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SAMMANFATTNING 

Vi startade vår studie med en vilja att ta reda på hur tidningsföretagen ska göra för att hantera 

förändringsprocessen som sker inom tidningsbranschen just nu. Upplagorna för 

papperstidningarna sjunker och många tidningar tvingas säga upp personal för att finansiera 

verksamheten. Fler och fler tidningsföretag har även börjat införa olika sätt att ta betalt för de 

digitala nyheterna på internet som ett försök att ordna upp den försämrade ekonomin. Det 

aktuella ämnet har väckt många frågor hos oss. Är papperstidningen en rest från gamla tider 

som snart kommer ersättas helt av de digitala nyheterna? Och hur ska det digitala i så fall 

kunna finansiera tidningarna när läsarna är vana att få sina digitala nyheter gratis?  

Vi har studerat ämnet genom en kvantitativ studie där vi med en enkät frågat personer mellan 

25-45 år om deras vanor och syn på nyheter och nyhetsmedier. Enkäten byggde vi utifrån 

teorier om värdeskapande, betalningsvilja och prissättning.  

Vi har i vår studie sett att det inte är så enkelt att bara dödsförklara papperstidningen och se 

den som en relik. Vi har sett att det fortfarande verkar finnas en nytta och ett behov av den 

fysiska tidningen som nyhetskanal och att det i slutändan handlar om hur tidningsföretagen 

väljer att arbeta. Så länge det finns gratisalternativ finns det även en risk för 

papperstidningens död. Vår studie visar dock att folk ändå föredrar papperstidningen som 

medium och att om det digitala nyheterna kommer tas betalt för kommer det finnas en större 

motivation till att köpa papperstidningar, då nyttan av de digitala alternativen minskar när 

priset för dem ökar.  

På detta sätt skulle de digitala nyheterna kunna bli ett komplement istället för en ersättning. 

De olika kanalerna skulle kunna tillföra olika delar i nyhetsrapporteringen. Exempelvis skulle 

de digitala kanalerna kunna hantera de minutsnabba nyheterna medan papperstidningen skulle 

kunna stå för trovärdigheten, de fördjupande reportagen och den kvalitativa journalistiken. 

Skapar tidningsföretagen möjligheten för de olika kanalerna att komplettera varandra, så 

skapar de även motivationen att betala för dem. Vår studie tyder på att lösningen finns i denna 

typ av medvetna strategiska satsningar. 

Nyckelord: Tidningsdöden, komplement-substitut, betalväggar, nyhetsbranschen, 

prissättning, värdeskapande journalistik, betalningsvilja, affärsstrategi 
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KAP 1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer vi att berätta om vårt val av studie och vad vi vill att den ska uppnå. 

Till att börja med kommer vi att berätta om ämnesvalet och förklara varför vi finner det 

relevant och intressant. Därefter följer problembakgrunden där vi presenterar en kort historik 

och bakgrundsinformation till vårt valda problem. Vidare följer en problemdiskussion som 

ska problematisera ämnet ytterligare. Där vill vi lyfta delar som vi vill studera samt en del 

relevanta källor som senare återkommer i vår studie. Efter detta kommer vi att formulera vår 

frågeställning där problemet kortfattat presenteras följt av syftet där vi berättar om vad vi vill 

uppnå med studien. Därefter kommer vi berätta om de begränsningar vi har gjort i studien, 

för att sedan avsluta med att klargöra vissa viktiga begrepp under rubriken definitioner. 

1.1 ÄMNESVAL 

Vi har förstått att Tidningsbranschen står inför en förändring. Pappersupplagorna sjunker 

stadigt tillsammans med tidningsföretagens intäkter i form av prenumerationer och annonser 

(Tidningsstatistik [TS], 2012). Detta grundar sig troligvis inte i att vi blivit mindre 

intresserade av att ta del av nyheter och hålla oss uppdaterade, snarare att fler och fler väljer 

att göra detta på ett annat sätt, snabbare, billigare och enklare.  

 

När vi började diskutera ämnet upptäckte vi hur omfattande, komplicerat och intressant det är. 

Den yngre generationen, inklusive oss själva, konsumerar fortfarande media i en stor 

utsträckning men som tidigare nämnt, på ett annat sätt. Vi vill ha konstant uppkoppling och ett 

ständigt nyhetsflöde för att hålla oss uppdaterade, vi vill dessutom ha det gratis (Nusair et al, 

2011, s.834). 

Tidningarna har länge accepterat detta, för de har haft inställningen att internettjänsten är en 

sidoprodukt, och internet bör vara gratis. Dock märker vi nu tydligt att denna syn har börjat 

förändras, tidningar inser att de kommer behöva ta betalt för sin journalistik på nätet för att 

kunna överleva, men det finns en osäkerhet kring hur de ska göra det. (Melesko, 2012a) Det 

är den främsta anledningen till att vi valt detta ämne. Det är ett ytterst aktuellt och relevant 

ämne, då det är en omställning som de flesta tidningar kommer tvingas ta ställning till och det 

finns många obesvarade frågor att söka svar på. Exempelvis kommer tidningarna behöva 

information om hur de kan prissätta sin journalistik över alla plattformar och om/hur mycket 

kunderna är villiga att betala.  

Denna komplexitet, aktualitet, relevans och det praktiska- och vetenskapliga gapet gör att vi 

känner att detta ämne är intressant att studera närmare. 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

Den svenska tidningsbranschens utveckling tog framförallt fart under slutet på 1700-talet i 

och med bättre teknologi och en ökad läskunnighet. Utvecklingen var snabb och kraftig ända 

tills 1919 då den svenska tidningsbranschen satte sitt fortfarande oslagna rekord i antalet 

dagstidningar, 235 stycken. På 1950-talet kom en första tidningsdöd, som resulterade i många 

nedlagda tidningar. I många länder var dock den totala tidningsupplagan oförändrad då det 

handlade om ägarkoncentrationer och utveckling av lokala monopol. (Weibull, 2012) 
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Idag finns det cirka 150 stycken dagstidningar i Sverige, varav många har gemensamma 

ägare. Den totala dagspressupplagan (gratistidningar exkluderade) uppgår till cirka 3 miljoner 

exemplar per utgivningsdag. (Weibull, 2012)  

 

En andra tidningsdöd har nu uppstått i världen och också i Sverige. Idag är den generella 

trenden hos papperstidningar både i Sverige och internationellt att upplagorna minskar stadigt. 

Förändringen i dagstidningarnas upplagor kan exemplifieras av Västerbotten-kurirens (VK) 

utveckling från 2003 till 2012 då upplagan har minskat med 22 %. (Tidningsstatistik [TS], 

2012) Forskare menar att denna nedåtgående trend för papperstidningarna absolut är tecken 

på en tidningskris och i vissa fall även en tidningsdöd (Blumler, 2010, s.244; Curran, 2010, 

s.465). Denna tidningskris kan vara förödande för papperstidningens framtid, men Siles & 

Boczkowski (2012, s.1376-1380) menar att det också kan innebära nya möjligheter för 

tidningsbranschen som helhet.  

 

En nedgångsbransch följs oftast åt av en framväxande bransch då orsakerna som ger upphov 

till dessa branscher är snarlika. Det beror ofta på en teknologisk utveckling där en ny produkt 

blir ett substitut till en gammal varav den gamla branschen går mot sin död medan det bildas 

en ny kring substitutet. (Porter, 1991, s.212) 

 

Denna idé stämmer också överens med tidningsbranschens nuvarande utveckling, medan 

pappersupplagorna sjunker så ökar den digitala nyhetskonsumtionen kraftigt. Till exempel så 

återfinns både Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens nyheter på listan över 

de tio mest besökta svenska hemsidorna. Aftonbladets hemsida hade flest besökare, vilket 

vecka 13 i år var cirka 5 miljoner (5 112 985). (Internetstatistik, 2013) Den totala 

nyhetskonsumtionen verkar alltså inte minska, utan istället substituerar folk bort 

papperstidningen mot digital journalistik. Studerar vi tillgänglig statistik ser vi att detta 

stämmer, då användningstiden för massmedier har varit relativt konstant över tid, dock har 

användningstiden för de enskilda medierna varierat i och med att nya substitut kommit in på 

marknaden till följd av den teknologiska utvecklingen. 

 

Figur 1. Användningstid för massmedier (Nordicom.gu.se, 2010) 
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Fler väljer alltså bort sina tidningar framför gratis nyheter på internet (Melesko, 2012a). Detta 

har resulterat i stadigt minskade intäkter från annonsörer och prenumerationer (Rogberg, 

2012). Dessa minskade intäkter har inte kunnat vägas upp av digitala annonsintäkter, vilket är 

den stora krisen för tidningsbranschen då det hotar att slå mot ekonomin och därmed 

tidningarnas existens (Picard, 2011, s.22). Siles och Boczkowski (2012, s.1379) pekar även på 

detta i sin studie och menar att en stor orsak till denna ekonomiska kris är att 

tidningsbranschen varit för fäst vid idén om finansiering från annonser istället för att 

undersöka alternativa affärsmodeller. Att tidningsbranschen måste börja generera intäkter på 

nya sätt är idag de flesta överens om, men åsikterna går isär kring hur det ska gå till. 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Många tidningshus har kommit fram till att de måste ta betalt för sin digitala journalistik och 

en del har börjat införa olika betalningssystem. Det är framförallt fyra varianter som oftast 

framträder: mjuk betalvägg, hård betalvägg, freemium-modell och digitala paket (se 

definitioner för förklaring). Betalningsvarianterna används i betydligt större utsträckning i 

USA och England (Siles och Boczkowski, 2012, s.1379), men även en del tidningar i Sverige 

har på den senaste tiden börjat utveckla och använda sig av liknande betalväggar.  

 

Ett flertal forskare så som Chyi & Yang (2009, s.605) menar dock att det är en omöjlighet att 

ta betalt för det digitala innehållet och att betalväggar inte är någon lösning då de överskattar 

konsumenternas betalningsvilja. De första försöken med betalväggar verkade ge rätt åt dessa 

forskare. Ett exempel är brittiska The Times som valde att satsa på en hård betalvägg där 

läsaren bara kan ta del av framsidan med alla rubriker samt början på varje artikel innan 

denne meddelas att hen måste teckna upp sig och betala för vidare läsning. Resultatet av det 

nya betalsystemet blev ett ofantligt tapp i läsarantalet. Innan betalväggen hade tidningen 21 

miljoner läsare på internet varje månad, i oktober 2012 efter betalväggen hade bara 130 000 

läsare anmält sig till betaltjänsten. Det motsvarar 0,6 % av de 21 miljoner läsarna. 

Betalväggen hade även effekt på the Times papperstidning som gick från 570 000 exemplar/ 

dag till 397 000 exemplar/dag vilket motsvarar ett tapp på ca 30 %. (Jönsson, 2012) Det fanns 

en tydlig problematik med att plötsligt börja ta betalt för något som läsarna tidigare uppfattat 

som gratis. Hur ska nya betalningssystem kunna införas, så att läsare blir till kunder utan att 

skrämma bort alltför många? 

Forskarna som menade att det inte gick att ta betalt har dock på senaste tiden motbevisats. Det 

finns idag en hel del exempel på tidningar som kommit allt närmare betalstrategier som kan 

ses som framgångar. New York Times är en tidning som lyckats generera intäkter genom att 

införa en mjuk betalvägg där läsaren har tillgång till 20 artiklar per månad innan hen måste 

börja betala (Chittum, 2011). SvD har också infört en liknande betalvägg som initialt visat sig 

fungera (Marklund, 2013).  

Detta visar på att det inte finns något tydligt svar på om betalväggarna faktiskt fungerar. Det 

finns en negativ trend där införandet av betallösningar på internet har medfört att läsarantalet 

minskar för många tidningar, men samtidigt har vissa tidningar haft en initial framgång med 

samma koncept. Varför fungerar det för vissa och inte för andra? Har det med betalväggens 

utformning att göra eller tidningens innehåll? Stefan Melesko (2012b) som är docent i 

medieekonomi menar att lokaltidningar har den främsta möjligheten att ta betalt. Detta då en 

lokal dagstidning, så som exempelvis Västerbottens-Kuriren, har ett konkurrensövertag 

gällande de lokala nyheterna, även om de finns på internet. På grund av denna möjliga 

överlägsenhet i den lokala bevakningen borde läsarna fortfarande ha vilja och motivation att 
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betala för nyheterna, då dessa lokala nyheter inte finns att tillgå på samma sätt hos en 

rikstäckande dagstidning. (Melesko, 2012b) Detta stöds även av Picards teorier då han menar 

att tidningarna bör fokusera på ett visst område eller ämne för att på det sättet positionera sig 

gentemot konkurrenterna (Picard 2011, s.36).  

Utvecklingen i tidningsbranschen och dess påverkan på tidningarnas ekonomi visar att det 

måste ske en förändring för att tidningarna ska kunna fortsätta med sin journalistik i 

framtiden. För om intäkterna fortsätta minska tvingas tidningarna annars höja priset eller mer 

troligt, göra samma jobb med mindre resurser. Mindre resurser innebär troligast sämre 

nyhetsbevakning och därmed en mindre kvalitativ journalistik för kunderna. Detta har redan 

blivit verklighet bland annat hos Mittmedia (som äger 17 tidningar runtom i Sverige), där har 

ledningen meddelat att 100 journalister ska avskedas inom de närmsta 3 åren (Thorell, 2012). 

Även Dagens nyheter har i mars lämnat meddelande om att 80 personer, ca 20 % av 

tidningens arbetsstyrka ska avskedas. I en artikel som Sveriges television har gjort anger DNs 

HR-chef Henrik Fontin att detta motiveras med att tidningen “måste se till att vara ett 

kvalitetsmedium även i framtiden” (Gustavsson, 2013). Dock uteblir motiveringen om hur 

färre resurser ska leda till högre kvalitet. Detta är extra problematiskt om hänsyn tas till 

Picards teorier kring värdeskapande. Han menar att framtidens journalistik till större del än 

tidigare är beroende av att skapa värde för läsarna (Picard 2011, s.22). Något som ställer än 

högre krav på de journalister som finns kvar efter alla avgångar.  

Innehållet och värdeskapandet är oundvikligt en viktig del till att kunna ta betalt, men 

Melesko (2012b) menar också att en stor del av problematiken finns i prissättningen. I 

dagsläget finns det hos många tidningar ingen helhetsbild, utan kunden kan få betala för 

samma journalistik flera gånger. Om kunden exempelvis är prenumerant av den tryckta 

tidningen och sedan även vill kunna läsa nyheterna via en app måste denne ofta betala separat 

för detta. Enligt Melesko (2012b) straffar detta trogna kunder och riskerar därmed att 

skrämma bort dem. Han menar att om en kund betalar för den tryckta tidningen ska hen även 

få tillgång till de digitala nyheterna, således blir prissättningen plattformsneutral. Enligt 

Schäder (1995, s.57) är det av yttersta vikt att ha en tydlig prissättningsstrategi för att kunna 

konkurrera på marknaden. Sådana strategier har saknats hos många tidningshus, istället har 

deras digitala journalistik varit ett resultat av att försöka hänga med i paradigmskiftet, utan att 

tydligt fundera över en framtida målbild. (Krumsvik, 2013, s.737) Tidningshusen har nu en 

önskan om att åtgärda detta, men det finns en problematik kring vilken prissättningsstrategi 

som ska väljas. 

För att undvika nedskärningar eller i värsta fall nedläggningar i och med minskade 

tidningsupplagor och annonsintäkter krävs nya sätt att få in dessa pengar. Som vi tidigare 

visat är detta ett aktuellt problem för de flesta tidningarna i Sverige idag, där de som inte 

redan implementerat ett betalningssystem för sin digitala journalistik i alla fall planerar ett. Så 

är fallet i Västerbotten där Västerbottens-Kuriren (VK) och Västerbottens Folkblad (VF) gått 

ut med att ett betalningssystem ska införas hösten 2013, men det är ännu inte fastställt hur 

systemet kommer se ut (Canoilas, 2012). Forskare inom ämnet och tidningsbranschens 

representanter är i många fall eniga om att det digitala materialet också behöver prissättas. 

Praktiken visar dock att det är en svår uppgift. Det finns därmed ett stort vetenskapligt 

intresse i hur utformningen av sådana betalningssystem skulle kunna se ut. Det finns också ett 

aktuellt problem i hur tidningarna praktiskt ska tillämpa dessa idéer och prissätta den nya 

journalistiken, om tidningarnas kunder är beredda att betala för något som tidigare varit gratis 

och hur tidningshusen ska motivera läsarna att det är värt det? 
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1.4 FRÅGESTÄLLNING 

Hur ska tidningsföretagen agera utifrån konsumenternas nyhetsvärdering och betalningsvilja 

för tidningsmedia? 

1.5 SYFTE  

Syftet med vår studie är att belysa hur tidningsföretagen ska paketera och ta betalt för 

framtidens journalistik. Detta genom att undersöka hur nyhetskonsumenter konsumerar 

nyheter, vad i journalistiken de sätter värde på, vad som därmed påverkar betalningsviljan, 

om/vad nyhetskonsumeter är villiga att betala för journalistik och vilken form de eventuellt är 

beredda att betala för.   

1.6 BEGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att i vår studie fokusera på unga vuxna (ca 25-45 år) som både kan representera en 

framtid och även har en inkomst som gör det möjligt att eventuellt betala för en 

prenumeration eller nyhetstjänst. De ska ha ett nyhetsintresse och redan konsumera nyheter 

idag på ett eller annat sätt. Att vi i vår studie väljer bort äldre är för att de inte är 

representativa för framtiden och ofta har mer inrutade mönster och vanor. De skulle troligtvis 

inte anpassa sig för en förändring lika lätt som en yngre person. Alltför unga är heller inte 

intressanta för vår studie då de ofta har ett lägre nyhetsintresse och lägre ekonomisk vilja 

(trots ungdoms- och studentrabatter) att konsumera nyheter. (Rogberg, 2013, s.7) Vi 

begränsar oss också till att främst undersöka svenska dagstidningar. Vår studies huvudfokus 

ligger på att undersöka hur de företag som förmedlar nyheter via papperstidningar och digitala 

kanaler ska agera och prissätta sina olika produkter. På grund av detta har vi också valt att 

avgränsa oss från gratistidningar, då de inte har någon produkt att prissätta gentemot 

nyhetsläsaren. 

1.7 DEFINITIONER 

Mjuk betalvägg (metered model): Modellen innebär att alla kan se ett antal artiklar, men 

genom användandet av cookies kan tidningen se hur många artiklar alla läser och vid ett visst 

antal så låses hemsidan och man blir tvungen att betala för att kunna läsa mer. Svenska 

Dagbladet är ett exempel på en tidning som använder sig av denna variant.  (Marklund, 

2013a, 2013b).  

 

Hård betalvägg: Denna betalvägg tillåter inte läsaren att se lika mycket av den digitala 

nyhetssidan utan att betala. Det kan handla om att man som besökare bara kan se rubriker och 

ingresser, men för att läsa artikeln krävs det ett betalat konto. Sökmotorer som Google eller 

sociala medier som Facebook hindras också från att sprida materialet. Ett exempel på en 

tidning som använder sig av denna modell är brittiska The Times. 

 

Freemium-modell: Denna modell bygger på att det mesta materialet på nyhetssidan är gratis, 

och dessa artiklar går att läsa i en obegränsad mängd. Däremot länkas det till artiklar som 

läsaren måste betala för att se. Oftast handlar det om mer nischade eller djupa artiklar, t.ex. 

guider eller längre reportage. Aftonbladet Plus är ett exempel på en sådan freemium-modell.  
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Digitala paket: Denna modell beskriver de fall där tidningen har en gratis nyhetssida på 

webben där de lägger upp aktuella nyheter i ett begränsat antal. Sedan kompletterar de med att 

sälja tidningen på olika digitala plattformar, så som via läsplattor (exempelvis Ipod) eller via 

smartphones (exempelvis Iphone och Android). Det svenska exemplet som är närmast denna 

modell är Dagens Nyheter. De har nämligen en nyhetssida som är gratis, DN.se, medan de tar 

betalt för deras sida med mer ingående reportage och nyheter, dagensnyheter.se. 

 

Dagstidning: Vi definierar detta begrepp som en tidning tillgänglig för alla som förmedlar 

nyheter inom olika ämnen och kommer ut med minst fem nummer per vecka. 

 

Tidningsföretagen/Tidningshusen: Denna term används för att representera de företag som 

berörs av vår studie i och med våra begränsningar. Det finns givetvis många olika slags 

tidningar, men i vår studie står de två begreppen tidningsföretagen och tidningshusen för 

företag som äger minst en svensk dagstidning och att de också i någon mån publicerar sitt 

innehåll digitalt. 
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KAP 2. VETENSKAPLIG METOD 

I detta kapitel kommer vi berätta om de vetenskapliga utgångspunkter som vi haft när vi gjort 

vår studie. Dessa är en viktig grundstomme för studiens uppbyggnad och är därför viktiga att 

berätta om för Er som läsare. Vi kommer först gå in på vår förförståelse i ämnet och hur den 

kan ha påverkat studiens utformning och utfall. Sedan kommer vi att berätta om vilken 

kunskapssyn och vetenskapssyn som ligger till grund för vårt arbete. Efter detta följer en 

redogörelse för vår forskningsansats, alltså vilken relation vi anser finns mellan empiri och 

teori i vår studie. Ur vilket perspektiv studien arbetar ifrån kommer även att presenteras 

under rubriken perspektiv för att tydliggöra våra val undersökningen igenom. Efter detta 

följer en redogörelse över hur vi valt ut våra teorier samt hur litteratursökningen utformats. 

Avslutningsvis kommer eventuella aspekter som kan kritiseras tas upp för att öka studiens 

trovärdighet.  

 

Ontologi: Objektivism 

Epistemologi: Positivism 

Forskningsansats: Deduktiv 

Forskningsmetod: Kvantitativ 

Tabell 1: Sammanfattande tabell över våra kommande metodval 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Olsson & Sörensen (2011, s.101) beskriver förförståelsen som “den kunskap som forskaren 

har, dvs. hennes eller hans föreställning eller erfarenhet inom det område som ska 

undersökas”. Förförståelsen är framförallt viktigt att redogöra för i kvalitativa studier då det 

klargör författarnas utgångspunkt inför tolkningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). I en 

kvantitativ studie så som vår ges mindre utrymme till författarnas tolkningsarbete, vi anser 

dock att förförståelsen också är relevant för läsaren här, då det ökar studiens validitet och kan 

ge läsaren en större förståelse för vår process, då hen vet vår utgångspunkt. 

 

Vi studerar båda på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet vilket har gett oss en del 

av de förkunskaper vi använt oss av i denna studie. Vi inser dock att vi har en begränsad 

förförståelse inom detta forskningsämne då vi aldrig tidigare fördjupat oss inom några av de 

valda teorierna. Detta kan vara en nackdel för oss då det innebär att vi har sämre förståelse för 

vilka teorier som kan vara relevanta för vår forskningsfråga. Det kan också vara en fördel då 

det innebär att vi inte har lika många förutbestämda åsikter som kan påverka tolkningen av 

resultatet. Vi ansåg dock nackdelen vara för stor för att ignoreras varför vi valde att göra två 

miljöintervjuer som kunde ge oss större kunnande inom området. Vi intervjuade Stefan 

Melesko som är docent i medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 

och Kjell Carnbro som är styrelseledamot i Tidningsutgivarna och tidigare ansvarig utgivare 

på Sundsvalls Tidning. Genom dessa intervjuer fick vi en förståelse för den forskning som 

finns inom området och vilka teorier som kan tänkas vara användbara. Vi fick också veta att 

det finns en utbredd osäkerhet hos tidningshusen gällande att ta betalt för den digitala 

journalistiken. Melesko (2013) sa bland annat att “om jag hade vetat svaret på dessa frågor 

hade jag rest runt och föreläst över hela världen”. Det bekräftade vår föraning om att frågan 

om hur digital journalistik ska prissättas är global och ett svar som många letar efter, något 
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som Carnbro (2013) också bekräftade. Det är orimligt att tro att vi kan hitta det fulla svaret, 

men det finns ett gap som vi i alla fall kan hjälpa till att fylla.  

