten. Läsarna kan 
förhålla sig till det man skriver på ett annat sätt.  
Har ni någon politisk anknytning och i så fall hur syns det? Liberal. Ledarsidan. Tidningen 
som helhet har en liberal syn, man tillåter läsarna att tycka.   
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Om ja, vilken roll spelar den för tidningen i dagsläget?  
Ägaren till tidningen har en liberal syn på livet. Det är den enda frågan de driver och som är 
viktig.  
 
Form och innehåll 
Tror du att tidningens innehåll kommer att förändras med tiden? Hur då? Förr 
rapporterade man en nyhet dagen efter och det var dagens stora nyhet, den tiden kommer inte 
tillbaka. Nu har folk redan läst om nyheten på nätet. Man måste göra en annan produkt av det, 
förklara fler saker i ett visst skeende. Uppföljningen är viktig.  
Bilagor gör det lättare för annonsörerna att synas i ett sammanhang. Det är kopplat till en 
ekonomisk förutsättning. Fler bilagor. Bilagor är ett lättare sätt att paketera ett smalt ämne. 
 
Trenden visar att tidningarna går mot ett mindre format. Vad tror ni händer med 
morgontidningarnas/lokaltidningarnas format? Vissa bilagor kommer inom en snar 
framtid minskas ner till och med A4 format.  
 
Det finns de som säger att dagstidningen måste gå mot en mer magasinsliknande design 
men också förändra innehållet till ett mer magasinsliknande, för att locka till sig läsare i 
framtiden. Vad tror ni om det?  
Innehållet kommer att förändras. Designen har också förändrats ganska mycket de senaste 
åren.  
 
Framtiden 
Vad tror ni kan vara framgångsreceptet för lokaltidningarna för att stå stadigt i den 
framtida utvecklingen?  
Lokalt. Vi kan aldrig konkurrera med att skriva om större internationella nyheter men däremot 
kan de nationella eller regionala tidningarna inte ha samma koll på vad som händer på den 
lilla orten.  
 
Kommer lokaltidningen att spela samma roll i samhället om tre år som den gör idag, 
och för vem?  
3 år är för tidigt. Däremot om 15 år kommer det ser annorlunda ut. Tidningen som begrepp 
som det vi producerar och det vi producerar i olika kanaler. Ska man få reda på något som 
händer lokalt är det bara YA som har det.  
 
Oroar ni er för er tidnings framtid? Ibland. Upplagan är stabil i nuläget. Den tryckta 
tidningen komma att påverkas av det som kommer att hända i utvecklingen. Det kommer 
dröja många år innan papperstidningen är så pass hotad att den är helt borta.  
 
Om vi förutsätter att lokaltidningarna håller sin position på marknaden i minst 5 år 
framåt, vilket, tror ni, är det största skälet till detta?  
Vi är bäst lokalt. Har man inte läst tidningen hamnar man utanför i diskussionerna. Man vill 
hänga med i dialogen med andra.  
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Bilaga 2 
 
Intervju med Lars Johansson, chefredaktör på  
Helsingborgs Dagblad 
 
Vilka viktiga funktioner/styrkor har svenska lokaltidningar ur ett massmedialt 
perspektiv? 
Vi är den enda och viktigaste informationskällan för många människor. De kan inte få lokala 
nyheter någon annanstans ifrån. Vi når många och vi når många vid en och samma tidpunkt 
vilket är papperstidningens fördel. Vi kommer ut till folk utan att de måste söka upp 
informationen. Det blir samtidigt svårare att värva nya läsare. 20 procent av hela upplagan 
måste förnyas varje år för att behålla den upplaga vi har. Anledningen till detta är att folk dör 
och flyttar.  
  
Läsare 
Finns det en uttalad huvudmålgrupp och hur ser den i så fall ut? 
Det finns ingen uttalad målgrupp. Vi vänder oss till alla inom vårt geografiska område. En 
viktig grupp för oss är dock de mellan 30- och 50 år. Vid 30 årsåldern skaffar man familj och 
hus och etablerar sig, då brukar man traditionellt sätt behöva en tidning. Det är viktigt att 40-
45 åringarna har tidning eftersom de har barn hemma. Har man inte haft en tidning hemma 
under sin uppväxt så skaffar man troligtvis inte det senare heller. Vi försöker göra en tidning 
som passar 30-50 åringar.  
 
