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Förord 

Ett stort tack till våra respondenter som bidragit med betydelsefull information, att ni har gjort 

det möjligt för oss att färdigställa vår uppsats, samt ett trevligt bemötande. 

Vi vill även tacka våra familjer och vänner som stöttat oss genom hela processen, samt 

Högskolan i Skövde som hjälpt oss genom undersökningen.  
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Sammanfattning  

Bakgrund Det har skett stora förändringar i tidningsbranschen vad gäller 

flerkanalspublicering och omstruktureringar. Tidningarnas 

huvudsakliga intäktskällor är från prenumerationer och 

annonsförsäljning. På grund av flerkanalspubliceringen råder en 

trend av vikande läsning i den tryckta tidningen.  

Forskningsfråga Hur har intäktskällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland 

påverkats av de förändringar som skett i branschen angående 

flerkanalspubliceringen samt nya ägarförhållanden? 

Syfte Syftet är att genom en kvalitativ metod redogöra för hur lokala 

tidningar i Västra Götaland har påverkats av flerkanalspublicering 

och omstruktureringar i organisationerna vad gäller intäkter från 

annonser och prenumerationer.  

Metod Vår studie är gjord genom en kvalitativ metod bestående av 

semistrukturerade intervjuer som har genomförts med åtta 

representanter från fyra olika tidningsorganisationer i Västra 

Götaland. 

Teoretisk referensram Vår teoretiska referensram består av förändringar av 

arbetsprocesser inom organisationer, kopplat samman med en 

modell av mediekonvergens. 

Empiri Här presenteras den empiri våra åtta intervjuer har gett oss under 

rubrikerna intäkter, flerkanalspublicering, mediekonvergens samt 

framgångsfaktorer. 

Analys Analysen består av vår tolkning av det empiriska materialet från 

våra intervjuer med hjälp av vår teoretiska referensram, och är 

uppbyggt med samma rubriker som empirikapitlet. 

Slutsats Här för vi en diskussion kring hur den lokala tidningsbranschens 

intäktskällor påverkats av digitaliseringen av nyheter. En viktig 

slutsats är; för att generera intäkter krävs att de satsar på de lokala 
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nyheterna, som andra större konkurrerande kanaler inte fokuserar 

på. 

Nyckelord Lokala tidningar, förändringar, flerkanalspublicering, 

annonsförsäljning, prenumerationer, mediekonvergens, 

omstrukturering.   



vi 
 

Abstract  

Background: There have been major changes in the newspaper industry in terms 

of multi-channel publishing and restructuring. Their main sources 

of income are from subscriptions and advertising sales. Because of 

the multi-channel publishing there is a trend of declining reading 

the printed newspaper. 

Research question: How has the income sources of local newspapers in Västra 

Götaland been affected by the changes in the branch regarding 

multi-channel publishing and new ownership? 

Purpose: The purpose is, through a qualitative approach to explain how 

local newspapers in Västra Götaland have been affected by the 

multi-channel publishing and restructuring of organizations in 

terms of revenues from ads and subscriptions. 

Method Our study is made through a qualitative approach consisting of 

semi-structured interviews that have been conducted with eight 

representatives from four different newspaper organizations in 

Västra Götaland. 

Theory Our theoretical framework consists of changes in the newspaper 

branch, linked together with a model of media convergence. 

Empiricism Here we present the empirical results our eight interviews have 

given us under the titles income, multi-channel publishing, media 

convergence and factors for success.  

Analysis The analysis involves our interpretation of the empirical material 

from our interviews with the help of our theoretical framework, 

and is built with the same titles as the empirical chapter. 

Conclusion Here we discuss how the revenue sources of the local newspaper 

industry are affected by the digitalization of the news. An 

important conclusion is that in order to generate revenue it’s 

needed to invest in the local news that other major competing 

channels are not focusing on. 
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Keywords Local newspapers, changes, multi-channel publishing, advertising 

sales, subscriptions, media convergence, restructuring. 
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1. Inledning   

I det inledande kapitlet redogör vi hur tidningsbranschen har förändrats och påverkats av 

flerkanalspublicering, omstruktureringar och samarbeten. I bakgrunden beskriver vi hur 

tidigare studier förklarat den rådande svåra situation som många tidningsorganisationer har 

stått inför, i den efterföljande problemdiskussionen diskuteras tidigare studiers infallsvinklar, 

som slutligen leder ut i vår problemformulering och vidare i syftet med vår studie. 

1.1 Problembakgrund  

Människor har under en lång tid läst tidningar i tryckt form för att få tillgång till nyheter både 

från sin omgivning och från andra sidan jorden (Gustafsson & Rydén, 2010). Under det 

senaste decenniet har det pågått förändringar i den lokala tidningsbranschen och många 

tidningar har valt att samarbeta med varandra genom bildande av allianser och förändrade 

ägarförhållanden. Detta har gjort att antalet lokala tidningar ligger på en stabil nivå och har 

gjort under det senaste decenniet, medan antalet tidningar som samverkar och bildar allianser 

har ökat. Antalet ägare på den lokala tidningsmarknaden har minskat, detta innebär att idag 

finns det ett fåtal större tidningshus (Ots, 2012). De fem största mediehusen i Sverige är enligt 

Ots (2012) Bonnier, Schibsted, Stampen, Norrköpings Tidnings Media (NTM) samt 

Mittmedia.  

Det har även skett förändringar i tidningsbranschen i form av flerkanalspublicering som gjort 

att tidningarnas annonsintäkter har sjunkit. Framförallt gäller detta annonsintäkter i den 

tryckta tidningen, då annonsörer väljer att marknadsföra sig via andra mediekanaler 

(Swatman, et al., 2006). 

Förändringar som sker hos medieföretag gör att de behöver omorganisera sig, både för att 

anpassa sig efter den digitala tekniken, annonsörerna samt konsumenternas beteende. 

Omorganisationerna har skett genom konvergens, både genom att företagen internt har börjat 

arbeta mer nära varandra genom att kommunicera mellan olika avdelningar (Achtenhagen & 

Raviola, 2009), men också genom bildande av allianser och samarbeten mellan olika 

tidningar. Resultatet av att tidningarna köpts upp av större koncerner och bildat nya allianser 

samt samarbeten är att antalet ägare på marknaden har minskat i antal (Ots, 2012).  
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Anledningen till att det bildats allianser och samarbeten är att det på detta sätt lyckats 

effektivisera de få resurser som finns. Det finns generellt tre olika områden där samarbeten 

sker. Dessa är marknadsföring, redaktionellt arbete samt försäljning, då främst 

annonsförsäljning (Ots, 2012).  

Ots (2012) menar att samarbeten mellan tidningarna fungerar bättre om de olika tidningarna 

har samma ägare. Av de 15 städer i Sverige med mer än en lokal tidning, så har 11 av dessa 

städer samägda tidningar.  

Allianser och samarbeten kan även skapa problem för ledningen att ta itu med, till exempel 

kan nära samarbeten göra att individualiteten hos de olika lokala tidningarna går förlorad, 

byråkrati kan införas, samt att utvecklingen i tidningarna går förlorad utan konkurrensen från 

lokala tidningar med andra ägare, då de inte reagerar på samma vis på förändringar från 

omgivningen. Det är alltså viktigt att ledningen är medveten om denna balansgång och att 

tidningarna på vissa plan kan konkurrera för att sporra varandra samtidigt som de kan 

samarbeta vad gäller till exempel marknadsföring och försäljning (Ots, 2012). 

1.2 Problemdiskussionen 

De finns två huvudsakliga intäktskällor inom tidningsbranschen, intäkter från 

prenumerationer och annonsförsäljning. Prenumerationer riktar sig främst till konsumenterna 

medan kunderna för annonsförsäljningen är annonsörer i form av företag som vill köpa platser 

i tidningen för sina annonser. Detta skapar en klyfta mellan de olika avdelningarna inom en 

tidningsorganisation, vilket beror på en dualitet inom organisationen som skapar dålig 

kommunikation mellan dessa avdelningar. Många tidningsföretag har därför omorganiserats 

för att minska klyftan mellan de olika avdelningarna, för att skapa samarbeten och 

gemensamma målsättningar (Achtenhagen & Raviola, 2009).  

Konsumenterna till lokala tidningar består enligt Yang, Chyi, Lewis och Zheng (2010) av 

olika typer av läsare, dessa beskrivs av Yang, Chyi, Lewis och Zheng (2010) på två sätt, dels 

Hybrid-läsaren, som både läser tidningens innehåll via nätet och den tryckta tidningen. 

Hybridläsarna är mer aktiva användare av webbsidan och mer benägna att kunna ta del av mer 

fakta än bara nyheter, till exempel köp- och säljsidor. Dels online-läsaren som prenumererar 

på tidningen via nätet. Det visade sig att majoriteten av online-läsarna även har tillgång till 

den tryckta upplagan. Av egna erfarenheter vet vi att det även finns konsumenter som endast 

läser den lokala tidningen i tryckt form som inte har tillgång till tidningen på internet, vilket 

inte beskrivs i den ovannämnda artikeln.  
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Många tidningsföretag har valt att implementera flerkanalspublicering i sina verksamheter, 

där de erbjuder sina prenumeranter både den tryckta tidningen men även en variant av 

tidningen på internet, detta för att täcka upp för förlorade intäkter från tryckta tidningen 

genom ökade intäkter via annonsering på internet (Swatman, et al., 2006).  

Enligt Tang et al. (2011) är annonsörer ofta mer angelägna av att köpa annonser i e-tidningar 

där användarna betalar för att använda sig av sidan, så kallade prenumerationer. Dessa läsare 

sägs läsa noggrannare och därför har de större chans att uppmärksamma annonsörernas 

annonser. På detta sätt kopplas dagstidningars annonsintäkter tätt ihop med deras läsare och 

läsarnas konsumtionsbeteende, då det är möjligt för tidningsföretagen att ta mer betalt för 

annonserna om det har många ”klick”, eller om tidningarna har många prenumeranter.  

Statistik visar att det skett en minskning av läsandet bland konsumenter av tryckta tidningar i 

Sverige, och detta främst bland de yngre läsarna. Enligt en undersökning gjord utav 

Tidningsutgivarna (TU) visade det sig att antalet totala läsare av den tryckta dagspressen i 

Sverige år 2005 uppnådde 81 % medan det år 2013 var nere på 66 %. Bland de yngre läsarna, 

15 -24 års ålder, har en minskning skett från att totalt 72 % läste tryckt dagspress 2005 till att 

42 % gjorde det 2013. (Hedström, 2015).  

Achtenhagen och Raviola (2009) beskriver hur samarbeten internt i organisationer är allt 

viktigare för att effektivisera arbetet hos medarbetare, då digitaliseringen och 

flerkanalspubliceringen medfört att allting idag går snabbare. Genom effektivisering internt i 

organisationerna förbättras arbetsprocesser för att minska kostnader samt generera bättre 

produkter ut till kunderna, för att öka intäkterna.  

Det finns många studier som är inriktade på hur tidningarna genom förändrade 

ägarförhållanden effektiviserar sina resurser för att minska kostnader. Ots (2012) menar att en 

av anledningar till att tidningsbranschen idag är präglad av samarbeten och allianser på grund 

av de uppköp av stora tidningshus, är att effektivisera de resurser som finns på marknaden, 

och alltså minska dessa kostnader för till exempel mindre lokala aktörer. En intressant aspekt 

att undersöka är hur dessa förändrade ägarförhållanden i nästa led har påverkat de sjunkande 

intäkterna hos de lokala tidningarna.  
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1.2.2 Problemformulering 

Hur har intäktskällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland påverkats av de förändringar 

som skett i branschen angångende flerkanalspubliceringen samt nya ägarförhållanden? 

1.2.3 Syfte 

Syftet är att genom en kvalitativ metod redogöra för hur lokala tidningar i Västra Götaland har 

påverkats av flerkanalspublicering och omstruktureringar i organisationerna vad gäller 

intäkter från annonser och prenumerationer.  
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2. Metod 

I metodkapitlets första del presenteras hur vi har genomfört vår studie under rubriken 

undersökningsdesign, vidare presenteras undersökningsmetod med tillvägagångssättet av vår 

datainsamling. Vi redogör även för vårt urval samt presenterar våra respondenter, för att 

slutligen avsluta kapitlet med diskussion kring trovärdighet och tillförlitlighet.  

2.1 Undersökningsdesign 

För att besvara våra undersökningsfrågor har vi intervjuat två respondenter från fyra olika 

lokala tidningar i Västra Götaland genom en kvalitativ metod av semistrukturerade intervjuer. 

Vi kontaktade fem lokala tidningar via mail för att få kontakt med två potentiella respondenter 

från varje tidning för dessa intervjuer. Sex av dessa intervjuer har skett på plats hos 

tidningarna, en av intervjuerna har skett via telefon och en har skett via mail. Resultatet från 

de olika intervjuerna har jämförts sinsemellan där vi sedan redogjort för resultatet i 

empirikapitlet, och slutligen analyserat detta med hjälp av vår teoretiska referensram i 

analyskapitlet.  

2.2 Undersökningsmetod  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer för att få 

svar på vår problemformulering. Bryman och Bell (2013) beskriver kvalitativa intervjuer som 

mindre strukturerade då intresset är att få svar på de intervjuade personernas personliga 

uppfattningar och synsätt. Detta för att få en djupare förståelse kring hur tidningarna 

påverkats av förändringarna och om svaren skiljt sig åt. Vi vill få förståelse kring varför 

respondenterna har upplevt förändringarna på olika sätt, både mellan respondenter från olika 

tidningar och se om svaren skiljer sig åt mellan respondenter som arbetar för samma tidning 

men är ansvariga för olika typer av intäktskällor.  

Denna kvalitativa metod gav oss förståelse kring hur respondenterna upplevt förändringarna i 

branschen, vilket har varit relevant för att få svar på vår problemformulering, där vi ville veta 

hur de olika tidningarnas intäkter har påverkats av flerkanalspubliceringen samt de förändrade 

ägarförhållandena. De semistrukturerade intervjuerna har på detta sätt gett oss djupare svar 

där intervjupersonernas egna perspektiv och erfarenheter på hur förändringen har sett ut för 

lokala tidningar har presenterats, vilket strukturerade intervjuer inte skulle gett. Strukturerade 

intervjuer ger mer bredd och riktar sig ofta till en större grupp intervjupersoner där forskarens 

uppfattningar står i fokus (Bryman & Bell, 2013), vilket vi inte har strävat efter i denna 

undersökning. 
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2.3 Val av respondenter 

2.3.1 Urval tidningshus  

Inom regionen för Västra Götaland kontaktade vi tio lokala tidningar, varav fyra av dessa 

valde att delta i vår undersökning. Dessa fyra lokala tidningar ingår i något av de tre största 

tidningshusen i Västra Götaland där ägande av lokaltidningar finns. Dessa tidningshus är 

Stampen, NWT och Gota Media.  

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediehus som är verksamma inom många 

olika mediekanaler, bland annat med ett antal dags- och gratistidningar belägna på västkusten, 

men också via digitalmedia (Stampen Media Group, 2013).  

Gota Media AB är också en stor koncern inom mediebranschen och deras strategi är att värna 

om de lokala nyheterna och den prenumererande morgontidningen, för att tidningarna ska 

kunna publicera och anpassa sig till de kanaler som är aktuella över tid (Gota Media, 2012).   

NWT – Nya Wermlandstidningen AB har sitt ursprung från Wermlands Tidning (Nya 

Wermlandstidningen AB, 2007). Deras verksamhet består idag av dagstidningar, 

internetpubliceringar, gratistidningar samt fastighetsförvaltning (Nya Wermlandstidningen 

AB, 2007).  

2.3.2 Urval tidningar 

En nackdel med en kvalitativ undersökning är att den är resurskrävande, för att tiden ska 

räcka till måste antalet respondenter begränsas för att kunna genomföra relevanta intervjuer 

(Jacobsen, 2002). Urvalet för undersökningen skedde först och främst geografiskt, då 

personliga intervjuer med besök passade vår undersökning bäst, vilket underlättade vårt val att 

avgränsa oss till lokala tidningar i Västra Götaland. Vi har också tagit hänsyn till vilka 

tidningshus som äger respektive tidning och därefter utgått från vilka tidningshus som är deras 

ägare. För att få tillgång till väsentlig information krävdes att tidningarna ingick i större 

koncerner, samt var belägna i Västra Götaland. Vi gjorde mailutskick till tio tidningar som 

uppfyllde dessa krav, och fyra av dessa var villiga att delta i vår undersökning. 
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2.3.3 Urval respondenter  

För att få svar på vår undersökning har vi valt att intervjua två nyckelpersoner på respektive 

tidning, detta för att få olika infallsvinklar från olika avdelningar då branschen är uppbyggd 

på ett speciellt sätt där det finns en dualitet inom organisationerna mellan de som ansvarar för 

annonsering respektive prenumerationer. En typ av nyckelperson är till exempel VD, 

platschef eller redaktör, medan en annan typ skulle kunna vara ekonomichef eller ansvarig för 

annonsförsäljning. Trost (2010) anser att det kan ge en positiv effekt att intervjua två olika 

personer på respektive tidning då de kan komplettera varandra och bidra med mer 

information. Vi har valt att ha en respondent ansvarig för det redaktionella arbetet eller 

prenumerationer samt en ansvarig för annonsförsäljningen från varje tidning för att bedöma 

om det fanns någon skillnad för hur de upplevt förändringarna.  

2.4 Intervjuer  

Av de fem tidningarna vi varit i kontakt med, har två respondenter från en av tidningarna valt 

att i sista stund inte bidra med information i vår undersökning. Med åtta intervjuer totalt i vår 

undersökning anser vi att vi fått in tillräckligt med empiri för att slutföra vår undersökning. 

Av dessa åtta intervjuer gjordes sex intervjuer genom personliga besök, medan en intervju 

gjordes över telefon och en via mail.   

Bryman och Bell (2013) redogör även för semistrukturerade intervjuer som innebär att 

intervjuerna är kvalitativa. Dessa semistrukturerade intervjuer gör att vi som intervjuare har 

haft möjlighet att följa vår intervjuguide och hålla oss till vårt ämne, men samtidigt lämna 

utrymme för nya frågor och intressanta synviklar. Till skillnad från strukturerade intervjuer 

där det ges mindre utrymme för de personer som intervjuas att utrycka sig utanför 

intervjuguidens ramar. Intervjuguiden har vi haft som hjälpmedel under våra intervjuer, för att 

få svar på de frågor som krävts för att besvara vår problemformulering. 