Ser vi till oss själva så inser vi att vi valt bort papperstidningen för de digitala substituten, då 

dessa varit gratis under en längre tid. Eftersom vi också är vana vid det, känns det svårt att 

föreställa sig att den digitala journalistiken kan komma att kosta, även om det är väldigt 

logiskt. Den främsta påverkan denna förförståelse haft är vårt sätt att formulera vissa frågor. 

Vi insåg att det skulle vara svårt att få respondenterna att avslöja sin betalningsvilja om 

förutsättningen är att det kan vara gratis, vilket vi själva också känner. Därför valde vi att 

ställa upp ett resonemang inför dessa frågor om att alla digitala nyheter numera skulle kosta, 

innan själva frågan kom. Detta sätt att fråga på hittade vi också stöd ifrån Chyis tidigare 

forskning och genom att observera och diskutera med våra prov-respondenter. 

2.2 KUNSKAPSSYN- OBJEKTIVISM 

För vår studie är det ett betydelsefullt och grundläggande antagande att vi utgår från ett 

objektivistiskt synsätt. Då vårt syfte är att bringa klarhet i problematiken som 

tidningsbranschen står inför är det viktigt att vi objektivt kan undersöka och delge kunskap 

som vi kan förutsätta är densamma för samtliga som tar del av den. Precis som Sarantakos 

(1998, s.18) beskriver det, så ska ett objektvistiskt synsätt utesluta personliga fördomar och 

säkerställa att den sociala verkligheten presenteras som den är och inte som forskaren tolkar 

den (Sarantakos, 1998, s.18). Detta är något som på ett naturligt sätt grundar vårt val att göra 

en kvantitativ undersökning då det innebär en studie som inte baseras på tolkningar och 

antaganden. Det är även viktigt för oss att aktivt inneha en neutral inställning till vår egen 

studie vilket har underlättats genom vårt slutliga val att göra enkätundersökningen på internet. 

Vi har i och med det valet inte samma möjlighet att eventuellt påverka de svarande som om vi 

träffade dem personligen.  

 

Ontologi handlar nämligen om hur verkligheten uppfattas och huruvida man kan anta att den 

är en helt oberoende yttre verklighet eller en verklighet som bygger på aktörernas uppfattning 

och handlande. De två olika ontologiska synsätten är objektivism och konstruktionism. 

Objektivistism är den syn som innebär att det finns kunskap som är oberoende av människan. 

Alltså, verkligheten ser ut som den gör oberoende om vi tittar på den eller inte och den ändras 

heller inte beroende på vem som betraktar den. Till exempel uppfattar två olika personer som 

tittar på en hand lika många fingrar på handen enligt en objektivistisk verklighetssyn. 

Konstruktionism är motsatsen till objektivism och innebär alltså att verkligheten istället 

skapas av betraktaren. (Bryman, 2011, s.35) 

2.3 VETENSKAPSSYN - POSTIVISM 

En kunskapsteoretisk ståndpunkt berör hur och i vilken omfattning man kan tillägna sig 

kunskap om verkligheten (Jacobsen, 2000, s.31). Det finns flera perspektiv kring detta, 

positivism som innebär ett mer naturvetenskapligt perspektiv, och interpretativism som 

innebär ett tolkningsperspektiv (Bryman 2011, s.32). Då vi inte har något intresse i att tolka 

utan vill kunna dra statistiska slutsatser ansluter vi oss till det positivistiska perspektivet. 

Enligt positivismen kan man genom att använda sig av naturvetenskapliga metoder och 

“sinnesdata”, dvs. det vi kan se, känna och höra, studera även sociala system och människor 

(Jacobsen, 2000 s.31). Det innebär alltså att det som räknas som kunskap är säkra fakta och 

observerbara fenomen, och det är sådant som vi vill få fram med hjälp av vår 
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enkätundersökning. Vetenskapens syfte blir alltså att förklara orsaker till fenomen och 

identifiera sådant som är allmängiltigt, alltså samma för alla. Genom vår enkätundersökning 

vill vi få ett tillräckligt stort underlag så att vi kan få fram information som vi kan använda 

som grund för att dra slutsatser och se mönster. Liksom att arbeta utifrån en objektivistisk 

utgångspunkt hänger detta val väl ihop med vårt syfte samt val att göra en kvantitativ studie. 

En positivistisk ståndpunkt är också högst relevant då vi vill kunna dra slutsatser kring 

exempelvis om unga vuxna idag är beredda att betala för journalistik. Om de är det, vill vi 

även veta hur mycket, något som inte lämnar utrymme för spekulationer eller tolkningar utan 

fakta och siffror som kan omvandlas till statistik. 

 

Enligt Blumberg et. al (2005, s.18) finns tre basala principer för ett positivistiskt angreppssätt:  

1. Den sociala omvärlden är extern och ska observeras objektivt 

2. Forskningen ska vara fri från forskarnas egna värderingar 

3. Forskaren ska vara självständig och anta rollen som objektiv analytiker. 

 

Även Sarantakos (1998, s.21) betonar vikten av att som forskare agera objektivt och inte färga 

arbetet med egna tankar och tolkningar. Vilket Bryman (2011, s.30) också bekräftar genom att 

skriva: “Vetenskapen ska vara värderingsfri, alltså objektiv”. Med detta som utgångspunkt 

har vi försökt utforma både metod och enkät och vi har fokuserat på att nå resultat som kan 

bedömas vara sakligt återberättande och ofärgade av våra egna åsikter.  

2.4 FORSKNINGSANSATS - DEDUKTION 

Valet av forskningsansats anger vilken relation vi som forskare anser finns mellan teori och 

vår forskning. Antingen kan teorin fungera som grund för forskningen, då gör forskarna en 

deduktiv undersökning (Bryman 2011, s.26). Det andra alternativet är att forskarna genom 

sina observationer och studier själva generar teori (Bryman 2011, s.40).  

 

Det bästa sättet att arbeta enligt anhängare till den deduktiva metoden, är att först skaffa sig 

information om hur världen ser ut och sedan gå ut och samla in empiri för att verifiera eller 

falsifiera den valda teorin (Jacobsen, 2000, s 34). Vi har arbetat precis enligt det sättet då vi 

skapat våra förväntningar från miljöintervjuer och teori och sedan undersökt om de stämmer 

överens med verkligheten genom vår enkätstudie. Kritiker menar att en negativ effekt med 

detta arbetssätt blir att forskaren bara samlar in data som hen finner relevant och tenderar att 

stödja de förväntningar som forskaren har (Jacobsen, 2000, s.35). De menar att en induktiv 

ansats är att föredra. Det innebär alltså att forskaren ska gått ut, helst utan några förväntningar 

alls, och samla in relevant information för att sedan formulera teorier (Jacobsen, 2000, s.35). 

För oss hade det varit mindre passande med en induktiv ansats då vi avser att se hur de valda 

teorierna kan användas för att besvara problemformuleringen snarare än att komma på nya 

teorier. Kritikernas resonemang om att samla in information som är utvald utifrån det man vill 

få fram har vi försökt undvika genom att vi inte har kunnat styra eller förutse hur svaren hos 

de deltagande kommer bli. Vi har formulerat frågorna varför vi har en viss inverkan där, men 

i och med att frågorna kommer från vår teori är detta problem förhoppningsvis neutraliserat.   

 

Vi har alltså inledningsvis identifierat problemet i vår studie som företagsstrategiskt med 

grund i tidningsläsarnas uppfattning och beteende. Utifrån det har vi sedan fokuserat på 

teorier inom branschstruktur, värdeskapande, prissättning, och betalningsvilja och byggt vår 

undersökning utifrån dessa teorier. Vi har operationaliserat problemet med hjälp av enkäter 
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som sammanställts till resultat som slutligen är grund för analys och slutsatser. En tydligt 

deduktiv ansats.  

 

2.4 PERSPEKTIV  

Vår forskningsfråga utgår från ett problem med störst betydelse för tidningsföretagen, men 

som ändå styrs av konsumenterna/tidningsläsarna. Vår studie kommer därför utgå från 

tidningsföretagens perspektiv då de kan dra mest nytta av resultaten. För att kunna få ett 

givande resultat behöver vi dock också sätta oss in i konsumenternas perspektiv och förstå hur 

de värdesätter nyheter, då det leder oss till svaret på frågeställningen. Vår enkät bygger på 

denna förståelse för perspektivet, då frågorna berör saker som tidningsföretagen kan 

kontrollera men läsarnas/konsumenternas beteende och tyckande styr deras agerande. Vi vill 

alltså genom att fråga konsumenterna ta reda på hur tidningsföretagen bör agera. Därför är 

båda perspektiven viktiga i vår studie, men vårt fokus ligger främst på tidningsföretagens 

perspektiv.  

2.5 VAL AV TEORI OCH LITTERATURSÖKNING 

I inledningsfasen av vår studie hade vi som redan nämnt, begränsade kunskaper i ämnet. På 

grund av detta och att vi inte kände till vilken litteratur och tidigare forskning som är 

framstående fick vi genomgå en omfattande läsperiod för att sondera ämnet. Detta gjordes 

bland annat genom att läsa andra studier som gjorts inom samma område, exempelvis studien 

”Livet efter döden – svenska tidningar anpassar sig till en digital framtid” skriven av Viktor 

Bendz och Malte Thunstrup på Mittuniversitetet. Trots att deras studie är skriven med en 

inriktning mot journalistik kunde vi genom att läsa den och även andra studier, få en bättre 

bild av vilka källor som är återkommande och vilken forskning som verkar ha betydelse.  

 

Efter att ha läst många olika studier och gått igenom de källor som verkat relevanta lyckades 

vi bena ut några namn som figurerat ofta inom ämnet. För att ytterligare få en bättre bild av 

det teoretiska området gjorde vi två miljöintervjuer. En intervju med Stefan Melesko och en 

med Kjell Carnbro (se presentationer i kapitel 4). Dessa två hjälpte oss till stor del i att både 

bekräfta sådant vi själva hade kommit fram till, men även inspirera oss till ytterligare 

breddning av teorierna. Exempelvis belyste båda vikten av att beröra journalistikens värde, 

varav vi inkluderade det i vår studie.  

De teoriområden vi i slutändan valde blev branschstruktur, värdeskapande journalistik, 

prissättning och betalningsvilja. Branschstruktur valde vi för att det hänger väl ihop med vårt 

perspektiv att undersöka hur tidningsföretagen ska agera i den förändringsprocess som råder. 

Vi ville bilda oss en uppfattning kring hur företag kan göra, vilket vi kunde hitta en grund i 

när vi tog del av Porters resonemang kring framgångs och nedgångsbranscher. Företagens 

agerande beror på läsarnas beteenden och värderingar, vilket gjorde det naturligt för oss att 

även undersöka vad som är värdeskapande i journalistiken med hjälp av Picard. Även 

prissättning och betalningsvilja är viktiga delar som företagen måste behandla när de ska välja 

hur de nya produkterna ska packeteras och säljas. På grund av detta inkluderade vi dessa 

områden med teorier av Noble & Gruca och Schäder bland annat.  

I uppstartsfasen av vårt arbete började vi som nämnt med att läsa en omfattande mängd 

studier av andra forskare för att bena ut ämnet och dess viktiga aktörer. Ofta gjordes detta 

genom att söka fram en studie som verkade vara av relevans via scholar.google.se eller diva-
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portal.org. Sökord som har varit återkommande har varit exempelvis “digital journalistik”, 

“betalningsvilja+digitala nyheter”.  Via dessa studier har det framgått att en del namn och 

författare återkommer och visar således tecken på relevans i ämnet. Ett exempel på en sådan 

källa är Robert G Picard som refererats till i väldigt många studier som vi läst, varav vi 

givetvis har undersökt honom vidare och senare även använt oss av honom i vår studie. Picard 

var även en författare som vi blev tipsade om av Stefan Melesko och Kjell Carnbro i våra 

miljöintervjuer vilket givetvis bekräftade vår uppfattning om att det var ett relevant namn 

inom detta område. 

När vi har undersökt vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Scopus och Ebscohost via 

Umeå universitetsbibliotek. När vi sökt ut artiklar i Scopus har vi till att börja med skrivit 

sökord för att hitta artiklar inom önskat område, till exempel “newspaper+future”. Därefter 

kan många artiklar rensas bort genom att välja att bara visa artiklar inom vissa områden. Vi 

valde att begränsa artiklarna till de som fanns inom områdena “Economics, Econometrics and 

Finance” och “Business, Management and accounting”. Därefter har vi ordnat sökresultaten 

enligt relevans (“Relevance”)eller huruvida de är refererade till (“Cited by”). Är artiklarna 

refererade till så vet vi att andra har ansett dem vara relevanta och har troligtvis högre kvalitet 

än de som inte är refererade till. Genom att göra detta är det enklare att läsa artikelnamnen 

och bilda sig en första uppfattning huruvida de är relevanta för vår studie. Om något 

artikelnamn låtit intressant har vi läst dess kortfattade sammanfattning (“Abstract”) för att 

ytterligare kontrollera dess relevans. 

I Ebscohost kan sökningen förfinas genom att kryssa i rutan “Scolarly journals/Peer review” 

för att begränsa antalet artiklar när ett sökord skrivits in. Genom att göra på det viset visas 

bara de artiklar som är fackgranskade och har därmed en högre trovärdighet än de artiklar som 

inte är granskade. Detta kan även kontrolleras genom att söka i Umeå Universitetsbiblioteks 

nya sökmotor på bibliotekets hemsida. Där kan artikeln enkelt kontrolleras genom att skriva 

in dess namn och avläsa i sökresultaten huruvida den är fackgranskad eller inte.   

För att visa på huruvida dessa nämnda aspekter har påverkat våra artikelsökningar kan vi titta 

på några exempel av de artiklar vi valt.  

-Strategy and the Internet av Porter:  Refererad till: 1002 gånger, fackgranskad: Ja. 

- Industrial pricing: Theory and managerial practice av Noble & Gruca: Refererad till: 58 

gånger, fackgranskad: Ja.  

- How editors and readers rank and rate the importance..av Gladney: Refererad till: 5 gånger, 

fackgranskad: Ja. 

Förutom sökningen som begåtts på internet har vi även undersökt litteratur som finns på 

Umeå Universitetsbibiliotek. Vi kunde efter att ha gått igenom en hel del litteratur, främst i 

bibliotekets magasin, hitta en del som vi anser vara relevant för vår forskning. All litteratur 

från Umeå universitetsbibliotek är framsökt med hjälp av bibliotekets sökmotor “ALBUM”. 

Bland de böcker vi valde att använda fanns exempelvis Schäders bok om prissättning och en 

hel del metodböcker som kunde guida oss i våra metodval.  

2.6 KÄLLKRITIK  

För att upprätthålla en god teoretisk grund i vår studie har vi i största mån försökt välja ut 

relevanta och tillförlitliga källor. En del i detta har varit att så mycket som möjligt undvika 

sekundärkällor. Vi har alltså om det i en artikel hänvisats till en tidigare artikel gått tillbaka 
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till den tidigare för att undersöka om den går att använda framför den senare utan att tappa 

något av relevans som den senare kan tillföra.  

 

Vi har även haft fördelen i att få tips om passande teorier av två väldigt insatta i ämnet, Stefan 

Melesko och Kjell Carnbro (se presentation i kapitel 4). Båda rekommenderade oss till 

exempel att ta del av Robert G. Picards arbete inom ämnet, vilket vi givetvis har gjort. En 

viktig aspekt att ta upp kring dessa miljöintervjuer är att det kan ha funnits ett egenintresse i 

den information som vi fick ta del av via intervjuerna. Till exempel att de två intervjuobjekten 

har egna åsikter de brinner för och därför förmedlar information som styrker just dessa. Vi 

tror inte detta var ett problem i vårt fall då både Melesko och Carnbro var nyanserade i sin 

information och pekade på flera sidor av myntet. Vi har dessutom aldrig använt oss av enbart 

deras information, utan de har fungerat som en informationskälla och kunskapsbyggande inför 

vårt fortsatta arbete, och vi har i vissa situationer valt att ta in deras synpunkter enbart för att 

ytterligare styrka något vi visat på i studien. En annan aspekt är att vi fick kontakt med 

Carnbro via en gemensam bekantskap vilket vi tror medverkar till att han har ett ökat intresse 

av att hjälpa oss och inte medvetet skulle vilja vilseleda. Med denna vetskap tror vi att det 

bara fanns fördelar med att få det stora personliga kunskapslyftet som miljöintervjuerna 

bidrog med.  

Utöver detta har vi även kontrollerat när artiklar och litteratur är skrivna för att få källor som 

är applicerbara idag och inte föråldrade. Detta har vi exempelvis gjort genom att i Scopus 

först kontrollera de första sökresultaten som kommer upp efter en sökning och välja ut av dem 

om det funnits något som verkat relevant. Scopus visar nämligen de senast skrivna artiklarna 

först. Då vårt ämne är dagsaktuellt är en del av teorin som vi använt relativt ny och har 

därmed inte hunnit bli refererade till lika många gånger som äldre teorier. Dock har vi valt att 

inkludera vissa källor ändå ifall den känts relevant för vår studie. Ett exempel är Chyis studie 

från 2012. För att ytterligare kontrollera kvaliteten på artiklarna som vi läst har vi när vi 

använt Ebscohost alltid klickat i “peer-reviewed” rutan. Det innebär att artiklarna som då 

visas är kontrollerade och på det sättet kvalitetssäkrade framför andra artiklar.  

 

Här nedan följer några frågor som vi övergripande har ställt oss när vi sökt efter relevanta 

teorier: 

- Vad tillför denna källa till vår studie? 

- Är informationen aktuell? Om inte, är den verkligen relevant? 

- Vem är författaren till texten? Är författaren en trovärdig källa på området? Är denne 

exempelvis refererad till av andra författare? Är denne en neutral källa? 

- I vilket syfte har källan skapats? Kan den vara vinklad på något sätt? 

- Är källan granskad eller dylikt av andra forskare? 

 

Ett exempel på en artikel som vi bedömt utifrån dessa frågor är Picards artikel kring 

värdeskapande i journalistiken. Då vi haft svårt att hitta andra bra källor som handlar om just 

det så var det enkelt för oss att se att artikeln skulle tillföra mycket till vår studie. 

Forskningsartikeln är publicerad 2006 och sedan igen i en antologi som heter ”Vem betalar 

journalistiken” 2011 vilket visar att informationen absolut kan bedömas som aktuell. Att de 

som publicerade antalogin ville inkludera Picards text tillsammans med de andra ser vi även 

som ett erkännande av texten. Picard själv kan också bedömas som högst trovärdig inom 

området, inte minst på grund av att han rekommenderades av både Kjell Carnbro och Stefan 

Melesko var för sig. I och med att Picards text är skriven som en forskningsrapport vid 

Harvards universitet i USA kan vi anta att den är skapad i rätt syfte för att vi ska kunna 

använda den i vår studie.  
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I vår diskussion kring branschstrukturen och substitut-komplement har vi i stor utsträckning 

använt oss av två vetenskapliga artiklar av Porter och en bok skriven av densamme. Att vi har 

så pass mycket refererat till honom kan kritiseras, då fler källor hade kunnat visa på en större 

relevans hos teorierna. Vi har dock valt att ändå använda oss i huvudsak av Porter på grund av 

den stora relevansen i hans texter. Han är också en välrenommerad professor från Harvard 

Business School, och bara det faktum att hans vetenskapliga artikel ”Strategy and the 

internet” blivit refererad till drygt 1000 gånger säger en hel del. Dessa referenser är något vi 

också stött på i jakten på flera källor, då dessa lett oss tillbaka till Porters tankar igen. På 

grund av detta ansåg vi det bäst att använda oss utav originalkällan även om vi är medveten 

om problematiken kring att inte styrka sina påståenden med flera olika källor. 
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KAP 3. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

Vår teoridel ska fungera som en grund för vår studie och vi har därför noga valt ut de teorier 

som vi anser är relevanta för vårt syfte. Då vårt syfte är att ta reda på hur tidningsföretagen 

ska agera utifrån hur läsarna reagerar, är det av vikt för oss att både beröra teorier som 

behandlar företagsstrategi och kundvärde. När det gäller företagsstrategi har vi inledningsvis 

valt att redogöra för Porters teorier om branschstruktur vilka sedan följs av bland andra 

Schäders teorier kring prissättning. Vidare behandlas Picards teorier kring värdeskapande i 

journalistiken, och till sist en kort redogörelse kring läsarnas betalningsvilja. Nedan 

illustrerar vi hur vi tänkt oss att de olika områdena hör samman. 

 

 

Figur 2. Teorimodell (Skapad av författarna, 2013) 

3.1 TIDIGARE STUDIER  

I juni 2012 publicerade H.I. Chyi en kvantitativ studie där hon undersökte 767 amerikaners 

betalvilja gällande olika nyhetsformat. I studien undersöktes bland annat vilket format de 

medverkande idag använde sig av samt vilket format de föredrog. Resultatet visade att 

övervägande många använde sig av (64 %) och föredrog (58,3 %) den tryckta tidningen 

framför webbtidningen (31,5 % respektive 21,5 %) och nyhets-appen (2,9 % resp. 1,8 %). Det 

visade sig dock att betalningsviljan gentemot webbtidningen påverkades av både kön och 

ålder då unga män var mer positivt inställda till att betala för webbtidningen och nyhets-appen 

än övriga deltagande. Även nyhetsintresse påverkade betalningsviljan, ju högre nyhetsintresse 

desto mer positiva var de deltagande till att betala för nyheterna på internet. De medverkande 

fick även svara på hur mycket de kunde tänka sig att betala för respektive nyhetsformat. 

Majoriteten kunde tänka sig att betala betydligt mer för den tryckta tidningen (7,7 dollar) än 

för webbtidningen (3,1 dollar) eller en nyhets-app (1,5 dollar). (Chyi H.I, 2012, s.237-240) 
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Chyi (2012, s.237-240) undersökte även hur de svarande ställde sig till sex olika 

betalmodeller för att ta del av nyheter på internet. Exempel på de olika betalmodellerna var 

dagspass och styckbetalning för artiklar. Betalningsviljan för samtliga olika modeller visade 

sig vara låg. Priset visade sig vara en viktigare nyttofaktor än vilken betalmodell som skulle 

användas, dock framkom att en kombination av online-access och tryckt tidning föredrogs av 

de medverkande. Chyis definitioner och frågor kring betalningsväggar är något vi tar med oss 

till vår studie, dock fick vi tänka annorlunda på vissa punkter för att anpassa frågorna och 

modellerna till den svenska marknaden. 

 

Ur studien drog Chyi (2012, s.242) slutsatsen att om tidningarna väljer att gå från “free to 

fee” så kommer troligtvis de flesta läsarna avskräckas från att besöka tidningens hemsida eller 

ladda ner dess app på telefonen. Hon resonerar även kring huruvida införandet av betalväggar 

på det sättet kan vara en strategi för att bevara papperstidningen i dess nuvarande form. Detta 

styrks av ett exempel där The Arkansas Democrat-Gazette införde en betalvägg på internet 

och fick efter det ökade upplagor för den tryckta tidningen.  