 
Kan du beskriva vilka läsare du tror att ni har om tre-fem år?  
Trenden är att alla tidningar tappar i upplaga, vilket kommer att fortsätta. Men vi kommer i 
stort sett ha samma läsare men lite färre.  
 
Annonsörer 
Hur stor del av annonsmarknaden består av lokala- regionala- respektive rikstäckande 
annonsörer?  
17 procent är lokala, 27 procent är riksannonser (annonser bokade av externa säljbolag) och 
56 procent är regionala (bokade av HD men inte på lokala sidor).  
 
Tror du att denna fördelning kommer att förändras med tiden? 
Det är svårtbedömt. Men på ett sätt tror jag att vi får fler riksannonser eftersom vi samarbetar 
med andra tidningar i Skåne, exempelvis Sydsvenskan, som ger oss fler riksannonser. 
Samtidigt är det så att vid lågkonjunktur tappar vi fortare riksannonser än vad vi tappar lokala.  
 
Tror du att annonsmarknaden kommer att förändras för just denna tidning? 
Vi tappade 17 procent i fjol, vilket är den största tappen någonsin. Detta med anledning av 
finanskrisen.  
 
Mediekanaler 
Vilken roll spelar webben för denna tidning idag?  
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Den är livsnödvändig. Den stärker vårt varumärke. Som journalist är det vår plikt att komma 
ut med nyheter så fort som möjligt till medborgarna i vårt område. Det finns vissa som tycker 
att man ska begränsa innehållet på webben för att ”rädda” papperstidningen men jag tror inte 
att det har någon betydelse. De som väljer att läsa på webben väljer inte aktivt bort tidningen. 
Vår strategi är att vara bäst på alla tre kanaler; papperstidningen, webben och gratistidningen. 
Vi satsar lika hårt på alla tre kanaler och utvecklar dem på olika håll så att de blir så bra som 
möjligt på det de ska förmedla. Har man ingen bra webb och om vi säger att papperstidningen 
skulle försvinna om tio-tjugo år, vad finns det då att leva på om inte webben är bra? 
 
Tror du att tidningen kommer att använda sig av fler mediekanaler än tryckt tidning, 
Internet och mobil om 3 år?  
Det är inte omöjligt. För att vi ska nå den visionen vi har att vi ska nå 100 procent av alla 
nordväst-skåningar så räcker det inte med betald papperstidning, gratistidningar och webben. 
Vi måste komma ut på fler sätt, förmodligen i mobilen, handdatorer och kanske även i 
traditionell tv. Vi kommer säkert att leta efter fler kanaler för att komma ut.  
 
Tror du att tidningen i framtiden kommer att erbjuda fler tjänster, förutom 
tidningsutgivning, som ett led i varumärkesbyggandet?  
Ja, det räcker inte med att bara ge ut tidningar. Kunden vill ha mer än så. Det finns 
diskussioner om att tidningserbjudandet ska vara en del av ett totalt erbjudande där man får 
tidningen på köpet. Man måste erbjuda och bygga upp en relation med kunden. 
 
Ser du lokala gratistidningar som ett hot för betaltidningen? 
Nej, det är snarare ett komplement. De människor som läser den skulle inte tänka tanken att 
prenumerera på tidningen. Gratistidningen är en räckviddsförstärkare. Vi når fler människor 
eftersom de annonser som går i HD även går i gratistidningarna. 
 
Tror du att era prenumeranter kan tänka sig prenumerera via läsplatta inom 3 års tid? 
Jag är skeptisk. Frågan är om man vill ha en grej till? Mobiltelefonerna kommer däremot att 
bli bättre och få större skärmar. Jag tror att kunderna kommer att nöja sig med det.  
 
Journalistik 
Tror du att tidningen har färre eller fler journalister om tre år än vad den har idag?  
Inte fler men inte så många färre heller. Det är svårt att göra en kvalitetstidning, som vi vill 
vara, sju dagar i veckan, i elva kommuner, med färre anställda.  
 