Man bör beakta på vilken plats intervjuerna äger rum, det handlar om att respondenterna ska 

känna sig trygga, utan obehöriga åhörare samt att det ska vara en så ostörd miljö som möjligt 

(Trost, 2010). Vi valde att i första hand besöka tidningarna för att både se hur arbetsplatsen 

såg ut och hur avdelningarna arbetade sinsemellan, samt för att detta var en miljö som 

respondenterna var vana och trygga med.  
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De personliga intervjuerna gjordes på plats hos de olika tidningarna, i olika former av 

konferensrum eller liknande. Miljön var lugn och avspänd. Den intervju som gjordes via 

mailkontakt, uppfattade vi inte gav oss lika mycket användbar information som vid våra 

personliga intervjuer. Bland annat blev svaren mer otydliga och inte lika utförliga. Det fanns 

inte utrymme till följdfrågor vid mailintervjuerna, vi borde därför utvecklat dessa frågor ännu 

mer för att få mer utförliga svar då respondenten valde att utesluta vissa frågor. Under 

telefonintervjun kändes respondenten väldigt stressad, vilket resulterade i att svaren blev korta 

och inte så utförliga, och liknade mer en strukturerad intervju.  

Hos en av tidningarna skedde en gruppintervju med två respondenter samtidigt. 

Gruppintervjuer kan bli något komplicerade enligt Trost (2010) då det finns risk att den mer 

tystlåtne inte kommer till tals, samt att personerna kan påverka varandra negativt och att 

”hemligheter” undanhålls. Under vår intervju fungerade det väldigt bra med två respondenter 

samtidigt, och vi ansåg att respondenterna kompletterade varandra och vi fick ut bra 

information till vår studie, vilket var vårt mål med intervjun. Trost (2010) påpekar också att 

respondenterna i efterhand kan göra påhopp och bruka det sagda mot varandra efter en 

gruppintervju. Vi tror inte att detta kommer att skapa några etiska problem i efterhand då våra 

respondenter hade en bra stämning sinsemellan och hade lätt för att skämta med varandra.  

Om alla intervjuerna hade gjorts via personliga besök tror vi att de hade bidragit med mer 

information till vår undersökning.   

 Tidning A Tidning B Tidning C Tidning D 

Personlig intervju   0 2 2 2 

Telefon intervju 1 0 0 0 

Mail intervju 1 0 0 0 

Intervjuns längd  14 min (telefon) 39 min (totalt) 24 min resp.  

21 min 

22 min resp.  

19 min 

Tabell 2.4 Sammanfattande tabell med information om intervjuerna  
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2.5 Anonymitet  

Konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att forskare ska behandla 

respondenternas personuppgifter på ett varsamt sätt så att ingen annan kommer åt dem 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har därför gjort våra intervjupersoner anonyma i undersökningen. 

Detta för att inte någon av våra respondenter skall komma till skada på grund av de uttalanden 

som de gjort i vår undersökning.  

Enligt Bryman och Bell (2013) är det svårare att bevara anonymiteten i kvalitativa 

undersökningar då det i dessa typer av undersökningar är lättare att identifiera personer, 

platser eller företag. Genom att vara anonyma fick respondenter en chans att känna trygghet 

och säkerhet av deltagandet i vår undersökning, både för att det på detta sätt ger oss djupare 

och ärligare svar samt ger respondenterna en tryggare upplevelse. Respondenterna har i vår 

undersökning fått könsneutrala namn, för att göra dem så anonyma som möjligt. Eftersom att 

våra intervjupersoner är anonyma är även tidningarna i vår undersökning anonyma. Detta för 

att intervjupersonerna inte skall kunna identifieras då deras befattningsroll och position 

framgår i vår undersökning. Om tidningarna inte varit anonyma skulle det vara lättare att 

identifiera de olika intervjupersonerna i vår undersökning.  

2.6 Våra respondenter 

Vi har samlat information utifrån olika avdelningar på respektive tidning. Vi har även 

undersökt om svaren skiljer sig mellan en gratistidning och de resterande prenumererande 

tidningarna. 

I Figur 2.6 nedan redogörs för våra respondenter, där de gavs nya könsneutrala namn för att 

behålla deras anonymitet.  
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Figur2.6Sammanställning av våra respondenter  

2.7 Källkritik  

Enligt Jacobsson (2002) gäller det att som forskare kritiskt ifrågasätta trovärdigheten i de 

källor som används. Vilket vi har haft i åtanke genom att till största del använda vetenskapliga 

artiklar i vår studie. De vetenskapliga artiklarna har vi sökt genom Högskolan i Skövdes 

databaser ABI/ INFORM Complete och WorldCat Local. De vetenskapliga artiklarna vi har 

hämtat och använt oss utav är ”peer-reviewed” vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt 

granskade och trovärdigheten i artiklarna stärks. Den information som vi har hämtat från 

internetsidor samt böcker, har granskats kritiskt och vi anser att trovärdigeten hos dessa källor 

är hög. Genom att vi sökt information från olika källor förstärks även trovärdigheten 

(Jacobsen, 2002).  

Tidning A 

Ingår i NWT – koncernen 

Annonschef – Lee 

Chefredaktör – Mika  

Tidning B 

Ingår i Stampen Media Group 

Annonschef – Mio 

Chefredaktör – Love  

Tidning C 

Ingår i Gota Media AB – koncernen  

Ansvarig utgivare – Alex 

Försäljningschef – Charlie 

Tidning D 

Ingår i Gota Media AB – koncernen 

Annonschef - Kim 

Chefredaktör – Robin 
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2.8 Metodkritik 

I vår kvalitativa metod har det varit viktigt för oss att vara objektiva, vilket är svårare i och 

med detta metodval (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att det är svårare 

då forskarnas personliga uppfattningar kan påverka resultatet och utgången av 

undersökningen. Detta är något som vi under våra intervjuer och sammanställning av dessa 

har haft i beaktande. Därför har vi valt att intervjua två olika personer, med olika 

ansvarsområden på företagen utifrån samma intervjuguide, för att se om de olika personernas 

uppfattningar av förändringarna i tidningsbranschen skiljer sig åt.  

Det är lätt att intervjuaren styr respondenternas svar genom ledande frågor, vilket gör att 

intervjuarens egna sätt att tänka styr respondenternas svar som då kan bli ”smala”, vilket kan 

göra att forskaren går miste om värdefulla citat och information (Trost, 2010). Ett problem 

som kan uppstå är den närhet som kan skapas mellan respondenten och intervjuaren, som kan 

framkalla en öppenhet som kan leda till att forskaren förlorar sin kritiska förmåga (Jacobsen, 

2002). Detta kan göra att intervjuaren omedvetet ställer frågor som uppfattas som ledande och 

den kritiska förmågan blir svagare. För att minska risken för ledande frågor ska man undvika 

att påstå saker och ting och istället fråga och låta respondenten påstå något, för att förhindra 

att respondenten kanske håller med om ett påstående som inte stämmer överens med sina egna 

åsikter. För att undvika detta kan en fråga formuleras med ”Vad innebär det?” istället för ”Det 

innebär att...” (Trost, 2010).   

Trovärdigheten från respondenterna kan ifrågasättas, vilket är något vi har varit tvungna att ha 

i beaktande under intervjuerna och under vår tolkning av respondenternas svar i 

undersökningen. Vi uppmärksammade att många av respondenterna kan ha försökt försköna 

vissa svar, troligtvis gjordes inte detta medvetet utan för att de brann för sitt arbete och den 

tidning de arbetar på.  

2.9 Etiska reflektioner  

Jacobsen (2002) använder tre grundkrav som en undersökning bör uppfylla, informerat 

samtycke, som innebär att respondenten deltar frivilligt i undersökningen. Krav på privatliv, 

att det finns en frizon där allt inte nödvändigtvis behöver undersökas hos respondenten och 

krav att bli korrekt återgiven, att i största möjliga mån återge resultatet på ett så bra sätt som 

möjligt genom fördelningen av svaren, både när det gäller citat och enskilda svar på frågor. 

Dessa tre krav kan vara svåra att helt tillgodose men man bör ha de i åtanke (Jacobsen, 2002).  
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Lind (2014) behandlar fyra viktiga aspekter som rör etiska frågor i samhällsvetenskaplig 

forskning, frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Vilket innebär att det ställs 

krav på forskarna att informera respondenterna om undersökningens syfte, vilket vi gjorde 

genom att respondenterna fick läsa igenom ett kort informationsbrev om vårt syfte med 

undersökningen. Information gavs även om att respondenterna när som helst kunde avbryta 

intervjun om så önskades. De fick skriva under om de godkände våra önskemål och ville bidra 

med information till vår undersökning innan intervjun startade. Detta korta informationsbrev 

återfinns i Bilaga 8.1. Samtliga respondenter tillfrågades och gav oss medgivande att spela in 

intervjuerna, vilket vi gjorde för att inte behöva anteckna lika mycket under intervjun. Detta 

gjorde att vi fick bättre kontakt med intervjupersonerna under intervjuerna samt att vi fick 

möjlighet att gå igenom materialet i efterhand, vilket underlättade sammanställningen av det 

empiriska materialet (Bryman & Bell, 2013). Konfidentialitet är väldigt viktig för att värna 

om respondenternas integritet (Trost, 2010), vi har behandlat personuppgifterna respektfullt 

och ingen obehörig har fått tillgång till informationen. Vi kommer att radera allt inspelat 

material när vår studie är färdigställd.  

2.10 Analysmetod 

Vi har transkriberat inspelningarna från intervjuerna för att lättare och säkrare kunna 

sammanställa den information respondenterna gav oss under intervjuerna och gjort dem 

användbara i vår analys. Materialet från intervjuerna har sammanställts för att redovisas i vårt 

empirikapitel. Respondenternas svar har vi sammanställt och sedan avidentifierat. 

Vi har med hjälp av vår teoretiska referensram, vilken diskuteras närmre i nästa kapitel, 

analyserat och tolkat den information som intervjuerna gav oss. Teoretiska referensramen 

består av förändringar av affärsprocesser och (djupare för mediebranschen) mediekonvergens. 

Detta för att vi undersökt hur klyftan mellan de olika avdelningarna inom 

tidningsorganisationer har påverkats, dels av att nyheterna produceras och publiceras på 

internet för att se hur de olika intäktskällorna har påverkats, dels för att besvara vår 

problemformulering på ett tillförlitligt sätt, då de olika avdelningarna kan ha upplevt 

förändringarna på olika sätt. Även hur ägarförhållandena har påverkat samarbetena på 

marknaden behandlas utifrån mediekonvergens.  
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Det empiriska material vi samlat in från våra intervjuer har transkriberats och sedan 

sammanställts vilket redovisas i Bilaga 8.3. Materialet har sammanställts och kategoriserats 

efter de frågor som vi har ansett varit mest relevanta utifrån den intervjuguide som användes 

vid intervjuerna, intervjuguiden återfinns i Bilaga 8.2. I empirikapitlet har vi sedan 

sammanfattat respondenternas svar under utvalda rubriker, detta för att undvika upprepningar 

då många av respondenterna har upplevt förändringarna på liknande sett.  
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3. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen kommer vi att presentera de teorier med vars hjälp vi valt att 

ta oss an våra undersökningsfrågor. Avslutningsvis presenteras även en övergripande modell 

för att ytterligare förklara vårt resonemang.    

3.1 Förändringar av affärsprocesser   

Vår teoretiska referensram består av förändringsteorier, denna teoriram kan appliceras på vårt 

problem då stora förändringar har skett inom den lokala tidningsbranschen. Generellt är det 

förändringar av affärsprocesser som ligger tillgrund för vår teoretiska referensram.  Med hjälp 

av detta fenomen kan frågor besvaras kring hur affärsprocesser och främst strukturella 

förändringar i företagen har förändrat de begränsningar vad gäller konkurrens och effektivitet 

som påverkat branschen (Kettinger & Grover, 1995).  

Typiskt för förändringsprocesser är att de börjar med någon form av strategiskt initiativ från 

ledningen i en organisation i form av visioner och engagemang för att anpassa sig efter olika 

förändringar som skett i dess omgivning som påverkar organisationens konkurrenskraft och 

effektivitet. Det är viktigt att förespråkaren för förändringarna visar på ett behov av 

förändringarna och vilka fördelar det skulle bidra med om organisationerna verkställer dem. 

Detta gör förespråkaren genom att söka efter kreativa idéer och sedan göra dem gripbara för 

de som skulle påverkas av dem. Sedan utformas en strategisk plan för hur denna 

affärsmässiga förändringsprocess skall ske (Kettinger & Grover, 1995).  

För att få djupare förståelse kring förändringar i mediebranschen har vi använt oss av 

mediekonvergens.  

3.2 Mediekonvergens  

Ägarförhållande har förändrats genom att samarbeten och allianser har bildats, genom att 

större mediekoncerner köpt upp bland annat lokala tidningar. Detta har påverkat konkurrensen 

på marknaden för konsumenterna samt för ledningen och de anställda inom de lokala 

tidningarna (Ots, 2012). Förändringar har även skett inom företagen där kommunikationen har 

blivit allt viktigare mellan olika avdelningar för att utvecklas genom teknisk konvergens 

(Achtenhagen & Raviola, 2009).  
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Konvergens beskrivs av Jenkins (2012) enligt följande:  

”Med konvergens menar jag flödet mellan medieplattformar, samarbetet 

mellan olika mediebranscher och rörlighet hos mediepubliken som söker 

överallt i jakten på upplevelser. Konvergens är ett ord som lyckas beskriva 

teknologiska, industriella, kulturella och sociala förändringar.” 

 (Jenkins, 2012, p. 15) 

De tryckta lokala tidningarna har upplevt konkurrens under digitaliseringen, vilket har 

medfört förändringar gällande användarna, intäkter och arbetsprocesser. Detta har resulterat i 

att tidningsföretagen upplevt affärsmässiga möjligheter och svårigheter med att skapa intäkter 

till tidningen på internet (Nel, 2010; Vukanovic, 2009).  

3.3 Olika typer av konvergens inom medieföretag  

Enligt Jenkins (2001) består mediekonvergens av fem olika typer av processer inom ett 

medieföretag, dessa är:  

- Teknisk konvengens. 

Med teknisk konvergens beskriver Jenkins (2001) att medieföretagsbranschen har 

digitaliserat då ord, bilder och ljud har omvandlats till digital information över olika 

plattformar.   

- Ekonomisk konvergens.  

Den ekonomiska konvergensen menar Jenkins (2001) är att ett medieföretag kan skapa 

och kontrollera olika typer av publikationskanaler, vilket kan resultera i samverkan 

mellan de olika kanalerna.  

- Social/ ekologisk konvergens.  

Social/ ekologisk konvergens är enligt Jenkins (2001) när konsumenterna multitaskar 

och använder olika typer av medier samtidigt.  

- Kulturell konvergens.  

Kulturell konvergens beskrivs av Jenkins (2001) som det fenomen där de som 

producerar medier behöver anpassa sig efter den nya kultur där multitasking och 

användande av olika medier behöver tas i beaktande.  

- Global konvergens.  

Med global konvergens menas att mediernas innehåll sprids internationellt och 

återanvänds globalt enligt Jenkins (2001).  
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I stora drag är det den tekniska konvergensen som vi kommer att använda oss av när vi tar oss 

an vår problemformulering, då denna konvergens har skapat störst förändringar med tanke på 

digitaliseringen som de lokala tidningarna stått inför. Även den sociala/ ekologiska samt den 

ekonomiska konvergensen rör vårt studieområde med tanke på att multitasking bland 

konsumenterna förekommer samt den flerkanalspubliceringen som företagen har etablerat.  

3.4 Konvergens inom organisationen  

Organisatoriska förändringar görs i tidningsföretag för att anamma den tekniska konvergensen 

(Achtenhagen & Raviola, 2009). För att bäst organisera och samordna 

organisationsstrukturen, kan valen baseras på att antingen centralisera eller decentralisera. 

Dessa sker antingen vertikalt genom till exempel standardisering och formalisering, eller 

horisontellt genom direkt kommunikation (Martinez & Jarillo, 1989). Det finns en dualitet 

inom tidningsföretag, då de både måste vara affärsmässiga men även följa allmänhetens 

intressen för sina konsumenter etc. (Küng, 2007). Efterfrågan på medieprodukter påverkas av 

dubbla krav, både affärsmässiga intäkter från annonsförsäljningen men även att annonsörena 

har krav på att tidningen når ut till konsumeter inom rätt målgrupp (Picard, 2005). Detta 

innebär att det finns en klyfta mellan olika avdelningar inom tidningsorganisationer där det 

uppkommer interna spänningar dem emellan. De flesta medieförtagen vill anpassa sig till 

förändrade digitala tekniker och konsumenternas förändrade beteende (Achtenhagen & 

Raviola, 2009).  

Som vi nämnt tidigare finns det en dualitet inom medieföretag. Achtenhagen och Raviola 

(2009) beskriver att det finns två olika chefer inom tidningsföretag som verkar för intäkter av 

olika slag. Den ena av dessa chefer är ansvarig för produkterna som produceras till marknaden 

medan den andra är ansvarig för annonsförsäljningen. Med två olika chefer som vill uppnå 

olika mål förekommer spänningar mellan de olika avdelningarna i ett medieföretag. Därför 

menar Achtenhagen och Raviola (2009) att det är relativt uppdelat mellan olika avdelningar, 

vilket skapar brister i kommunikationen, vilket kan påverka effekten av marknadsföringen 

(Achtenhagen & Raviola, 2009). Med tanke på att de tryckta tidningarna redan har en 

sjunkande läskrets och sjunkande intäkter, så måste spänningarna mellan de olika 

avdelningarna åtgärdas (Sigelman, 1973).  
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Dessa spänningar mellan avdelningarna har minskats i takt med att deras nyheter har 

producerats på internet. De har varit tvungna att effektivisera sitt arbete för att snabbt kunna 

erbjuda sina läsare aktuella nyheter och detta menar Achtenhagen och Raviola (2009) är på 

grund av att avdelningarna har blivit tvungna att samarbeta med varandra, vilket lett till 

minskade spänningar. Den så kallade mediekonvergensen och den tekniska innovationen har 

alltså minskat klyftan mellan avdelningarna genom att samarbetet dem emellan har blivit allt 

viktigare (Achtenhagen & Raviola, 2009). 