3.2 BRANSCHSTRUKTUR  

Nedan har vi delat upp redogörelsen för branschstrukturteorin i tre delar. 

3.2.1 KONKURRENSSTRATEGI I NEDGÅNGSBRANSCHER 

Nedgångsbranscher definieras vanligtvis som branscher med en sjunkande försäljningsvolym 

under en längre tid, en nedgång som inte beror på tillfälliga konjunkturer eller andra 

kortsiktiga effekter (till exempel strejker) (Porter, 1991, s.249). Detta symptom går att se hos 

den tryckta delen av tidningsbranschen (tänk papperstidning), då papperstidnings-upplagorna 

stadigt sjunker. Nedgångsbranscherna kännetecknas av en stor osäkerhet då det är svårt att 

förutspå nedgångens hastighet eller mönster (Porter, 1991, s.249). Detta symptom har vi 

också sett tecken på i och med försök till förändringar men också en uttryckt oro för en 

tidningsdöd via ledarsidor, krönikor och debattartiklar. 

 

Dessa nedgångsbranscher har blivit allt vanligare, vilket troligtvis beror på den snabba 

teknologiska utvecklingen där nya produktsubstitut framställs i en snabbare takt. Dessa 

produktsubstitut hotar branschens vinster då de inkräktar på försäljningen. (Porter, 2001, s.69) 

I tidningsbranschens fall handlar det om att olika kanaler för att förmedla nyheter har börjat 

konkurrera med varandra, den tryckta och de digitala. Vi har fortsättningsvis valt att definiera 

dessa två delar av tidningsbranschen som två olika branscher på grund av deras många 

olikheter men också för att tydligare kunna använda Porters tankar, även om de också skulle 

kunna ses som två delar inom samma bransch. De digitala kanalerna har setts som substitut 

och är en stor del av varför papperstidningens upplagor sjunker. 

Andra orsaker till nedgången kan vara att produktens kundgrupp sjunker eller att gruppens 

behov förändras (Porter, 2001, s.69). Detta hänger i vårt fall också ihop med de nya kanalerna 

som skapats. När möjligheten att ta del av nyheter snabbt och ständigt kommit så har också 

behovet skapats.  

3.2.2 KONKURRENSSTRATEGI I FRAMVÄXANDE BRANSCHER 

Motsatsen till nedgångsbranscher är framväxande branscher, vilket är ett samlingsnamn för 

branscher som nyss skapats eller ombildats. Framväxande branscher karaktäriseras av 
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frånvaron av spelregler. Det finns ingen tydlig affärsmiljö för företagen i den nya branschen, 

vilket innebär stora möjligheter men också risker, därmed finns det även på dessa branscher 

en stor osäkerhet för framtiden. (Porter, 2001, s.64) Det finns en tydlig koppling mellan denna 

beskrivning och den digitala delen av tidningsbranschen idag. Den har kommit från en 

ombildning av den traditionella tidningsbranschen och saknar för tillfället spelregler. Det 

finns en osäkerhet om hur nyheterna ska publiceras digitalt, om de ska tas betalt för och vad 

de ska innehålla. Denna omställning och osäkerhet har gett möjlighet för mindre aktörer att ta 

sig in på marknaden och pröva nya sätt. Ett exempel är Nyheter24 som specialiserat sig på 

snabba nyheter och publicerar enbart digitalt (Almer, 2008). 

 

Framväxande branscher kännetecknas också ofta av att de har höga initialkostnader i och med 

en initial låg produktionsvolym och nya kunskaper, men sen är det en brant 

kostnadsminimering när produktionsvolymer ökar och det tillkommer en erfarenhet kring 

produkten och den nya branschen. (Porter, 1991, s.212) I vår studie kan vi koppla detta till att 

den initiala kostnaden för att skapa en fungerande nyhetssida kan vara stor och det tar tid 

innan läsarna hittat dit. Men när rutinerna är inarbetade är det en låg kostnad för att få ut 

materialet på webben såväl som i papperstidningen. 

 

Framväxande branscher uppkommer ofta genom teknologisk utveckling, nya kundbehov eller 

andra förändringar i samhället som skapar utrymme för nya produkter att växa (Porter, 1991, 

s.212). I vårt fall är denna förändring internets utveckling, som gav upphov till nya sätt att 

publicera nyheter. Strategivalen i en framväxande bransch handlar framförallt om att hantera 

osäkerheten som präglar branschen och hantera den inbyggda risken. Eftersom spelreglerna är 

odefinierade vilket innebär att friheten och möjligheten att själv bestämma reglerna är stor. 

Därmed är denna period antagligen av stor vikt då effekten av bra strategiska val kan få en 

stor positiv påverkan på intäkterna och marknadsandelarna. (Porter, 1991, s.223) Om de 

traditionella dagstidningarna inte hänger på tåget kan de bli omsprungna av nya aktörer i 

denna nya del av branschen.  

3.2.3 SUBSTITUT - KOMPLEMENT 

Vi har sett att det i princip är samma faktorer som skapat nedgången hos den tryckta delen av 

tidningsbranschen och som gett upphov till en framväxande del, den digitala. Det finns ofta en 

växling mellan två branscher på det sättet, där en produkt kommer in och “dödar” en bransch, 

men istället skapar en ny. (Porter, 1991, s.212) Som vi tidigare nämnt hotar dessa substitut 

branschens vinster i och med en ökad konkurrens. Detta kan illustreras med Porters (2009, 

s.84) femkraftsmodell där “hot från substitut” är en av krafterna. Desto enklare det är att 

substitutera ut en produkt mot en annan, desto större blir kraften, vilket leder till pressade 

priser och därmed lägre lönsamhet. (Porter, 2008, s.84)  

 

Internet har bidragit till att skapa nya substitut i en snabbare takt, det har öppnats upp 

möjligheter men också skapats nya behov, något som framförallt tidningsbranschen fått erfara 

(Porter, 2001, s.69; Krumsvik, 2013, s.737). Porter (2001, s.69) menar dock att i vissa fall kan 

substituten som skapats genom ny teknologi skulle kunna vara komplement till den 

ursprungliga produkten. Dessa komplement ger alltså upphov till obefogade hot och 

osäkerhet, vilket i sin tur skapar sämre lönsamhet trots att det enligt teorin borde kunna 

åstadkomma det motsatta (Porter, 2001, s.69). Att tidningarnas hemsidor länge fungerat som 

substitut till papperstidningarna är de flesta forskare och branschmänniskor överens om 

(Krumsvik, 2013, s.738). Stefan Melesko och Kell Carnbro som vi intervjuat inför denna 

studie pekar båda på att detta inte är hållbart i längden. Melesko (2012b) hävdar att priset 
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måste vara plattformsneutralt, då det är journalistiken som skapar värde för kunden, medan de 

olika plattformarna bara är olika sätt att tillgodogöra sig journalistiken. Carnbro (2013) menar 

vidare att tidningshusen inte har någon tydlig strategi för hur de ska använda sina olika 

kanaler, så som internet, papperstidning, sociala medier o.s.v. Utan en medveten strategi för 

de olika kanalerna finns de en stor risk för att de istället kannibaliserar på varandra, alltså då 

innehållet är detsamma i de olika kanalerna väljer läsaren givetvis det mest prisvärda 

alternativet (som idag är gratis) vilket i sin tur innebär en minskad lönsamhet (Alström och 

Hedman, 2002, s.57). 

Det finns en osäkerhet kring den digitala journalistikens roll i tidningsbranschen, är den ett 

substitut eller kanske ett komplement till den traditionella journalistiken? Finns det en 

nedgångsdel i tidningsbranschen som är på väg mot sin död och en framväxande del, eller är 

det helt enkelt två delar som kan komma att verka i symbios med varandra? I vår studie ämnar 

vi undersöka dessa frågor utifrån konsumenternas vilja för att på så sätt kunna tydliggöra hur 

dessa teorier passar in på tidningsbranschen och kan skapa kunskap som kan ligga till grund 

för tidningshusens strategival. 

3.3 PRISSÄTTNING 

Priser sätts ofta utifrån olika prissättningsstrategier och dessa strategier skiljer sig vanligtvis åt 

beroende på i vilken marknadsfas företaget befinner sig (Schäder, 1995, s.58). Idag är det 

möjligt att tidningsbranschen befinner sig i både en framväxande bransch (den digitala) och 

en nedåtgående (papperstidningen) enligt vårt resonemang ovan. Vad gäller prissättning är det 

främst den framväxande branschen som är intressant då det där är aktuellt att fastställa priser 

på de nya betaltjänsterna. Enligt Schäder (1995, s.58) finns endast en prissättningsstrategi om 

en produkt ska lanseras på en ny marknad, pionjärprissättning. Pionjärsprissättning kan 

innebära två olika typer av priser, skumningspris eller penetrationspris (Schäder 1995, s.58). 

Även Noble and Gruca lyfter fram dessa strategier för att prissätta en ny produkt (Noble & 

Gruca, 1999, s.439). 

 

Ett skumningspris används för att lansera produkten och börjar med ett högt pris för att 

etablera en image av kvalitet och differentiera produkten mot konkurrenternas. Det höga 

priset gör att utvecklingskostnader kan täckas, tillverkningskapaciteten kan vara låg i början 

och efterfrågan kan begränsas. (Schäder 1995, s.59) Ytterligare fördelar med priset är att det 

är lättare att sänka ett högt pris än höja ett för lågt pris, en grund för kommande 

prissegmentering kan byggas och metoden är säker när priskänsligheten är okänd. (Schäder 

1995, s.60) 

Penetrationspris är tvärtemot skumningspriset långt från början. Det används när produkterna 

på marknaden är lika eller mycket lika och den lanserade produkten ska sticka ut. Det låga 

priset ska möjliggöra att snabbt få upp en stor marknadsandel, försäljningsvolym och då till 

följd en låg styckkostnad. Det passar att använda när priskänsligheten på marknaden är stor, 

när produktion i större skala kan innebära väsentliga besparingar, man vill tränga undan 

potentiella konkurrenter och produkten kan komma att accepteras av den stora mängden 

kunder. (Schäder 1995, s.60) 

Då nyhetsbranschen länge har erbjudit läsarna gratis nyheter på internet är det svårt att 

bedöma vilken/om någon av dessa prissättningsstrategier är möjlig att applicera på de nya 

betalväggarna som införs. Exempelvis blir penetrationsprissättning svår då det inte går att 

sätta ett lägre pris än gratis. Vi vill i denna studie få en bild av om någon av dessa strategier 

kan vara användbara för tidningsbranschen när de ska prissätta sina framtida betallösningar. 
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3.4 VÄRDESKAPANDE I JOURNALISTIKEN 

Det fundamentala problemet för tidningarna är inte teknikrelaterat, inte beroende på ett 

bristande medieintresse hos läsarna eller konkurrensen mellan de allt fler aktörerna på 

marknaden (Picard 2011, s.21). Problemet ligger enligt Robert G Picard (2011, s.22), 

internationellt framstående medieekonom, i journalistikens värde. Detta är något som vi i vår 

studie kommer undersöka vidare. Picard menar att genom att erbjuda journalistik som är 

användbar och av hög kvalitet måste värde skapas för läsarna så att de uppfattar materialet 

från nyhetsorganisationerna som värdefullt och viktigare än blåljusnyheterna från andra 

källor. Genom att göra enligt Picards förslag blir nyhetskonsumenterna mer villiga att ge av 

sin tid och pengar för att ta del av nyheterna. I vår studie är det av stor relevans att se huruvida 

Picards (2011, s.22) resonemang stämmer. Detta kommer vi göra genom att i vår enkät 

undersöka om vad som är värdeskapande för respondenterna.  

 

Fokus bör enligt Picard (2011, s.23) ligga på intressenterna och att skapa värde för dem då det 

idag är de som driver medieutvecklingen. Med intressenterna menar Picard (2011, s.23) 

framför allt läsare men även journalister, investerare, annonsörer och samhället i stort. 

Tidningarna måste tydligt kunna identifiera sitt erbjudande och på så sätt motivera 

anledningen till varför konsumenten ska spendera tid och pengar på deras produkt. Skillnaden 

mellan tidningens eget erbjudande och andras, och varför man anser sig bättre än andra bör 

tydliggöras så att kunden förstår vad som passar denne bäst. (Picard 2011, s.23) 

Picard (2011, s.24) menar att idag är det många aktörer som levererar liknande produkter och 

lösningar och att man måste utveckla unika erbjudanden för att överleva, det handlar alltså om 

att skilja sig från mängden. Långsiktigt gäller det att skapa ett bättre och annorlunda värde, 

inte imitera eller kopiera andra aktörer då det inte gör din egen produkt bättre än deras (Picard 

2011, s.24). Detta görs enligt Picard (2011, s.26) genom exklusivitet, fördjupning och 

specialisering inom vissa ämnen och bevakningsområden. I fråga 12 i vår enkät undersöker vi 

detta närmare för att försöka pröva Picards resonemang. 

Picard anger tre strategier som kan användas för att skapa värde för kunder: 

1. Leverera på konkurrenternas nivå till ett lägre pris 

2. Erbjud andra inslag än konkurrenterna och skapa på så sätt mervärde 

3. Leverera större värde till konsumenterna jämfört med konkurrenterna 

 

Dessa strategier går också att känna igen hos Porter (2001, s.70) som säger att i grunden finns 

det bara två sätt att skaffa sig en konkurrensmässig fördel. Det ena är att göra det 

konkurrenterna gör fast bättre, så man kan ta ett lägre pris eller visa på en högre kvalité för 

samma pris. Det andra sättet är att göra saker på ett annat sätt än konkurrenterna och på så sätt 

leverera ett unikt värde.  

 

Vad gäller de övriga intressenterna är journalisternas arbetsförhållanden av stor vikt för att 

kunna leverera en värdeskapande produkt (Picard, 2011, s.26). Även investerarna är en viktig 

grupp att ta hänsyn till, för dem kan värde skapas på olika sätt. En del investerare är 

intresserade av en tidning som går bra och visar god lönsamhet, men det finns även 

investerare som kan investera för att ta ett socialt ansvar accepterar därmed lägre lönsamhet 

för att deras värde ligger i annat. (Picard, 2011, s.27) För annonsörerna är det enligt Picard 

svårt att skapa samma värde som förut då man inte kan leverera en kostnadseffektiv 

masspublik längre utan måste istället försöka leverera en resultateffektiv nischpublik. Picard 

(2011, s.28) menar att annonsintäkterna troligtvis kommer att fortsätta sjunka framöver. 
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För att skapa ytterligare värde i tidningarnas innehåll menar Picard (2011, s.30) att 

tidningarna måste förnya sig för att öka det levererade värdet på de befintliga produkterna och 

skapa mervärde med nya slags produkter. Gör man inte det så kommer det medföra fortsatt 

negativa effekter för tidningarna. Förnyelsen skulle kunna bestå i att bredda utbudet till att 

erbjuda nyheter genom olika forum. Huruvida detta är värdeskapande ska vi undersöka vidare 

i vår studie. 

 

På grund av det stora antalet aktörer på marknaden och den enorma mängden material som 

läsarna idag översköljs med måste nyhetsorganisationerna enligt Picard (2011, s.36) börja 

arbeta på ett annat sätt än under senare delen av 1900-talet. Tidigare har produkterna hos 

väldigt många aktörer till stor del varit ofokuserade, försökt innehålla något för alla och täcka 

både nationell och internationell bevakning. För att bli konkurrenskraftig och skapa ett 

ekonomiskt värde måste tidningarna kunna utmärka sig från de andra och sticka ut. Picard 

(2011, s.36) menar att tidningarna måste fokusera och specialisera sig på ett visst område, 

exempelvis kan en tidning i ett område med många högskolor och universitet bli den bästa 

källan när det gäller utbildning och skolfrågor. Ett annat sätt är att bara fokusera på sitt 

geografiska område, som exempelvis VK och VF gör i Umeå. De finns lokaliserade i staden, 

vet vad som händer och rapporterar om händelser som på ett funktionellt och känslomässigt 

plan berör deras läsare. (Picard, 2011, s.36).  

 

Picards idéer stöds av Porter (2001, s.71-72) som säger att i och med internets framväxt 

konvergerar företagen effektivitetsmässigt och att det blivit svårare att försöka göra samma 

sak fast bättre. Istället menar Porter att lösningen är att nischa sig och på så sätt menar Porter 

och Picard att tidningarna kan positionera sig och skapa sig en betydelsefull plats på den 

enorma marknaden. Detta resonemang är något som stöds av George Albert Gladney i hans 

artikel från 1996. Hans studie visar att starkt lokalt täckande är något som lyfts fram som en 

av de viktigaste faktorerna hos både läsare och redaktörer (Gladney, 1996, s.327). Även 

Stefan Melesko (2013) och Kjell Carnbro (2013) belyste vikten av detta i våra miljöintervjuer. 

Vi anser därmed att vi har en tydlig motivering till att studera den här frågan, vilket vi 

kommer göra genom att undersöka hur konsumenter förhåller sig lokal- respektive 

rikstäckande press samt koppla detta till upplevt värde i journalistiken.  

 

Om journalistiken lägger största vikt vid att producera volym och hastighet till läsarna hävdar 

Picard (2011, s.38) att det resulterar i försämrat värde för läsarna. Som läsare vill de flesta 

läsa om sådant som påverkar ens eget liv och ger ökad förståelse för olika händelser. Picard 

(2011, s.38) liknar även journalistiken med jordbruk. I ett jordbruk ger en oförädlad produkt 

så som omalt vete ett mindre värde än den färdigbearbetade mjölpåsen som kan köpas i butik. 

På samma sätt är obearbetad information svår att på riktigt värdesätta för en läsare. Förstår 

läsaren information som inte förklaras, bearbetas eller tydliggörs? Picard (2011, s.38) menar 

genom sin liknelse att fokus bör flyttas från massproducerad information till genomarbetad 

kvalitetsjournalistik. Detta kommer vi att undersöka vidare i vår studie genom att titta på 

vilken typ av journalistik de medverkande föredrar.  

3.5 BETALNINGSVILJA  

Betalningsvilja är ett svårt begrepp att mäta. Många olika faktorer kan påverka viljan att 

betala för en vara, och många faktorer är känslomässiga och därför ännu svårare att mäta - 

särskilt i en kvantitativ studie. Vi anser ändå att det är en viktig aspekt i vår studie och ska 

därför försöka undersöka det så gott det går. Vi kommer att utreda det bland annat genom det 



~ 20 ~ 
 

upplevda värdet i journalistiken. Detta gör vi för att Picard (2011, s.22) hävdar att ett högt 

upplevt värde ger en kund motivering att investera mer tid och pengar i produkten, alltså 

skapa en vilja att betala. Ett problem som identifierats inom tidningsbranschen är att 

betalningsviljan sjunkit då de alla flesta nyheterna finns att tillgå gratis via de digitala 

kanalerna. Alström och Hedman (2002, s.57) uttryckte en förvåning 2002 om att inte fler 

prenumeranter övergått till de digitala kanalerna, och förklarade det med den kulturella 

faktorn, det finns en tradition av papperstidningsläsande i Sverige. Elva år senare kan vi se att 

deras föraningar var riktiga, prenumeranter har övergått till de alternativ som är gratis. 

 

Ett annat sätt är att undersöka faktorer som exempelvis H.I.Chyi gjorde i sin studie från 2012 

då hon studerat demografisk information, nyhetsintresse samt mediavanor för att utvärdera 

hur dessa faktorer påverkar betalningsviljan (Chyi,2012 s. 231). Demografisk information är 

till exempel ålder, kön och civilstånd (Nationalencyklopedin, 2012). I Chyis studie visar sig 

kön ha inverkan på huruvida vilja finns att betala för nyheter på internet. Även ålder har en 

påverkan liksom nyhetsintresset hos konsumenten. Utifrån ovanstående information kommer 

vi att använda oss av dessa faktorer för att undersöka betalningsviljan hos de medverkande i 

vår studie.  

3.6 SAMMANKOPPLANDE AV TEORIERNA 

I början av kapitlet visade vi en figur över hur vi tänkte oss att de valda teorierna överlappade 

varandra och kunde kopplas mot tidningsföretagen respektive nyhetskonsumenterna/läsarna. 

Efter att vi gått igenom teorierna djupare kan vi göra tydligare kopplingar sinsemellan, som 

kan ses i figuren nedan.  

I figuren på nästa sida så representerar den röda färgen främst tidningsföretagens perspektiv 

och den blåa färgen främst nyhetskonsumenternas perspektiv, medan den lila är målet för vår 

studie. I denna figur är alltså teorin kring branschstrukturen och substitut-komplement 

situationen främst kopplat till tidningsföretagens synvinkel, medan den demografiska 

informationen fås från nyhetsläsarna, och är inget som tidningsföretagen kan påverka.  

Informationen från dessa två olika områdena tror vi sedan påverkar de andra områdena på det 

sättet som pilarna indikerar, det är också så vi ämnar koppla samman dem i analysen. Till 

exempel påverkas prissättningsstrategierna av tidningsföretagens initiala utgångspunkter, där 

branschstrukturen finns med, men prissättningen beror också på kundernas betalningsvilja. 

Betalningsviljan beror i sin tur på nyhetskonsumenterna ålder, inkomst och liknande 

demografisk information, men också på hur nyhetskonsumenterna uppfattar nyheternas värde, 

alltså från teoriområdet värdeskapande journalistik. Genom att följa pilarna kan alltså olika 

samband fås fram.  

I vissa fall går vissa områden direkt ihop med varandra, men också genom andra 

teoriområden. Detta för att vi menar att det finns indirekta och direkta kopplingar. 

Tillexempel så påverkar branschstrukturområdet den slutliga affärsstrategin både direkt via 

hur denna struktur ser ut, men också via hur denna påverkar prissättningen och den 

värdeskapande journalistiken. 
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Figur 3. Förtydligande teorimodell (skapad av författarna, 2013) 
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KAP 4. PRAKTISK METOD 

I detta avsnitt kommer vi berätta om hur vårt praktiska arbete sett ut under studiens gång. Vi 

kommer att visa på hur vår arbetsprocess sett ut, berätta om våra förberedande 

miljöintervjuer, och vilken undersökningsmetod vi har valt att arbeta utifrån. Vi kommer även 

att presentera vårt urval, hur vår access sett ut, eventuella bortfall, samt hur enkäten 

utformats. Vidare följer vår berättelse om hur analysmetoden sett ut, följt av källkritik där vi 

redogör för faktorer som kunde ha gjorts annorlunda inför eventuella vidare studier inom 

ämnet. 

4.1 ARBETSPROCESSEN 

För att effektivisera vår arbetsprocess skapade vi en tidsplan i ett tidigt skede av studien. En 

tidsplan som fick revideras då och då på grund av oförutsägbara händelser. Till exempel var 

våra miljöintervjuobjekt bara tillgänglig vissa datum, våra enkäter tog längre tid att dela ut 

och samla in än vad vi planerat o.s.v. Vissa delar av arbetet fick flyttas om och skjutas lite på 

för att allt skulle hinnas med, men i slutändan blev det en bra arbetsordning. Vår slutliga 

arbetsprocess kan ses i schemat nedan: 
 

 

Tabell 2. Vår arbetsprocess (skapad av författarna, 2013) 

4.2 Undersökningsmetod  

Jan Trost (2012, s.23) skriver att syftet med studien ska vara avgörande för vilken 

undersökningsmetod man ska välja. Vi håller med Trost och kom utifrån vårt epistemologiska 

val, ontologiska val, studiens frågeställning och syfte fram till att en kvantitativ metod var att 

föredra. Detta styrks också av att vi valt en deduktiv forskningsansats. Då vi avser att mäta 

hur tidningsläsare värderar olika faktorer men också deras generella betalningsvilja tror vi att 

en enkät kan mäta detta på bästa sätt.  