Tror du att rollen som journalist kommer att förändras i framtiden och i så fall hur?  
Jag tror att fler journalister måste kunna mer, både webb, tidning, fotografering och filmning. 
De behöver bredda sig kunskapsmässigt. Journalisterna är traditionella idag. Vi diskuterar 
teknikutveckling när vi diskuterar journalistik. Jag tror att framtidens journalister måste vara 
mycket mer utbildade när det gäller interaktivitet och hur man förhåller sig till saker och ting 
som händer på webben. Däremot kommer grundjournalistiken, där man ska söka en form av 
sanning och vara kritisk granskande, inte att förändras.  
 
Vilken funktion tror du att redaktionens journalistiska bloggar har för tidningen? 
Det är ett sätt att marknadsföra tidningen. Fler röster kommer fram. Det ger en interaktivitet 
med läsarna. Jag bloggar framförallt för att förklara varför vi gör saker och ting. Tidningarna 
måste vara mer öppna i framtiden och berätta varför vi gör det vi gör. 
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Har ni någon politisk anknytning och i så fall hur syns det? Om ja, vilken roll spelar den 
för tidningen i dagsläget? 
Nej, vi är oavhängiga.  
 
Form och innehåll 
Tror du att tidningens innehåll kommer att förändras med tiden? Hur då?  
Ja. Vi går långsamt mot att förändra tidningens innehåll. Vi kommer att minska antalet ”hänt 
och känt notiser”, sådant som folk redan känner till och som alla andra medier har tillgång till. 
Dessa kommer istället ut på webben. Tidningarna kommer att stå för fördjupningen, 
agendasättande och de planerade egna nyheter, nyheter som ingen annan har. Det kommer att 
bli mer tidningsunikt material, som ingen annan har skrivit om.  
 
Trenden visar att tidningarna går mot ett mindre format. Vad tror du händer med 
morgontidningarnas/lokaltidningarnas format?  
Det kommer inte att förändras eftersom det beror på att tryckpressen endast trycker dessa 
format. Då skulle vi behöva köpa en ny tryckpress.  
 
Det finns de som säger att dagstidningen måste gå mot en mer magasinsliknande design 
samt ett innehåll som är mer likt ett magasin, för att locka till sig läsare i framtiden. 
Vad tror du om det?  
Den kommer att gå mot ett mer magasinsliknande innehåll. Det kommer att synas på layouten 
också. Mer informationsdesign, mer illustrationer och ett större visuellt tänkande. Vi måste 
jobba med hur vi beskär bilder, för att komma närmare läsaren. Vi måste gå mot en mer 
magasinslik redigering och bli bättre på att presentera våra egna nyheter, framförallt med 
kartor, bilder, grafik, bakgrunden och faktarutor.  
 
 
Framtiden 
Vad tror du kan vara framgångsreceptet för lokaltidningarna för att stå stadigt i den 
framtida utvecklingen? Att man gör sig unik. Men det handlar också om de traditionella, 
egna nyheterna som det snackas om på stan´. Som journalist ska man veta vad som snackas 
om på stan´. Men vi ska också sätta upp egna hypoteser och beskriva för läsarna om saker 
som de inte vet om. Vi ska snappa upp ”snackisarna” och vi ska se till att det snackas om våra 
nyheter.  
 
Kommer lokaltidningen att spela samma roll i samhället om tre år som den gör idag, 
och för vem? Det kommer den inte att göra eftersom mediespridningen är enorm. För tjugo år 
sedan fanns det inget annat än tidningar, vilket är en stor skillnad från hur det ser ut idag. 
Därför är det svårt att veta hur utvecklingen kommer att gå.  
 