Achtenhagen och Raviola (2009) menar på att mediekonvergens i tidningsorganisationen kan 

leda till gemensamma intressen inom organisationen, på så vis underlättas förändringen i den 

interna organisationen. Alltså skapas bättre klimat i organisationen med samutnyttjande av 

resurser och kompetens. Att dra nytta av exempelvis kompetens kring skapande av 

plattformar etc.   

3.5 Konvergens mellan olika lokala tidningar 

Ots (2012) förklarar i sin studie hur tidningsbranschen i Sverige har förändrats under det 

senaste decenniet genom sammanslagningar och alliansbildningar mellan olika tidningar. Det 

framgår även hur detta påverkar konkurrensen på marknaden och vilka svårigheter som 

uppkommer på grund av detta. Han beskriver balansgången som denna form av samarbeten 

står inför, då konkurrens är viktigt för en fungerande marknad (Ots, 2012). 

Ots (2012) beskriver att den svenska tidningsbranschen tidigare har varit kännetecknad av 

mångfald, konkurrens och möjlighet för konsumenterna att välja bland olika tidningar med 

olika ägare, med olika politiska åsikter. Den dualitet av samarbete och konkurrens som 

alliansbildningarna och sammanslagningarna av ägandet har präglat marknaden under det 

senaste decenniet, har påverkat ledningen av de olika tidningshusen att även fortsättningsvis 

behålla denna sunda konkurrens. Anledningen till att sammanslagningarna har skett är för att 

mindre tidningar tidigare tenderade att använda sina begränsade resurser till att producera 

liknande nyheter. Med hjälp av samarbeten dem emellan kunde de utnyttja resurserna mer 

effektivt och samtidigt nå en bredare publik. 

3.6 Intäkter från prenumerationer/annonser 

Som vi tidigare nämnt är lokala tidningars huvudsakliga intäkter hänförda till intäkter från 

prenumerationer och annonsförsäljning.  
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Westlund och Färdigh (2011)  beskriver intäkter för olika typer av tryckta tidningar. 

Gratisdagstidningar i Sverige tjänar 100 % av sina intäkter från annonsförsäljning, 

morgontidningar med prenumeranter mellan 65 – 75 % från annonsförsäljning och 

kvällstidningar 25 % av sina intäkter från annonsförsäljning. Intäkterna från 

annonsförsäljningen i den tryckta tidningen har en vikande effekt och enligt Swatman et al. 

(2006) har många lokala tidningar implementerat så kallad flerkanalspublicering, vilket består 

av publicering av nyheter i både tryckt tidning och på internet, och på så sätt kompenserat för 

sjunkande intäkter från annonsförsäljningen i den tryckta tidningen.  

De tidningar vi har studerat har alla implementerat flerkanalspublicering av något slag, då alla 

har både tryckt tidning och en internetsida kopplad till sin tidning. Även med avseende till 

intäkterna för tidningarna på internet ansåg Westlund och Färdigh (2011) att annonseringen 

var den viktigaste intäktskällan. Över tid har läsandet av nyheter på internet tagit en starkare 

position bland användarna och detta på bekostnad av läsandet av nyheter i tryckta tidningar 

(Westlund & Färdigh, 2011). För att se hur annonsörerna har påverkats av annonseringen har 

vi studerat en studie skriven av Graham och Greenhill (2013) som har visat att annonsörerna 

börjat använda mer av sina resurser till annonsering via nätet istället för i de tryckta 

tidningarna. Som nämnts tidigare av Tang et al. (2011) är annonsörer ofta mer angelägna av 

att köpa annonser i internettidningar där användarna är prenumeranter. Tang et al (2011) 

menar att dessa läsare läser mer noggrant och därför har större chans att uppmärksamma 

annonsörernas annonser. Detta är en intressant aspekt för att förstå hur de olika lokala 

tidningarna i Västra Götaland har förhållit sig till denna typ av frågor.  

3.7 Sammanfattande konvergens modell 

Konvergens beskrivs som en kommunikationsprocess mellan olika deltagare, i vårt fall olika 

avdelningar och olika tidningsföretag, där det genom konvergens lärt sig att kommunicera och 

samarbeta för de gemensamma mål som finns dem sinsemellan, istället för att utan 

kommunikation arbeta ”mot” varandra. Detta förklaras i konvergensmodellen nedan. I 

modellen kan Deltagare A och B vara till exempel annons- respektive redaktionellavdelning. 

En avdelning uttrycker något som sedan den andra avdelningen tolkar, och vise versa.  
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Detta leder till att avdelningarna förstår varandras arbetssätt, och att de egentligen arbetar för 

samma mål, att generera intäkter till företaget. Detta ökar förståelsen, kommunikationen, 

kunskapen samt effektiviteten mellan avdelningarna hos tidningarna. Detta gör att 

arbetsprocesserna förbättras för att generera mer intäkter och minska kostnaderna.  

Figur 3.6 Konvergensmodellen  

Tolkad utifrån Rogers, Everett (1981) citeras i Larsson, Larsåke (2001) s. 44.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet vi har fått utifrån våra kvalitativa intervjuer som vi har 

genomfört med åtta representanter från lokala tidningar i Västra Götaland. Vi börjar med en 

kort presentation av vilka mediehus och tidningar som deltagit i vår undersökning, vidare 

presenteras informationen vi fått fram från intervjuerna kategoriserat under rubrikerna 

intäkter, flerkanalspublicering, mediekonvergens samt framgångsfaktorer.  

4.1 Presentation av mediehusen  

4.1.1 Stampen Media Group  

Stampen Media Group har sitt ursprung i Göteborgs-Posten. År 1988 köpte dåvarande 

verkställande direktören Peter Hjörne ut flertalet delägare ur bolaget och nybildade 

Tidningsaktiebolaget Stampen (Stampen Media Group, 2013). Stampen Media Group är en av 

Sveriges största mediekoncerner. Stampen Media Group är verksam inom olika typer av 

mediekanaler, bland annat genom V-TAB som är Nordens största tryckerikoncern, men också 

via Stampen Media genom både ett antal dagstidningar och gratistidningar belägna på 

västkusten men också via digital media (Stampen Media Group, 2013).  

4.1.2 Gota Media AB 

Koncernen bildades 2003 och Gota Media AB ägs utav två stiftelser, Stiftelsen Barometern 

och Tore G Wärenstams Stiftelse. Deras främsta uppgift är att ge ut lokala nyheter och att 

värna om den prenumererande morgontidningen, för att verksamheten på lång sikt ska kunna 

publicera och anpassa sig till de kanaler som är aktuella över tid.  Då tidningsbranschen är 

utsatt så sätts det höga krav på kvalitet för en långsiktig framgång (Gota Media, 2012). Gota 

Media förvärvade en ägarandel i Citygate-nätverket under oktober 2014 och anslöt sig till 

nätverkets annonstjänster både för privat- och företagsannonsering för att utvecklas och bli 

starkare bland de 60 mediehus och varumärken som ingår i Citygate-nätverket (CITYGATE, 

2014).   

4.1.3 NWT – Nya Wermlandstidningen AB 

Första gången tidningen kom ut var 1837 och hette då Wermlands Tidning (Nya 

Wermlandstidningen AB, 2007).  
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Idag omfattar NWT-koncernen moderbolaget som ägs av familjen Ander och Anne-Marie och 

Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning, tre helägda dotterföretag samt ett intresseföretag. 

Verksamheten består av 14 dagstidningar, internetpubliceringar, fem gratistidningar samt 

fastighetsförvaltning (Nya Wermlandstidningen AB, 2007).  

4.2 Presentation av de lokala tidningarna 

Figur 4.2 nedan är en sammanställning av de lokala tidningarna som deltagit i vår 

undersökning, tidningarna är belägna i Västra Götaland.  

Tidning A 

Ingår i NWT – koncernen 

Prenumerationstidning 

Sexdagarstidning 

Plusfunktion för prenumeranterna via hemsidan 

Tidning B 

Ingår i Stampen Media Group 

Prenumerationstidning  

Sexdagarstidning 

Erbjuder en hemsida utan kostnader för alla  

Tidning C 

Ingår i Gota Media AB 

Gratistidning (inga prenumeranter)  

Endagstidning 

Onlineversion av tidningen kan laddas ned, ej aktiv hemsida 

Tidning D 

Ingår i Gota Media AB 

Prenumerationstidning 

Sexdagarstidning  

Prenumeranter har tillgång till allt på hemsidan 

 

Figur 4.2 En sammanställning av företagen i vår undersökning 

Källa: fakta utifrån intervjuerna 
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Tidning A 

Tidning A är en lokal dagstidning som ingår i NWT-koncernen. Tidnigen levereras sex dagar 

i veckan till sina prenumeranter.  

Tidning A har en aktiv hemsida där de uppdaterar sina läsare aktivt med nyheter. På hemsidan 

finns en plusfunktion för prenumeranter, där prenumeranterna får tillgång till mer av 

hemsidan som är låst för icke-prenumeranter.  

På Tidning A intervjuades annonschefen Lee och chefredaktören Mika.  

Tidning B 

Tidning B ingår i Stampen Media Group, och är en lokal dagstidning som levereras till sina 

prenumeranter sex dagar i veckan.  

Tidning B erbjuder sina kunder en gratis hemsida med nyheter som uppdateras aktivt, utan 

förmåner för prenumerationer genom plustjänster eller betalväggar. Dock är de noga med att 

inte producera alla nyheter på gratissidan. 

På Tidning B har annonschefen Mio och chefredaktören Love intervjuats.  

Tidning C 

Tidning C är till skillnad från övriga tidningar i vår undersökning en lokal gratistidning som 

endast levereras till sina kunder en dag i veckan. Då tidningen är gratis är deras enda 

intäktskälla annonsförsäljningen. Tidning C köptes år 2014 upp utav Gota Media och ingår 

sedan dess i deras koncern.    

Tidning C uppdaterar inte heller sin hemsida aktivt med nyheter för sina läsare, till skillnad 

från övriga tidningar i vår studie, utan de har endast en PDF-version av sin tidning tillgänglig 

på hemsidan för sina läsare.  

På Tidning C intervjuades den ansvariga utgivaren Alex och försäljningschefen Charlie.  

Tidning D  

Tidning D ingår precis som Tidning C i Gota Media, men till skillnad från dem är Tidning D 

en lokal dagstidning som sex dagar i veckan levereras till sina prenumeranter.  

Tidning D har en e-tidning som uppdateras varje dag, alla nyheter är inte gratis men 

prenumeranter kan ta del av all information på hemsidan.  

På Tidning D blev annonschefen Kim och chefredaktören Robin intervjuade.   
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4.3 Intäkter 

4.3.1 Sjunkande intäkter 

Att digitaliseringen och publiceringen av nyheter på webben och andra nya medieplattformar 

har medfört svårigheter för tidningsbranschen och framförallt den tryckta tidningen, håller 

alla respondenter i undersökningen med om. Flerkanalspubliceringen har lett till en ökad 

tillgänglighet av nyheter och den tryckta tidningen har därmed fått mer konkurrens. Nyheterna 

i en tryckt tidning når till exempel inte hushåll lika fort som andra medier gör, utan ofta en 

eller flera dagar senare. Detta har lett till sjunkande intäkter från både prenumerationer och 

annonsförsäljning. Robin från Tidning D bekräftade även att annonsintäkterna har minskat 

kraftigt från den tryckta tidningen, med 10 % under de senaste två åren. Försäljningschefen 

Charlie på Tidning C menar att det är svårare att sälja annonser idag, och flertalet 

respondenter med ansvar för annonsering och försäljning har bekräftat att det idag är svårt att 

skaffa nya annonsörer, utan mycket kraft går åt till att behålla de annonsörer som redan finns. 

Tidning B skiljer sig från resterande tidningar och har sett en ökning av sina intäkter under de 

senaste åren. Mio uttrycker det så här:  

”Tills för ungefär 2,5 år sedan så följde vi den normala kurvan för alla 

morgontidningarna, men sen så lyckades vi bryta av den nedåtgående 

trenden och jämna ut den och till och med peka lite uppåt. Så ser det ut de 

senaste åren för oss och det är vi jätteglada för. Det är också ett kvitto på att 

det fungerar att sälja saker genom att annonsera i en tidning, för 

annonsörerna gör ju inte det för skojs skull.” 

Mio, Tidning B 

De tidningar som erbjuder kunder en prenumeration har märkt en tendens på en sjunkande 

efterfrågan av papperstidningen, medan det digitala läsandet ökar. Den mest växande 

plattformen är mobiltelefonen. Att den tryckta tidningen tappar prenumeranter har inte lika 

stor effekt på tidningarnas intäkter som minskningen detta ger i nästa steg genom de 

sjunkande annonsintäkterna. Som chefredaktören Robin från Tidning D uttryckte kan de alltid 

höja priset en aning för prenumerationer och kompensera för de förlorade intäkterna.  
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Ansvarige utgivaren Alex från gratistidningen Tidning C påpekade att en utmaning som de 

står inför är att få konsumenterna att faktiskt ta del av deras tidning, då konsumenter ofta 

anser det viktigare att ta del av någonting de själva har betalat för. Alex påpekar att du är mer 

mån om att ta del av det du betalar för och ger ett exempel:  

”Det är ju ofta så som man brukar säga, att det du betalar för är du mer mån 

om att konsumera. Köper du en hamburgare så är du mån om att äta upp allt, 

får du istället en gratis kan du slänga halva, för det var inte lika viktigt att 

äta upp den. Samma sak är det för gratistidningar.” 

Alex, Tidning C 

Respondenterna trycker på att tidningsorganisationen inte längre klarar att vara renodlade och 

bara tänka på den tryckta tidningen. Tidningarna har därför anpassat sig efter digitaliseringen, 

även om inte alla tidningarna i vår undersökning har ett aktivt flöde av nyheter digitalt eller 

erbjuder någon form av prenumeration på nätet, så har de påverkats och alla tidningarna 

producerar nyheter som går att läsa digitalt. Alla respondenter har påpekat att den tidning de 

arbetar för har behövt anpassa sig efter konkurrensen från andra medier som uppkommit i och 

med digitaliseringen.  

4.3.2 Trender bland läsandet 

Det är tydligt hos tidningsorganisationerna att det är den äldre generationen, 55 år eller äldre, 

eller till och med 65 år eller äldre, som har kvar den tryckta tidningen. Bland den yngre 

generationen, mellan 15 – 35 års ålder ser nästan alla tidningar i vår undersökning en vikande 

trend för läsandet av den tryckta tidningen. Det är först när de bildar familj som trenden med 

en tryckt tidning ökar något igen, det blir viktigare med en tryckt tidning då. Dessa trender har 

förändrats genom åren påpekar chefredaktören Love från Tidning B och ger exempel: 

”Jag brukar dra det här exemplet, att när jag flyttade hemifrån i början på 

70–talet då skulle man ha en lägenhet, en telefon och så skulle man ha en 

tidning. Det var alltså väldigt mycket vuxenpoäng på det där, så gjorde alla 

under perioder i alla fall och det var väldigt vanligt att man hade två 

tidningar. Det fanns kanske till och med två tidningar på orten då, nu pratar 

jag ju 60- 70-tal, men nu när min dotter flyttade hemifrån då var det 

viktigare med vilken uppkoppling hon skulle få med bredbandet.” 

Love, Tidning B 
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Den ansvariga utgivaren Alex på Tidning C talar även optimistiskt om trender och att det 

finns möjligheter för nya trender som gynnar den tryckta tidningen, och ger exempel:   

”Killar i Stockholm syltar idag, bakar surdegsbröd och lite sådant så man 

ska ju aldrig säga aldrig. Håller vi i tillräckligt länge så kommer vi bli 

skittrendiga om några år”. 

Alex, Tidning C 

4.4 Flerkanalspublicering  

4.4.1 Fördelar med flerkanalspublicering   

En viktig del att poängtera är att flerkanalspubliceringen inte bara har varit en nackdel för 

tidningsbranschen, utan även de lokala tidningarna har fått en vidgad läsarkrets och kan nås 

utav läsare från hela världen digitalt genom datorer och mobiler. Tidningarna i vår 

undersökning har därför valt att även ägna sig åt flerkanalspublicering av sina nyheter för att 

försöka öka antalet läsare, och där igenom även täcka upp för förlorade intäkter. Detta har för 

tidningarna fungerat till viss del, till exempel påstår Kim att läsandet har ökat totalt och de 

aldrig har haft så många läsare tidigare. Men samtidigt menar Robin från Tidning D att 

annonsintäkterna är tidningens huvudsakliga intäktskälla och deras digitala annonsintäkter 

inte står för mer än 7-8 % av de totala annonsintäkterna.  

4.4.2 Olika hemsidor 

De tidningsorganisationer som är med i vår undersökning, har alla utformat någon form av 

lösning för att producera sina tidningar och nyheter på nätet. Vissa har satsat på en plustjänst 

där du som prenumerant får ta del av fler nyheter än de som inte är prenumeranter, medan det 

finns tidningsorganisationer som erbjuder en helt kostnadsfri webb-plats som är tillgänglig för 

alla. Det flesta har ett aktivt flöde på sina internetsidor, som uppdateras aktivt, för att vara 

först med de lokala nyheterna för sina läsare. Men Tidning C som är en gratis tidning, har 

inget aktivt flöde på sin hemsida, utan lägger endast ut tidningen i PDF-format på hemsidan, 

samma dag som den publiceras i tryckt form. 

4.4.3 Satsning på digitalisering 

Digitaliseringen har medfört en trend av vikande annonsintäkter från den tryckta tidningen. 

Detta har gjort att tidningarna har behövt hitta nya lösningar för att väga upp för dessa 

förlorade intäkter.  
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Flera av tidningarna i vår undersökning har förändrat sina verksamheter för att satsa mer på 

det digitala, främst satsningar på hemsidorna men även satsningar för att tidningen skall gå att 

läsas i mobiler och läsplattor. Dock är annonsering från den tryckta tidningen fortfarande den 

klart största intäkten hos alla tidningarna i vår undersökning, som vi nämnt tidigare påpekar 

chefredaktören Robin från Tidning D att annonsintäkterna digitalt endast står för ca 7- 8 % av 

de totala annonsintäkterna, och resterande fortfarande kommer från den tryckta tidningen.  

Robin menar även att annonsörerna ännu inte vant sig vid annonseringen på nätet, och att det 

är en stor anledning till att dessa intäkter inte ökat så mycket som man hoppats. Men 

satsningar görs på det digitala inom tidningsorganisationerna och en av tidningarna har till 

exempel gått från att ha två anställda som arbetar med hemsidan till åtta anställda.  