 

En enkätstudie innebär också större replikerbarhet då frågorna är slutna och givna, vilket 

maximerar studiens reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2011, s. 171). Enkäter med 

slutna frågor är uteslutande det man tänker på när man pratar om kvantitativ 

undersökningsmetod. Men eftersom frågorna är slutna och det finns inget större utrymme för 

öppna svar blir tolkningsutrymmet mer begränsat och istället ligger fokus på att kvantifiera, 
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alltså mäta och kunna säga att så många procent av befolkningen tycker si eller så eller kunna 

visa hur en population värderar olika alternativ. (Trost, 2012, s. 23) 

 

En kvalitativ studie försöker istället gå på djupet och undersöka ett mindre antal individer för 

att istället verkligen förstå och kunna tolka resultatet i en djupare kontext. En kvalitativ 

undersökningsmetod hade kunnat passa bra för en liknande studie inom detta område, men då 

hade fokus istället legat på att förstå ett mindre antal nyhetskonsumenters tankar kring 

nyhetsvärderingen och betalningsviljan. Varför tänker de som de gör, varför värderar de vissa 

faktorer högre än andra o.s.v. Vi har istället varit intresserade av vilka faktorer som påverkar 

nyhetsvärderingen och betalningsviljan, varför en kvantitativ metod passat bättre. Eftersom 

tolkningsutrymmet är mer begränsat i och med de slutna frågorna utan möjlighet till spontana 

följdfrågor, har vi fått använda oss av teorierna för att kunna placera vår data i rätt 

sammanhang. En kvalitativ studie hade onekligen kunnat tillföra mycket, men vi tror att det är 

viktigt med en kvantitativ först för att kunna få en bild av tidningsbranschens förutsättningar 

och utmaningar sett från nyhetskonsumenternas sida. 

4.3 MILJÖINTERVJUER  

För att lägga en bra grund för vår studie och förbättra dess kvalitet valde vi att göra två 

miljöintervjuer bara en kort bit in i arbetet. Vi valde att göra dem just då för att vi ville ha tid 

på oss att läsa in oss i ämnet för att kunna ställa relevanta frågor. Vi ville inte heller vänta för 

länge då vi ville ha möjligheten att låta intervjuerna styra oss i vilken riktning vi ska fortsätta. 

De två som vi kontaktade, och till vår stora glädje fick intervjua, var Stefan Melesko och Kjell 

Carnbro.  

 

Stefan Melesko stötte vi snabbt på när vi i startskedet började läsa på eftersom han har skrivit 

många intressanta artiklar inom ämnet i bland annat medievärlden. Han är idag docent i 

medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har tidigare även varit 

annonsdirektör, försäljningschef och divisionschef (motsvarande vd) för Dagens Nyheter, vd 

för Saxon Förlags AB och Bonniers Affärsförlag Han har även haft många styrelseuppdrag 

för olika medieföretag och är även kolumnist/krönikör i olika tidningar. (Jönköping 

International Business School, 2013). 

Kjell Carnbro har tidigare arbetat som chefredaktör på Sundsvalls tidning i 20 år och som 

journalist i 40 år. Han är idag pensionerad men är fortfarande styrelseledamot i 

Tidningsutgivarna och Medieföretagen. Han agerar även som konsult åt Mediegruppen och 

föreläser inom ämnen som är besläktade med vårt. En högst relevant person inom branschen. 

(Mediegruppen, 2013). 

4.4 URVAL 

När vi först började fundera kring vårt urval tyckte vi det var givet att vi skulle välja alla 

vuxna i Sverige som vår population och dra vårt urval från det. Men efter att vi gjort våra 

miljöintervjuer och diskuterat frågan mer ingående insåg vi att det kanske inte vore optimalt, 

vilket också ledde till vårt beslut att begränsa oss. (Tagit bort meningen om att jämföra olika 

åldersgrupper) Vi avser att studera de som faktiskt har någon slags betalningsvilja för digitalt 

innehåll och dessutom möjlighet att genomföra sådana köp. Från våra miljöintervjuer blev vi 

tipsade om dagspresskollegiet som samlar information och statistik om Sveriges 

dagstidningar. Vi kunde se att de största förändringarna kring dagstidningarna skett i åldrarna 
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15-45 (Hedman, 2011, s.5). Detta resultat hade vi också förutspått i och med teorierna om 

generation Y, oftast definierat som personer födda från 1980 till nu, och utifrån vår egna 

situation. Denna generation har växt upp med tillgång till datorer, modern teknologi och varit 

med om omställningarna som internets intåg har inneburit. (Nusair et al, 2011, s.834) I och 

med det så kan man förvänta sig att denna grupp också reagerar kraftigare när 

papperstidningarna hotas av ett digitalt substitut.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter bedömer vi att personer över 45 år ofta har hunnit bygga upp 

ett stort nyhetsintresse vilket gjorde att vi till en början ville inkludera även dem i vår studie. I 

våra miljöintervjuer resonerade vi dock kring att äldre troligen har mer inrutade mönster och 

beteenden vilket innebär att de inte har samma förutsättningar som yngre vad gäller att 

anpassa sig till förändringar. Äldre personer kan antagligen av tradition redan bestämt sig för 

hur de ska ta till sig nyheter. Vi valde därför tillslut att exkludera dem från studien på grund 

av detta och att vi bestämde oss för att vi vill fokusera på framtiden, vilken de yngre i högre 

grad representerar. 

 

Vi gjorde utifrån allt detta en initial begränsning av vår population till att innebära svenska 

personer i åldrarna 15-45. Vi nöjde oss dock inte där. Efter resonemang med andra, mellan 

oss själva och genom att ta del av dagspresskollegiets statistik insåg vi att yngre ofta inte har 

samma nyhetsintresse. Detta kanske för att de inte blir lika påverkade av omvärldshändelser i 

och med avsaknad av jobb, egen familj och liknande. Vi insåg också efter att sett till oss 

själva, men också diskuterat med andra, insåg vi att de utan inkomst också har en sämre 

betalningsvilja. Studenter är antagligen mindre villiga att betala för en tidningsprenumeration, 

än någon som har en fast lön (trots studentrabatter). På grund av detta ansåg vi det ointressant 

att ta reda på betalningsviljan hos de i yngre åldrarna varför vi satte en undre gräns på 25 år. 

Vi insåg också till en början att det är orimligt att vi ska få en jämn spridning över hela 

Sverige då vi själva befinner oss i Umeå utan några större medel att sprida vår enkät 

nationellt. Detta ändrades dock när vi övergick från en fysisk enkät till en internetenkät. Vår 

slutliga population som vi ämnar kunna säga något om blir således personer i åldrarna 25 - 45 

från olika ställen i Sverige. Vilket innebär en population på dryg 2,5 miljoner människor. 

Skulle vi valt att avgränsa oss till Västerbotten skulle det innebära en population på drygt 64 

tusen människor. (SCB, 2013) 

 

På grund av att vi behövde ett sätt att snabbt sprida våra internetenkäter valde vi att göra detta 

till vänner, bekanta och deras bekanta via Facebook. Detta var ett effektivt sätt att dela ut 

enkäterna då vi kunde skicka till många på samma gång utan att ens behöva deras privata 

mailadresser. Detta var givetvis ett bekvämlighetsurval för oss, samt till viss del även ett 

snöbollsurval eftersom en del av våra vänner delade enkäten vidare (Bryman 2011, s.195-

196). Ett bekvämlighetsurval är betydligt sämre jämfört med exempelvis ett sannolikhetsurval 

då det inte blir lika representativt för populationen, men på grund av vår knappa tid och ett 

misslyckat försök att dela ut pappersenkäter var det detta val det som kvarstod.  

4.5 ACCESS 

När vi inledningsvis började med att dela ut vår enkät i Umeå bestod vårt accessproblem 

främst i att nå personer i den önskade åldersgruppen och sedan få dem att svara på enkäten. 

Detta problem visade sig vara betydligt svårare än vad vi trott då vi hade problem med att få 

någon alls att vilja ta tiden till att svara. Vi övergav snabbt vår fysiska enkät och förde in den 

som en internetenkät istället. Detta medförde att vi kunde nå personer i vår önskade 

åldersgrupp relativt enkelt via mail och Facebook. Vi använde oss då av våra egna kontakter, 
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vänner och familj runt om i Sverige. Även våra vänner och familj hjälpte till med att dela 

enkäten till deras vänner vilket förbättrade vår access.  

4.6 ENKÄTEN 

Vi bestämde oss tidigt för samla in vår data med hjälp av enkäter. Vi tog också ett tidigt beslut 

att försöka dela ut enkäterna i Umeås centrum via ett bekvämlighetsurval, där vi tänkte dela ut 

enkäten till förbipasserande. Vi var medvetna om att detta sätt kan vara svårt, då folk ofta 

befinner sig i stadskärnan för att uträtta ett ärende och därmed är stressade och på språng. Ett 

annat problem som vi också vara oroliga för var att bli misstagna för säljare eller värvare 

vilket skulle minska folks benägenhet att lyssna på oss. Väl medvetna om dessa problem 

trodde vi dock att vi skulle kunna överkomma dem genom att vara tydliga och personliga i 

utdelningen av enkäten, se till att ha enkla och lättförstådda frågor och motivera 

respondenterna med en utlottning av biobiljetter om man svarade. Vi tänkte också på att 

bevara anonymiteten för respondenterna för att de inte skulle neka på grund av detta.  

 

Med dessa tankar nära till hands gick vi vidare med att utforma enkäten. 

4.6.1 ENKÄTENS KOPPLING TILL TEORIN 

På grund av vår deduktiva forskningsansats vill vi med vår studie kunna verifiera eller 

falsifiera våra teorier, därför gällde det att ha dessa i åtanke och se till att skapa en tydlig 

koppling mellan enkätfrågorna och våra valda teorier. Vi ville täcka in våra teoriområden med 

så få och så enkla frågor som möjligt. Till exempel valde vi att undersöka värdeskapandet 

genom en flervalsfråga där de fick värdera olika faktorer. För att kunna undersöka 

betalningsviljan och vilka betalningsmodeller som föredrogs valde vi en mer direkt 

frågeställning. Branschstrukturens koppling kan vara svårare att se, men den är mer ett stöd 

för de andra teorierna men täcks också in i viss mån i och med att vi mätte respondenternas 

användningsfrekvens för de olika kanalerna.  

 

Tabellen nedan ger en sammanfattande bild över hur vi tänkt oss att frågorna kan ge kopplas 

samman till de olika områdena. 

 

Teoriområde Frågor, nr 

Branschstruktur 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Prissättning 11, 12, 13 ,14 

Värdeskapande journalistik 6, 7, 11, 12 

Betalningsvilja 13, 14 

Demografisk information 1, 2, 3, 4, 5 
                   Tabell 3. Enkätfrågornas kopplingar till teorin 

4.6.2 ENKÄTENS UTFORMNING 

Vi såg givetvis till att enkäten förklarade att alla respondenter var anonyma och att de inte 

kunde kopplas ihop med sina svar, vi förklarade varför vi gjorde vår studie och såg till att vara 

ödmjuka och tacksamma för de som valde att lägga några minuter på att bidra till vår studie. 

 

Det svåraste och mest krävande arbetet med enkäten var att försöka åstadkomma så enkla 

frågor som möjligt, men som ändå kunde mäta rätt saker. Genom att ta del av olika metod- 
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och enkätböcker så som Enkätboken av Jan Trost (2012) förstod vi att utformningen av en 

enkät inte är något lätt arbete, det krävs att man har en plan och en tydlig tanke om vad man 

vill studera. Vi förstod också att det är viktigt att ha en enhetlig struktur på enkäten för att 

underlätta för respondenten. Av samma anledning kan det också vara smart att börja med de 

mer lättbesvarade frågorna för att respondenten ska få en chans att komma in i enkäten.   

 

Med fräsch kunskap var det bara att sätta igång med att konstruera frågorna. Vi gjorde många 

utkast och justeringar internt då vi snabbt kunde identifiera frågor som vi råkat vinkla, lagt 

dubbla frågor i, eller liknande problem. Något som kunde skapa viss förvirring var att vi 

blandade öppna och slutna frågor, men fördelen med att låta respondenten kunna komplettera 

svaren med egna alternativ övervägde problemet med en viss inkonsekvens i 

svarsalternativen.  

 

Efter att vi gjort ett utkast vi kände oss nöjd med testade vi enkäten på ett antal personer. Vi 

fick synpunkter och kunde själva se vad de hade svårigheter med eftersom vi satt med när de 

provade att fylla i enkäten. Detta pågick i ett antal vändor innan vi kände oss nöjda med 

enkätens utformning. Från detta kunde vi också se hur lång tid enkäten tog att fylla i för att 

kunna använda detta som argument till de slutliga respondenterna, denna tid var ca 4-7 

minuter. 

 

Som exempel på hur enkäten förändras kan vi först nämna fråga sju som från början såg ut så 

här: 
 

7. Rangordna från 1- 4 hur du föredrar att läsa dina nyheter? (Där 1 är föredrar 

minst och 4 är föredrar mest.)  

__ via Papperstidning 

__ via Dator 

__ via Läsplatta 

__ via Mobiltelefon    

Figur 4. Tidig version av enkätfråga nr. 7 

 

Där vi tänkte oss att respondenterna skulle fylla i en siffra framför varje alternativ och 

använda sig av alla siffror så att inget alternativ fick samma siffra. Så föll det verkligen inte 

ut. Vi ändrade initialt till att ha alla alternativ 1-4 framför varje alternativ och istället be 

respondenten ringa in det alternativ som stämde bäst överrens. Det funkade inte heller riktigt 

som vi tänkt. Vi insåg att respondenterna blev förvirrade då denna fråga var utformad på ett 

annat sätt än frågorna runt omkring som hade olika svarsalternativ, varför vi övergick till en 

utformning som liknade dessa; 
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7. Rangordna från 1- 4 hur du föredrar att läsa dina nyheter genom att markera 

för de olika alternativen. (Där 1 är föredrar minst och 4 är föredrar mest.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Slutgiltig version av enkätfråga nr. 7 

 

En annan fråga vi också ändrade till det bättre var frågorna som berörde betalningsviljor och 

betalningsmodellerna. Från början bad vi bara respondenten att ange hur mycket den skulle 

kunna tänka sig betala för respektive kanal. Föga förvånande fick vi väldigt många 0 

kr/månad svar för de digitala kanalerna, antagligen eftersom de är gratis idag. Vi formulerade 

därför om frågan och inledde frågan med denna text: 
 

14. Anta att din favorittidning inte längre finns att ta del av gratis någonstans (tryckt 

eller digitalt) och att du nu kommer bli tvungen att betala för att få ta del av 

nyheter oavsett om du gjort det innan eller inte. 
  

Detta gjorde vi för att undvika att folk i för stor utsträckning jämförde frågan med den 

rådande situationen på nyhetsmarknaden.  

 

Fråga 12 som berörde de olika betalningsmodellerna utformade vi genom att utgå från Chyis 

definitioner och justera dessa utifrån från den kunskap vi samlat på oss under arbetets gång 

om hur svenska tidningar försökt införa betalningsmodeller. De olika betalningsmodellerna 

går att ta del av i fråga 12 i Bilaga 1. Enkäten. I samma bilaga kan du ta del av alla våra 

enkätfrågar för att få en utförligare bild över hur enkäten var utformad. 

4.6.3 DISTRIBUTION AV ENKÄTEN  

Vi inledde distributionen av enkäten i Umeås centrum genom att fråga förbipasserande 

personer som såg ut att vara inom rätt åldersgrupp (25-45 år) om de kunde tänka sig svara på 

enkäten. Vi blev initialt nekade av väldigt många, då vi inte hann förklara att det var en kort 

tidsansträngning och att vi var från universitetet innan de hann säga nej. Vi bytte därför plats 

och gick istället till lugnare miljöer, så som Umeås Stadsbibliotek och busscentralen. Här var 

det lättare att få folk att svara, även om det var svårt att hitta tillräckligt många inom den 

angivna åldersgruppen. Efter en dags försök insåg vi att vi var tvungna att tänka om. Vi hade 

inte tillräckligt med access till denna åldersgrupp i centrum, då de som hade tid oftast var 

äldre eller yngre. 

 

Vi insåg att det bästa alternativet vi hade för att snabbt kunna få in tillräckligt med svar var en 

internetenkät. Vi överförde enkelt vår enkät till google forms (formulärverktyg från google) 

och började distribuerade den via de tillgängliga digitala kanalerna vi hade till vårt 

förfogande. Vi försökte initialt, men fick nej med att få tidningar att publicera undersökningen 

i sina digitala flöden för att maximera antalet svar, då vi trodde de hade en större access till 

Via: 1. Föredrar minst 2 3 4. Föredrar mest 

Papperstidning     

Dator     

Mobiltelefon     

Läsplatta     
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den önskade populationen. Vi förlitade därför oss på våra egna kanaler samt bad våra vänner 

att via snöbollsurval försöka länka vidare enkäten till personer som kunde tänkas vara en del 

av den valda populationen. 

 

 

4.6.4 BEARBETNING AV ENKÄTSVAREN  

I och med att majoriteten av våra svar kom in digitalt och google forms lagrar insamlad data 

så att den enkelt kan föras över till Excel så hade vi inga större problem med att samla vår 

data, eller tidskrävande arbete i att mata in den manuellt. En annan fördel med övergången till 

en internetenkät är att den säger till om respondenten missat något svar och hindrar den att gå 

vidare förrän det är korrekt ifyllt, det går inte heller att fylla i flera svarsalternativ om endast 

ett ska fyllas i. Databearbetningen skedde främst i programmet Excel där vi tog fram tabeller 

och diagram över våra resultat.  

För de lite mer avancerade sambandsanalyserna så som regressionsanalyserna och 

korstabellerna använde vi oss av statistikprogrammet Minitab, som vi lärde känna under vår 

statistikkurs. Hur vi gjort dessa analyser beskriver vi mer utförligt i och med att resultatet 

presenteras i kapitel 5.  

4.7 BORTFALL 

I vår studie har vi haft olika typer av bortfall. Till att börja med mötte vi en hel del som sa nej 

på grund av tidsbrist eller/och ointresse, antagligen för att vi blev misstagna för säljare innan 

vi hann förklara vårt syfte. Vi fick in 19 stycken pappersenkäter av de ca 50 vi frågade.  

 

På grund av denna låga svarsfrekvens övergick vi till en internetenkät, då vi tänkte att när en 

respondent sitter hemma framför datorn har den ofta mer tid och vilja att svara på en enkät 

jämfört med när personen är på en shoppingrunda i centrum. Vi distribuerade internetenkäten 

på två olika sätt, via direktkontakt och via våra och kompisars sociala flöden. Direktkontakten 

bestod av mail och facebook-meddelande. Vi skickade ut till ca 100 stycken personer totalt på 

detta sätt. För att komplettera detta publicerade vi också länken till enkäten som en 

”statusuppdatering” för att få in fler svar. Från vår internetenkät fick vi in 132 stycken svar. I 

och med att vår enkät spreds vidare av andra är det omöjligt av oss att estimera en 

svarsfrekvens, då vi inte vet hur många som tog del av länken via de sociala flödena. Jämför 

vi antal svar med våra direktutskick, så har vi faktiskt fått in fler svar än utskickade mail och 

meddelanden, vilket måste anses vara ett godkänt resultat. Att så många valde att svara beror 

troligvis på att vi känner de vi skickade enkäten till och att de därför har en annan motivation 

att ta sig tid för att fylla i vår enkät. Vårt externa bortfall, alltså de som förfrågades men inte 

ville svara, kan vi alltså tyvärr inte ge ett exakt svar på enligt resonemanget ovan. 

 

Vi hade också interna bortfall, alltså problematik med de besvarade enkäterna. Den första 

typen av interna bortfall var att vi hade vissa enkäter som var felaktigt ifyllda, antingen på 

grund av missförstånd eller att respondenterna missade någon fråga, ofta handlade det om 

delfrågor som inte var ifyllda. Detta förekom bara i den fysiska enkäten, då enkäten på 

internet säger till om man fyllt i något fel eller missat något. Vi hade fyra stycken enkäter som 

vi blev tvungna att plocka bort på grund av denna typ av fel. Missförstånd eller en ovilja att 

besvara vissa frågor kan också ha inträffat digitalt, men de kan ha valt att strunta i att fylla i 

resten av enkäten istället för att fortsätta, ett bortfall som vi inte kan veta om. 
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Vi råkade också ut för ett mindre problematiskt fel, nämligen övertäckning. Vi hade begränsat 

oss till att undersöka personer i åldrarna 25-45 i vår studie. När vi delade ut enkäter 

personligen kunde vi kontrollera att respondenten i fråga var i rätt ålderskategori, men digitalt 

kunde vi inte sätta denna begränsning. Vi försökte vara tydliga med att vi var intresserade av 

personer inom åldersgruppen 25-45 när vi delade ut internetenkäten, trots detta fick vi ändå in 

39 stycken enkäter utanför denna region. Dessa enkäter fick vi plocka bort innan vi 

sammanställde vår data. 

 

Sammanfattningsvis bad vi alltså ca 50 stycken fylla i vår pappersenkät och ca 100 stycken 

via direkt kontakt att fylla i vår internetenkät (men också flera tog del av enkäten via allmänna 

”delningar”). Av dessa fick vi in 151 stycken svar, 19 via pappersenkäter och 132 via internet. 

Av dessa fick 4 enkäter plockas bort på grund av internt bortfall och 39 stycken på grund av 

övertäckning. 

4.8 ANALYSMETOD 

Vår analys har mycket gått ut på att hitta samband och tendenser i vårt resultat (data). Det var 

alltså viktigt för oss att se till att ha gjort en utförlig sammanställning av datan för att kunna 

ha så mycket som möjligt att utgå ifrån inför analysen. Förutom att sammanställa vår data i 

tabeller och diagram gjorda i Excel, utförde vi också mer avancerade tester via 

statistikprogrammet Minitab. Detta program har främst används för att testa för olika samband 

och vi har då valt att använda oss av främst två metoder, nämligen regressionsanalyser och 

korstabeller.  

 

En regressionsanalys innebär kort att man antar att observerad data går att beskrivas med en 

funktion, och målet är att hitta en funktion av förklarande variabler som kan beskriva 

variationen i den beroende variabeln så bra som möjligt. Regressionsanalysen hjälper också 

till att då analysera vilka variabler som kan hjälpa till i förklaringen av variationen i den 

beroende variabeln, genom att tala om deras förklaringsgrad och om deras påverkan är 

signifikant. (Alm & Britton, 2008, s.422) I alla våra analyser kommer de olika 

betalningsviljorna vara de beroende variablerna. Detta då vi utgår från att betalningsviljan 

påverkas av demografiska faktorer, nyhetsintresse, hur man värderar olika nyhetskanaler och 

nyhetsfaktorer.  

 

Korstabeller är ett sätt att visa fördelningen på vanligtvis ordinal eller nominal data. Det är ett 

sätt att ställa upp kategorier mot varandra för att tydliggöra resultaten. Ett sätt att testa dessa 

fördelningar som tydliggörs i korstabeller är via ett så kallat Chi-två-test, som kan statistiskt 

säkerställa fördelningarna. (Alm & Britton, 2008, s.321) Vi har dock valt bort detta test då vi 

genom korstabellerna enbart velat visa på tendenser och ställa olika grupper mot varandra. På 

grund av vårt låga antal i vissa grupper hade det dessutom blivit svårt att få tillräcklig stor 

signifikans i testet. 