Oroar du dig för er tidnings framtid? Oro är ett starkt ord. För oss handlar det om att få 
denna affär att gå ihop så länge som möjligt. Tidningen kommer att överleva med både 30 
eller 40 procents hushållsteckning. Men tidningen kommer säkerligen att se annorlunda ut än 
vad den gör idag. Det gäller att anpassa sig till en ny verklighet. Vi måste börja tjäna andra 
pengar än på den betalada papperstidningen. Det är ett moget medium och det finns inget 
tillväxtpotential. I framtiden kommer fler tidningar att bli uppköpta av andra och samarbeta 
för att hålla ner kostnaderna. Webben kommer att gå mer och mer mot rörlig bild. Men 
papperstidningarna har aldrig gått så bra som de gör idag och vi kommer att bli ännu bättre.   
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Om vi förutsätter att lokaltidningarna håller sin position på marknaden i minst 5 år 
framåt, vilket, tror du, är det största skälet till detta? 
Att man lyckas förnya sig och vara unik. Nyhetsarbetet är avgörande. Vi måste ha egna 
nyheter och framtidens nyheter, inte gårdagens. Det lokala är absolut det viktigaste och vi 
måste behålla den positionen. Vi måste bli bättre på att beskriva skeenden, förklara vad som 
händer i samhället och vad som kommer att hända i framtiden.  
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Bilaga 3 
 
Intervju med Lasse Bernfalk, chefredaktör på Kristianstadsbladet 
 
Vilka viktiga funktioner/styrkor har svenska lokaltidningar ur ett massmedialt 
perspektiv? 
Det absolut viktigaste är positionen i samhället, det vill säga att man är den lokala tidningen 
och den dominerande aktören. Är det något som händer så går det att hitta det i tidningen och 
på webben. Vi är det starkaste varumärket i vårt område. Det finns en lokal förankring och vi 
är etablerade. Kombinationen av ett väl inarbetat varumärke och den kompetens vi har, gör att 
lokaltidningarna har en stark position i framtiden. Det finns en tradition och ett värde i 
varumärket.  
 
Läsare 
Finns det en uttalad huvudmålgrupp och hur ser den i så fall ut?  
Nej. Vi är något för alla.  

 
Kan du beskriva vilka läsare du tror att ni har om tre-fem år?  
Det kommer inte att förändras. Men vi hoppas att kunna etablera oss mer i Hässleholm och 
stärka oss i Östra Göinge kommun för att vinna läsare. Det är det enda sättet för oss att vinna 
upplagor, det vill säga att gå in i ett område där det redan finns tidningsläsare och där de kan 
se oss som ett bättre alternativ, än att vinna så väldigt många yngre nya läsare.  
 
Annonsörer 
Hur stor del av annonsmarknaden består av lokala- regionala- respektive rikstäckande 
annonsörer? 
Vår fördelning är 80 procent lokalt och 20 procent riks/märkesannonser. 
 
Tror du att denna fördelning kommer att förändras med tiden? 
Besluten tas längre och längre från orten. Det blir fler kedjor som etablerar sig och den egna 
handlaren har inte så mycket att styra över i sin egen marknadsföringsbudget, utan många av 
besluten tas centralt. På det sättet kan vi kanske inte ha samma påverkan även om vi har en 
stor påverkan på den lokala handeln idag. Samtidigt etablerar de stora kedjorna ett eget sätt att 
marknadsföra sig på, exempelvis genom direktreklam och kundtidningar. Förändringen beror 
också på vilken konkurrens som finns i stan. I vårt område finns det fortfarande en viss 
konkurrens mellan exempelvis många livsmedelshandlare, så därför finns det en anledning till 
att ha stora annonser.  
 
Tror du att annonsmarknaden kommer att förändras för just denna tidning? 
Konjunkturen spelar en roll i detta. Kanske kommer antalet millimeter sjunka på tid om man 
räknar den totala annonsvolymen. Sedan kan det finnas strukturförändringar efter varje 
lågkonjunktur, då företagen hittar nya marknadsföringsvägar och inte kommer tillbaka.  Men 
jag är inte orolig för vår möjlighet att sälja annonser, om inte räckvidden dramatiskt minskas, 
för då måste vi fylla på med andra kanaler i framtiden för att få behålla den stora räckvidden.  
 
Mediekanaler 
Vilken roll spelar webben för denna tidning idag?  
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Många säger att de inte tjänar något på webben och att de måste få in fler intäkter. Men med 
den position som webben har jämfört med papperstidningen så får vi in det vi borde få, 
eftersom den fortfarande är i sin uppbyggnadsfas. Många vill ha den ständiga uppdateringen 
och där ger webben ett mervärde. Vi ökar positionen för webben konstant.  
 