För de tidningar som både har en tryckt tidning, samt en hemsida där nyheter uppdateras 

aktivt, har skapande av nyheter påverkats och idag publiceras nyheterna först digitalt för att 

sedan väljas ut till papperstidningen. I tidningen blir nyheterna snarare en berättelse av 

nyheterna som redan dagen innan kom ut på hemsidan. Ansvariga utgivaren Alex på Tidning 

C som är en gratistidning, påpekar att de har en utmaning i att endast leverera tidningen en 

dag i veckan. Då de måste gallra och leverera nyheter som läsarna inte redan tagit del av från 

andra medier.  

”Har man en vecka mellan att nyheterna kommer ut, så kan du inte ta vilka 

nyheter som helst, du får rata grejer, annars har läsarna redan läst om det på 

internet eller sett det på tv. Så det finns en utmaning i att välja och hitta 

unika grejer, som helst inte varit med i hela pressen och gjort hela rundan. 

Detta gör att det blir svårskrivet, för vad som helst kan inte tas med. Medan 

de som sitter och levererar nyheter varje dag, kan ju plocka in allting, och 

bara mata.” 

Alex, Tidning C 

4.4.4 Stora kostnader för att distribuera tryckt tidning  

Något som är en kostsam del för tidningarna är hur papperstidningen distribueras ut till 

hushållen, speciellt till landsbygden. Respondenterna i undersökningen var alla väl medvetna 

om att även om de kan erbjuda kunderna nyheter på internet, så finns det människor som inte 

har någon internetuppkoppling. De tryckte väldigt mycket på att papperstidningen inte dör ut 

inom det närmsta som många förutspår, den kommer finnas kvar ett tag till.   
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Dock var flertalet respondenter även väl medvetna om att den tryckta tidningen antagligen 

inte kommer att leva kvar i det långa loppet och att tidningen antagligen kommer att ändra 

skepnad många gånger framöver. Till exempel är distributionen av den tryckta tidningen en 

väldigt kostsam del, detta är något som antagligen kommer att förändras över tid. Men att 

konsumenterna slutar läsa nyheter tror de inte, snarare att de läser nyheterna i ett nytt 

annorlunda format.  

Chefredaktör Robin på Tidning D beskrev att de redan dragit in på distributionen i vissa 

distrikt då det inte lönar sig och erbjuder istället kunderna ett digitalt abonnemang. 

Annonschefen Kim på Tidning D påpekade:  

”Det är redan nu ganska off att vi kör ut de här kopiösa mängderna med 

papper varenda natt egentligen och det är dyrt, det är väldigt dyrt med 

distribution! Men jag tror inte på vad som tidigare förutspåddes, att år 2017 

hade de sista dagstidningarna kommit ut, men det var väl någon 

undersökning för 15 år sedan nu. Vi kommer överleva länge till.” 

Kim, Tidning D 

4.5 Mediekonvergens 

4.5.1 Ingående i större mediekoncerner   

Tidningarna har påverkats ekonomiskt av digitaliseringen och de utmaningar som påverkat 

hela tidningsbranschen på grund av flerkanalspublicering av nyheter i olika former av medier. 

De har drabbats hårt genom att både annonsörer och konsumenter väljer andra kanaler för att 

annonsera respektive ta del av nyheter.  För att inte drabbas så hårt av dessa förändringar som 

medfört att allt färre läser lokala tidningar i framförallt tryckt form har många tidningar köpts 

upp av större mediekoncerner där resurser av olika slag kan effektiviseras. Tidningar inom 

samma tidningshus kan till exempel ha tillgång till samma tryckerier, ekonomiavdelningar 

etc. för att förenkla och effektivisera arbetet, och minska dessa kostnader för de olika 

tidningarna och koncernen. Alla tidningar i vår undersökning ägs eller har köpts upp av större 

koncerner vilket även ger dem möjligheter av olika slag. Försäljningschefen Charlie från 

Tidning C uttrycker att det nu finns en möjlighet för dem att lansera en ny hemsida och 

mobilapplikation, då det redan finns resurser för detta i koncernen. Även den ansvariga 

utgivaren Alex från Tidning C uttryckte:  
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”Sen i och med att tidningen nu mera ingår i en större koncern har vi ju 

andra resurser att använda, det finns färdiga koncept inom Gota Media att 

plocka av. Så vi behöver inte uppfinna hjulet igen. För vår verksamhet är det 

ju väldigt positivt, utmaningen ligger i att använda gemensamma resurser 

men ändå förbli lokal.” 

Alex, Tidning C  

Förändringarna av ägarförhållanden, med mer samarbeten och allianser, har även medfört att 

tidningarna förändrat hur tidningens upplägg ser ut och hur arbetet internt är fördelat. Detta är 

något som märkts tydligt i Tidning C och den ansvariga utgivaren Alex påpekar hur 

förändrade ägarförhållanden har påverkat dem:  

”Det har faktiskt märkts, det första vi gjorde var att ändra till exempel första 

sidan, där Tidning C som en del andra gratistidningar hade en helsida med 

annonser på första sidan, där vi tog bort nästan hälften av annonserna och la 

in redaktionellt material istället för att visa vår publicistiska inriktning samt 

visa att vi gjort en del stora förändringar, vilket redan genererat i positivt 

mottagande från annonsörer. Vi gör även kortare, rappare texter och vi är 

ännu mer lokala, jobbar inte så mycket med returinformation längre utan 

försöker vara lite före, så det har märkts.” 

Alex, Tidning C  

Försäljningschefen Charlie uttrycker att i och med att de blivit uppköpta och gjort 

förändringar av tidningens upplägg har det fört med sig positiva effekter hos annonsörerna, 

vilket är deras enda inkomstkälla då det är en gratistidning. Charlie säger:  

”Vi har märkt en skillnad men det är för tidigt att säga vilka effekter det 

kommer att få, men den skillnad som vi märkt är att vi har ändrat sätt att 

jobba, och vi lever ju på annonsförsäljningen som är vår enda intäkt, där är 

vi inte riktigt hemma än. Så det är lite tidigt att avgöra, men det vi kan säga 

är att vi fått enorm respons. Till exempel har kunder som inte annonserat 

hos oss på väldigt länge kommit tillbaka, bland annat en kund som inte 

annonserat sen 2009 annonserade nu i veckan.  
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Det är ju en förändring i sig, och kan vi bara behålla de kunder vi haft sedan 

tidigare plus få nya, så kommer det absolut bli en förändring ekonomiskt.” 

Charlie, Tidning C 

4.5.2 Ägarförhållanden idag 

Konkurrensen från liknande tidningar på orterna där våra respondenter är verksamma har 

minskat. Främst menar de att de större tidningshusen köper upp mindre tidningar för att sedan 

lägga ner dem. Detta för att minimera antalet tidningar på orten och på så sätt minska 

konkurrensen.  

Konkurrens från sociala medier är en relativit ny kanal som påverkar tidningarna, inte minst 

för att de stjäl de lokala tidningarnas annonsintäkter. Men annonschefen Lee från Tidning A 

menar att den konkurrens som finns som påverkar tidningarnas marknad bara är sund, och gör 

att de tvingas att prestera bättre.  

”Vi är ju den enda morgontidningen som finns kvar på orten. Sen är allting 

konkurrens idag, inte bara en annan tidning, utan konkurrens är ju sociala 

medier, allting som ett företag lägger på marknadsföring i stort sett är en 

viss konkurrens för oss. De som kan ta de marknadspengar vi kanske kunde 

fått. Men det är bra konkurrens vill jag påpeka, det gör ofta att man blir 

bättre.” 

Love, Tidning A 

De lokala tidningarna i vår undersökning känner ett stort stöd från de stora mediehusen som 

idag äger samtliga tidningar vi har undersökt. Det finns ingen konkurrens mellan tidningarna i 

tidningshusen då inga av dessa tidningar har andra tidningar från samma tidningshus med 

samma målgrupp inom de orter där de är belägna, utan de finner snarare att det finns ett 

samarbete dem emellan.  

Tidningshusen som ägs av stiftelser, till exempel Tidning D, har inte heller aktieägare som 

jagar utdelning, de behöver självklart gå med vinst, men inte mer än så. De trycker mer på 

samhällsnyttan som tidningen ger. Chefredaktören Robin från Tidning D uttrycker att:  
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”Vi ger inte ut tidningar för att tjäna pengar, utan vi tjänar pengar för att 

kunna ge ut tidningar”. 

Robin, Tidning D  

4.5.3 Närmare samarbeten internt mellan avdelningar 

Flertalet av våra respondenter trycker på att digitaliseringen har medfört att mycket av arbetet 

går snabbare idag, vilket lett till att de har varit tvungna att effektivisera arbetet i 

organisationerna. Detta har bland annat gjorts genom att de olika avdelningarna i 

tidningsorganisationerna varit tvungna att arbeta mer ihop för att bli så effektiva och 

konkurrenskraftiga som möjligt.  

En stor förändring mellan avdelningarna internt är att de har en mer öppen dialog med 

varandra, förr var det mer att man levde sitt egna liv och pratade knappt med varandra. Idag är 

det ett annat samarbete mellan avdelningarna. Chefredaktören Love från Tidning B berättar: 

”Absolut visst är det så, förr pratade vi inte så mycket med varandra, det var 

nästan fult att prata med varandra. Samarbeten kan vara sådant som nu har 

vi sålt för x antal kronor i den här båtbilagan, då pratar vi ju tid på det och 

sen ser till så att annonserna kommer på rätt ställen, det är den typen av 

samarbeten i produktion. För att det skall bli så bra som möjligt både för 

annonsör och läsare.” 

Love, Tidning B 

Inom tidningsbranschen går allt fortare idag, det ska lanseras nyheter dygnet runt på hemsidan 

och dagen är inte slut när man är färdig med den trycka tidningen, detta skiljer sig åt från hur 

det var tidigare, då var det inte så noga som det är idag. Idag gäller det att väga varje idé och 

inte arbeta i onödan, både vad gäller säljare, annonsörer, och de som arbetar med mer 

redaktionellt arbete. Det är en bransch där allting händer väldigt fort och du kan inte fundera 

en dag utan det måste lösas direkt. 

Även rutiner internt i de olika tidningarna har effektiviserats och förändrats. Det är en stor 

skillnad idag från förr, tidigare när du gick hem från arbetet så var arbetsdagen slut. Nu menar 

alla respondenter att det är mer krävande och tar mer tid. Som den ansvariga utgivaren Alex 

från Tidning C uttrycker det:  
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”Man måste vara duktigare idag än för 20 år sedan, mycket mer aktivitet 

utåt krävs, förr var man mer av en ordermottagare, för då fanns inga andra 

kanaler att förmedla ditt budskap. Ville du komma ut med något var du 

tvungen att gå till den stora tidningen. Idag har du sociala medier där du kan 

annonsera, ja du kan skicka sms till alla dina vänner och bekanta så får du ut 

ditt budskap på 10 sekunder, vilket utgör att tidningarna får en helt annan 

konkurrens idag.” 

Alex, Tidning C 

Det påpekas även av flertalet respondenter att det är mycket mer slit idag än det var förr. Alla 

har påpekat att tempot är betydligt högre idag än för bara några år sedan och att det krävs mer 

av varje medarbetare. Varje medarbetare behöver ha mer kompetens idag och behöver mer i 

sin portfölj, de behöver vara bättre förberedda och pålästa menar försäljningschefen Charlie 

från Tidning C. Charlie påpekar även:  

”Den lilla butiken väljer kanske hellre att skicka ut erbjudande via sin 

kundgrupp gratis via sociala medier än lägger 2000 kr för att skaffa nya 

kunder. Så det gäller för oss att göra ett bättre jobb för att sälja in dessa 

annonser, så vi måste vara mer förberedda och pålästa när vi skall till en 

kund, för att kunna argumentera för att de skall annonsera i vår 

papperstidning. Så vi står ju inför ett helt annat läge idag med just den 

konkurrensen, men vi kan även se det som ett komplement, det finns ju där 

och det måste vi acceptera.” 

Charlie, Tidning C 

Dock påpekades av flertalet respondenter att arbetsuppgifterna internt är mer preciserade idag 

och medarbetarna vet vem som är ansvarig för vad. Detta har lett till ökade samarbeten internt 

mellan avdelningar, framförallt för att man idag vet vem i företaget som gör vad.  

4.6 Framgångsfaktorer 

Alla tidningarna som deltagit i undersökningen har påpekat att den största faktorn till att de 

fortfarande finns kvar och att de fortfarande har en ganska stor läsarkrets är att de är lokala. 

Chefredaktören Mika från Tidning A påpekar:  
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”Ärligt talat så ser jag inte en tryckt tidning som kärnprodukten. Den är 

istället lokal information från de orter vi bevakar. Om detta sprids i tryckt 

form eller digitalt är upp till kunderna, vi tillhandahåller båda och anpassar 

oss till efterfrågan. Den tryckta tidningen är dock den största delen av 

upplagan och det kommer ta många år innan det ändras.” 

Mika, Tidning A 

Respondenterna menar även att det inte finns möjligheter för läsare på de orter där tidningar i 

vår undersökning är belägna att få tag på information om vad som händer just där, utan dessa 

lokala tidningar. Att få tag på stora nyheter från andra sidan jorden är förhållandevis lätt 

genom större tidningar, nyhetssidor och Google. Men hur det till exempel går för den lilla 

fotbollsklubben eller annan information från den lokala orten, finns ingen annanstans att ta del 

av. Därför menar flertalet respondenter i undersökningen att den största möjligheten för en 

lokaltidning att lyckas, är att bli ännu mer lokal samtidigt som allt mer av verksamheterna 

centraliseras i koncernen.    



33 
 

5. Analys 

I detta avsnitt kopplar vi det empirska underlaget med våra teorier. Vi kopplar ihop 

konvergens och förändringen med hur flerkanalspubliceringen och förändrade 

ägarförhållanden har påverkat tidningsorganisationerna. 

5.1 Intäkter 

Svårigheterna som flerkanalspubliceringen av nyheter har medfört har påverkat 

annonsförsäljningen hos alla tidningar i vår undersökning, och som Swatman et al. (2006) 

menar på har annonsförsäljningen haft en vikande effekt på grund av utbudet av allt fler 

kanaler. Swatman et al. (2006) trycker även på att allt fler tidningar har varit tvungna att 

kompensera för dessa förlorade intäkter genom att även publicera sina nyheter i fler kanaler. 

Detta är något som alla tidningarna i vår studie har implementerat, för att annonsintäkterna är 

deras viktigaste intäktskälla och som chefredaktör Robin från Tidning D uttryckte så var 

tappet bland prenumerationer inte till lika stor skada som tappet av annonsintäkter, då de bara 

höjde priset på tidningen för att inte förlora intäkter. Robin bekräftade även att 

annonsintäkterna har minskat kraftigt från den tryckta tidningen, med hela 10 % under det 

senaste två åren. Som försäljningschefen Charlie i Tidning C uttryckte är det svårare att sälja 

annonser idag, och flertalet respondenter med ansvar för annonsering och försäljning 

bekräftade att mycket kraft går åt till att behålla de annonsörer som redan finns.  

Den viktigaste intäktskällan är enligt Westlund och Färdigh (2011) annonserna, och över tid 

har läsandet på internet tagit en allt starkare position, och detta på bekostnad av den tryckta 

tidningen. Graham et al. (2013) menar i sin studie att annonsörer lägger allt mer fokus på att 

annonsera via internet framför den tryckta tidningen, men utifrån den information vi fått från 

våra respondenter har annonsörerna haft svårt att vänja sig vid annonsering via internet. Av 

chefredaktören Robin från Tidning D framgick att endast 7 – 8 % av deras annonsintäkter 

kom från annonser på internet, alltså hänför sig den större delen annonsintäkter från den 

tryckta tidningen, och Robin bekräftar att annonsörerna inte anammat att annonsera digitalt. 

Annonsörerna i den lokala tidningen vänder sig mer till den lokala läsaren och inte till en 

större målgrupp, varför de inte ser nyttan med digital annonsering utan att målgruppen är 

läsarna av papperstidningen. 
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Vi kan även se att studien som Tang et al. (2011) skrivit skiljer sig från vår vad gäller 

annonsörernas val av annonsering. De menar i sin studie att annonsörerna var mer angelägna 

att annonsera på hemsidor där prenumeranter hade tillgång till innehållet, då de som betalt för 

nyheterna sågs vara mer uppmärksamma på att upptäcka annonserna.  

Detta gäller även enligt Picards (2005) beskrivning av hur det även är viktigt för annonserna 

att nå ut till rätt målgrupp. Tidning B, vars nyheter på internet är gratis, har ändå märkt av att 

annonsintäkterna har ökat. Ansvariga utgivaren Alex från Tidning C håller med Tang et al. 

(2011) om att de konsumenter som betalar för en tidning är mer angelägna om att konsumera 

denna. Gratistidningarnas utmaning är därför att få konsumenterna att faktiskt läsa tidningen 

och ta del av innehållet samt annonserna.  

5.2 Affärsmässiga förändringar  

Förändringar av arbetsprocesser är nödvändiga enligt Kettinger och Grover (1995) då 

förändringar i omgivningen skapar begränsningar vad gäller konkurrens och effektivitet, som 

påverkar en organisation eller en bransch. Genom förändrande affärsprocesser och bland 

annat strukturella förändringar menar Kettinger och Grover (1995) att organsiationerna kan 

anpassa sig efter omgivningens krav för att öka konkurrenskraften och effektiviteten. 

Förändring av arbetsprocesser är något som gjorts inom mediebranschen och inom de olika 

tidningarna som deltagit i vår undersökning. Tidningarna har påverkats av digitaliseringen 

och den ökande användningen av internet, vilket påverkat de lokala tidningarnas intäkter, då 

konkurrensen på marknaden har förändrats. För att anpassa sig efter dessa förändringar har 

omstruktureringar gjorts både internt i organisationerna men förändringar har även skett 

gällande förändringar av ägarförhållanden inom branschen, och större mediekoncerner är 

vanligare. Dessa förändringar har framförallt gjorts genom mediekonvergens.  