 

Utifrån den insamlade datan gick vi därefter tillbaka till våra teoretiska huvudrubriker och 

försökte passa in rätt data till rätt område. Vi ville på detta sätt se om teorierna gick att 

använda till att förklara och tydliggöra problematiken inom ämnesområdet. Initialt 

analyserade vi varje område var för sig för att tydliggöra men också se till att vi inte kopplade 

in för mycket för snabbt och på så sätt förlorade objektiviteten. Efter denna initiala analys 

letade vi efter knytpunkter mellan områdena och kopplade på detta sätt samman dem med 

varandra. Utifrån sammankopplingarna kunde vi se ännu tydligare tendenser och 
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användningsområden för de valda teorierna. Det var också från denna analys vår 

slutdiskussion tog fart och från detta kunde vi också generera svar till vår 

problemformulering.  

 

Genom att koppla samman teorin och empirin på detta sätt kunde vi undersöka 

teoriområdenas lämplighet för problemet, men också lyfta diskussionen till mer generella 

resonemang för branschen och forskningen. 

4.9 METODKRITIK 

Vi bedömer att trovärdigheten i vår studie är god med tanke på studiens omfattning i tid och 

resurser. Vi hade med mer tid kunnat göra vår undersökning än mer trovärdig då vi hade 

kunnat vänta in fler svar på enkäten samt låtit även andra delar av arbetet, exempelvis 

teorisökandet, ta mer tid och på det sättet bli ännu bättre. Annat som hade kunnat göras 

annorlunda med mer tid och resurser hade varit att göra urvalet enligt ett sannolikhetsurval 

istället för som nu, ett bekvämlighetsurval.  

 

Något som kan kritiseras med vår studie kan vara att vi inte haft insyn i hur de svarande 

upplevde enkäten och hur uppriktigt de svarade, och vi har heller inte haft möjlighet att svara 

på eventuella frågor på grund av att enkäten var en internetenkät. Vi anser dock att vi har 

minimerat detta problem så gott vi kunnat i och med att vi utformade enkäten i så många steg 

och efter så många olika personers feedback. Ett annat problem med att dela ut enkäterna via 

internet kan vara att vi får en skevhet i våra svar. Eftersom vissa frågor ämnade undersöka 

användandet av digitala kanaler för att ta del av nyheter kan det vara så att de som vi fått tag 

på att svara via vår enkät är flitigare användare av internet än om vi hade haft ett renodlat 

sannolikhetsurval. Detta påverkar vår generaliserbarhet negativt, och gör det svårt för oss att 

uttala oss om hela populationen. 

 

Något annat som kan kritiseras är att vi inte fick en jämn åldersfördelning inom vårt urval 

utan väldigt många var närmare 25 än 45. Vi fick även en ojämn inkomstfördelning med en 

stor andel som tjänade under 10 000 kr/månad. Detta är något som vi inte förutsåg men vi 

anser ändå att det inte försämrar studiens betydelse på ett allvarligt sätt eftersom vi från början 

velat undersöka främst ungas beteende och åsikter. Hade det istället visat sig att vi fått en för 

stor andel som är över 45 år hade effekten på studien varit allvarligare då det hade fört studien 

mer ifrån dess syfte. Dock hade det absolut bästa varit om vi hade haft fler svarande som var 

jämnt representerade över alla åldrar i vårt urvalsspann. På det sättet hade vi på ett säkert sätt 

kunna dra slutsatser över alla åldrars beteende och jämföra dem mot varandra. I dagsläget kan 

vi inte göra det på exempelvis de som är äldst (40-45)  då de är för få gentemot de som är 

yngst (25-29). Detta innebär en risk och en begränsning i de slutsatser som går att dra.  

En detalj som vi uppmärksammat i arbetets slutskede är att fråga 12 i enkäten hade kunnat 

formuleras på ett bättre sätt. Hade vi haft möjligheten att göra om det så hade vi delat upp den 

i 3 delar, en för papperstidning, en för digitalt och en för mobil så att vi hade kunnat få fram 

hur de olika faktorernas betydelse skiljer sig åt för de olika kanalerna.  
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KAP 5. RESULTAT 

I denna del kommer vi att redovisa de resultat som vi nått fram till genom vår 

enkätundersökning. Detta kapitel kommer fungera som en informativ och tydlig grund för 

följande analyskapitel. Inledningsvis kommer vi presentera de allmänna resultaten, så som 

köns och åldersfördelning, för att senare gå vidare med de mer specifika resultaten för vår 

studie. Resultaten kommer till största del tydliggöras med hjälp av diagram och tillhörande 

förklaringar. Slutligen kommer vi i detta kapitel presentera hur olika resultat statistiskt kan 

kopplas/påverkas av varandra.  

5.1 DEMOGRAFISK INFORMATION 

Med de allmänna resultaten menar vi grundläggande information så som åldersfördelning, 

könsfördelning och inkomstfördelning hos våra respondenter. Denna information syftar till att 

ge en bild av vilka som svarat på vår enkät och visa på om fördelningen är jämn eller om vi 

exempelvis skulle ha råkat fånga alltför många inom en mindre grupp, exempelvis en viss 

ålderskategori som inte var önskad. Då vår enkätundersökning gick från att vara en fysisk 

enkät till en internetenkät har våra förutsättningar förändrats. Istället för att slumpvis dela ut 

enkäten till vem som helst, har vi delat den till vänner, bekanta och deras bekanta på 

Facebook vilket skulle kunna leda till en ojämn fördelning. Vidare följer våra grafer som visar 

på hur fördelningen i våra svar ser ut. 

 

När det gäller könsfördelningen visade den sig vara mycket jämnt fördelad då 54 män och 53 

kvinnor svarade på vår enkät. Detta är en betydligt jämnare fördelning än vad vi trodde när vi 

skickade ut enkäten. Det jämna utfallet kan delvis bero på att vi själva är en man och en 

kvinna och har skickat ut till varsin stor del vänner, varpå vi kanske lyckats täcka upp en 

nästan lika stor del män som kvinnor. 

 

 
Figur 6. Åldersfördelning 

 

Vad gäller åldersfördelningen så kan vi konstatera att vi inte fått en särskilt jämn fördelning 

över spannet vi valt att fokusera på (25 år - 45år). Det är en betydligt större del som är mellan 

25 år och 35 år, ca 80 %, än mellan 35 och 45 år. Detta beror troligtvis på att vi själva är i den 

åldern och har skickat ut till våra bekanta och många av dem är i vår egen ålder. Vi ser dock 

inte nödvändigtvis detta som något negativt då studiens syfte är att söka svar för framtiden 

och de unga faktiskt i större utsträckning representerar framtiden än de äldre gör.                   
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Figur 7. Inkomstfördelning 

 

Inkomstfördelningen hos våra respondenter är inte särskilt jämn. Så mycket som 35 % av de 

svarande har en inkomst under 10 000 varpå vi kan dra slutsatsen att den andelen svarande är 

studerande. Detta kan vara ett problem då vårt mål var att nå främst de som arbetar, vilket bör 

innebära en högre inkomst och därmed har större möjlighet att betala för nyhetskonsumtion. 

Troligtvis har vi båda ansett att “en liten andel studenter är ok” och på varsitt håll skickat ut 

till en del studenter som tillsammans i slutändan blev ganska många. Att andelen som tjänar 

mellan 20 000 och 30 000 också är stor, ca 26 %, var väntat då många i vår målgrupp är unga 

och troligtvis arbetar på sin första eller andra tjänst som ofta lönemässigt ligger i det 

intervallet.  

5.2 NYHETSINTRESSE  

 
Figur 8. Diagram över respondenternas nyhetsvanor 
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Grafen ovan visar hur ofta våra respondenter konsumerar nyheter idag via de olika kanalerna. 

Det framgår tydligt att många, ca 56 %, tar del av nyheter flera gånger dagligen via sin dator. 

Även via mobilen är det många, ca 46 %, som tar del av nyheter flera gånger dagligen. Det är 

också väldigt få som aldrig tar del av nyheterna via datorn, bara drygt 2 %. Om vi jämför 

dessa siffror mot siffrorna som gäller papperstidningen så verkar läsarna även använda 

papperstidningen, men mer sällan. De flesta läser papperstidningen mindre än en gång per 

vecka (30 %) eller 2-6 gånger per vecka (30 %). Läsplattan är den kanal som minst antal 

svarande använder. Hela 59 % läser aldrig sina nyheter via en läsplatta.  

 

 
Figur 9. Rangordning av nyhetskanaler 

 

Vi ställde även frågan om hur de svarande 

föredrar att ta del av sina nyheter. De allra 

flesta, drygt 51 %, föredrar papperstidningen. 

Det är även få som anger att de föredrar 

papperstidningen minst, endast 10 %. Datorn 

föredras mest efter papperstidningen av 27 % 

av de svarande. Tydligt är även att läsplattan 

föredras minst av alla kanalerna, drygt 37 % 

anger att de föredrar läsplattan minst och 

endast 11 % föredrar läsplattan mest.  

             Figur 10. Vilken kanal föredras mest av flest? 

5.3 PRENUMERATION 

I enkäten frågade vi om respondenterna 

prenumererar på någon tidning idag, 

papperstidning eller digitalt. Ovan syns 

resultatet på hur de svarade. De flesta, 60 

% prenumererade inte på någon tidning 

varken digitalt eller i pappersform. 40 % 

svarade att de prenumererar. Vidare 

kommer vi presentera vilka tidningar som 

de svarande betalar för i dagsläget. 

Figur 11. Prenumererar du idag? 
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Tidningar som prenumereras på: Antal prenumeranter 

Rikstäckande dagstidningar 20 

Lokala dagstidningar 17 

Teknik 6 

Kvällstidningar 4 

Kultur 1 

Samhällsfördjupande 1 

Hälsa  1 

Tabell 3. Respondenternas tidningsprenumerationer 

 

Vi frågade respondenterna om de prenumererar på någon tidning idag och i så fall vilken eller 

vilka tidningar. Tabellen ovan visar vilken sorts tidningar som respondenterna prenumererade 

på i störst utsträckning. Genom att observera vilka tidningar som förekommer ofta kan vi se 

att de rikstäckande dagstidningarna hade många prenumeranter, likaså de lokala 

dagstidningarna. Några prenumererade även på ämnesspecifika tidningar, dock hade ingen av 

dessa tidningar många prenumeranter i vår studie utan endast enstaka på varje tidning. Enligt 

vår undersökning hade de rikstäckande tidningarna några fler prenumeranter än de lokala, 

vilket eventuellt kan påverkas av att ganska många svarande i studien bor i Stockholm som ju 

har de rikstäckande dagstidningarna som lokaltidningar.  

 

 
Figur 12. Anledningar till att sluta prenumerera 

 

De som svarade nej på frågan om de prenumererar idag, frågade vi vidare om de prenumererat 

tidigare, vilket 52 stycken hade. Dessa frågade vi av vilka anledningar de slutat prenumerera, 

ett resultat som presenteras ovan. Priset är den största anledningen enligt 46 % och att man tar 

del av nyheterna på annat sätt enligt nästan 35 %.  
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5.4 FAKTORERS PÅVERKAN PÅ BETALNINGSVILJAN 

Vi undersökte hur olika faktorer påverkade de svarandes vilja att betala för nyheter, vilket kan 

ses i bilaga 4. Det visade sig att trovärdig journalistik var överlägset viktigast för de svarande. 

Hela 96 % angav att det var en viktig faktor. Utöver detta visade sig fördjupande reportage, 

lokala nyheter och brett innehåll vara betydande för betalningsviljan. De andra faktorerna fick 

mer spridda svar och är därför lite svårare att säga si eller så om. Vidare följer en förenklande 

bild där vår redogörelse kring faktorernas betydelse fortsätter. 

 

 
Figur 13. Faktorers påverkan på betalningsviljan 

 

För att förenkla har vi här ovan fört samman svarsalternativ 4 och 5 med varandra och 

alternativ 1 och 2 med varandra för att få en enklare bild av åt vilket håll svaren lutar, stor 

påverkan eller liten påverkan. Genom detta kan vi enkelt se att samtliga faktorer har påverkan 

på betalningsviljan men att fördjupande reportage, minutfärska nyheter, lokala nyheter, 

trovärdig journalistik, brett innehåll och specifikt innehåll har mer betydelse. Ämnesspecifika 

bilagor och valmöjlighet är de faktorer som verkar påverka minst.  
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5.5 PRENUMERANTERPREFERENSER KOPPLAT TILL 
BETALNINGSVILJA 

Prenumerantpreferenser idag jämfört med 
betalningsvilja 

Betalningsvilja för 
papperstidning       

(kr/månad) 

Betalningsvilja för 
digital 

prenumeration 
(kr/månad) 

Betalningsvilja 
för Nyhets-app 

(kr/månad) 

Prenumererar på 
Papperstidning 

Medelvärde 176 64 45 

Median 150 50 10 

Prenumerar på 
PDF-tidning 

Medelvärde 250 100 92 

Median 200 50 50 

Prenumerar på      
Nyhets-app 

Medelvärde 238 89 40 

Median 225 100 38 

Ej prenumeranter 
Medelvärde 132 63 54 

Median 100 50 20 

Alla 
respondenter 

Medelvärde 151 64 38 

Median 100 50 20 

Tabell 3. Prenumerantpreferenser idag jämfört med betalningsvilja 

För att kunna få en tydlig bild över respondenternas betalningsvilja har vi bett de svara på hur 

mycket de skulle kunna tänka sig att betala för tre olika alternativ. Här ovan har vi valt att 

kategorisera svaren utifrån om de prenumererade idag, och vilken sorts prenumeration de 

hade kopplat till betalningsviljan för de olika alternativen. Vi har valt att redovisa både deras 

uttryckta betalningsvilja i medelvärde och medianvärde. Detta för att i ett mindre urval kan ett 

extremt värde påverka medelvärdet i stor utsträckning medan medianen är mer robust. 

Medianen kan dock också feltolka värden varför det är bra att kunna jämföra de båda med 

varandra.  

 

Det vi kan se är att de som redan prenumererar idag verkar ha en högre betalningsvilja för alla 

de olika alternativen jämfört med de som inte prenumererar. Skillnaden är inte så stor, men 

den finns. Till exempel kan papperstidnings-prenumeranter i genomsnitt tänka sig betala 176 

kr per månad för att prenumerera på en papperstidning, medan icke-prenumeranterna bara vill 

betala 132 kr per månad i genomsnitt. Det kan vara svårt att säga något om de två 

kategorierna nyhets-app och PDF-tidning då det bara var 6 respektive 3 respondenter som 

prenumererade på de alternativen. Men vi ser att de båda kategorierna har högre 

betalningsvilja för alla alternativen jämfört med papperstidnings-prenumeranter och icke-

prenumeranter.  
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5.6 UPPSKATTAD ANVÄNDNING AV OLIKA BETALMODELLER 

Figur 14. Uppskattad användning av olika betalningsmodeller 

För att kunna ge en rekommendation till tidningshusen hur de bör prissätta eller snarare 

modellera sina produkter valde vi att fråga en fråga om hur troligt det var att respondenterna 

skulle använda sig av olika betalningsmodeller. Vi ville se till att alla faktiskt tog ställning till 

att de måste betala för något, och formulerade därmed frågan utifrån det syftet. Svaren vi fick 

kan ses i diagrammet ovan där vi bland annat såg att modell A (som innebär en prenumeration 

där allt ingår, papperstidning och allt digitalt innehåll via alla kanaler) verkade föredras av 

flest då det alternativet fick flest antal svar som sa att det var väldigt troligt att de skulle betala 

för en sådan modell (24 stycken). Därefter ser vi att modell B, digital prenumeration och 

modell D, nyhets-app fick flest sådana svar (14 respektive 12 stycken). Modell C och E fick 

betydligt färre sådana svar (3 respektive 4 stycken). Dessa modeller attraherar alltså färre, 

men samtidigt finns det några som säger sig skulle vilja använda dessa betalmodeller. Det kan 

alltså ändå finnas en motivering till att använda sig utav dem då det innebär fler 

valmöjligheter, vilket var en högt värderad faktor enligt tidigare fråga, mer om detta i 

analysen. 

5.7 SAMBANDSANALYSER 

Kommande datasammanställning är gjord med statistikprogrammet Minitab. Vi har använt 

oss av regressionsanalyser och korstabeller vilket förklaras utförligare i avsnitt 4.8 

Analysmetod. 

5.7.1 INKOMST  

Vi började med att testa en av våra demografiska faktorer, nämligen inkomst gentemot 

betalningsviljan för endast papperstidning. Där vi på förhand trodde att inkomsten skulle 

kunna förklara betalningsviljan till en ganska hög grad, då det känns logiskt att ju mer pengar 

man har, desto mer kan man tänkas spendera. Inför regressionsanalyser sätter man upp sina 
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hypoteser som man ämnar testar. Oftast sätts nollhypotesen så som att det inte finns något 

samband mellan variablerna, medan alternativhypotesen sätts så att det finns ett samband. 

Regressionsanalysen går du ut på att kunna säga om vi kan förkasta nollhypotesen i förmån 

för alternativhypotesen.     

 

H0: Inget samband mellan variablerna. 

Ha: Det finns ett samband mellan variablerna. 

 
Regression Analysis: a) Endast papperstidning, kr / versus Inkomst? 
The regression equation is 

a) Endast papperstidning, kr / = 119 + 0,00159 Inkomst? 

  

Predictor  Coef  SE Coef  T  P 

Constant  119,16  18,81  6,34  0,000 

Inkomst?  0,0015919  0,0007724  2,06  0,042 

  

S = 113,571  R-Sq = 3,9%  R-Sq(adj) = 3,0% 

Tabell 4. Regressionsanalys mellan betalningsvilja för papperstidning och inkomst 

 

Det man kan se i detta resultat är att variabeln Inkomst? har ett P-värde på 0,042 vilket är 

mindre än 0,05 som representerar en signifikansnivå på 5 %, vilket är en signifikansnivå som 

ofta brukar användas vid statistiska analyser, varför vi också valt att använda oss av denna 

nivå. Är då P-värdet mindre än den utsatta signifikansnivån innebär det att vi kan förkasta 

nollhypotsen, som i detta fall är att den förklarande variabeln (Inkomst?) inte har någon effekt 

på den beroende variabeln (a) endast papperstidning, kr / månad), och istället acceptera 

alternativ hypotesen som säger att den förklarande variabeln har en effekt på den beroende 

variabeln. Vi kan alltså på en 5 %-ig signifikansnivå säga att personers inkomst kan förklara 

betalningsviljan för papperstidningar. Dock är det också värt att notera att den justerade 

förklaringsgraden (R-Sq (adj) i statistiska analysen) bara ligger på 3 % vilket i princip innebär 

att inkomsten bara kan förklara en liten del av variationen i betalningsviljan. 

 

Liknande resultat fick vi när vi testade betalningsviljan för digitalt innehåll och nyhets-app 

gentemot inkomst. P-värdet var ännu lägre för de båda betalningsviljorna, 0,004 respektive 

0,002, varför vi kan säga att de båda är signifikanta även på en 1 %-ig signifikansnivå, vilket 

alltså innebär större statistisk säkerhet. Den justerade förklaringsgraden blev också större för 

de båda betalningsviljorna, ca 7 % respektive ca 8 %, vilket säger oss att inkomsten kan 

förklara variationen i betalningsviljorna i en högre utsträckning. 

 

Detta stöds också av korstabellen på nästa sida, där vi kan se att betalningsviljan ökar för 

grupperna med högre inkomst. Där 20 % av gruppen med minst 40 001 kr/månad i inkomst 

kan tänka sig betala mer än 210 kr/månad för en papperstidning, men samma summa kan bara 

ca 8 % av den lägsta inkomstgruppen tänka sig betala. Samma tydliga skillnad kan också ses 

för de digitala kanalerna där 20 % av gruppen med minst 40 001 kr/månad kan tänka sig 

betala 120 kr/månad eller mer för en digital prenumeration, men bara ca 3 % av den lägsta 

inkomstgruppen kan tänka sig betala samma summa. (Se bilaga 3) 
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Tabulated statistics: Inkomst?; a) Endast papperstidning, kr /  

 
Rows: Inkomst?   Columns: a) Endast papperstidning, kr / 

 

                   a) 0-70 

                      kr /   b) 71-140  c) 141-210    d) > 210 

                     månad  kr / månad  kr / månad  kr / månad     All 

 

0 - 10 000           28,95       34,21       28,95        7,89  100,00 

10 001-20 000        27,78       22,22       33,33       16,67  100,00 

20 - 10 000          21,43       35,71       25,00       17,86  100,00 

30 001 - 40 000      15,38       46,15       15,38       23,08  100,00 

40 001 - uppåt       10,00        0,00       70,00       20,00  100,00 

All                  23,36       30,84       30,84       14,95  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

Tabell 6. Korstabell mellan inkomst och betalningsviljan för papperstidning  

5.7.2 KÖN 

Från våra korstabeller kan vi se att könet verkar spela viss roll för hur ofta man tar del av 

nyheter via de olika kanalerna. Män verkar använda sig av de digitala kanalerna lite oftare än 

kvinnor, medan kvinnorna använder papperstidningen i en marginellt större utsträckning än 

män. När det gäller betalningsviljan kan vi också sen små skillnader, men inga tillräckligt 

stora för att de ska kunna säkerställas statistiskt. (Se bilaga 3) 

5.7.3 ÅLDER 

Vi kunde inte se några större skillnader mellan könens betalningsvilja för de olika kanalerna, 

men när vi kategoriserade respondenterna efter ålder kunde vi se större skillnader. För alla tre 

alternativen vi bad respondenterna visa sin betalningsvilja till så var det i ålderskategorin 35-

39 som störst andel kunde tänka sig betala mest. Ca 25 % av 30-39 åringarna hamnade i den 

högsta betalningskategorin för alla de tre olika nyhetskanalerna, vilket kan jämföras med 

ålderskategorin 25-29 som bara hade ca 13 % som kunde tänka sig betala 210 kr/månad eller 

mer för papperstidningen eller med att bara ca 6 % samma åldersgrupp hamnade i de högsta 

betalningskategorierna för digitalt innehåll och nyhets-appen. (Se bilaga 3) 

5.7.4 NYHETSINTRESSE 

Vi ville också se hur dessa ordinala och nominala faktorerna påverkar via vilka kanaler 

respondenterna tillgodogör sig nyheter, varför vi valde att ställa upp datan i korstabeller.  Som 

antagligen förväntat kan man se en större del av de äldre åldersgrupperna använder 

papperstidningar oftare än de yngre åldersgrupperna. Det omvända gäller för de digitala 

kanalerna där en större del av de yngre åldersgrupperna använder dessa kanaler jämfört med 

de äldre. Skillnaden är dock mer markant när det gäller papperstidningen. (Se bilaga 3) 
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Tabulated statistics: Ålder?; Hur ofta [Papperstidning]  
 
Rows: Ålder?   Columns: Hur ofta [Papperstidning] 

 

                                     d) 2-6  e) 1 gg / 

             a)  b) < 1 gg  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

         Aldrig    / vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

25-29      7,81      32,81    23,44   25,00      10,94  100,00 

30-34      9,52      19,05     4,76   47,62      19,05  100,00 

35-39      0,00      25,00     6,25   18,75      50,00  100,00 

40-        0,00      16,67     0,00   16,67      66,67  100,00 

All        6,54      28,04    15,89   28,04      21,50  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

Tabell 7. Korstabell mellan ålder och användningsfrekvens av papperstidning 
 

Inkomsten verkar också påverka hur ofta respondenterna tillgodogör sig nyheter via 

papperstidningen då 70 % av de med en inkomst på 40 001 kr/månaden eller mer använder 

papperstidningen 1 gång per dag eller mer, vilket kan jämföras med de som tjänar 0 -10 000 

kr/månaden där bara ca 17 % använder sig av papperstidningen lika ofta. När det gäller de 

digitala kanalerna visar inte korstabellerna på någon tydlig fördelning utan man verkar 

använda sig av dessa kanaler lika ofta oavsett inkomstnivå. (Se bilaga 3) 

 

Vidare vill vi se hur nyhetsintresset kan tänkas påverka betalningsviljan. Vi har valt att 

bedöma nyhetsintresse utifrån hur ofta man tar del av nyheter via de olika kanalerna. Vår 

hypotes på förhand var att desto högre intresse för de olika nyhetskanalerna desto högre 

betalningsvilja borde man ha för korresponderande alternativ. 