Tror du att tidningen kommer att använda sig av fler mediekanaler än tryckt tidning, 
Internet och mobil om 3 år?  
När det gäller TV och radio handlar det om samarbeten. Det finns en möjlighet för oss att i 
framtiden sälja redaktionellt material till radio och tv. Läsplattan finns också med i den 
digitala utvecklingen. Funktionellt ser jag däremot ingen skillnad mellan en iPhone och en 
iPad.  
 
Tror du att tidningen i framtiden kommer att erbjuda fler tjänster, förutom 
tidningsutgivning, som ett led i varumärkesbyggandet?  
Ja. Det är en strategi som vi har inom koncernen. Vi ska försöka skapa olika 
tilläggsprodukter- och tjänster samt gå in i evenemang på ett annat sätt än vad vi gör idag.  
 
Ser du lokala gratistidningar som ett hot för betaltidningen? 
Det finns ett hot för tidningens annonsintäkter i och med att det finns ganska många 
konkurrenter i området. Det vi hoppas kunna göra i framtiden är en gratistidning som ett 
komplement till KB. Vi vill kunna etablera vår City- tidning i vårt område och i Hässleholm. 
Det finns en stor möjlighet till detta eftersom vi kan använda KB i grunden och sedan 
utveckla City som en del av den stora tidningen.  
 
Tror du att era prenumeranter kan tänkas sig prenumerera via läsplatta inom 3 års tid? 
Jag tror på digitalt papper som är behändigare än en iPad.  
 
Journalistik 
Tror du att tidningen har färre eller fler journalister om tre år än vad den har idag? 
Ungefär lika många som idag. Det beror på hur vi utvecklar oss, om vi hittar fler kanaler.  
 
Tror du att rollen som journalist kommer att förändras i framtiden och i så fall hur?  
Ja, det måste den. Man måste ha bredare kunskap om de olika kanalerna och även kunskap i 
att kunna marknadsföra sig egna grejer. Man måste gå ut på olika sociala medier och delta i 
event, där man själv blir en profil och där man marknadsför sitt sätt att vara representant för 
tidningen. Jag tror däremot inte att det kommer bli så att journalisterna själva gör affärer. 
Däremot kan de bidra med kunskap i affärer.  
 
Vilken funktion tror du att redaktionens journalistiska bloggar har för tidningen?  
Har man kunniga bloggare inom ett specialområde och det finns ett engagemang, då får man 
många läsare. Det blir ett samtal, en möjlighet att kommentera. Fotbollsbloggen är vår mest 
framgångsrika blogg. Den typ av bloggar där man kan nischa sig mot en målgrupp och där det 
finns ett stort engagemang, mycket åsikter och ett hjärta, de kommer att få många läsare.  
 
Har ni någon politisk anknytning och i så fall hur syns det?  
Om ja, vilken roll spelar den för tidningen i dagsläget? Den är liberal och har varit det sedan 
starten.  
 
Form och innehåll 
Tror du att tidningens innehåll kommer att förändras med tiden? Hur då? 
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Tidningen förändras lite hela tiden allteftersom vi får synpunkter från läsarna. Vi ska bli 
mindre rapporterande och mer fördjupande och analyserande. Vi ska inte springa på 
presskonferenser och referera dem utan vi ska mer komma med egna idéer om vad som är det 
viktiga idag i samhället. Vi har dock kvar redovisningsplikten.  
 
Trenden visar att tidningarna går mot ett mindre format. Vad tror du händer med 
morgontidningarnas/lokaltidningarnas format?  
Det var inte längesedan tidningen gick från fullformat till tabloid. Jag tycker att 
tabloidformatet fungerar bra. Vad vi skriver om, hur vi presenterar det och att trycket ser bra 
ut, är det vi lägger fokus på.  
 
Det finns de som säger att dagstidningen måste gå mot en mer magasinsliknande design 
samt ett innehåll som är mer likt ett magasin, för att locka till sig läsare i framtiden. 
Vad tror du om det?  
Ja, till viss del. Man ska ha ett mer läsarfokus.  
 