5.3 Mediekonvergens  

5.3.1 Mediekonvergens koncern  

Tidningsbranschen var enligt Ots (2012) tidigare kännetecknad av mångfald, konkurrens och 

det fanns möjligheter för konsumenterna att välja bland olika tidningar med olika politiska 

åsikter. Han beskriver även hur detta har förändrats i och med att tidningar har köpts upp av 

större tidningshus och förändrat denna bild. Detta har bekräftats i vår undersökning, där 

flertalet respondenter har sagt att många konkurrenter i form av liknande tidningar har 

försvunnit, och att tidningarna istället har fått konkurrens från andra kanaler som även 

producerar nyheter eller ger möjligheter för annonsörerna att annonsera genom dessa kanaler. 
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Nu består ofta den lokala tidningsbranschen av endast en lokal aktör, vilket gör att 

mångfalden eller konkurrensen från liknande tidningar har minskat och är inte ett kännetecken 

för tidningsbranschen idag, vilket även tidningarna i vår undersökning haft erfarenhet av. 

Några av tidningarna i vår studie hade någon konkurrerande lokal tidning på orten, men inga 

från samma tidningshus. Tidningarna kände inte av någon konkurrens från andra tidningar 

inom samma mediehus. Det är som sagt framförallt konkurrens från andra mediekanaler som 

tidningarna känner av och den konkurrensen menar annonschefen Lee från Tidning A bara är 

sund, och gör att de presterar bättre.  

Ots (2012) beskriver även hur ingåendet i större mediekoncerner effektiviserar resurserna för 

mindre lokala tidningar, områden som effektiviseras är framförallt marknadsföring, 

redaktionellt arbete och försäljning genom att denna typ av arbete centraliseras i koncernen. 

Detta har alla våra respondenter bekräftat, Charlie på Tidning C uttryckte att även 

möjligheterna förbättras genom att tidningarna ingår i större koncerner. Till exempel finns 

möjligheterna för dem på Tidning C att starta en mobilanpassad nyhetssida av sin tidning, då 

resurser för detta redan finns i koncernen. 

Försäljningschefen Charlie på Tidning C påpekade också att de fått positiv respons från 

annonsörerna efter de förändringar som skett efter att de blivit uppköpta. Charlie menade även 

att det var förtidigt att se vilka effekter detta har på intäkterna men tror att de ska föra med sig 

positiva effekter, då de ännu inte riktigt har kommit in i dessa rutiner men ändå fått positiv 

respons från annonsörerna.  

5.3.2 Mediekonvergens internt   

Sigelman (1973) påpekade i sin studie att tryckta tidningar har en sjunkande läskrets och 

sjunkande intäkter, och för att åtgärda detta måste spänningarna mellan de olika 

avdelningarna minskas. Respondenterna i vår undersökning menar att dessa spänningar 

minskat på grund av att de varit tvungna att samarbeta på grund av flerkanalspubliceringen.  

Flertalet respondenter påpekade att organisationerna varit tvungna att effektivisera arbetet 

inom organisationerna på grund av att digitaliseringen medfört att mycket av arbetet går 

snabbare idag, men också för att det finns fler konkurrenter och att man idag behöver vara 

duktigare på det man gör, och ha mer i sin portfölj. Som Achtenhagen och Raviola (2009) 

nämner i sin studie, har dualiteten i tidningsorganisationer påverkats av mediekonvergensen, 

genom att klyftan mellan avdelningarna har minskat och samarbeten dem emellan blivit 

viktigare för att kunna producera nyheter effektivt och snabbare i organisationen.  
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Detta på grund av att nyheter på internet behöver uppdateras aktivt vilket ökat tempot. Detta 

är någonting som även skett hos de lokala tidningarna i Västra Götaland, då alla tidningarna i 

vår undersökning har bekräftat att klyftan har minskat internt i deras organisationer mellan de 

som arbetar med annonser respektive prenumerationer, för de tidningar som har 

prenumerationer. De påpekar att på grund av att allt idag går snabbare så har de tvingats 

effektivisera sitt arbete och samarbetet har blivit viktigare. Dock är det ingen som har 

uppmärksammat denna form av mediekonvergens som en av de större förändringarna i deras 

organisationer, utan mer som något som bara har hänt automatiskt, utan omstruktureringar 

som medvetet gjorts internt. 

Mediekonvergens som har skett likt figuren som citerades av Larsson (2001) beskriver hur de 

olika avdelningarna, i vårt fall de som arbetar med annonsförsäljning respektive de som 

arbetar med redaktionellt arbete, har ökat kommunikation sinsemellan, och på detta sätt ökat 

samarbetet internt i organisationen för att nå gemensamma mål, att generera intäkter till 

organisationen. I modellen illusteras hur avdelningarna kommunicerar med varandra, genom 

att den ena avdelningen uttrycker någonting som den andra avdelningen tolkar, och vise versa. 

Tills att de slutligen förstår varandra, börjar samarbeta och arbeta för gemensamma mål, att 

generera intäkter för organisationen, istället för att känna att de arbetar mot varandra, för de 

olika intäktskällorna som är representerade av de olika avdelningarna. Se modellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.2 Konvergensmodellen  

Tolkad utifrån Rogers, Everett (1981) citeras i Larsson, Larsåke (2001) s. 44 



37 
 

5.4 Framgångsfaktorer  

Som Swatman et al. (2006) uttrycker så råder som sagt en vikande trend bland de tryckta 

tidningarnas annonsintäkter, i takt med att läsandet även sjunker. Trots detta ser alla våra 

respondenter en framtid för den lokala tidningen. Trots att de var medvetna om den vikande 

trenden var de optimistiska och tror på den tryckta tidningens överlevnad även i framtiden, 

men inte för alltid. Argumenten från alla respondenter var att deras tidningar är så lokala och 

att det för tillfället inte finns några konkurrenter som ger konsumenterna möjligheten att läsa 

nyheter som är så lokala för orten.  

De större nyhetssajterna kan idag inte konkurrera bland de lokala nyheterna, och därför är den 

lokala nyheten den viktigaste styrkan för tidningarna för att generera intäkter. Chefredaktören 

Mika på Tidning A påpekar att kärnprodukten för dessa tidningar inte är den tryckta tidningen 

utan nyheterna från den lokala orten och desto mer lokala de är, desto större chans har de att 

överleva. Trots att de köps upp av större koncerner så krävs det att de fortsätter att producera 

sina lokala nyheter, med effektivisering och med mer lokala nyheter kan den tryckta tidningen 

leva vidare framöver.  

Som sagt tror respondenterna att den tryckta tidningen kommer att finnas kvar framöver, men 

inte för alltid. Dock påpekar de att vårt behov av nyheter inte kommer att försvinna, men att vi 

kommer att ta del av dem i ett nytt format. På lång sikt tror de inte på hur tidningen 

distribueras idag, då det är en stor kostnad, speciellt på landsbygden, när den körs ut. Om 

tidningarna digitaliseras kommer kostnader för distributionen av nyheterna att minskas. Som 

respondenterna påpekat har antalet läsare totalt genom alla medieplattformar ökat trots att 

läsandet i den tryckta tidningen minskat. I och med att annonsintäkterna digitalt sakta ökar, så 

anser respondenterna att för att öka intäkterna krävs mer aktivt arbete med annonsförsäljning 

digitalt och att de förblir så lokala som möjligt, samtidigt som delar av arbetet görs centralt i 

koncernen.    
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6. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt presenterar vi en diskussion med resultatet av vår studie, vi ger svar på vår 

frågeställning och syftet med hur dagstidningarna har påverkats av förändringarna. En 

kortare sammanfattning presenteras även av det resultat vi fått. I de avslutandereflektionerna 

redogör vi även för bland annat teoretiskt bidrag, vidare forskning samt studiens 

begränsningar.  

6.1 Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod redogöra för hur lokala 

tidningar i Västra Götaland har påverkats av flerkanalspublicering och omstruktureringar i 

organisationerna vad gäller intäkter från annonser och prenumerationer.  

Vi har valt att diskutera vår frågeställning i vår slutsats genom att bryta ner den i två delar, 

detta för att lättare förstå de två delarna, vilka är:  

- Hur har intäktskällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland påverkats av de 

förändringar som skett i branschen angångende flerkanalspubliceringen? 

-  Hur har intäktskällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland påverkats av de 

förändringar som skett i branschen angångende nya ägarförhållanden? 

6.1.1 Hur har inkomstkällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland påverkats av de 

förändringar som skett i branschen angångende flerkanalspubliceringen? 

Flerkanalspublicering har haft stor påverkan på de lokala tidningarna och deras intäkter, då 

det finns fler kanaler att både läsa nyheter samt annonsera i.  

Som större delen av respondenterna har bekräftat, är annonsförsäljningen vikande i den 

tryckta tidningen och annonseringen på nätet har ännu inte helt lyckats täcka upp för dessa 

förluster. Dock skiljer sig Tidning B från resterande, som ser en vändning sedan 2,5 år 

tillbaka, där annonsintäkterna faktiskt ökar igen. Vi fick inga konkreta siffror på denna ökning 

från Tidning B och har därför svårt att jämföra siffrorna med respondenterna från Tidning D, 

som visade en nedgång med 10 % av annonsintäkterna de senaste åren. Detta visar på att de 

skiljer sig mellan de olika tidningarna i Västra Götaland, att det faktiskt finns möjligheter att 

öka annonsintäkterna trots svårigheterna i branschen.  
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Vår undersökning har också visat att antalet prenumererande prenumeranter på den tryckta 

tidningen är vikande detta framförallt för att målgruppen för den tryckta tidningen är den 

något äldre generationen, från 55 års ålder och uppåt. Den vikande trenden är läsare i de yngre 

generationerna runt 15 – 35 års ålder, det är först aktuellt att börja läsa den tryckta tidningen 

när den yngre generationen bildar familj. Detta har påverkat antalet som prenumererar på 

tidningarna i tryckt form, då den huvudsakliga anledningen till minskningen är att 

konsumenterna väljer andra kanaler för att ta del av nyheter.  

Samtidigt som antalet läsare av den tryckta tidningen sjunker, ökar läsande av deras nyheter 

genom andra kanaler, och tidningarna har aldrig haft så många läsare totalt av deras nyheter. 

Men då annonsörerna inte vant sig vid annonseringen digitalt har intäkterna på internet inte 

lyckats öka på samma sätt som läsandet digitalt har gjort.  

Det märks att tidningarna satsar mer på det digitala, då de först och främst producerar 

nyheterna via hemsidan för att sedan välja ut nyheter till den tryckta tidningen. Det märks 

även tydligt på att allt mer personal arbetar aktivt med de digitala nyheterna. Digitaliseringen 

har även medfört att arbetet behöver gå snabbare och mycket av arbetet har effektiviserats 

genom att till exempel varje medarbetare behöver ha kunskap om mer än bara ett specifikt 

område.    

6.1.2 Hur har inkomstkällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland påverkats av de 

förändringar som skett i branschen angångende nya ägarförhållanden?  

Vi ser att de omstruktureringar som skett genom att tidningar ingått i större mediehus, främst 

har fört med sig positiva effekter. Något negativt med dessa omstruktureringar är dock att 

några tvingats minska bemanningen i företaget. De positiva effekterna ger möjligheter för 

dessa mindre tidningarna att utvecklas och följa med i utvecklingen som digitaliseringen 

medför, till exempel ger det möjlighet att utveckla nya kanaler att synas genom som mobilt 

och på internet. Detta gör att de mindre tidningarna kan generera intäkter även i framtiden och 

vara med och konkurrera med sina nyheter även om den tryckta tidningen minskar eller 

försvinner helt.  

Att större mediehus köper upp allt fler mindre tidningar gör att konkurrensen mellan olika 

lokala tidningar minskar, och skapar samarbeten för att effektivisera arbetet. De konkurrenter 

som tidningarna istället behöver anpassa sig efter är främst andra mediekanaler, så som 

sociala medier, olika söktjänster etc. då annonsörer kan välja att annonsera genom dessa 

kanaler istället och dessa annonsintäkter går då förlorade.  
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6.2 Slutsats 

Hur har egentligen de lokala tidningarnas intäkter påverkats av flerkanalspubliceringen och 

förändrade ägarförhållanden? Den tryckta tidningens annonsintäkter, står för den största delen 

av tidningarnas intäkter som är vikande, men samtidigt ökar annonseringen på nätet. Om 

tidningarna fortsätter att arbeta hårt tror vi att den vikande trenden av annonsintäkter kommer 

att vända genom att den digitala varianten av tidningen kommer bli allt större och generera en 

större del av intäkterna. Som flertalet respondenter tryckte på, så kommer tidningarna att leva 

kvar i många år framöver. Frågan för framtiden är, i vilken form vi kommer att läsa 

nyheterna, antagligen inte i tryckt format.    

Som en av våra respondenter nämnde så förutspådde forskarna för 15 år sedan att den sista 

tryckta dagstidningen skulle komma ut 2017, vilket vi efter vår undersökning inte anser 

troligt, då det är tidningarnas största intäktskälla. Den tryckta tidningen är fortfarande den 

främsta källan för nyheter hos den äldre generationen, och även viktig för att 

lokalbefolkningen idag ska få ta del av nyheter från orten.  

Själva kärnprodukten för lokala tidningar är egentligen inte papperstidningen, utan lokala 

nyheter från orten. Sen är det upp till kunderna om de tar del av nyheterna via tryckt form 

eller digitalt, då tidningarna anpassar sig efter efterfrågan.  

Som alla respondenter i undersökningen har påpekat, håller vi även med om, att den faktorn 

som dessa tidningar behöver satsa allt mer på för att öka sina intäkter är att vara så lokala som 

möjligt samtidigt som de digitaliserar allt mer av sin verksamhet. Det är denna lokala genre 

som deras läsare har svårt att nå någon annanstans och som gör just dessa tidningar speciella. 

Det krävs idag att de är unika för att lyckas och genom att vara lokala, har de en chans. Därför 

håller vi med om att den största möjligheten för en lokaltidning att lyckas, är att bli ännu mer 

lokal samtidigt som allt mer av verksamheterna digitaliseras på internet samt att de 

centraliserar vissa funktioner i koncernerna. 

6.3 Avslutande reflektioner   

6.3.1 Teoretiskt bidrag  

Achtenhagen och Raviola (2009) beskriver hur samarbeten internt effektiviserar arbetet, då 

digitaliseringen och flerkanalspubliceringen medfört att allting idag går snabbare. Genom 

effektivisering internt i organisationerna förbättras arbetsprocesser för att generera bättre 

nyheter ut till kunderna för att öka intäkterna.   
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Ots (2011) beskriver att mediekonvergens är ett sätt för lokala tidningar att genom samarbeten 

och allianser effektivisera de få resurser som de har tillgång till. På detta sätt minskas 

kostnader som skulle bli för stora för de små lokala tidningarna i och med att 

flerkanalspubliceringen fört med sig en trend av sjunkande intäkter. De belyser inte i denna 

studie hur intäkterna sedan har påverkats av dessa förändrade ägarförhållanden som 

allianserna och samarbetena har bidragit med, vilket vi har belyst i vår studie.  

6.3.2 Vidare forskning  

Då läsandet av den tryckta tidningen är vikande, även om den fortfarande finns kvar och 

kommer finnas kvar i fler år till, så sjunker intäkterna därifrån. Dessa intäkter står fortfarande 

för större delen av intäkterna, vilket är ett problem, då allt fler läsare väljer att läsa nyheterna 

digitalt. Därför behövs det forskas på hur tidningarna kan generera mer intäkter mobilt och 

digitalt. Hur kan de locka sina annonsörer att annonsera mer mobilt och på internet istället för 

i den tryckta tidningen, och balansera den tryckta tidningens sjunkande intäkter? 

Tidningar i vår undersökning har medgett att deras huvudsakliga målgrupp är den äldre 

generationen och de har svårt att nå den yngre generationen. Därför är det aktuellt att forska 

om hur ungdomar idag vill ta del av nyheter, vilka påverkar tidningarnas framtida intäkter.  

6.3.3 Aktörer som kan ha nytta av studien   

De aktörer som kan ha nytta av den information som denna studie bidrar med är självklart 

lokala tidningar, som ännu inte ingår i större koncerner och som funderar på om detta är något 

som är aktuellt för dem. De får genom denna studie information om hur deras verksamheter 

kan få hjälp att utvecklas och överleva genom mediekonvergens, genom att resurser 

effektiviseras internt i företaget men också genom att olika delar av verksamheten kan göras 

centralt i koncernen. Vikande intäkter i form av färre prenumeranter och minskade 

annonsintäkter kan kompenseras genom mer effektivt användande av resurser i form av 

exempelvis kompetens och teknik.   

Även lokala annonsörer kan få bidragande information om hur de genom att digitalisera sina 

annonser via sina lokala tidningars hemsidor kan nå en ny bredare kundkrets, och på så sätt 

öka sin försäljning.  
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6.3.4 Studiens begränsningar och brister   

Den metod vi har använt oss av när vi samlat in vår empiri är som nämnts tidigare 

semistrukturerade intervjuer, vilket har varit de metodval som passat bäst för den 

undersökning vi har gjort. De flesta intervjuerna skedde vid personliga besök på respektive 

tidning, utom två intervjuerer, en av dessa gjordes över telefon och en via mail. De två 

intervjuerna som inte gjordes via personliga besök gav oss inte lika djupa svar, det var till 

exempel bara under mail-intervjun frågor hoppades över etc. Dessa intervjuer var varken lika 

utförliga vad gäller givande information eller hur lång tid de tog. I efterhand förstod vi att 

frågorna hade behövts utvecklas ytterligare för att få djupare svar, alternativt haft möjlighet 

att återkomma med följdfrågor. Vår respondent som intervjudes via mail var inte lika 

engagerad som resterande då vi fick skicka påminnelser för att få in materialet. Detta gjorde 

att vi ansåg att det skulle krävas många uppmaningar för att få ytterligare kompletterade svar.  

Vi anser inte att detta påverkat resultatet av vår undersökning då de svar vi fick från dessa 

intervjuer inte skiljer sig i så stor grad från övriga respondenters.  

Hos Tidning B gjordes en gruppintervju med de två respondenterna, efter deras önskemål. Det 

fungerade bra med två respondenter samtidigt, och vi anser att respondenterna kompletterade 

varandra och vi fick fram bra information till vår studie som var huvudsaken. Trost (2010) 

anser annars att gruppintervjuer kan bli något komplicerat, då det finns risk att den mer 

tysttalande inte kommer till tals, även att personerna kan påverka varandra till en nackdel och 

att ”hemligheter” undanhålls. Vi vet inte om svaren hade skiljt sig åt om vi intervjuat var och 

en för sig.  