 

H0: Inget samband mellan variablerna.    

Ha: Det finns ett samband mellan variablerna. 

   
Regression Analysis: a) Endast papper versus Hur ofta [Papper 
The regression equation is 

a) Endast papperstidning, kr / = 116 + 9,67 Hur ofta [Papperstidning] 

  

Predictor    Coef  SE Coef  T  P 

Constant    116,10 14,86   7,81  0,000 

Hur ofta [Papperstidning]  9,670  2,902   3,33  0,001 

  

S = 110,168 R-Sq = 9,6% R-Sq(adj) = 8,7% 

Tabell 8. Regressionsanalys mellan betalningsvilja och användningsfrekvens av 

papperstidning 

 

Enligt samma resonemang som tidigare så kan vi ovan se att vår hypotes gick att bekräfta; hur 

ofta man tar del av nyheter via en papperstidning spelar roll för betalningsvilja för 

papperstidningen. Resultatet är väldigt tillförlitligt då det går att stödja på en 0,1 %-ig 

signifikansnivå, och den justerade förklaringsgraden är måttlig på cirka 9%. 

 

Ett intressant resultat var dock att vi inte kunnat påvisa något samband mellan hur ofta man 

tog del av nyheter via datorn och betalningsviljan för den digitala journalistiken (P-värde på 

0,68) och inte heller något samband mellan frekvensen för nyhetsanvändande via mobil och 

läsplatta gentemot betalningsviljan för nyhets-appen (P-värden på 0,98 respektive 0,99). Vi 

gjorde också fler test för att kunna se om nyhetsintresset för en viss kanal kunde förklara 

betalningsviljan för en annan, men vi kunde inte hitta några statistiskt säkerställda samband 

där heller. 
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Vi ville också undersöka om det finns något tydligt samband mellan om man prenumererar 

och hur ofta man använder sig av olika kanaler. Föga förvånande fanns det en stor skillnad i 

hur ofta man använder en papperstidning mellan de som prenumererar och de som inte 

prenumererar. Ca 54 % av de som prenumererar använder en papperstidning en gång per dag 

eller mer, men för de som inte prenumererar är det bara ca 3 % som använder 

papperstidningen så ofta. 

 

För de digitala kanalerna kunde vi inte se några tydliga skillnader i resultatet, då fördelningen 

i procent på de olika svarsalternativen var snarlika för de båda kategorierna (prenumeranter, 

eller icke-prenumeranter). 
 

Tabulated statistics: Prenumererar du på någon tidnin; Hur ofta [Dator]  
 
Rows: Prenumererar du på någon tidnin   Columns: Hur ofta [Dator] 

 

               b) < 1           d) 2-6  e) 1 gg / 

           a)    gg /  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

       Aldrig   vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

Ja       2,56    0,00    12,82   25,64      58,97  100,00 

Nej      2,94    7,35    10,29   25,00      54,41  100,00 

All      2,80    4,67    11,21   25,23      56,07  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

Tabell 9. Korstabell, prenumerant eller ej mot användningsfrekvens för nyheter via datorn 

5.7.5 VILKA FAKTORER ÄR VÄRDESKAPANDE OCH PÅVERKAR BETALNINGSVILJAN 

Därefter gick vi vidare med att undersöka om det fanns ett samband mellan respondenternas 

värdering av de olika faktorerna (så som minutfärska nyheter, lokala nyheter o.s.v) och deras 

betalningsvilja. Vår misstanke var att höga värderingar av faktorerna borde innebära högre 

betalningsvilja, då värderingsfrågan var ställd på det sättet. Det var alltså vår hypotes och att 

då alla faktorerna skulle kunna förklara variationen i betalningsviljan på det sättet.  

 
Regression Analysis: a) Endast pa versus [Fördjupande; [Minutfärska; ... 
a) Endast papperstidning, kr / = - 105 + 12,8 [Fördjupande reportage] 

+ 9,81 [Minutfärska nyheter] 

+ 63,8 [Lokala Nyheter] 

+ 8,65 [Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 

- 23,8 [Valmöjlighet (papper, app, dig 

- 7,0 [Trovärdig journalistik] 

+ 11,0 [Brett innehåll] 

+ 0,21 [Specifikt innehåll/inriktning] 

  

Predictor    Coef  SE Coef  T  P 

Constant   -104,96  79,08  -1,33  0,188 

[Fördjupande reportage]  12,80  10,31  1,24  0,217 

[Minutfärska nyheter]  9,807  9,062  1,08  0,282 

[Lokala Nyheter]  63,78  10,62  6,00  0,000 

[Ämnesspecifika bilagor (T.ex.  8,654  9,035  0,96  0,341 

[Valmöjlighet (papper, app, dig  -23,805  9,607  -2,48  0,015 

[Trovärdig journalistik]  -7,01  15,93  -0,44  0,661 

[Brett innehåll]   10,981  9,375  1,17  0,244 

[Specifikt innehåll/inriktning]  0,212  8,976  0,02  0,981  

S = 99,8131 R-Sq = 30,7% R-Sq(adj) = 25,1% 

Tabell 10. Regressionsanalys mellan betalningsvilja och värdeskapande faktorer 
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Vår hypotes höll inte då vi i resultatet ovan kan se att enbart två faktorer var signifikanta på 

en 5 %-ig signifikansnivå, nämligen lokala nyheter (P-värde 0,000) och valmöjlighet (P-värde 

0,015). Det innebär alltså att det enbart är dessa två av de undersökta faktorerna som med 

statistisk säkerhet kan sägas förklara en del av variationen i betalningsviljan för 

papperstidningen. Ett annat något märkligt resultat utifrån vår hypotes var att variabeln 

valmöjlighet också fick en negativ koefficient vilket innebär att det finns ett negativt samband 

mellan värdering av valmöjlighet och betalningsvilja för papperstidningen. I enklare termer så 

kan man säga att en hög värdering av variabeln valmöjlighet innebär att man har en lägre 

betalningsvilja för papperstidningen. Vår justerade förklaringsgrad var dock relativt hög, ca 

25 % vilket innebär att de två signifikanta förklarande variablerna kan förklara en ganska stor 

del av den beroende variabelns variation.  

 

Vi utförde också likadana analyser med de andra två betalningsviljorna som beroende 

variabel. I dessa två analyser fick vi bara en signifikant variabel i varje analys. När vi använde 

oss av betalningsviljan för digitalt innehåll var variabeln lokala nyheter signifikant, medan i 

den andra analysen där betalningsviljan för en nyhets-app var den beroende variabeln så var 

variabeln valmöjlighet signifikant. Förklaringsgraden för de båda analyserna var dock väldigt 

låg, bara på ca 4 % i båda fallen. 
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KAP 6. ANALYS 

I detta kapitel kommer vi knyta an den empiri som vi presenterat i föregående kapitel till 
våra teorier och försöka lyfta vår kunskap vidare utifrån detta. Vi har valt att reflektera 
kring de olika ämnena under samma rubriker som i teorikapitlet för att underlätta och 
tydliggöra. Bilden nedan visar hur vi menar att de olika områdena ska kunna leda oss 
vidare till ny kunskap inom ämnet och dess kopplingar sinsemellan. 

 

 
Figur 16. Fördjupande teorimodell (Skapad av författarna, 2013) 

6.1 BRANSCHSTRUKTUR 

Porter (1991, s. 249) påstår att nedgångsbranscher blivit vanligare i och med en snabbare 

teknologisk utveckling och nya substitut. Sett till tillgänglig statistik verkar detta stämma väl 

överens med papperstidnings-branschen idag, där papperstidnings-upplagorna sjunker 

(Nordicom, 2013). Många ser också de digitala kanalerna som papperstidningens substitut och 

orsaken till att upplagorna sjunker. Att dessa nya substitut har kommit in som stora 

konkurrenter till papperstidningen bekräftas också av resultatet från vår enkätundersökning. 

Att papperstidningen just nu befinner sig i en nedgående trend orsakad av digitala alternativ är 

alltså något som vi i vår studie kan slå fast, men måste det vara så? Det behöver inte 

nödvändigtvis vara så enkelt att det bara är att konstatera att det måste handla om ett substitut 

och en nedgående bransch, det kanske beror på företagets eget agerande.   

 

Porter menar att ju enklare det är att substitutera ut en produkt mot en annan, desto större blir 

kraften att göra det (Porter, 1979, s.142). Papperstidningen som med sina relativt höga priser 

konkurrerar med nyheter som digitalt kan fås gratis är en tydlig illustration av just detta. Vår 

undersökning visar att läsarna föredrar papperstidningen, men ändå konsumerar de digitala 

nyheterna i första hand. Detta bekräftas av Porters teori, då det för de flesta är enkelt att byta 

ut sin papperstidning mot ett digitalt substitut, då detta är gratis. Om all digital journalistik 

skulle övergå till att kosta kanske “enkelheten” i att välja substitutet skulle försvinna.  

 

Kan vi då fastslå att de digitala kanalerna är ett substitut, eller kan det i själva verket vara ett 
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dolt komplement som missuppfattats som ett substitut, något som kan ske enligt Porter (2001, 

s. 69). Att papperstidningen och de digitala kanalerna kan komplettera varnadra är något vi 

kunde se i korstabellen (se bilaga 3) där vi ställde frågan om man prenumererar mot hur ofta 

man tar del av nyheter via de olika kanalerna. Föga förvånande visade det sig att de som 

prenumererar läser papperstidningen betydligt oftare än de utan en tidningsprenumeration. Ett 

mer överraskande resultat var att det inte fanns någon större skillnad i hur ofta de två 

grupperna tog del av digital journalistik. Det verkar alltså finnas ett behov och intresse av att 

ta del av nyheterna digitalt oavsett om man valt att läsa papperstidningen eller att även om 

man tar del av nyheterna digitalt så finns det ett behov av att även ha en papperstidning att 

läsa för vissa. I dagens samhälle skulle snarare det senare sambandet kunna vara det sanna, de 

digitala kanalerna har övergått till att vara det vanliga sättet att ta del av nyheter, medan 

papperstidningen kan vara ett komplement för att höja och/eller stärka nyhetsupplevelsen. 

Detta resonemang återkommer vi till i diskussionsdelen senare.  

6.2 DEMOGRAFISK INFORMATION 

Chyi (2012, s.237-240) kunde i sin kvantitativa studie visa att demografiska faktorer, så som 

ålder och kön, påverkade betalningsviljan för tidningsnyheter. Vår studie har utgått från 

tidningshusens perspektiv och vi har främst velat fokusera på åtgärder som företagen kan 

påverka. De demografiska faktorerna är det svårt för tidningshusen att ändra på, de kan inte 

aktivt ändra på folks kön eller ålder för att få sälja mer journalistik, dock så insåg vi ganska 

snart att denna information ändå kan ha betydelse i utformningen av olika strategier. Om bara 

en grupp människor kan tänka sig betala för journalistiken så kanske det i sin tur beror på 

något som tidningshusen kan påverka. Utifrån denna tanke har vi också valt att undersöka ett 

antal demografiska faktorer och analysera dessa.  

 

Vi har i vår studie kunnat se att kön, ålder och inkomst har en betydelse för hur man tar del av 

nyheterna och betalningsviljan. Men tvärtemot Chyi (2012, s.239) som kunde visa att unga 

män hade den högsta betalningsvilja för digital journalistik har vi istället sett att det är främst 

inkomsten som avgör om de kan tänka sig betala ett högre pris, oavsett vilken kanal 

journalistiken går via och oavsett kön. Det finns dock en osäkerhet i resultaten då de svarande 

verkar föredra papperstidningen oavsett demografiska faktorer. I slutändan har dock dessa 

faktorer betydelse när det gäller om de verkligen konsumerar papperstidningen och om de är 

beredda att betala för den. Vi tror att det beror på att just nu ser många av de yngre de digitala 

kanalerna som ett substitut till papperstidningen. Papperstidningen och de digitala kanalerna 

konkurrerar då mot varandra och det blir ett val där olika faktorer och priset vägs mot 

varandra inför det slutliga valet. När innehållet är så pass likt blir priset den avgörande faktorn 

för de med lägre inkomst, varför de väljer de digitala kanalerna istället. Så om 

tidningsföretagen vill att deras olika kanaler ska uppfattas som komplement så gäller det att 

de tillför något unikt till nyhetsupplevelsen, det kan inte bara vara samma sak, där ett 

alternativ är gratis och det andra kostar. Denna nuvarande situation skapar en kannibalisering 

mellan kanalerna, där det ena alternativet konkurrerar ut det andra, trots att de förmedlas av 

samma företag. 

6.3 VÄRDESKAPANDE JOURNALISTIK  

Värdeskapandet är grunden för att någon ska välja att ta del av din produkt, i detta fall 

nyheter. Om ingen ser något värde i det du erbjuder, vill ingen heller ta del av det. Ska man 
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som i detta fall dessutom motivera en betalningsvilja för nyheterna gäller det också att man 

förmedlat att det finns ett värde för nyhetskonsumenten. (Picard, 2011, s.22) 

 

Från vårt resultat kan vi tydligt se att trovärdig journalistik är den överlägset viktigaste 

värdeskapande faktorn för respondenterna. Dock visade det sig att vi inte kunde se ett 

signifikant statistiskt samband mellan trovärdighet och betalningsviljan. Detta beror 

antagligen på att trovärdig journalistik är något som de flesta förväntar sig för att ta del av 

nyheterna överhuvudtaget, det är inte en faktor som ökar värdet desto mer trovärdigheten 

ökar. Utan trovärdighet går inte nyheterna att lita på, varför själva värdet med att veta något 

försvinner, osanna nyheter har inget värde för en nyhetskonsument, trovärdighet blir alltså en 

absolut nödvändighet. Tidningarna måste därför jobba väldigt aktivt med att förmedla 

trovärdighet för att ens kunna förmedla ett initialt värde.  

 

Valmöjligheter för hur man tar till sig nyheterna och lokala nyheter verkar dock påverka 

värdet gradvis beroende på hur väl de uppfylls. En högre valmöjlighet skapar en högre nytta, 

då man kan tillgodogöra sig nyheter på det sättet som för tillfället passar bäst. Olika sätt 

uppfyller olika behov och genom att produkten (nyheterna) via flera olika kanaler skapas en 

högre nytta för konsumenten. Händelser som är närmare oss, både geografiskt och 

känslomässigt påverkar oss i högre utsträckning, varför sådana nyheter också är mer 

värdefulla för konsumenten. Utifrån det resonemanget är det ganska logiskt att lokala nyheter 

bidrar till ett högre värde. Att lokala nyheter och positionering lokalt som tidning är positivt är 

ju något som både Picard (2011, s.36) och Gladney (1996, s.327) hävdat var för sig, och som 

även Kjell Canbro (2013) och Stefan Melesko (2013) belyst värdet av. Vi tror att kunskap om 

lokala nyheter bidrar till ett högre socialt utbyte med vänner, arbetskamrater, familj o.s.v. 

Lokala nyheter är något som berör alla i närheten och därmed något som det pratas om. Är 

man då inte uppdaterad kan man lätt känna hamna utanför i diskussioner om dessa händelser. 

 

Andra faktorer som värderades högt var minutfärska nyheter, brett innehåll och fördjupande 

reportage. Fördjupande reportage är också en faktor som Picard (2011, s.36) berört i sitt 

resonemang om specialisering och värdebyggande genom specialisering. Enligt resonemanget 

skapar fördjupande reportage känslan av något unikt, dessa nyheter skiljer sig åt från alla 

andra och har något som de andra inte har. Fördjupande reportage bör därför på detta sätt 

kunna motivera en högre betalningsvilja och skapa ett högre värde för nyhetskonsumenten. Vi 

tror också att fördjupande reportage skapar värde genom att koppla an till den känslomässiga 

närheten, sådana nyheter spelar roll för oss. Genom fördjupningen kan vi förstå och koppla an 

till nyheten oavsett vart den skett, varför värderingen kan liknas vid de lokala nyheterna. Brett 

innehåll och minutfärska nyheter handlar istället om att uppfylla generation Y’s otålighet och 

vilja att ständigt vara uppkopplad och ”hört det senaste”. Genom ett brett innehåll och 

minutfärska nyheter kan nyhetskonsumenterna skapa sig en allmänbildning, något som verkar 

vara värdeskapande för en stor del av populationen.   



~ 46 ~ 
 

6.4 BETALNINGSVILJA 

Enligt Picard (2011, s.23) är betalningsviljan är tätt sammankopplad med värdeskapandet då 

ett högt upplevt värde ger kunden en större motivation till att investera pengar och tid i 

produkten. Inför ett köp utvärderar alltså kunderna nyttan/värdet som produkten kan ge dem. 

Om kostnaden (pris, tid m.m.) är lägre än nyttan/värdet så går köpet att motivera för kunden. 

Vår slutsats är då att en nyhetskonsumentens betalningsvilja för nyheter helt beror på det 

upplevda värdet för nyheterna. De demografiska faktorerna påverkar dock hur vi värderar 

dessa olika faktorer som tillsammans utgör nettovärdet. Till exempel, en hög inkomst innebär 

att en kostnad är en mindre del av den totala inkomsten. En rik person kan alltså oftare tänka 

sig betala mer för en produkt, eftersom även om det i absoluta mått är mer pengar så kan det 

vara en mindre del av inkomsten, jämfört med en person med lägre inkomst. 

 

I resultaten kunde vi konstatera att 60 % inte prenumererade på någon tidning idag. Av dessa 

hade många prenumererat tidigare och angav priset som främsta anledning till att de slutat. 

Förutom priset angav många att de slutat för att de tar del av nyheterna på annat sätt. Då priset 

på en papperstidnings-prenumeration är högt och det finns ett gratis alternativ att ta del av på 

mobilen eller internet, väljer många det trots att de egentligen inte föredrar de kanalerna. De 

digitala kanalerna har alltså åter igen uppfattats som ett substitut till papperstidningarna vilket 

ger upphov till en konkurrenssituation. I denna konkurrens har konsumenterna jämfört de 

olika alternativen och kommit fram till att när de olika kanalerna har så pass lika innehåll så 

blir inte betalningsviljan tillräckligt stark för papperstidningen när de digitala kanalerna är 

gratis, alternativkostnaden blir för stor.  

 

Hur man betalar verkar också väga in på det slutliga valet om att köpa nyheterna eller inte. Vi 

har sett att folk föredrar plattformsneutralitet, precis som Melesko (2013) förespråkar, genom 

att fråga respondenterna vilka betalningsmodeller de troligast skulle använda. Om man blir 

tvungen att betala för nyheter så vill man ha det man värderar högst sett till de andra 

faktorerna och en rättvisa i betalningen. Vi såg att valet av betalningsmodeller stämmer väl 

överrens med respondenternas värdering av de olika kanalerna. Detta då de flesta föredrar 

papperstidningen och betalningsmodell A (som innebär en prenumeration där allt ingår, 

papperstidning och allt digitalt innehåll via alla kanaler). Egentligen skulle resultatet av denna 

fråga inte stämma så väl med hur läsare agerar idag, eftersom vi i vår studie lärt oss att de 

flesta inte handlar som de föredrar om det finns ett liknande alternativ som är gratis. I denna 

fråga har vi dock bett de svarande ta ställning givet att alla alternativ kostar och vi får då en 

antydan om hur deras handlande skulle kunna se ut i ett sådant scenario. Vi har då sett att 

givet att alla nyheter kostar och att man inte har möjligheten att välja ett alternativ gratis 

väljer personer det alternativ som de också värderar högre. När priset för de digitala kanalerna 

höjs blir alternativkostnaden mindre, varför det blir lättare att motivera ett köp av 

papperstidningen.  

 

Det finns också en rättviseaspekt i valet av betalningsmodeller. Idag är det nyheter som man 

köper i första hand, inte nyheter via en speciell kanal, det är ett val man gör efter man valt att 

man ska köpa nyheter. Köper man alltså den dyraste varianten (papperstidningen) så vill man 

då också ha tillgång till nyheterna via tidningens andra kanaler. Om digitala nyheter är en 

extrakostnad så blir det en orättvisa för de som redan betalat för papperstidningen, för dem 

har redan betalat för tillgången till nyheter. Om digitala nyheter är gratis så är det en orättvisa 

för de som betalar för papperstidningen, för dem måste betala för nyheterna, men det behöver 

inte dem som bara använder tidningens hemsida eller app. Det gäller alltså att eliminera dessa 

orättvisor genom en smart paketering av nyheterna, där det säljs olika paket utifrån vad man 
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får ta del av och på vilket sätt. Det gäller alltså att motivera prisskillnader om de ska finnas, 

kanske med att papperstidningen innehåller fördjupande reportage, mer genomarbetade 

artiklar, är en fysisk produkt eller liknande argument. Utan skillnader så finns det ingenting 

som kan motivera att betalningsviljan ska vara högre för en kanal än en annan.  

6.5 Prissättning 

Många olika delar i vårt resultat berör prissättning och viljan att betala för nyheter via olika 

kanaler. Bland annat kunde vi som nämnt ovan konstatera att många som slutat prenumerera 

på papperstidning gjorde det på grund av priset. När vi gjorde vår miljöintervju med Stefan 

Melesko sa han att priset på journalistik har stigit snabbare än inflationen vilket var något som 

han upplevde att det fanns en problematik i. Att detta stämmer överens med verkligheten kan 

bekräftas i statistik från Nordicom som visar på hur prenumerationspriserna stigit (Nordicom 

2013), samt på utrikespolitiska institutet vars statistik visar inflationen från 80-talet till idag 

(Landguiden 2013). Med detta som grund kan vi anta att priset är den främsta anledningen till 

att nyhetskonsumtionen inte följer det mönster som den borde om läsarna skulle välja den 

kanal som de föredrar. Finns det även ett gratisalternativ som det gör idag är det svårt att 

motivera en hög prissättning.  

 

Kanske hade en tänkbar prissättningsstrategi kunnat vara penetrationsprissättning enligt 

Schäders resonemang. Det innebär att gå in på marknaden med ett lågt pris från början, vilket 

hade kunnat passa på en marknad där kunderna inte är vana att betala för sig. Schäder (1995,s. 

60) menar även att denna prissättningsstrategi passar när priskänsligheten på marknaden är 

stor och produkterna på marknaden är mycket lika. Detta är ju sådant som stämmer in på 

tidningsmarknaden, kanske främst vad gäller den digitala delen av den. Företagen ska därför 

använda denna strategi för att kunna sticka ut och bli accepterad av kunderna (Schäder, 

1995,s. 60). Vi anser att det kanske inte är så enkelt som att applicera en färdig strategi fullt 

ut, trots att aspekterna med lika produkter och priskänslig marknad passar i sammanhanget. 