Framtiden 
Vad tror du kan vara framgångsreceptet för lokaltidningarna för att stå stadigt i den 
framtida utvecklingen?  
Grunden är att fortsätta med det vi är riktigt bra på, att sälja våra lokala annonser, driva en 
aktiv och engagerad lokal journalistik. Sedan måste vi försöka hitta nya affärer för att 
komplettera.  
 
Kommer lokaltidningen att spela samma roll i samhället om tre år som den gör idag, 
och för vem?  
I och med att vi tappar läsare, vilket säkert kommer att fortsätta, finns det en risk att 
utvecklingen går mot en morgontidning som blir något exklusivt där läsarkretsen minskar 
men som är beredd att betala lite mer för tidningen. Detta kan jämföras med Danmark och 
USA som har låga räckviddstal men där man tar mer betalt för tidningen. På det sättet 
kommer vi kanske att nå färre läsare i framtiden.  
 
Oroar du dig för er tidnings framtid?  
Jag är inte så orolig. Men när 60-talisterna börjar gå i pension, då kan vi börja få problem. Jag 
tror att 60-talisterna fortfarande är en morgontidningsgeneration. När det är 70-, 80- och 90-
talister som bestämmer så tror jag att papperstidningen marginaliserat. Samtidigt går 
utvecklingen så pass fort och därför är det svårt att säga. På ett sätt är det svårt att bryta 
läsvanan och den tradition som finns i att läsa tidningen. Det finns också en grund för oss där 
varumärket är starkt och kontaktnätet är stort. Det kommer nog att bli tuffare för lite större 
tidningar i framtiden. För dem kommer utvecklingen mot webben att gå snabbare.  
 
Om vi förutsätter att lokaltidningarna håller sin position på marknaden i minst 5 år 
framåt, vilket, tror du, är det största skälet till detta? 
Att vår relation till läsarna är så pass stark.  
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Bilaga 4 
 
Intervju med Bunny Ragnerstam 
 
Bunny är en före detta historisk författare och journalist. Han var ordförande i 
författarförbundet mellan år 1998-2002. Jag genomförde en kortare personlig intervju med 
Bunny där jag ville ta reda på vad han anser om lokaltidningarna idag. Jag ställde 
ostrukturerade frågor om dess innehåll, dess konkurrenter och vad han tror att 
upplagenedgången beror på. Eftersom intervjun mer liknades vid ett samtal har jag valt att 
inte ställa upp frågorna utan väljer att endast presentera Bunny’s svar: 
 

- Det stod mer i tidningarna förr i tiden än vad det gör idag.  
Tidningarna är i ett mellanläge idag och de tar sakta men säkert död på sig själva. Man 
överöses av reklam i alla sorters medier idag. Ett sätt för företagen att nå in i hemmen 
är att annonsera i tidningen för då vet de att den kommer in. Det finns alldeles för 
mycket reklam i tidningarna. Samtidigt finns det en del viktiga annonser som man vill 
ha. Det jag vill läsa om i tidningarna är viktiga nyheter från det område jag bor i. Jag 
vill läsa om samhälleliga nyheter och inte brott eftersom det är ointressant. 
Jag ser gratistidningarna som ett hot mot betaltidningarna. Samtidigt finns det en stark 
tradition i tidningsläsning. 
  
När jag bodde i Falun fanns det två tidningar som konkurrerade mot varandra. 
Innehållet var något helt annat än vad vi kan se i exempelvis Ystads Allehanda som är 
ensam aktör i sitt område. Jag tror att upplagenedgången beror på att det står mindre 
viktiga nyheter i tidningarna och att tidningen har blivit dyrare samt att innehållet 
mestadels består av annonser. Ser man på priset för en tidning i utlandet ligger det 
betydligt lägre än i Sverige. 
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Bilaga 5 
 
Samtliga figurer är hämtade från Svensk Dagspress 2009. Fakta om marknad och medier 
(2009) TU, Nyköping 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 2 Lästider bland läsarna Källa: TU 
Svensk Dagspress 2009 s.9 

Figur 1 Utveckling annonsvolym. Källa: TU 
Svensk Dagspress 2009 s.4 

Figur 3 Läsning av morgontidningar i olika åldrar 

Figur 4 Reklaminvesteringar 2008 