6.3.5 Samhällsetiska reflektioner 

Att tidningsbranschen idag inte präglas av mångfald av konkurrens kan påverka samhället vi 

lever i, då tidningsbranschen tidigare gjorde att läsarna kunde välja vilken tidning de ville läsa 

utifrån flera aspekter. Tidningarna var tidigare ett sätt att uttrycka sin politiska talan, vilket 

har påverkats negativt av att branschen idag inte präglas av mångfald. Idag är det de läsare 

som inte har tillgång till tidningarna på nätet som drabbas av att mångfalden har minskat, de 

som läser tidningar på nätet har fortfarande stora, till och med större, valmöjligheter för var de 

läser nyheter.  

De förändringar som sker i tidningsbranschen genom att allt mer digitaliserats och nyheterna 

produceras genom nya kanaler behöver inte vara negativt. Tidningarna kan i framtiden 

komma att sluta producera tidningar i tryckt form vilket för med sig en rad positiva effekter. 
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Genom att de slutar distribuera dem ut i brevlådorna utanför dörren, och istället i till exempel 

deras datorer eller mobiler medför inte bara minskade kostnader utan även positiva effekter 

för miljön. Det medför minskad miljöpåverkan både i form av att tidningarna inte trycks i 

pappersform, vilket minskar förbrukningen av papper, men också genom att tidningar inte 

behöver distribueras med bil till kunderna, vilket minskar koldioxidutsläppen.  
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8. Bilagor  

8.1 Informationsbrev 

 

Vi heter Karin Johansson och Elin Nilsson och studerar ekonomprogrammet inriktning 

redovisning vid Högskolan i Skövde. Just nu skriver vi ett examensarbete där vi undersöker 

hur intäktskällorna hos lokala tidningar i Västra Götaland har påverkats av de förändringar 

som skett i branschen angående flerkanalspubliceringen samt den nya ägarstrukturen. 

Deltagandet i undersökningen är anonymt, materialet vi tillhandahåller kommer att 

avidentifieras i vår färdiga uppsats, samt att allt material kommer att förstöras när 

undersökningen är klar. 

Om ni önskar hoppa över någon av frågorna är detta helt okej. 

Karin Johansson: XX 

Elin Nilsson: XX 

Mail: XX 

 

Med er underskrift godkänner ni att materialet ifrån intervjun används i vår undersökning! 

Underskrift:    Datum: 
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8.2 Intervjuguide  

Intervju 

Namn:  

Berätta om din bakgrund och utbildning, hur länge har du varit anställd, har du arbetat för 

någon annan tidning tidigare:  

Vad har du för position i företaget?  

- vilket är ditt ansvarsområde? Annonser/prenumerationer   

Organisationen 

Hur har du märkt av tidningens förändringar som skett på grund utav 

- tidningen ekonomiskt påverkats av flerkanalspubliceringen? För-/nackdelar?  

- att tidningen lanserats på internet?  

- ägarförhållandet har förändrats sedan ni ingår i koncernen Gota Media?  

- omstruktureringen internt med närmare samarbeten mellan avdelningar på er tidning?  

Hur har du märkt av hur dessa förändringar har påverkats efter flerkanalspublicering 

för:  

- prenumerationerna?  

- annonsförsäljningen?  

- intäkterna från den tryckta tidningen, både prenumerationer och annonser?  

- intäkterna från internet?  

- hur ser konkurrensen mellan dagstidningar inom samma mediehus ut?  

- konkurrensen från större gratis tidningar, på internet eller tryckta tidningar?  

- hur dina arbetsuppgifter förändrats?  

- om klyftan mellan avdelningarna minskats och ökat samarbetet dem emellan?  

Vilka tror du är era största utmaningar för framtiden vad gäller era intäkter? Hur tror 

du att dessa kan ökas?  

Hur tror du att den tryckta lokala dagstidningen kommer att överleva på längre sikt? 

Varför? 

Övrigt, något du vill bidra med utöver vår intervju? Eller något vi bör ha i åtanke  

Tack för att du bidrar till vårt examensarbete! 
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8.3 Sammanställning av empiri 

 

Hur har du märkt av tidningens förändringar som skett på grund utav 

Tidningen ekonomiskt påverkats av flerkanalspubliceringen? För-/nackdelar?  

Tidning A  

Lee 

Annonschef  

 

Det har ju skett tidigare än nu, det har inte med digitaliseringen att 

göra, så är det ju på alla arbetsplatser och inget unikt för en tidning. 

Visst går det snabbare idag i och med digitaliseringen, men jag 

jobbar ju med marknad och som jag säger till säljarna så hade dom 

förut papperstidningen och bilagor. Idag har vi papperstidning, 

bilagor, mobil och web, så de har ju mer med sig i portföljen, vilket 

egentligen gäller en journalist eller en reporter också. Förut så var 

den en som skrev, men idag ska man kunna skriva, fotografera, 

lägga ut på internet och filma. Det krävs så mycket mer utav en 

person idag, oavsett om man jobbar med marknad eller redaktion.   

Mika 

Chefredaktör  

Den ekonomiska effekten är nära nog omöjlig att mäta, vi kan inte 

se vad som hänt om vi inte haft en flerkanalspublicering. Intäkterna 

har ökat en aning, men det går inte att säga att det beror på fler 

kanaler eller att de annonsörerna inte funnits annars. 

Tidning B  

Mio  

Annonschef 

Vi har gått från en kanal till flera kanaler visserligen över tid, 

faktum är att det aldrig varit så mycket människor som har läst 

tidningen som nu och det ska man inte glömma. Vi når faktiskt mer 

folk än vi någonsin har gjort, det är bara det att man kan dela upp de 

i olika kanaler nu. 

Love  

Chefredaktör 

Ja för att när var det, 2008-2009 någonstans, så tjänade 

tidningsbranschen väldigt mycket pengar och anledningen att 

proppen gick ur då var väl egentligen inte flerkanalspubliceringen i 

första hand. Dels var det lågkonjutur och dels den 

strukturomvandling som skedde som gjorde att vi helt plötsligt inte 

fick monopol kan man väl uttrycka sig, vi ägde ju marknaden och 

äger fortfarande en marknad men då var det bara vi som var 

aktörerna. Vi hittar inte riktigt de pengarna längre så har det märkts 

av tydligt på redaktionen med framförallt minskad bemanning. 

Tidning C  

Alex 

Ansvarig utgivare 

Man kan dela upp tidningar i två delar, den traditionella median 

med prenumerationstidningar som har märkt av detta mycket mer 

kan man säga. Prenumeranter ska ju betala årsabonnemang och 

prenumerera på tidningen och i dagens samhälle har prioriteringarna 

förändrats, och eftersom vi matas med så mycket information så är 

det inte alltid att prenumeranter tycker att det är värt att betala för en 

prenumeration, så dagstidningarna har det jättetufft. 
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Gratistidningen har ju en liten annan situation, vi kommer ju ut till 

alla brevlådor oavsett, och vår utmaning ligger i att faktiskt få 

konsumenterna att ta in tidningen från brevlådan till köksbordet och 

faktiskt bläddra och läsa i den. Och det är ju ofta så som man brukar 

säga, att det man betalar för är du mer mån om att konsumera, köper 

du en hamburgare så är du mån om att äta upp allt, får du istället en 

gratis kan du slänga halva för det var inte lika viktigt att äta upp 

den. Samma sak är det för gratis tidningar, man kan säga såhär, vi 

har en väldigt stark läsarvana här i Sverige vilket skiljer oss från 

stora delar av världen, och den lokala informationen är väldigt svår 

att googla fram eller få fram på något annat sätt på internet.  

Charlie 

Försäljningschef 

Sedan jag började är det klart det finns mer kanaler idag, ett helt 

nytt mediebrus och idag finns det TV, Facebook. När jag började 

för 20 år sedan var vi ganska ensamma och hade det ganska bra, och 

idag står vi för en helt annan konkurrens, vi är mer 

konkurrensutsatta. Men vi blir fortfarande lästa, man brukar säga att 

det läses mindre idag, men det läses mer idag än för 10 år sedan. 

Det finns ju mer kanaler att läsa ifrån, som på internet, Facebook, 

tidningar, facktidningar och vi läser mer, men det gäller ju att hitta 

en kanal där vi läses själva. Vår fördel är dels att vi är en 

gratistidning, vi når alla hushåll i vårt utgivningsområde, dels att vi 

är lokala, oavsett vilken data du läser ifrån kan du kan du aldrig 

hitta det lokala innehållet någonstans.  

Vad gäller annonsförsäljningen är det en balans i det hela, det gäller 

att vara aktiv och framåt att vi kommer med idén och inte sitter och 

väntar. Bara för att det kommer upp tio kanaler till som 

annonsörerna kan annonsera genom så ökar inte deras 

marknadsföringsbudget, det ger bara oss fler konkurrenter som slåss 

om samma kaka som oss. Så det gäller att vi är framåt. Det är klart 

att prisutvecklingen idag inte är den samma sedan de kommit allt 

fler aktörer.  

Tidning D  

Kim  

Annonschef 

Från att jobbat med ganska långsam journalistik till att jobba med 

snabba puckar och ett gratisätar-beteende är väl den stora 

problematiken och utmaningarna att många vill ha nyheter gratis. 

En del av vår finansieringsmodell bygger ändå på 

prenumerationsintäkter och en del på annonsintäkter och på 

annonssidan så märker vi att vi inte hade några konkurrenter när vi 

bara sålde print. När man började flerkanalpublicera så har vi helt 

plötsligt helt andra konkurrenter, vi har inte minst den stora jätten 

ifrån väst, Google, som tar ganska mycket av våra pengar. 

 

Robin 

Chefredaktör 

Vi har tappat annonsintäkter p.g.a. digitaliseringen, alltså 

annonsörer hittar andra forum för sina annonser, typ sociala medier, 
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tv, osv. Därför har vi också svängt om och har ett större digitalt 

fokus på vår verksamhet. Det vill säga vi har satsat rätt så mycket på 

vår sajt och vi gjorde en omorganisation 2014 som innebar att vi 

gick från två anställda till åtta som jobbar direkt mot sajten. Vi har 

gjort en tydlig omsvängning i hur vi ser på vår verksamhet, vi säger 

att vi idag publicerar våra nyheter digitalt först och sen använder vi 

de även i papperstidningen. 

  

Hur har du märkt av tidningens förändringar som skett på grund utav att tidningen 

lanserats på internet? 

Tidning A  

Lee 

Annonschef  

Visst går det snabbare idag i och med digitaliseringen, men jag 

jobbar med marknad och som jag säger till säljarna så hade de förut 

papperstidningen och bilagor. Idag har vi papperstidning, bilagor, 

mobil och web, så de har mer med sig i portföljen, vilket 

egentligen gäller en journalist eller en reporter också. Förut så var 

de en som skrev, men idag ska man kunna skriva, fotografera, 

lägga ut på internet och filma. Det krävs så mycket mer utav en 

person idag, oavsett om man jobbar med marknad eller redaktion.   

Mika 

Chefredaktör 

Den ekonomiska effekten är nära nog omöjlig att mäta, vi kan inte 

se vad som hänt om vi inte haft en flerkanalspublicering. Intäkterna 

har ökat en aning, men det går inte att säga att det beror på fler 

kanaler eller att de annonsörerna inte funnits annars. 
Tidning B  

Mio 

Annonschef 

Så når vi faktiskt mer folk än vi någonsin har gjort, det är bara det 

att man kan dela upp de i olika kanaler nu. 

Love 

Chefredaktör 

Där är väl egentligen vårt dilemma, precis som Mio säger och jag 

tycker att det är viktigt att de kommer fram att vi aldrig haft så 

mycket läsare men det gäller att hitta affärsidén i de andra 

kanalerna så vi inte gör på samma sätt. Vi har öppna sajter helt och 

hållet men det klart vi lägger inte ut rubbet utan det är utvalt. Vi 

har inga betalväggar eller någon plustjänst. 

Tidning C  

Alex 

Ansvarig utgivare 

Även om vi inte har något aktivt flöde av nyheterna på internet 

idag, som de traditionella tidningarna i vår koncern, så har vi ju en 

e-tidning som man kan ladda ner. Så ändå på något sätt så läser 

folk gratistidningar för innehållet, jobbar man duktigt så blir man 

läst, vi märker en uppåtsving för gratistidningar. Det är väl därför 

fler mediehus faktiskt köper upp eller startar egna tidningar, för det 

är en viktig kanal i det här stora informationsflödet, en av många i 

dagsläget. Men man måste vara duktigare idag än för 20 år sedan, 

mycket mer aktivitet utåt krävs. Förr var man mer utav en 

ordermottagare, för då fanns inga andra kanaler att förmedla ditt 

budskap, ville du komma ut med något var du tvungen att gå till 

den stora tidningen. Idag har du Facebook där du kan annonsera, 
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du har google, ja du kan skicka sms till alla dina vänner och 

bekanta så får du ut ditt budskap på 10 sekunder, vilket utgör en 

helt annan konkurrens idag. 

Charlie 

Försäljningschef 

Annonsintäkterna har sjunkit något, det var ju lättare att vara 

ensam på marknaden och sätta ett pris. Det finns ju en andelning 

till att Media Market säljer TV-apparater för 4000 kr, de måste ta 

sig in någonstans, och priset är ju det nya aktörer främst tar sig in 

på. Då uppstår ju en prissituation, som vi försöker hålla oss borta 

ifrån, men det är klart, vi kan inte ta betalt så mycket som vi skulle 

vilja, men vi går inte in i själva priskriget heller. Så det är klart att 

det påverkar oss. Den lilla butiken väljer kanske hellre att skicka ut 

erbjudande via sin kundgrupp gratis på Facebook än lägger 2000 kr 

för att skaffa nya kunder. Så det gäller för oss att göra ett bättre 

jobb för att sälja in dessa annonser, så vi måste vara mer 

förberedda och pålästa när vi skall till en kund, för att kunna 

argumentera för att de skall annonsera i vår pappertidning. Vi står 

ju inför ett helt annat läge idag med just den konkurrensen, men vi 

kan även se det som ett komplement. Det finns ju där och det måste 

vi acceptera, det är inte för inte Facebook har hundra miljoner 

användare.   

Tidning D  

Kim 

Annonschef 

De dagar som är tidningsfria, röda dagar, så kommer vi ut med en 

e-tidning varje dag och vi har ett inloggningsförfarande på vår sajt, 

vilket innebär att allt är inte gratis längre. Prenumeranterna har 

tillgång till allt digitalt, vi har även rena digitala prenumeranter. 

Man kan säga att vi har 97 000 läsare om dagen, då är 40-45 000 

prenumererande hushåll och då kan man jämföra det med att vi har 

lite över 1000 digitala prenumeranter och det är ju en väldigt liten 

del än så länge. Men då får man ju inte glömma att av 97 000 som 

läser tidningen så har vi från januari fått ungefär 43 % att logga in 

och faktiskt registrera sig på sajten och vara ute och läsa där med.  

Det är ju ingen myt med tidningsdöden, men den är väldigt 

överdriven och det är vi själva som spär på den för vi skriver om 

tidningsdöden var och varannan dag. Men vi har under de senaste 

10 åren legat och pendlat mellan 95 000 och 110 000 läsare och 

idag ligger vi på 97 000 så vi är inte så döende som folk tror.  

Robin 

Chefredaktör 

Den tryckta tidningen minskar sakta men säkert kan man säga och 

det kommer den att fortsätta göra, det är inte jättefarligt för oss. Vi 

kan alltid höja priset lite och kompensera det, utan det stora för oss 

är annonstappet, handlar om 10 % ungefär per år.  
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Ägarförhållandet har förändrats sedan ni ingår i en koncern? 

Tidning A  

Lee 

Annonschef  

 - 

Mika 

Chefredaktör 

Stora samordningsfördelar gör att kostnadsmassan har minskat. 

Tidning B  

Mio  

Annonschef 

I vår koncern så har inte ägarförhållandet förändrats speciellt mycket 

utan det är en dominerande familj som äger Stampen Local media så de 

har vi väl inte märkts av något speciellt. 

Man kan ju tala om rationaliseringar när det gäller att tillverka själva 

tidningen, produktionsmässigt så görs det för ett gäng tidningar inom vår 

koncern och även tidningar i Halland som också ingår i Stampen Local 

media, allting tillverkas på samma ställe. 

Love 

chefredaktör 

Det har man ju haft rätt länge genom åren när man tänker just 

bilagearbete och sådär så jobbar man ju nära varandra. Såklart för att de 

ska vara både fruktsamt och bra produkter då måste vi jobba ihop med 

varandra. Sen är det ju så att vi fortfarande håller stenhårt på våra roller. 

Det handlar om vår trovärdighet och det är försäljningsavdelningen 

väldigt väl medvetna om, men däremot finns det så mycket annat som 

man kan dra åt samma håll, som gör att det krävs tydliga samarbeten just 

därför att vi inte har så mycket resurser här. 

Tidning C  

Alex  

Ansvarig utgivare 

 

 

Det har faktiskt märkts, det första vi gjorde var att ändra t.ex. första 

sidan, där Tidning C som en del andra gratistidningar hade en helsida 

med annonser på första sidan. Där vi tog bort nästan hälften av 

annonserna och la in redaktionellt material istället för att visa vår 

publicistiska inriktning samt visa att vi gjort en del stora förändringar, 

vilket redan genererat i positivt mottagande från annonsörer. Vi gör även 

kortare, rappare texter och vi är ännu mer lokala, jobbar inte så mycket 

med returinformation längre utan försöker vara lite före, så det har 

märkts. Sen är det klart att det alltid finns två reaktioner på en ny ägare, 

folk säger t.ex. att vi inte är så lokala längre när vi köpts upp av en större 

koncern som Gota Media. Men å andra sidan är det Gota Medias strategi 

att alla tidningar skall vara extremt lokala, så vi har inte valt att gå ifrån 

det lokala utan tvärt om satsa ännu mer på det. Vilket också gör att folk 

säger att det står jätte mycket mer i tidningen, vilket det egentligen inte 

gör, utan man ser vad lite ändringar kan göra. Så bara på denna korta tid 

har det märkts skillnad. Sen i och med att tidningen nu mera ingår i en 

större koncern har vi ju andra resurser att använda, det finns färdiga 

koncept inom Gota Media att plocka av. Så vi behöver inte uppfinna 

hjulet igen. För vår verksamhet är det ju väldigt positivt, utmaningen 

ligger ju i att använda gemensamma resurser men ändå förbli lokala.  