För det första kan vi konstatera att en svårighet med denna strategi är att kunderna länge har 

kunnat få varan gratis vilket försvårar ett “lågt” pris som ju ändå blir högre än gratis. Ett annat 

problem är att denna strategi kanske skulle kräva att alla tidningar inför en betalvariant, vilket 

är något som är svårt att veta för en tidning som väljer att ta det beslutet och kan dessutom ses 

som olagligt om tidningsföretagen gör det i samarbete med varandra.  

6.6 DISKUSSION OCH REFLEKTION 

Utifrån vår studie har vi lärt oss att oavsett om tidningsläsarna prenumererar på en 

papperstidning eller inte så verkar de ta del av digitala nyheter lika mycket. Papperstidningen 

och de digitala nyheterna verkar alltså inte ersätta varandra utan det visar snarare på att de kan 

komplettera varandra. Något som även talar för att en komplement-situation skulle kunna 

uppstå är hur läsarna använder papperstidning respektive digital journalistik. De flesta 

svarande visade sig använda dator eller mobil för att ta del av nyheter flera gånger per dag. 

Papperstidning läste de flesta antingen några gånger i veckan eller ibland. Detta innebär att de 

flesta konsumerar nyheter både via papperstidning och digitala medier men på olika sätt. 

Troligtvis är det få som läser en papperstidning flera gånger, men många uppskattar känslan 

av att sitta och bläddra, kanske på balkongen med en kopp kaffe, mer som en stund för 

rekreation. Att ta del av digitala nyheter kan göras snabbt och ofta om man ändå sitter vid en 

dator, vilket många gör i arbete eller studier. Stunderna för den typen av nyhetskonsumtion 

har troligtvis inte samma upplevda känsla utan ger nytta i form av annat, exempelvis snabb 
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nyhetsuppdatering och känslan av att hänga med” i vad som händer, just när det händer. Det 

upplevda värdet i att ta del av papperstidningen respektive digitala nyheter tror vi alltså skiljer 

sig från varandra. Detta tror vi visar på en komplementsituation, precis som Porter (2001, 

s.69) argumenterar för så har komplementsituationen missuppfattas som ett hot från ett 

substitut och företagen har agerat därefter. 

 

Troligtvis har den långa tiden av tillgänglig gratisjournalistik skapat ett vanebeteende hos 

tidningsläsarna. Man är van att kunna ta del av nyheterna gratis då man har gjort det länge och 

kan därför ha svårt att tänka sig in i en situation där man ska behöva betala för de digitala 

nyheterna. Detta vanebeteende gör det svårt att implementera en penetrationsprissättning då 

ett lågt pris ändå kommer uppfattas som relativt högt i jämförelse med något som är gratis 

(Schäder, 1995, s.59). Antagandet om att nyheter via de digitala kanalerna skulle vara nya 

produkter behöver inte vara alldeles riktigt, det är snarare paketeringen som förändrats. Alltså 

det är samma nyhetsinnehåll som förmedlas på ett nytt sätt varför definitionen av produkten 

blir svår, kärnan är densamma men ytan är annorlunda. Vi har sett att problemet med de 

digitala kanalerna inte ligger i att de ska få en individuell prissättningsstrategi, utan problemet 

är större än så. Det kräver en gemensam strategi för alla kanalerna för att se hur de kan 

komplettera och förbättra varandra. Med en övergripande strategi blir det enklare att garantera 

plattformsneutralitet i betalningen, något som verkade viktigt utifrån vår insamlade data. Det 

blir också lättare att motivera köp av nyheter från de olika kanalerna, då de kommer tillföra 

något unikt för konsumenten. 

 

Ett problem som vi dock identifierat är att det kan blir problematiskt om bara vissa tidningar 

tar betalt för sitt innehåll, för om inte materialet är tillräckligt unikt blir det svårt att motivera 

en högre betalningsvilja när det finns alternativ som är gratis. Men att få till ett samarbete 

eller en överenskommelse bland tidningsföretagen är inte heller en fungerande modell, då 

detta antagligen skulle klassas som kartellbildning. Det finns alltså en stor osäkerhet (något 

som ofta präglar framväxande branscher (Porter, 2001, s.64) i hur konkurrenterna kommer 

agera. Vad händer om någon eller några företag har resurserna att vänta ut de andras övergång 

från gratisnyheterna och tillslut själva står kvar med sina nyheter gratis? Skulle det innebära 

en fördel eller är det en föråldrad affärsmodell som inga tidningar framöver kan fortsätta 

med? Det vi lärt oss från vår studie är att konsumenterna inte nödvändigtvis väljer det som de 

föredrar om det finns ett alternativ som är gratis. Hur ska då tidningarna göra för att eventuellt 

kunna konkurrera mot tidningar som fortsättningsvis väljer att erbjuda gratisnyheter? 

 

Det svaret vi har kommit fram till är att det gäller att fokusera på det som skapar värde för 

tidningens målgrupp. För många av dagstidningarna handlar det om att trycka på 

trovärdigheten och den starka lokala kopplingen de faktiskt har. Trovärdighet och lokala 

nyheter var något som vi såg skapade ett större värde för nyhetskonsumenten, varför det gäller 

att ta tillvara på denna kunskapsöverlägsenhet om man har den. För en mer rikstäckande 

tidning kan det då istället handla om att försöka förmedla sin överlägsenhet i det breda 

innehållet, en faktor som också värderades högt. Oavsett vilken väg tidningen väljer att gå så 

finns det en fördel i att visa att man har något unikt. För om den tidningens innehåll är helt 

unikt så finns det inget gratis substitut att enkelt byta över till, oavsett hur de andra 

tidningarna prissätter sina nyheter, en tanke som stöds av Picards (2011, s.26) och Porters 

(2001, s.70) idéer om värdeskapande strategier. Det blir lättare för nyhetskonsumenten att se 

en skillnad mellan olika tidningar och värdera de mot varandra. En medveten och tydlig 

positionering av sin nyhetsverksamhet kan alltså minska denna osäkerhet som branschen står 

inför.  
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Genom att koppla samman våra teoriområden har vi också sett att tidningsföretagen kan ha fel 

inställning till papperstidningen. I vår data har vi sett att majoriteten av respondenterna 

använder sig av de digitala kanalerna främst, där vissa också tar del av papperstidningen. 

Synen på papperstidningen som den ”första” kanalen är därmed kanske fel. Det kan löna sig 

att jämställa alla kanaler och se till deras egna unika värde. Vi tror att papperstidningen skulle 

fungera bra som tidningens trovärdighetsförmedlare, då papperstidningen har en tradition och 

historia av att ha förmedlat kvalitativ journalistik Papperstidningen skulle därmed kunna få bli 

kanalen som representerar tidningens fördjupande reportage och bygger dess trovärdighet. Vi 

tror nämligen att trovärdigheten är svårare att bygga upp via många av de digitala kanalerna. 

Det finns ett digitalt brus i och med att information dyker upp och försvinner i en rasande 

takt. Det är svårt för en konsument att avgöra om en tweet är skriven av en utbildad journalist 

och är en trovärdig källa eller om det bara är spekulationer från densamme eller en privat 

person utan någon som helst djupare kunskap. Detta problem kan då liknas vid George 

Akerlofs (1970, s.489) teori om begagnade bilar. På tidningsmarknaden innebär detta att vi 

antar att det finns dålig och bra journalistik, men att dessa initialt inte går att skilja. Det blir då 

en slump om man får en bra eller dålig nyhet varför konsumenten bara är beredd att betala för 

genomsnittsutfallet, alltså ett genomsnittspris. Det är då inte värt att sälja de bra nyheterna på 

denna marknad, eftersom dessa inte lönar sig. Detta innebär att tillslut kommer marknaden 

bara bestå av dåliga nyheter som ingen vill betala särskilt mycket för. Det är en bra liknelse 

för vad som kan hända på nyhetsmarknaden om tidningsföretagen inte lyckas sticka ut från 

mängden och misslyckas med att förmedla att de har en högre kvalité och trovärdighet 

gentemot andra nyhetsförmedlare. 
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KAP 7. SLUTSATS 

Syftet med vår studie är att belysa hur tidningsföretagen ska paketera och ta betalt för 

framtidens journalistik. Detta genom att undersöka hur nyhetskonsumenter konsumerar 

nyheter, vad i journalistiken de sätter värde på, vad som därmed påverkar betalningsviljan, 

om/vad nyhetskonsumeter är villiga att betala för journalistik och vilken form de eventuellt är 

beredda att betala för.   

 

Vi har använt oss av en egenkonstruerad modell för att visa hur de olika områdena vi utgått 

ifrån hänger ihop och påverkar varandra. Denna modell har varit användbar genom hela 

studien och har varit en bra utgångspunkt för våra analyser. Genom att koppla samman 

resultaten från de olika områdena och frågorna vi undersökt har vi kommit fram till några 

olika slutsatser som tillsammans ger svar på vår frågeställning: 

Hur ska tidningsföretagen agera utifrån konsumenternas nyhetsvärdering och betalningsvilja 

för tidningsmedia? 

Enligt många är papperstidningen på väg mot sin död och de digitala kanalerna står och väntar 

på att ta över, vi tror dock inte det är så enkelt. I vår studie har vi insett att tidningsföretagen 

har ett val att göra, de digitala kanalerna har inte sakta och säkert dödat papperstidningen 

själva, de har fått bränsle, tidningsföretagen har själva stått och kastat bensin på brasan. Detta 

är givetvis metaforer för att tidningsföretagen konkurrerar ut sig själva genom att lägga ut allt 

sitt innehåll gratis via de digitala kanalerna. 

 

Vi har i vår studie kunnat se att det fortfarande finns ett behov och en efterfrågan av 

papperstidningen. Det finns också en vilja att betala, både för papperstidningen och för de 

digitala kanalerna, så länge som nyheterna är trovärdiga. Betalningsviljan kan dessutom höjas 

om tidningsföretagen kan erbjuda fördjupande reportage, lokala nyheter och valmöjligheter i 

hur man tar del av nyheterna. Men vi har också sett att idag är ingen beredd att betala, när det 

finns gratisalternativ. 

Vi har kunnat konstatera att tidningsföretagen bör paketera om sina nyheter, de måste fundera 

över hur de olika kanalerna ska samverka, istället för att motverka varandra. 

Tidningsföretagen måste uppmuntra till en komplementsituation där nyheterna prissätts 

rättvist över alla kanaler, alltså att det är främst innehållet man betalar för. Det är naivt att tro 

att majoriteten av nyhetskonsumenterna kommer vilja betala för genomarbetad kvalitativ 

dagspress journalistik via en papperstidning när det ändå finns gratis via de digitala kanalerna. 

En lämplig modell skulle vara att börja ta en symbolisk summa för de digitala kanalerna 

genom till exempel en mjuk betalvägg. De digitala kanalerna kan förmedla de minutfärska 

nyhetsuppdateringarna, den snabba blåljusjournalistiken, debattkanaler och liknande, medan 

papperstidningen skulle kunna förmedla trovärdigheten, eftertänksamhet genom fördjupande 

reportage och känslan av att ha köpt något fysiskt, konkret och kvalitativt. Genom detta sätt 

finns det en motivation till att betala för båda kanalerna, då innehållet kompletterar varandra. 

Man kan givetvis också tänka sig en modell där de fördjupande reportagen finns digitalt, men 

då måste de också tas betalt för på samma sätt som innehållet i papperstidningen, det måste 

finnas en plattformsneutralitet. Annars lär man ut ett vanebeteende till läsarna där de förväntar 

sig att kvalitativ journalistik är gratis att producera och därför gratis att ta del av. 

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att papperstidningen i stor utsträckning kommer att dö 

om den är tvungen att konkurrera med de digitala kanalerna som de ser ut idag. Men vi har 
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också kunnat se att tidningsföretagen idag står i ett vägskäl där de själva avgör framtiden. 

Genom de tidigare diskuterade strategiska satsningar kan tidningsföretagen bevara 

papperstidningen och förändra synen på digitala nyheter.  

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Vi har under studiens gång kommit på många olika saker som hade varit intressant att 

undersöka vidare, om vi hade haft mer tid och möjligheten att bygga ut studien. Bland annat 

så upplever vi att vi hade kunnat få ut ännu mer av ämnet om det hade gjorts en till kvalitativ 

studie som utbyggnad på den vi gjort nu. En sådan studie hade kunnat få svar på vissa saker 

som inte vår studie lyckades svara på. Exempelvis hade det varit intressant att kunna fråga de 

responderande mer utförligt om vad de finner värde i när de tar del av nyheter och kunna ge 

dem tid att svara och kunna ställa följdfrågor för att verkligen få förståelse för svaren och vad 

som ligger bakom dem. 

 

Det hade även varit intressant att göra en studie om trovärdighet i journalistik eftersom det 

visade sig vara så otroligt viktigt för de svarande i vår studie. Begreppet trovärdighet är ett 

brett begrepp som många kan relatera till på olika sätt. Det är inte lätt att veta exakt vad en 

viss person menar med trovärdighet, och inte heller går det att anta att en annan person 

definierar det likadant, det finns alltså en känsla av ett extra djup i ämnet. En sådan studie 

hade kunnat göras som en kvalitativ eller kvantitativ studie beroende på exakt vad den skulle 

ha för syfte, men kanske skulle en kvalitativ studie passa bäst. Oavsett undersökningsmetod 

och forskningsansats hade det enligt oss varit en mycket intressant och användbar studie att ta 

del av, inte minst för tidningsföretagen. 

Vi har även funderat kring relevansen av en studie som jämför tidningsföretag som infört 

olika betalväggar och även med de som inte gjort det, för att på det sättet utvärdera införandet. 

En sådan studie hade även kunnat jämföra hur olika typer av betalväggar faller ut och hur 

läsarna tar emot dem och utvärderar dem. Även detta hade varit en studie som hade varit 

högst aktuell just nu och säkerligen av stort värde för de intresserade parter som finns i 

tidningsbranschen.  

En ytterligare studie som vi anser hade varit intressant är att ta in public service i 

sammanhanget och undersöka huruvida Sveriges television och Sveriges Radio påverkar de 

vinstdrivande tidningsföretagen. Under arbetet med vår studie har vi läst artiklar som vill 

belysa problematiken för tidningsföretag i att konkurrera med public service. Är public 

service enligt Porters resonemang ett komplement eller substitut till nyhetstidningarna?  
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KAP 8. SANNINGSKRITERIER 

I det här kapitlet kommer vi bedöma och utvärdera vår studie utifrån de olika 

sanningskriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa behandlar huruvida 

vår studie har mätt det som den skulle mäta, om den är ett tillförlitligt mått och hade gett 

samma resultat vid ett annat tillfälle och/eller med andra forskare, samt om den går att 

generalisera på andra sammanhang och grupper.  

8.1 VALIDITET 

Validitet är ett mått för att bedöma huruvida en studie faktiskt mäter det den ämnar mäta 

(Jacobsen, 2000, s. 417) För att bedöma detta kan forskaren bland annat diskutera studiens 

ytvaliditet som berör huruvida undersökningen till ytan verkar mäta rätt sak, exempelvis 

genom att se om enkäten ser ut att ställa rätt frågor (Sarantakos, 1998, s.79). Vi anser att vår 

ytvaliditet kan bedömas hög. Detta för att vi kontrollerat vår enkät i så många steg mot olika 

personer som har gett oss synpunkter och förslag på ändringar som har förbättrat vår enkät 

successivt i flera steg. En annan aspekt som styrker vår ytvaliditet är våra miljöintervjuer med 

Stefan Melesko och Kjell Carnbro. Vi förklarade för dem hur vi planerat lägga upp vår studie 

och bad dem ge oss feedback på om vi kan lägga till eller förändra något i vår studieplanering, 

vilket var mycket givande. Vi fick både bekräftelse och förslag på ytterligare uppslag från 

dessa två ämnesinsatta herrar. 

 

Innehållsvaliditet (Content validity) berör om alla viktiga frågor i mätningen finns med 

(Sarantakos, 1998, s.79.) När det gäller denna form av validitet så håller vår studie inte högsta 

nivå. Vi har inte kunnat mäta alla tänkbart viktiga frågor på grund av att vi har prioriterat att 

hålla ner antalet frågor i enkäten för att få fler svar. Detta är dock ett val vi har gjort och vi 

bedömer det nödvändigt för att vi skulle kunna få in tillräckligt många svar.  

 

För att ytterligare bedöma validiteten i en studie kan forskaren ta hjälp av exempelvis kollegor 

för att kontrollera sina valda begrepp, de frågor man konstruerat o.s.v. (Jacobsen, 2000, 

s.421). Vi bedömer att vi har gjort detta validitetstest eftersom vi så noggrant testade vår enkät 

mot bland annat våra studiekamrater i flera omgångar. Detta samt de tidigare nämnda 

miljöintervjuerna anser vi ha fungerat som validitetstest för vår studie. Genom att även 

jämföra studien med andra liknande studier är också en slags validitetskontroll enligt 

Jacobsen (2000, s.426). Detta har vi gjort genom att jämföra vår studie med Chyis studie från 

2012. Det har visat sig att vi har kommit fram till gemensamma resultat, bland annat att 

respondenterna föredrar papperstidningen och är beredda att betala mer för den om alla 

nyheter kostar.  

8.2 RELIABILITET 

Reliabilitet anger om ett instrument kan producera konstanta resultat, över tid och av olika 

forskare (Sarantakos 1998, s.83) Det innebär alltså att om vår studie skulle göras igen vid ett 

annat tillfälle av en annan forskare ska samma resultat uppnås för att studien ska vara reliabel. 

Sarantakos anger även att en reliabel studie är omöjlig att nå utan precision och objektivitet 

(Sarantakos, 1998, s.83) Vi anser att vår studies reliabilitet tyvärr inte håller en så hög nivå 

som vi skulle önskat. Vi anser att vi lyckats hålla oss objektiva och fått fram resultat som vi 

tror att vem som helst hade kunnat få fram med samma metoder och kunskap. Ämnets 
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aktualitet är dock något som gör att eventuella resultat på en likadan studie i framtiden skulle 

kunna se annorlunda ut då tidningsbranschen står mitt i en förändringsprocess. 

Förutsättningarna inom branschen förändras hela tiden. Dock anser vi att vår studie skulle 

vara intressant att göra vid ett senare tillfälle då resultatet fortfarande skulle vara mycket 

intressant.  

8.3 GENERALISERBARHET 

Inom kvantitativ forskning är det av vikt att resultatet kan generaliseras till andra grupper och 

situationer (Bryman 2011,s.168). Enligt Bryman (2011, s.168) vill man alltså kunna 

generalisera resultatet utöver den specifika studien. I vår studie skulle det exempelvis kunna 

innebära att vi bör kunna generalisera vår studie på hela Sverige. Vi bedömer detta som 

möjligt eftersom våra respondenter bor i olika delar av Sverige men också för att vi inte tror 

att vart den svarande bor spelar så stor roll i detta fall. De flesta i Sverige inom den 

undersökta åldersgruppen är mer eller mindre nyhetsintresserade. Vi bedömer utifrån denna 

aspekt att generaliserbarheten i vår studie är god. En annan aspekt som skulle kunna 

diskuteras är att lokala nyheter visade sig vara en viktig faktor i vår studie, vilket skulle kunna 

vara olika beroende på boendeort. Detta tror vi dock är något som är övergripande viktigt för 

de flesta oavsett om man bor i Stockholm eller Nordmaling. Bor man i Stockholm kanske det 

visar sig att man läser Svenska Dagbladet på samma sätt som man i Nordmaling kanske läser 

Västerbottens Kuriren. 

 

Något som dock drar ner vår generaliserbarhet kraftigt är vårt snöbolls-/bekvämlighetsurval. 

Detta då sannolikhetsurval är det bästa sättet att få ett representativt urval vilket är en viktig 

aspekt för att en studie ska kunna vara fullt generaliserbar (Bryman, 2011, s.168). På den 

punkten brister vår studie då vi gjort studien på ett bekvämlighets- samt snöbollsurval vilket 

ger en sämre generaliserbar bild än om vi haft ett sannolikhetsurval. Dock hade vi inte den 

tidsmässiga eller resursmässiga möjligheten att göra ett sannolikhetsurval så vi får acceptera 

en sämre generaliserbarhet i vår studie än om vi haft mer tid och resurser. Med detta i åtanke 

bör vi vara försiktiga med att säga att våra slutsatser gäller utanför vår undersökningsram.  
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BILAGA 1. ENKÄTEN 

 

Hej, och TACK för att du medverkar i vår studie!  

Vi heter Mia Björnfot och Joacim Lindgren och studerar på Handelshögskolan i Umeå. Vi 
gör en studie om tidningsbranschens omställning i och med de sjunkande 
tidningsupplagorna och ökade digitaltjänsterna som har börjat dyka upp hos många 
aktörer. Din medverkan är av stor betydelse för oss, så återigen: Tack!  
 
Vi besvarar gärna eventuella frågor och om du vill vara med i utlottningen av 
biobiljetter så kan du lämna namn och telefonnummer till oss efter att du fyllt i enkäten!  
 

 
1. Kön:      Kvinna                    Man 

 

2. Ålder: ______ år 

 

3. Inkomst: 

         0 – 10 000 kr/månad 

10 001 – 20 000 kr/månad 

20 001 – 30 000 kr/månad 

30 001 – 40 000 t kr/månad 

40 001 – uppåt kr/månad 

 

4. Boendeort: __________________ 

 

5. Uppväxtort (om annan stad i Sverige): ___________________ 

 

6. Markera hur ofta du tar del av nyheter via de olika kanalerna?  

Via: Aldrig Mer sällan En gång 

/vecka 

Två – Sex 

ggr/vecka 

En eller 

flera 

ggr/dag 

Papperstidning      

Dator      

Mobiltelefon      

Läsplatta      
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7. Rangordna från 1- 4 hur du föredrar att läsa dina nyheter genom att markera 

för de olika alternativen. (Där 1 är föredrar minst och 4 är föredrar mest.)  

  

 

 

 

 

8. Prenumererar du på någon tidning idag?  

Ja, papperstidning 

Ja, pdf-/internettidning 

Ja. tidningsapp 

Nej  

       

9. Om ja, vilken/vilka tidningar? 

_____________________________________________________________ 

 

10. Om Nej, har du prenumererat tidigare (tryckt eller/och digitalt)? 

Ja  

Nej 

 

11. Om Ja, varför slutade du prenumerera? 

Priset  

Innehållet 

Tar del av nyheterna på annat sätt: _________________________ 

Annat________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Via: 1. Föredrar minst 2 3 4. Föredrar mest 

Papperstidning     

Dator     

Mobiltelefon     

Läsplatta     
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12. Anta att alla nyheter numera kostar. Givet detta, markera vilken betydelse 

följande faktorer har för din vilja att betala ett högre pris. (Skala 1-5, där 1 står 

för ingen betydelse och 5 för stor betydelse) 
 

 1. Ingen 

betydelse 

2 3 4 5. Stor 

betydelse 

Fördjupande reportage 

 

     

Minutfärska nyheter 

 

     

Lokala nyheter 

 

     

Ämnesspecifika bilagor 

 

     

Valmöjlighet 

(papper,app,digitalt) 

 

     

Trovärdig journalistik 

 

     

Brett innehåll 

 

     

Specifikt 

innehåll/inriktning 

     

 

 

13. Givet scenariot att alla nyheter numera kostar, vad skulle du vara beredd att 

betala i SEK för nyheter via respektive nyhetskanal? 
     

a) Papperstidning: ____________________ kr / månad 

 

b) Hemsida / PDF-tidning: _________________________ kr / månad 

 

c) Nyhets-app: _______________________ kr / månad 
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14. Anta att din favorittidning inte längre finns att ta del av gratis någonstans (tryckt 

eller digitalt) och att du nu kommer bli tvungen att betala för att få ta del av 

nyheter oavsett om du gjort det innan eller inte. 