Charlie 

Försäljningschef 

 

Vi blev uppköpta i december 2014 och det är ju bara fyra månader 

sedan, men bara under denna tiden har det hänt väldigt mycket, bland 

annat är vi tydligare i kommunikationen med våra läsare idag. Vi hade 
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 färre men mer långa texter förut, idag har vi fler ingångar men mindre 

mängd text per ingång. Så att tidningen skall vara lättare och snabbare att 

läsa. I dagens mediebrus orkar du inte läsa någonting i princip, du läser 

rubriker och ingresser, du orkar inte läsa 6000 tecken. Det finns ett fåtal 

som orkar läsa detta, men den generationen är på väg ut. Så vi försöker 

anpassa oss till dagens mediebrus och det tempot som det innebär. Och 

folk säger ”åh vad mycket det står i tidningen nu” men egentligen så är 

det mindre text, fast fler ingångar och upplevs som mer. Vilket är 

positivt och en av de större förändringar vi har gjort. 

Tidning D  

Kim  

Annonschef 

Inledningsvis så märkte vi inte så mycket av det men nu har vi förstått 

nyttan med det, det är ju så ju mer olika sorters tjänster och kompetenser 

som behövs, desto mer kostnadskrävande blir ju företaget att driva. Då 

försöker man hitta de synergieffekterna att vi kan ha en person, vi har 

bl.a. startat en affärsutvecklingsenhet som jobbar över hela koncernen 

som plockar in projekt, planerar och sen skickar ut till olika 

pilottidningar som genomför, utväderar och sen skjuter vi ut. Så vi 

försöker hitta ganska mycket synergieffekter och det känns ganska 

tryggt. För det första är vi ju stiftelse drivna, vilket gör att vi inte har 

några aktieägare som jagar utdelningar. I vår publicistiska värdegrund så 

står det ganska utförligt vad vi ska göra, och det är att tjäna pengar för att 

kunna göra journalistisk, vi gör inte journalistik för att tjäna pengar. Så 

det finns en ganska stor uthållighet att ha den här omställningsperioden, 

och där är nog fördelen att ha en stor koncern i ryggen också. 

Robin 

Chefredaktör 

Det är en koncern som tillskillnad från andra koncernen betonar väldigt 

starkt det lokala, makten så att säga. Vi är väldigt försiktiga med 

centralisering av olika slag, men sen gör vi sådant också, vi har 

centraliserat koncernens sajter, de här handlar om ungefär 10-11 

prenumererade tidningar och ett antal gratistidningar. Tidningarnas sajter 

ser numera likadana ut i formen och så vi har gemensam 

utvecklingsavdelning vad gäller det tekniska, och lönehantering är också 

centralt men just det där redaktionella är vi försiktiga med att 

centralisera.  
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Omstruktureringen internt med närmre samarbeten mellan avdelningar på er tidning? 

Tidning A  

Lee  

Annonschef 

Man måste jobba mer och mer tillsammans, sen är vi ändå ganska 

skilda. Vi är ju professionella och marknaden är ju en del och 

redaktionen är en del, fast det är ju ändå en tajt organisation. Och med 

tajt menar jag att man måste jobba tillsammans för att nå högt uppsatta 

mål. 

Mika  

Chefredaktör 

Avdelningarna hänger ihop. Samarbeten inom koncernen sker inom 

nära nog alla områden utom journalistiken där det är begränsat. 

Tidning B  

Mio  

Annonschef 

Absolut, förr i tiden så levde ju avdelningarna nästan sina egna liv kan 

man säga, pratade inte med varandra, men nu har vi tätt sammarbete. 

Love 

Chefredaktör 

Absolut visst är det så, förr pratade vi inte så mycket med varandra, det 

var nästan fult att prata med varandra. Vi kan liksom inte jobba i 

blindo, samarbeten kan vara sådant som att nu har vi sålt för x antal 

kronor i den här båtbilagan. Okej då pratar vi ju tid på det och sen ser 

till så att annonserna kommer på rätt ställen, det är den typen av 

samarbeten i produktion så de blir så bra som möjligt både för kunden 

och läsaren. Även att vi inte jobbar i onödan, det var ju inte så noga 

förr alltså. På den digitala försäljningen, pratar vi t.ex. om en idé kan 

sälja på våra trafiktoppar och då pratar vi såklart med digitala säljarna 

hur vi kan lägga upp detta så att det blir bra. Då måste vi ju börja prata 

med varandra, det tycker jag bara är sunt. 

Tidning C  

Alex  

Ansvarig utgivare 

Detta kanske låter lite kryptiskt, men vi har förtydligat 

ansvarsområdena ännu mer, reportrarna är ansvariga för det 

redaktionella innehållet, sen är säljarna ansvariga för säljandet och 

grafikerna ansvariga för layout och form. Och i den här 

ansvarfördelningen har det byggts upp ett större samarbete. Tidigare 

kan personer uppfattat att alla gjort allt, vilket gjorde att ingen visste 

vem som var ansvarig och allt var mycket otydligt. Nu är det tydligt 

och för att vi skall kunna göra en tidning tillsamman så måste vi ju 

samarbeta.  

Har man en vecka mellan att nyheterna kommer ut, så kan du inte ta 

vilka nyheter som helst, du får rata grejer, annars har läsarna redan läst 

om det på internet eller sätt det på tv. Så det finns en utmaning i att 

välja och hitta unika grejer som helst inte varit med i hela pressen och 

gjort hela rundan, vilket gör att det blir svårskrivet, för vad som helst 

kan inte tas med. Medan de som sitter och levererar nyheter varje dag, 

kan ju plocka in allting, och bara mata. Men det har väl en annan 

utmaning i att tempot går snabbare och de måste hinna tänka efter och 

vara kritiska. Så där har vi mer tid till att tänka till någon dag på våra 

texter innan de skall gå i tryck men det måste ju fortfarande vara 
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aktuella, så det finns olika utmaningar, och ingen är lätt.  

Charlie 

Försäljningschef 

Ja vi har ändrat lite arbetsrutiner, och det till det positiva. Det är ofta så 

när det kommer in nya ögon och ifrågasätter sättet vi arbetar på och 

kommer med nya effektivare idéer, man blir ju lätt hemmablind efter 

ett tag. Och det har definitivt blivit till det bättre, det är ju alltid mycket 

oro vid ägarförändringar, men i detta fall har det blivit till det bättre. 

Det håller nog alla här i huset med om. I stort sätt är vi lika många 

anställda, vi hade även en systertidning som Gota Media la ner i 

samband med köpet. Vissa som arbetade där fick ju sluta, men jag 

arbetade även där och fick komma över hit då. Så vi är lika många idag 

här på Tidning C som tidigare, men lite olika personer, plus att vi 

ändrat rutiner och vissa tjänster. Vissa tjänster har även flyttats bort till 

ett annat ställe. 

Tidning D  

Kim  

Annonschef 

Nej, men däremot så jobbar vi med ganska vattentäta skott mellan 

redaktion och annons, det måste vi göra, vår journalistiska trovärdighet 

är oerhört viktig. Däremot så är vi färre och jobbar tightare på det sättet 

att vi försöker att se att det finns en lönsamhet på nya produkter innan 

vi lanserar dem. Ifall att redaktionen ska göra webbtv så är det bra om 

vi har en intäkt på det innan vi drar igång det. Så på det sättet så 

samarbetar vi, vi är mer affärsmedvetna. 

Robin 

Chefredaktör 

Ja det får man nog säga, marknaden och redaktionen är två avdelningar 

och här sitter vi på varsin våning så att säga, ni är på redaktionsplanet 

nu, en våning till så är det marknadsavdelningen. Två avdelningar som 

utifrån traditionen har haft så lite med varandra att göra som möjligt, 

fast det där har ju förändrats en del så att vi har tvärgrupper som vi 

kallar de som jobbar med att maximera både affärer men också det 

redaktionella. Sen är ju Gota media en speciell koncern eftersom vi har 

en väldigt tydlig publicistisk värdegrund som säger att vårt 

övergripande mål är inte att gå med vinst så att säga och tjäna pengar. 

Vårt övergripande mål är att göra samhällsnytta, det är ju 

stiftelseägandets välsignelse på något sätt att vi inte har 

avkastningskrav. Utan den här stiftelsen har startats av personer som en 

gång i tiden ville att tidningen skulle fungera som demokratiska 

instrument i första hand och det påverkar vårt sätt att arbeta ganska 

mycket. Sen måste vi ju gå med vinst, gå med lite vinst, vi får inte gå 

med förlust för då hotas utgivningen. Det inte är så att vi är 

kommersiellt bakom flötet så att säga utan vi måste se till att vi också 

får in pengar, men vi har en devis som upprepas ofta om att vi inte ger 

ut tidningar för att tjäna pengar utan vi tjänar pengar för att kunna ge ut 

tidningar. 
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Hur dina arbetsuppgifter förändrats? 

Tidning A  

Lee 

Annonschef 

Jag kan inte säga att de har förändrats, men likadant som för säljarna så 

får man ju mer i sin portfölj, fast egentligen inte. Tänk på skillnaden att 

med pappertidningen så har man en dag på sig, idag så går det ju lite 

fortare, eller det går ju betydligt fortare. Idag kan en kund säga att de 

vill ha en annons imorgon, vilket är snabbt, men de kan lika gärna säga 

att de vill ha en annons om tio minuter digitalt. Så det som skett är väl 

egentligen att allt går snabbare. Så mitt arbete går snabbare idag.    

Mika 

Chefredaktör 

Som utgivare pågår arbetsuppgifterna dygnet runt. 

Tidning B  

Mio 

Annonschef 

Nej jag vet inte, inte mina i alla fall, under de åren är jag van att driva 

sälj, men administrativa tjänster får vi göra själv i högre grad viket kan 

vara hämmande ibland. 

Love 

Chefredaktör 

Det skulle väl vara i så fall om man ser det i sin helhet att vi får sköta 

mer personalfrågor och sådant där, det kan vara mer tungrott. Vi får 

mer på borden, eftersom att vi sparar så hårt, vi sparar bort mycket på 

stabsidan såklart, sen vet jag inte att om det är några direkt nya. Det 

handlar ju om att leda arbetet, leda och fördela arbetet, vi har färre 

chefer under att delegera till, vi får göra mycket själva så att säga. 

Tidning C  

Alex 

Ansvarig utgivare 

Eftersom jag är ny i och med Gota Media, så vänder vi lite på frågan, 

personalen har fått en chef med ett annorlunda arbetssätt från tidigare 

chefer. Tidigare ansvarig utgivare och jag, arbetar på olika sätt. Men 

jag har inte förändrat mitt arbetssätt, jag har plockat med mitt vanliga 

arbetssätt sen tidigare, men personalen upplever nog att de har en 

annorlunda chef eller annorlunda ledarskap. 

Charlie 

Försäljningschef  

Delvis har väl mina arbetsuppgifter förändrats, jag satt ju på annan ort 

innan vi blev uppköpta, hos vår dåvarande systertidning. Och jag har 

väl en mer renodlat försäljningsroll, en chefsroll idag med mer fokus på 

bara säljandet. Men i det stora hela så har det inte påverkat mina 

arbetsuppgifter. 

Tidning D  

Kim 

Annonschef  

Ja de har de gjort men det är inga förändringar över en dag, jag jobbar 

otroligt mycket mer med organisation, de la jag inte så mycket tid på 

för bara några år sedan och det kommer upp nya tjänster som t.ex. 

digitala produktspecialister. Sen går det snabbare givetvis, vi tyckte att 

vi var vana för ett par år sedan men förändringen mot idag är ju 

ordentlig. Idag kommer ju allt ut direkt, det gäller att de inte blir för 

sena nyheter. Det går inte heller att göra nyheter i en morgontidning, 

men det går att göra en berättelse om vad som har hänt, det är ganska 

stor skillnad, det går att göra på djupet, men det går ju aldrig att skriva 

krock på riksvägen, det är ingen som bryr sig om det dagen efter, och 

sen denna (visar upp sin telefon) överallt, nyheter i mobil och hur gör 

man reklam i mobil, hur mottagliga är ni när ni står vi busshållsplatsen 

och scrollar upp o ner, oftast gör man ju det för att inte behöva möta 
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någon annans blick. 

Robin 

Chefredaktör  

Ja, men de har den ju men det är bara en dimension som man måste ha 

med sig hela tiden i arbetet, de gör att man jobbar mer intensivt nu kan 

man säga. Du kan inte gå hem på eftermiddagen och tänka att nu 

händer det ingenting förrän papperstidningen kommer ut, utan de 

händer ju någonting hela tiden. Är man då ansvarig utgivare så är man 

det dygnet runt egentligen så på så sätt har tempot förändrats. 

 

Hur har du märkt hur förändringarna av flerkanalspubliceringen har påverkat 

prenumerationerna?  

Tidning A  

Lee  

Annonschef 

Upplagan av den tryckta tidningen har minskat i hela Sverige bland 

lokala dagstidningar men vi har klarat oss förvånansvärt bra. Det är 

klart man har ju inte ersatt digitalt för att fånga upp utan man 

kompletterar, det är det som är tanken. Man pratar mycket om att om 

en äldre person dör nu, om vi ska vara lite krassa här, så förlorar man 

en prenumeration så att säga. Nu kan man ju hitta den på det digitala 

istället och då kanske en yngre målgrupp. 

Mika  

Chefredaktör 

- 

Tidning B  

Mio  

Annonschef 

Upplagan har så sakteligen gått nedåt de sista åren kan man säga, eller 

ja det har den och det digitala läsandet har ökat. 

Distribution har blivit en väldigt kostsam del, att fysiskt distribuera ut 

tidningar, i tätort är det väl inte så himla farligt. Men du kan tänka dig 

ute på landsbygden när man ska köra in 2 km på en väg för att dela ut 

en tidning i en brevlåda och åka tillbaka den biten, det är inte heller 

miljövänligt direkt. Men vi går faktiskt bra kan jag tillägga också! 

Love  

Chefredaktör 

Den mest växande plattformen är ju mobilen, även för oss tror jag om 

jag minns de senaste siffrorna rätt och grejen är just den här trenden att 

man har tappat i print. Det är ju om man tittar långt tillbaka från 70–

talet så ser man att det är en långsam sjunkande trend och har varit hela 

tiden, det är ju en sak som man kan fundera över varför det är så. Men 

det som har hänt nu är att det går mycket fortare med pappret och det 

stora problemet har ju varit att våra läsare dör ifrån oss, även om vi 

också på senare tid kan se en viss ökning av att även kärnläsarna säger 

upp tidningen. Målgruppen kan man t.o.m. säga är 60 + och läser gör 

alla, men de som köper oss de är de som har vana att läsa tidning. Jag 

brukar dra det där exemplet att när jag flyttade hemifrån i början på 70–

talet, då skulle man ha en lägenhet, en telefon och så skulle man ha en 

tidning, det var alltså väldigt mycket vuxenpoäng på det där. Så gjorde 

alla under perioder i alla fall och det var väldigt vanligt att man hade 

två tidningar och det fanns kanske t.o.m. två tidningar på orten då. Nu 
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pratar jag ju 60- 70-tal så när min dotter flyttade hemifrån då var det 

mer viktigt med vilken uppkoppling hon skulle få med bredbandet. Det 

måste vi säga när vi sitter här och tycker att livet är tufft. Vi är faktiskt 

en av dem i det affärsområdet som har lyckats leverera och mer där till, 

det ska man faktiskt komma ihåg. 

Tidning C  

Alex  

Ansvarig utgivare 

(gratistidning, har inga prenumeranter)  

Charlie  

Försäljningschef 

Vi har ungefär 500st gratisprenumeranter som får ett mail varje gång 

tidningen läggs ut på vår hemsida. 

Tidning D  

Kim  

Annonschef 

På nätet så har de ju ökat, det är faktiskt så att vi inte förrän 2015 

införde en betallösning på nätet. Vi har haft en e-tidning en längre tid 

men den har vi liksom inte marknadsfört speciellt mycket. Från och 

med årsskiftet så har vi både blivit en 365 dagars tidning, vilket innebär 

att de dagar som är tidningsfria, röda dagar så kommer vi ut med en e-

tidning varje dag. Vi har ett inloggningsförfarande på vår sajt, vilket 

innebär att allt är inte gratis längre, prenumeranterna får allt digitalt, de 

har tillgång till allt om man har den tryckta tidningen. Vi har även rena 

digitala prenumeranter.  

Robin  

Chefredaktör 

Ja de förändras, de sjunker, de senaste åren har vi backat runt 2 % 

ungefär per år. Gota media är den koncernen i Sverige som minskar 

minst så att säga. Vi vill ändå att pappertidningen ska vara bra och 

fungera för att våra läsare, vi vet ju det att våra kärnläsare är äldre 

människor, de flesta av våra prenumeranter är över 50 år. Tror det är 

över 70 % som är över 50 år, 20 % är över 70 år, och de är jävlar i mig 

inte glada om vi skrotar pappertidningen. Så den kommer att leva på ett 

bra tag till och vi bryr oss om den och att det fortfarande är en viktig 

inkomstkälla. 

 

Hur har du märkt av hur förändringar av flerkanalspubliceringen har påverkat 

annonsförsäljningen?  

Tidning A  

Lee  

Annonschef 

Det är positivt kan man säga vi får ju mer kanaler för kunden att välja 

på, så det är bara positivt. Upplagan av den tryckta tidningen har 

minskat i hela Sverige bland lokala tidningar men vi har klarat oss 

förvånansvärt bra. Det är klart man har inte ersatt digitalt för att fånga 

upp utan man kompletterar, det är det som är tanken. 

Mika  

Chefredaktör 

Den ekonomiska effekten är nära nog omöjlig att mäta, vi kan inte se 

vad som hänt om vi inte haft en flerkanalspublicering. Intäkterna har 

ökat en aning, men det går inte att säga att det beror på fler kanaler 

eller att de annonsörerna inte funnits annars. 
Tidning B  
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Mio 

Annonschef 

Det var tills för ungefär 2,5 år sedan som vi följde den normala kurvan 

för alla morgontidningarna men sen så lyckades vi bryta av den 

nedåtgången trenden och jämna ut den och t.o.m. peka lite uppåt. Så ser 

de ut de sista åren för oss och de är vi jätteglada för och det är också ett 

kvitto på att det fungerar om man vill sälja saker att annonsera i en 

tidning, för det gör ju inte de för skojs skull. 

Vi jobbar ju mycket med analys också, det är inte så mycket att jag ska 

ha en annons utan man köper nyttan av den. Hur många är de, hur läser 

man den och hur ska man göra annonsen, så de är de diskussionerna 

som man måste vara beredd att kunna ta med kunden. Kunden ställer 

rätt höga krav på en säljare nu förtiden, och det är inte bara att åka ut 

och hämta hem en order. Det är inte så, de gör vi väl ibland ska 

gudarna veta men då kanske det är en gång. Det vet man på något sätt 

att så är det, vi säger ju inte nej till det enkla lätta pengarna, det är ju 

det goaste. Men man får lägga ner lite möda på det, jag menar vi har ju 

tittat och gjort en analys på vår stad och då vet vi att alla köp som görs i 

detaljhandeln här så står stadsborna själva för 42 %. Resten kommer 

utifrån, det är sådant man får känna till, vilka köpströmmar har vi och 

var kommer det ifrån. Därför är det väldigt viktigt för oss att vi är en 

regional tidning, det är viktigt för handlarna här. 

Love  

Chefredaktör 

Jag tror att orsaken till varför det är så, den frågan vill vi också gärna 

ha så den ställer jag nu. Jag tror att det är bland annat att annonschefen 

kom in och hade en mer medvetenhet, han höll en strategi för hur man 

säljer. Men sen tror jag också att etableringen av ett köpcentrum gjorde 

att det blev fart på saker och ting här, det som var tryggt och stabilt. De 

händer mer när de blev nyetableringar som vi har lyckats förvalta 

otroligt bra. 

Tidning C  

Alex  

Ansvarig utgivare 

Vi märker en svag ökning, sen är det såhär inom tidningsvärlden, går 

det dåligt så säger ju alla att det beror på att kunderna inte vill köpa, går 

det bra så säger man att nu är det högkonjunktur så nu köper ju alla. 

Men så enkelt är det inte, utan det handlar om relationer, och det finns 

ju alltid kunder som köper även i lågkonjunktur, sedan finns det kunder 

som inte köper i högkonjunktur. Men vi tycker att vi möts väldigt 

positivt av marknaden efter dessa förändringar, sen är de klart vi har ju 

fått effektivisera organisationen när vi har gjort en omorganisation, 

vilket medförde att några medarbetare fick lämna. Så vi ser väldigt 

positivt på framtiden, och vi kommer att vara i balans med utgifter och 

inkomster ganska snart faktiskt.  

Charlie  

Försäljningschef 

 

Alltså vi har märkt en skillnad men det är för tidigt att säga vilka 

effekter det kommer att få, men den skillnad som vi märkt är att vi har 

ändrat sätt att jobba. Vi lever ju på annonsförsäljningen som är vår 

enda intäkt, och där är vi inte riktigt hemma än så det är lite tidigt att 

avgöra, men det vi kan säga är att vi fått enorm respons. T.ex. har 
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kunder som inte annonserat hos oss på väldigt länge kommit tillbaka, 

bland annat en kund som inte annonserat sen 2009 annonserade nu i 

veckan. Det är ju en förändring i sig, och kan vi bara behålla de kunder 

vi haft sedan tidigare plus få nya, så kommer det absolut bli en 

förändring ekonomiskt. Ekonomiskt har vi självklart påverkats av att 

konkurrenter har flerkanalspublicerats, det är tuffare att nå målen. Men 

det är beroende av andra faktorer också, och vi har inte haft en negativ 

trend på omsättningen under de senaste tre åren. Men att det har 

påverkat oss är klart, men inte enbart på grund utav sociala medier utan 

mer beroende på strukturarbete och hur vi har jobbat. 

Tidning D  

Kim  

Annonschef 

Det är svårt att prata om hur omställningen har påverkat 

annonsförsäljningen för vi har ju också varit i en lågkonjutur som har 

påverkat en del. Men vi har lyckats väldigt väl med vår digitala 

försäljning, vi har någon sorts målbild att 10 % av intäkterna ska ligga 

från digitalt. Inga siffror som vi kommunicerar utåt egentligen men ni 

kan få som en tanke i alla fall 10 %, och det ligger vi på idag. 

Robin 

Chefredaktör 

Utan det stora för oss är annonstappet, handlar om 10 % ungefär per år.  

Det som är lite problematiskt för oss och för alla andra tidningar i 

branschen med något undantag för kvällstidningar kanske. Men det är 

fortfarande papperstidningen som är den överlägset störta 

inkomstkällan för oss. Vi har inte vant våra annonsörer att annonsera 

digitalt än, så man kan säga att 7-8 % av våra annonsintäkter är digitala 

resten är papperstidning. Papperstidningsintäkterna går nedåt medan de 

digitala intäkterna pekar brant uppåt, så att det är ju där framtiden finns 

på något sätt för vår del. 

 

Hur ser konkurrensen mellan dagstidningar inom samma mediehus ut? 

Tidning A  

Lee  

Annonschef 

Vi är ju den enda morgontidningen som finns kvar på orten. Sen är ju 

allting konkurrens idag, inte bara en annan tidning, utan konkurrens är 

ju sociala medier. Allting som ett företag lägger på marknadsföring i 

stort sätt är en viss konkurrens för oss, som kan ta våra 

marknadspengar vi kanske kunde fått. Men det är bra konkurrens vill 

jag påpeka, det gör ofta att man blir bättre.    

Mika  

Chefredaktör 

Tidningarna är skilda åt geografiskt så någon internkonkurrens finns i 

praktiken inte. 

Tidning B  

Mio  

Annonschef 

Än andra prenumererade tidningar menar ni? nej det gör vi inte. Andra 

prenumererande tidningar känner vi inte direkt av någon konkurrens 

av, vi har ju våra kollegor runt om kring här, vi ingår ju i samma 

koncern och säljer rätt så mycket för varandra. 
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Love  

Chefredaktör 

Nej det finns ju några andra prenumererande tidningar men det finns 

ingen dagstidning så där har vi ingen sådan konkurrens. Däremot har vi 

ju radio väst som vi utifrån ett redaktionellt perspektiv betraktar som en 

konkurrent. Sen så poppar det ju alltid upp lite nya, om ni känner till 

Aftonbladets nya tjänst? Den scannar liksom av allt möjligt som läses 

med alla olika medier så det är som en hopsamlingsplats, och så 

skickas det ut. Så det är ingen som gör egen journalistisk om man säger 

så utan försöker tjäna pengar på andras journalistisk. Det är en affärsidé 

som tydligen går rätt så bra för Aftonbladet också.  

Tidning C  

Alex  

Ansvarig utgivare 

Det beror på hur konkurrens definieras, jag brukar säga såhär till våra 

säljare att våra kunder är så pass små så vi har all form av konkurrens. 

T.ex. om de ska bygga om i butiken så har de inte råd att annonsera, 

och det är också en form av konkurrens. Vi är i ständig konkurrens om 

kundernas pengar. Och även i form av andra medier har vi konkurrens, 

t.ex. Facebook används av många aktörer, och även för mindre orter 

finns det annonser på Facebook som florerar. Prenumerationstidningen 

på andra sidan gatan är en konkurrent, och sen har vi ju olika former av 

kommunala tidningar som ges ut där man letar annonser, så det finns 

ganska många aktörer. Även aktörer som gör broschyrer eller liknande, 

som inte direkt konkurrerar med oss, men i det stora hela är 

konkurrenter till oss.  

Vi ska komma ut varje vecka och få ihop ekonomin varje vecka, så det 

finns ganska många faktorer. Sen kanske det inte är DN, GP, TV-

reklam etc. i det här fallet, även om det också såklart finns. Men vi 

tycker att vi har en väldigt unik position, för vi är den enda utav dessa 

som kommer till läsarna. Jag menar TV måste du gå och sätta dig 

framför, radion måste du sätta på i rätt ögonblick, broschyrer måste du 

gå och hämta, men vi, vi kommer till brevlådan, till alla! 

Charlie 

Försäljningschef 

Inom koncernen nej, inte inom Gota Media. Det finns ju andra 

tidningar som ges ut här på orten, men det är främst den lokala 

prenumerationstidningen här från orten som vi märker av 

konkurrensmässigt, men de ingår inte i Gota Media. 

Tidning D  

Kim  

Annonschef 

Nej ingen konkurrens faktiskt, vi ju inblandade i de flesta tidningarna 

här. Ingen konkurrens som inte är sund i alla fall, vi försöker att ha lite 

konkurrens med gratistidningarna rent annonsmässigt och redaktionellt 

för att vi tror att det lyfter oss lite. 

Robin 

Chefredaktör 

Nej det finns ingen sådan för vi är geografiskt skilda åt, så vi slåss inte 

om samma marknad över huvudtaget faktiskt. 
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Hur tror du att den tryckta lokala dagstidningen kommer att överleva på längre sikt? 

Varför? 

Tidning A  
Lee 

Annonschef 

- 

Mika 

Chefredaktör 

Ärligt talat så ser jag inte en tryckt tidning som kärnprodukten. Den är i 

stället lokal information från de orter vi bevakar. Om detta sprida i 

tryckt form eller digitalt är upp till kunderna, vi tillhandahåller båda 

och anpassar oss till efterfrågan. Den tryckta tidningen är dock den 

största delen av upplagan och det kommer ta många år innan det 

ändras. 

Tidning B  

Mio 

Annonschef 

Den kommer överleva inom överskådlig tid tror jag, det är min 

uppfattning. 

Love  

Chefredaktör 

Ja alltså jag vet inte vad jag ska svara på den men jag är väldigt mycket 

mer tveksam, då, jag inte tror i dess nuvarande form. Då menar jag 

betal sex dagars som de ser ut idag, ja och att den distribueras som den 

gör. Alltså jag vet inte riktigt hur det ska gå till men att det kommer 

komma ut en tidning de tror jag nog. 

Tidning C  

Alex 

Ansvarig utgivare  

Behålla fokus. Det är lätt att bli splittrad idag, genom att man vill 

försöka hitta på många coola nya grejer, ge sig ut på internet och 

sådant. Men det är alltid viktigt att komma ihåg vad ens kärnprodukt är 

och fokusera på den och förfina argument. Många kan tycka att jag är 

lite småtråkig när jag säger så, men man kan alltid utveckla inom 

ramen för det. Kan vi behålla fokus och jobba med vår argumentering 

för den produkten vi har, så tror jag att papperstidningen i gratis 

distributionsform kommer att leva ganska länge till, det finns fördelar 

med den som är svåra att slå.  

Sen finns det trender, håller vi oss tillräckligt länge kanske vi blir 

skittrendiga om några år.  

Charlie 

Försäljningschef  

Vår starkaste målgrupp är från 35 till 55, tätt följt utav 55 till 80 kan 

man säga. De är de från 20 till 35 där vi är svagare, så den utvecklingen 

måste vi lösa. Frågan är hur vi får dem att ta till sig informationen som 

ramlar på dem, att söka information som är lokal. Är de intresserade av 

detta överhuvudtaget? Frågan är ju vad de vill ha för information från 

vår ort. Det är ju ofta så att ju mindre orten är ju fler i den åldern vill 

därifrån. Det är först när man ramlar tillbaka och vill bilda familj som 

man blir intresserad av den lilla orten igen. 

Tidning D  

Kim 

Annonschef 

Hur länge man kör ut papperstidningar varje natt i en bil, nej den 

distributionsformen kommer att förändras. Men behovet av att läsa 

journalistiken i den formen kommer nog vara beständigt det tror jag. 
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Jag kan tycka att vi ibland stirrar oss väldigt blinda på 

distributionsformen istället för innehållet, för det är ju innehållet som är 

det väsentliga som vi tjänar pengar på i framtiden också. Men det 

känns, om man tittar på den redan nu ganska off att vi kör ut de här 

kopiösa mängderna med papper varenda natt egentligen. Det är dyrt, 

det är väldigt dyrt med distribution, men jag tror inte på vad som 

förutspåddes att år 2017 hade de sista dagstidningarna kommit ut. Jag 

tror inte riktigt på det, men det var väl någon undersökning för 15 år 

sedan nu. Vi kommer överleva länge till. 

Robin 

Chefredaktör  

Ja de kommer den att göra rätt många år till, man brukar säga att 20 år 

till har vi en tryckt tidning, de kanske är optimistiskt men vi har ändå 

en så pass trogen äldre läsarkrets som då vill fortsätta att ha de på det 

sättet. Men samtidigt så ser man ju att, därför är kanske den prognosen 

lite optimistiskt, att även den äldre generationen bli mer och mer 

digitaliserad. Hela 40-talist generationen som vill vara bäst på allting 

de gör kommer säkert också bli digitala rätt fort så det kan vara 

optimistiskt. 

Det är också socialt accepterat på ett sätt idag som ung människa att 

inte ha en prenumeration av pappertidningen. Det var det inte när jag 

växte upp. Då var man var lite ”kocko” om man inte hade någon 

tidning. Begränsade till att vara socialfall i stort sett.  

Något vi redan dragit in på är utdelningen av papperstidningen i vissa 

distrikt för att de är så dyra för oss. Det kostar alltså mer att dela ut en 

tidning än vi får in på abonnemanget, då kan vi erbjuda de ett digitalt 

abonnemang. 
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8.4 Egna reflektioner – Elin Nilsson  
Uppsatsskrivande har varit en berg och dalbana för oss och jag tycker att det har varit en 

termin med mycket stress och press. Mycket av arbetet för oss har gått trögt, där mycket 

nytänkande under i stort sätt hela uppsatsprocessen har gjort att vi blivit allt mer stressade och 

känt att vi aldrig riktigt varit i fas.  

Motivationen var från början ganska hög, men allt eftersom arbetet har gått trögare och vi har 

stött på svårigheter har motivationen sakta men säkert dalat. Vi varit tvungna att börja om från 

vad som känts som ruta ett, ett antal gånger. Detta är nog det som varit den största svårigheten 

för oss, och speciellt för mig.   

Att vår uppsats skulle handla om hur tidningsbranschen påverkats av digitaliseringen beslöt vi 

oss för relativt fort, men efter det har vi stött på en del problem.  

Det började med att vi kom in fel i hela tidningsvärlden, vilket vi med hjälp av vår handledare 

lyckades reda ut och vi hittade till slut en inriktning som passade oss och vår uppsats. Vi 

avgränsade oss till hur lokala tidningar i Västra Götaland har påverkats av 

flerkanalspubliceringen av nyheter och av omstruktureringar samt mediekonvergens.  

Jag tror att anledningen till att det känts som vi har vi mött många problem i själva 

uppsatsskrivandet, är på grund av att vi inte tidigare varit bekanta med själva processen. Vi 

kände oss inte helt förberedda för detta, om vi varit det tror jag även vi skulle haft mer nytta 

utav metodkursen som vi läst parallellt med examensarbetet, och inte blivit lika stressade av 

den som i alla fall jag har varit. Vi har till exempel inte i någon tidigare kurs skrivit något 

mindre arbete, där vi kunde bekantat oss med de olika delarna som ingår i denna typ av 

uppsats. Visst hade vi själva kunnat underlätta för oss genom att kolla igenom fler uppsatser 

från tidigare år för att ha koll på det. Det är alltid lätt att vara efterklok.  

Men allt eftersom deadline har närmat sig har vi ökat pressen på oss själva, och försökt pusha 

varandra för att alla delarna i vår uppsats skall bli klara i tid. Arbetsfördelning har varierat, 

men överlag har den varit jämn.  

Det har också varit svårt att ta till sig synpunkter från examinatorn och handledaren då de 

oftast inte har haft samma åsikter kring de inlämningar som gjorts. Även detta har gjort att det 

vid flera tillfällen varit svårt att välja vem man skulle lyssna på. 
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8.5 Egna reflektioner – Karin Johansson  
Det kändes som att det var en evighet till det där examensarbetet när man under hösten 2012 

fick höra att tiden skulle gå väldigt fort. Men visst har det gått fort. Under januari 2015 drog 

det igång och det var ingen tvekan om att jag och Elin skulle skriva tillsammans, vi har lärt 

känna varandra under 2,5 år och har gjort samtliga inlämningar på utbildningen tillsammans. 

Vi såg fram emot den kommande våren och att skriva examensarbete. 

Till en början hade vi lite svårt att inrikta oss på något specifikt område. Vi började därför 

spåna runt tills det slutade med att vi båda intresserade oss för hur de tryckta lokala 

tidningarna har påverkats av bl.a. digitaliseringen. Ett aktuellet ämne som det diskuterats 

mycket kring. Jag själv utnyttjar inte den tryckta lokala tidningen, utan är en i mängden som 

har gått över till det digitala, vilket har gjort det ännu mer intressant att se hur branschen har 

påverkats.   

När vi började skriva examensarbetet var det svårt att begränsa sig mer specifikt, det krävdes 

en del innan vi kom fram till en röd tråd. Upptill examensarbetet så läste vi metodkursen, som 

har varit bra men samtidigt även gjort mig stressad med alla delmoment som har varit väldigt 

tidskrävande. Det gick lite trögt för oss och vi fick göra om och justera en hel del som gjorde 

att jag tappade motivationen. Det gjorde att vi kom efter i tidschemat men hämtade upp det 

under den senare delen av våren då vi båda engagerade oss mer. Vi har arbetat både ensamma 

och tillsammans med uppsatsen, arbetsfördelningen har i sin helhet varit jämn mellan oss.  

Att vi valde att göra en kvalitativ undersökning med personliga intervjuer gjorde att vi fick 

med oss givande intervjuer med följdfrågor utöver vår intervjuguide, samtidigt som företagen 

uppskattade att vi kom på besök vilket jag tror bidrog till ännu bättre intervjuer. Det var 

tydligt att ämnet är aktuellt hos samtliga tidningar och de jobbar stenhårt för att hänga med i 

utvecklingen.  

Jag kände mig inte speciellt förberedd för att skriva en C-uppsats då vi inte tidigare under 

utbildningen har gjort något liknande arbete, men på vägen har jag lärt mig skriva en 

akademisk uppsats, sökt efter vetenskapliga artiklar, jämfört tidigare forskning med vår 

insamlade empiri och återkopplat detta med analysen och slutligen en slutsats. Det hade 

absolut varit en fördel om vi hade fått prova på detta tidigare under utbildningen för att kunna 

känna sig mer bekväm med de olika delarna i uppsatsen.  

 