 

Givet detta scenario, markera hur troligt är det att du skulle använda någon av 

betalmodellerna nedan. (Skala 1 - 5 , där 1 är icke troligt och 5 är väldigt troligt) 

 

 

 1. Icke troligt 2 3 4 5. Väldigt troligt 

Modell a – Full 

prenumeration 

     

Modell b – Digital 

prenumeration 

     

Modell c - Dagspass      

Modell d – App (läsplatta / 

mobil) 

     

Modell e – Betala per artikel      
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BILAGA 2. REGRESSIONSANALYSER 

Regression Analysis: a) Endast pa versus [Fördjupande; [Minutfärska; ... 
The regression equation is 
a) Endast papperstidning, kr / = - 105 + 12,8 [Fördjupande reportage] 
+ 9,81 [Minutfärska nyheter] 
+ 63,8 [Lokala Nyheter] 
+ 8,65 [Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 
- 23,8 [Valmöjlighet (papper, app, dig 
- 7,0 [Trovärdig journalistik] 
+ 11,0 [Brett innehåll] 
+ 0,21 [Specifikt innehåll/inriktning] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant -104,96 79,08 -1,33 0,188 
[Fördjupande reportage] 12,80 10,31 1,24 0,217 
[Minutfärska nyheter] 9,807 9,062 1,08 0,282 
[Lokala Nyheter] 63,78 10,62 6,00 0,000 
[Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 8,654 9,035 0,96 0,341 
[Valmöjlighet (papper, app, dig -23,805 9,607 -2,48 0,015 
[Trovärdig journalistik] -7,01 15,93 -0,44 0,661 
[Brett innehåll] 10,981 9,375 1,17 0,244 
[Specifikt innehåll/inriktning] 0,212 8,976 0,02 0,981 
  
S = 99,8131 R-Sq = 30,7% R-Sq(adj) = 25,1% 
 
 

Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 8 432770 54096 5,43 0,000 
Residual Error 98 976341 9963 
Total 106 1409111 
  
Source DF Seq SS 
[Fördjupande reportage] 1 10762 
[Minutfärska nyheter] 1 8338 
[Lokala Nyheter] 1 343876 
[Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 1 1333 
[Valmöjlighet (papper, app, dig 1 54570 
[Trovärdig journalistik] 1 218 
[Brett innehåll] 1 13670 
[Specifikt innehåll/inriktning] 1 6 
  
Unusual Observations 
a) Endast 
[Fördjupande papperstidning, 
Obs reportage] kr / Fit SE Fit Residual St Resid 
7 4,00 350,00 150,66 18,98 199,34 2,03R 
12 1,00 50,00 34,24 57,63 15,76 0,19 X 
36 3,00 600,00 257,27 34,20 342,73 3,66R 
58 2,00 500,00 144,46 27,77 355,54 3,71R 
88 4,00 500,00 241,60 26,05 258,40 2,68R 
89 4,00 50,00 245,79 21,62 -195,79 -2,01R 
90 1,00 100,00 104,81 53,69 -4,81 -0,06 X 
104 3,00 20,00 250,49 27,03 -230,49 -2,40R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 

 
Regression Analysis: b) Endast di versus [Fördjupande; [Minutfärska; ... 
The regression equation is 
b) Endast digitalt innehåll (He = - 74,1 + 0,67 [Fördjupande reportage] 
+ 2,44 [Minutfärska nyheter] 
+ 14,6 [Lokala Nyheter] 
- 4,67 [Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 
+ 6,83 [Valmöjlighet (papper, app, dig 
+ 5,7 [Trovärdig journalistik] 
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+ 6,73 [Brett innehåll] 
+ 6,33 [Specifikt innehåll/inriktning] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant -74,11 55,90 -1,33 0,188 
[Fördjupande reportage] 0,673 7,287 0,09 0,927 
[Minutfärska nyheter] 2,444 6,406 0,38 0,704 
[Lokala Nyheter] 14,592 7,510 1,94 0,055 
[Ämnesspecifika bilagor (T.ex. -4,670 6,387 -0,73 0,466 
[Valmöjlighet (papper, app, dig 6,829 6,791 1,01 0,317 
[Trovärdig journalistik] 5,68 11,26 0,50 0,615 
[Brett innehåll] 6,730 6,627 1,02 0,312 
[Specifikt innehåll/inriktning] 6,334 6,345 1,00 0,321 
  
S = 70,5560 R-Sq = 11,9% R-Sq(adj) = 4,7% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 8 66077 8260 1,66 0,118 
Residual Error 98 487859 4978 
Total 106 553936 
  
Source DF Seq SS 
[Fördjupande reportage] 1 525 
[Minutfärska nyheter] 1 3691 
[Lokala Nyheter] 1 38231 
[Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 1 84 
[Valmöjlighet (papper, app, dig 1 9413 
[Trovärdig journalistik] 1 4427 
[Brett innehåll] 1 4744 
[Specifikt innehåll/inriktning] 1 4962 
  
Unusual Observations 
b) Endast 
digitalt 
[Fördjupande innehåll 
Obs reportage] (He Fit SE Fit Residual St Resid 
12 1,00 20,00 -20,90 40,74 40,90 0,71 X 
49 3,00 200,00 48,22 21,51 151,78 2,26R 
58 2,00 500,00 82,63 19,63 417,37 6,16R 
63 4,00 300,00 101,09 16,50 198,91 2,90R 
88 4,00 300,00 114,97 18,41 185,03 2,72R 
90 1,00 0,00 12,13 37,96 -12,13 -0,20 X 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 

 
Regression Analysis: c) Endast ny versus [Fördjupande; [Minutfärska; ... 
The regression equation is 
c) Endast nyhets-app, kr / måna = 3,6 - 0,91 [Fördjupande reportage] 
+ 5,40 [Minutfärska nyheter] 
+ 7,57 [Lokala Nyheter] 
- 4,06 [Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 
+ 11,5 [Valmöjlighet (papper, app, dig 
- 9,47 [Trovärdig journalistik] 
- 1,52 [Brett innehåll] 
+ 6,38 [Specifikt innehåll/inriktning] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 3,57 48,58 0,07 0,942 
[Fördjupande reportage] -0,911 6,333 -0,14 0,886 
[Minutfärska nyheter] 5,403 5,567 0,97 0,334 
[Lokala Nyheter] 7,566 6,527 1,16 0,249 
[Ämnesspecifika bilagor (T.ex. -4,062 5,551 -0,73 0,466 
[Valmöjlighet (papper, app, dig 11,464 5,902 1,94 0,055 
[Trovärdig journalistik] -9,467 9,786 -0,97 0,336 
[Brett innehåll] -1,516 5,759 -0,26 0,793 
[Specifikt innehåll/inriktning] 6,385 5,514 1,16 0,250 
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S = 61,3174 R-Sq = 10,7% R-Sq(adj) = 3,4% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 8 44200 5525 1,47 0,178 
Residual Error 98 368463 3760 
Total 106 412663 
  
Source DF Seq SS 
[Fördjupande reportage] 1 1225 
[Minutfärska nyheter] 1 8061 
[Lokala Nyheter] 1 9582 
[Ämnesspecifika bilagor (T.ex. 1 181 
[Valmöjlighet (papper, app, dig 1 16626 
[Trovärdig journalistik] 1 3122 
[Brett innehåll] 1 362 
[Specifikt innehåll/inriktning] 1 5041 
  
Unusual Observations 
c) Endast 
[Fördjupande nyhets-app, 
Obs reportage] kr / måna Fit SE Fit Residual St Resid 
12 1,00 10,00 26,00 35,40 -16,00 -0,32 X 
49 3,00 200,00 47,63 18,69 152,37 2,61R 
57 5,00 200,00 76,05 18,91 123,95 2,13R 
58 2,00 500,00 60,95 17,06 439,05 7,45R 
79 3,00 200,00 75,99 27,58 124,01 2,26R 
88 4,00 200,00 74,14 16,00 125,86 2,13R 
90 1,00 0,00 54,32 32,99 -54,32 -1,05 X 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 

 
Regression Analysis: a) Endast papper versus Hur ofta [Papper 
The regression equation is 
a) Endast papperstidning, kr / = 116 + 9,67 Hur ofta [Papperstidning] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 116,10 14,86 7,81 0,000 
Hur ofta [Papperstidning] 9,670 2,902 3,33 0,001 
  
S = 110,168 R-Sq = 9,6% R-Sq(adj) = 8,7% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 134721 134721 11,10 0,001 
Residual Error 105 1274391 12137 
Total 106 1409111 
  
Unusual Observations 
a) Endast 
Hur ofta papperstidning, 
Obs [Papperstidning] kr / Fit SE Fit Residual St Resid 
7 0,5 350,0 120,9 13,9 229,1 2,10R 
31 4,0 400,0 154,8 10,7 245,2 2,24R 
33 4,0 400,0 154,8 10,7 245,2 2,24R 
36 10,0 600,0 212,8 21,5 387,2 3,58R 
58 10,0 500,0 212,8 21,5 287,2 2,66R 
63 1,0 400,0 125,8 13,0 274,2 2,51R 
88 1,0 500,0 125,8 13,0 374,2 3,42R 
99 4,0 400,0 154,8 10,7 245,2 2,24R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
 
 

Regression Analysis: b) Endast digita versus Hur ofta [Dator] 
The regression equation is 
b) Endast digitalt innehåll (He = 69,5 - 0,82 Hur ofta [Dator] 
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Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 69,55 14,23 4,89 0,000 
Hur ofta [Dator] -0,816 1,833 -0,44 0,657 
  
S = 72,5648 R-Sq = 0,2% R-Sq(adj) = 0,0% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 1043 1043 0,20 0,657 
Residual Error 105 552893 5266 
Total 106 553936 
  
Unusual Observations 
b) Endast 
digitalt 
Hur ofta innehåll 
Obs [Dator] (He Fit SE Fit Residual St Resid 
58 1,0 500,00 68,73 12,67 431,27 6,04R 
63 10,0 300,00 61,39 9,20 238,61 3,32R 
88 0,5 300,00 69,14 13,44 230,86 3,24R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 

 
Regression Analysis: c) Endast ny versus Hur ofta [Mo; Hur ofta [L 
The regression equation is 
c) Endast nyhets-app, kr / måna = 37,2 + 0,02 Hur ofta [Mobiltelefon] 
+ 0,06 Hur ofta [Läsplatta] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 37,23 10,89 3,42 0,001 
Hur ofta [Mobiltelefon] 0,024 1,468 0,02 0,987 
Hur ofta [Läsplatta] 0,065 2,037 0,03 0,975 
  
S = 62,9910 R-Sq = 0,0% R-Sq(adj) = 0,0% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 2 5 2 0,00 0,999 
Residual Error 104 412658 3968 
Total 106 412663 
  
Seq 
Source DF SS 
Hur ofta [Mobiltelefon] 1 1 
Hur ofta [Läsplatta] 1 4 
  
Unusual Observations 
c) Endast 
Hur ofta nyhets-app, 
Obs [Mobiltelefon] kr / måna Fit SE Fit Residual St Resid 
21 10,0 5,00 38,12 19,54 -33,12 -0,55 X 
23 10,0 0,00 38,12 19,54 -38,12 -0,64 X 
25 0,5 100,00 37,89 19,68 62,11 1,04 X 
27 10,0 49,00 38,12 19,54 10,88 0,18 X 
31 10,0 50,00 38,12 19,54 11,88 0,20 X 
37 4,0 0,00 37,98 18,44 -37,98 -0,63 X 
49 4,0 200,00 37,59 8,27 162,41 2,60R 
56 0,0 10,00 37,88 19,96 -27,88 -0,47 X 
57 10,0 200,00 37,54 8,79 162,46 2,60R 
58 0,5 500,00 37,31 9,87 462,69 7,44R 
71 1,0 50,00 37,90 19,42 12,10 0,20 X 
73 10,0 10,00 38,12 19,54 -28,12 -0,47 X 
79 10,0 200,00 37,47 9,21 162,53 2,61R 
88 4,0 200,00 37,33 7,30 162,67 2,60R 
100 0,5 0,00 37,89 19,68 -37,89 -0,63 X 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 
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Regression Analysis: a) Endast papper versus [Lokala Nyheter] 
The regression equation is 
a) Endast papperstidning, kr / = - 40,9 + 57,4 [Lokala Nyheter] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant -40,87 34,00 -1,20 0,232 
[Lokala Nyheter] 57,395 9,766 5,88 0,000 
  
S = 100,489 R-Sq = 24,8% R-Sq(adj) = 24,0% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 348817 348817 34,54 0,000 
Residual Error 105 1060294 10098 
Total 106 1409111 
  
Unusual Observations 
a) Endast 
[Lokala papperstidning, 
Obs Nyheter] kr / Fit SE Fit Residual St Resid 
3 1,00 200,00 16,53 24,80 183,47 1,88 X 
5 1,00 75,00 16,53 24,80 58,47 0,60 X 
7 3,00 350,00 131,32 10,26 218,68 2,19R 
36 5,00 600,00 246,11 18,93 353,89 3,59R 
58 4,00 500,00 188,71 11,68 311,29 3,12R 
83 1,00 150,00 16,53 24,80 133,47 1,37 X 
88 5,00 500,00 246,11 18,93 253,89 2,57R 
99 4,00 400,00 188,71 11,68 211,29 2,12R 
104 5,00 20,00 246,11 18,93 -226,11 -2,29R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 
  
Regression Analysis: a) Endast papperstidning, kr / versus Inkomst? 
The regression equation is 
a) Endast papperstidning, kr / = 119 + 0,00159 Inkomst? 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 119,16 18,81 6,34 0,000 
Inkomst? 0,0015919 0,0007724 2,06 0,042 
  
S = 113,571 R-Sq = 3,9% R-Sq(adj) = 3,0% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 54786 54786 4,25 0,042 
Residual Error 105 1354325 12898 
Total 106 1409111 
  
Unusual Observations 
a) Endast 
papperstidning, 
Obs Inkomst? kr / Fit SE Fit Residual St Resid 
31 35000 400,0 174,9 16,1 225,1 2,00R 
33 25000 400,0 159,0 11,7 241,0 2,13R 
36 5000 600,0 127,1 15,8 472,9 4,20R 
57 35000 400,0 174,9 16,1 225,1 2,00R 
58 50000 500,0 198,8 25,8 301,2 2,72R 
63 35000 400,0 174,9 16,1 225,1 2,00R 
88 25000 500,0 159,0 11,7 341,0 3,02R 
99 5000 400,0 127,1 15,8 272,9 2,43R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
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Regression Analysis: b) Endast digita versus Hur ofta [Papper 
The regression equation is 
b) Endast digitalt innehåll (He = 59,5 + 1,27 Hur ofta [Papperstidning] 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 59,490 9,776 6,09 0,000 
Hur ofta [Papperstidning] 1,274 1,910 0,67 0,506 
  
S = 72,4798 R-Sq = 0,4% R-Sq(adj) = 0,0% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 2338 2338 0,45 0,506 
Residual Error 105 551598 5253 
Total 106 553936 
  
Unusual Observations 
b) Endast 
digitalt 
Hur ofta innehåll 
Obs [Papperstidning] (He Fit SE Fit Residual St Resid 
58 10,0 500,00 72,23 14,14 427,77 6,02R 
63 1,0 300,00 60,76 8,55 239,24 3,32R 
88 1,0 300,00 60,76 8,55 239,24 3,32R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 

 
Regression Analysis: b) Endast digitalt innehåll (He versus Inkomst? 
The regression equation is 
b) Endast digitalt innehåll (He = 36,5 + 0,00139 Inkomst? 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 36,51 11,56 3,16 0,002 
Inkomst? 0,0013926 0,0004749 2,93 0,004 
  
S = 69,8305 R-Sq = 7,6% R-Sq(adj) = 6,7% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 41924 41924 8,60 0,004 
Residual Error 105 512012 4876 
Total 106 553936 
  
Unusual Observations 
b) Endast 
digitalt 
innehåll 
Obs Inkomst? (He Fit SE Fit Residual St Resid 
20 15000 200,00 57,40 7,12 142,60 2,05R 
58 50000 500,00 106,14 15,87 393,86 5,79R 
63 35000 300,00 85,25 9,90 214,75 3,11R 
88 25000 300,00 71,33 7,19 228,67 3,29R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
 
Regression Analysis: c) Endast nyhets-app, kr / måna versus Inkomst? 
The regression equation is 
c) Endast nyhets-app, kr / måna = 11,9 + 0,00130 Inkomst? 
  
Predictor Coef SE Coef T P 
Constant 11,861 9,914 1,20 0,234 
Inkomst? 0,0012955 0,0004072 3,18 0,002 
  
S = 59,8714 R-Sq = 8,8% R-Sq(adj) = 7,9% 
  
Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 
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Regression 1 36281 36281 10,12 0,002 
Residual Error 105 376381 3585 
Total 106 412663 
  
Unusual Observations 
c) Endast 
nyhets-app, 
Obs Inkomst? kr / måna Fit SE Fit Residual St Resid 
49 25000 200,00 44,25 6,17 155,75 2,62R 
57 35000 200,00 57,20 8,48 142,80 2,41R 
58 50000 500,00 76,63 13,60 423,37 7,26R 
79 35000 200,00 57,20 8,48 142,80 2,41R 
88 25000 200,00 44,25 6,17 155,75 2,62R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 

BILAGA 3. KORSTABELLER  

 
Tabulated statistics: Inkomst?; b) Endast digitalt innehåll (He  
 
Rows: Inkomst?   Columns: b) Endast digitalt innehåll (He 

 

                    a) 0-30  b) 31-60  c) 61-90  d) 91-120  e) > 120 

                   kr/månad  kr/månad  kr/månad   kr/månad  kr/månad     All 

 

0 - 10 000            50,00     21,05      2,63      23,68      2,63  100,00 

10 001-20 000         50,00     22,22      5,56      16,67      5,56  100,00 

20 - 10 000           35,71     25,00     10,71      17,86     10,71  100,00 

30 001 - 40 000       46,15     15,38     15,38       0,00     23,08  100,00 

40 001 - uppåt        10,00     40,00      0,00      30,00     20,00  100,00 

All                   42,06     23,36      6,54      18,69      9,35  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 

Tabulated statistics: Kön?; b) Endast digitalt innehåll (He  
 
Rows: Kön?   Columns: b) Endast digitalt innehåll (He 

 

           a) 0-30  b) 31-60  c) 61-90  d) 91-120  e) > 120 

          kr/månad  kr/månad  kr/månad   kr/månad  kr/månad     All 

 

Kvinna       41,51     18,87      7,55      22,64      9,43  100,00 

Man          42,59     27,78      5,56      14,81      9,26  100,00 

All          42,06     23,36      6,54      18,69      9,35  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 
Tabulated statistics: Kön?; a) Endast papperstidning, kr /  
 
Rows: Kön?   Columns: a) Endast papperstidning, kr / 

 

          a) 0-70 

             kr /   b) 71-140  c) 141-210    d) > 210 

            månad  kr / månad  kr / månad  kr / månad     All 

 

Kvinna      22,64       30,19       28,30       18,87  100,00 

Man         24,07       31,48       33,33       11,11  100,00 

All         23,36       30,84       30,84       14,95  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 

Tabulated statistics: Kön?; Hur ofta [Dator]  
 
Rows: Kön?   Columns: Hur ofta [Dator] 
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                  b) < 1           d) 2-6  e) 1 gg / 

              a)    gg /  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

          Aldrig   vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

Kvinna      5,66    7,55     9,43   33,96      43,40  100,00 

Man         0,00    1,85    12,96   16,67      68,52  100,00 

All         2,80    4,67    11,21   25,23      56,07  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 
Tabulated statistics: Kön?; Hur ofta [Papperstidning]  
 
Rows: Kön?   Columns: Hur ofta [Papperstidning] 

 

                                      d) 2-6  e) 1 gg / 

              a)  b) < 1 gg  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

          Aldrig    / vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

Kvinna      5,66      26,42    15,09   30,19      22,64  100,00 

Man         7,41      29,63    16,67   25,93      20,37  100,00 

All         6,54      28,04    15,89   28,04      21,50  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 

Tabulated statistics: Ålder?; a) Endast papperstidning, kr /  
 
Rows: Ålder?   Columns: a) Endast papperstidning, kr / 

 

         a) 0-70 

            kr /   b) 71-140  c) 141-210    d) > 210 

           månad  kr / månad  kr / månad  kr / månad     All 

 

25-29      25,00       34,38       28,13       12,50  100,00 

30-34      28,57       28,57       28,57       14,29  100,00 

35-39      12,50       25,00       37,50       25,00  100,00 

40-        16,67       16,67       50,00       16,67  100,00 

All        23,36       30,84       30,84       14,95  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

  

Tabulated statistics: Ålder?; b) Endast digitalt innehåll (He  
 
Rows: Ålder?   Columns: b) Endast digitalt innehåll (He 

 

          a) 0-30  b) 31-60  c) 61-90  d) 91-120  e) > 120 

         kr/månad  kr/månad  kr/månad   kr/månad  kr/månad     All 

 

25-29       45,31     23,44      4,69      20,31      6,25  100,00 

30-34       47,62     14,29     19,05      14,29      4,76  100,00 

35-39       31,25     31,25      0,00      12,50     25,00  100,00 

40-         16,67     33,33      0,00      33,33     16,67  100,00 

All         42,06     23,36      6,54      18,69      9,35  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 

Tabulated statistics: Ålder?; Hur ofta [Dator]  
 
Rows: Ålder?   Columns: Hur ofta [Dator] 

 

                 b) < 1           d) 2-6  e) 1 gg / 

             a)    gg /  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

         Aldrig   vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

25-29      0,00    3,13    12,50   21,88      62,50  100,00 

30-34      9,52    9,52     4,76   28,57      47,62  100,00 
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35-39      6,25    6,25    12,50   25,00      50,00  100,00 

40-        0,00    0,00    16,67   50,00      33,33  100,00 

All        2,80    4,67    11,21   25,23      56,07  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 

Tabulated statistics: Inkomst?; Hur ofta [Dator]  
 
Rows: Inkomst?   Columns: Hur ofta [Dator] 

 

                                               d) 2-6  e) 1 gg / 

                       a)  b) < 1 gg  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

                   Aldrig    / vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

0 - 10 000           2,63       0,00    21,05   15,79      60,53  100,00 

10 001-20 000        5,56       5,56     0,00   38,89      50,00  100,00 

20 - 10 000          0,00      10,71     3,57   35,71      50,00  100,00 

30 001 - 40 000      7,69       7,69     7,69    7,69      69,23  100,00 

40 001 - uppåt       0,00       0,00    20,00   30,00      50,00  100,00 

All                  2,80       4,67    11,21   25,23      56,07  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 

 

 

Tabulated statistics: Inkomst?; Hur ofta [Papperstidning]  
 
Rows: Inkomst?   Columns: Hur ofta [Papperstidning] 

 

                                                  d) 2-6  e) 1 gg / 

                              b) < 1 gg  c) 1 gg   ggr /  dag eller 

                   a) Aldrig    / vecka  / vecka   vecka       fler     All 

 

0 - 10 000             13,16      26,32    23,68   21,05      15,79  100,00 

10 001-20 000           5,56      44,44    11,11   27,78      11,11  100,00 

20 - 10 000             3,57      28,57    10,71   46,43      10,71  100,00 

30 001 - 40 000         0,00      15,38    23,08   23,08      38,46  100,00 

40 001 - uppåt          0,00      20,00     0,00   10,00      70,00  100,00 

All                     6,54      28,04    15,89   28,04      21,50  100,00 

 

Cell Contents:      % of Row 
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BILAGA 4. DIAGRAM OCH FIGURER 
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