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FÖRORD 
Forskningsprojektet ”Nyheter 2020” har ett övergripande syfte, att fokusera på effekterna av 
de, i dagsläget, snabba förändringsprocesserna inom nyhetsförmedlingen. Projektet 
genomförs som en del i det skogsindustriella nätverket Fiber Science and Communication 
Network (FSCN) vid Mitthögskolan. I ett tidigare förord till en rapport inom projektet skrev 
jag: 
 

”Inom ramen för projektet Nyheter 2020 studeras hur marknadsstrategiska avvägningar inom 
medieföretag, liksom eventuell frånvaro av sådana, påverkar nyhetsmedierna som produkter. 
Designen av forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i såväl den tekniska som den 
marknadsmässiga utveckling som de tryckta nyhetsmedierna just nu är delaktiga i. Avsikten med 
studien är att i någon mån kasta ljus över frågor som kan kopplas till några medieföretags val av 
framtidsbilder, upplevda möjligheter och hot. Därav den framåtblickande projekttiteln ’Nyheter 
2020’.” (Gulliksson, 2002, sid. 2) 

 
Föreliggande rapport ingår i projektets andra fas, Nyheter 2020 II, som huvudsakligen 
fokuserar den regionala dagspressens annonsörer och läsare. Undersökningen ingår i 
delprojektet: ”Konsumenternas syn på och anpassning till ny informationsteknik”. Syftet med 
delprojektet är att: 

 
”[…] studera medieföretagens kunskap om konsumenternas vanor, attityder, förändringstendenser 
när det gäller medieanvändning samt förståelse av samband mellan medieanvändning och sociala 
faktorer som kan vara avgörande för informationsutformningen och val av distributionsformer.” 
(Medievärlden 2020, 2003)  

 
”Nyheter 2020” utgör också en av noderna i forskningsnätverket ”Medievärlden 2020”, vars 
syfte är att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt kring framtidens medier. Nätverket 
består av representanter för Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Mitthögskolan, 
Sundsvall, Stockholms universitet och Uppsala universitet. 
 
Jag delar nätverkets bedömning att den genomgripande och snabba förändringen av 
medieområdet ställer nya krav på samverkan inom medieforskningen, men också mellan 
forskningen och mediebranscherna. I ”Nyheter 2020” undersöks fyra medieföretag: 
Sundsvalls Tidning, Sveriges Radio Västernorrland, Örnsköldsviks Allehanda och Östersunds 
Posten. Projektet finansieras av de deltagande företagen och av KK-stiftelsen.1 Föreliggande 
undersökning rör dock endast Örnsköldsviks Allehanda och dess marknad. 
 
Rapporten är en bearbetning av en C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 
”Örnsköldsviks Allehanda – från Ö till A” framlagd vid institutionen för 
Informationsteknologi och medier vid Mitthögskolan, höstterminen 2003. 
 
Sundsvall februari 2004 
Mikael Gulliksson, Koordinator, Medieteknik, FSCN 
 

                                                 
1 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, arbetar för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft genom att stödja forskning, forskarutbildningar, kompetensutveckling för näringslivet och 
skolutveckling och IT. 
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ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDAS LÄSEKRETS – LÄSARNAS SYN PÅ 
OCH ANPASSNING TILL NY INFORMATIONSTEKNIK 
 
Peter Löwendahl-Nyrén och Anders Nord 
Mitthögskolan  
 
 
Sammanfattning 
Föreliggande rapport är en del av forsknings- och utvecklingsprojektet ”Nyheter 2020” vid 
Mitthögskolan. Projektets främsta mål är att kasta ljus över effekterna av den just nu snabba 
utveckling som pågår när det gäller produktion och distribution av nyheter. 

Vår undersökning bygger på data insamlade via en postenkät genomförd våren 2002. Med 
dessa data som grund vill vi studera Örnsköldsviks Allehandas (ÖA) möjligheter i dagens 
snabba medieutveckling. För att kunna göra det har vi delat in läsekretsen i olika grupper för 
att se hur olika egenskaper påverkar respondenternas svar. Respondenterna är grupperade dels 
efter hur ofta de läser ÖA, ofta- eller sällanläsare, och dels efter hur de upplever sig själva på 
en innovationsskala, som innovatör, en bland en tidig majoritet eller som en eftersläntrare.  

Örnsköldsviks Allehanda är en landsortstidning med monopolställning som precis som 
många andra tidningar möter en tuff marknad i dagens snabba utveckling inom medierummet. 
Tidningen har ett minskande antal prenumeranter i ett avfolkningsområde med åldrande 
befolkning. Distributionskostnaderna är höga, eftersom marknaden präglas av långa 
distributionslinjer och avståndet mellan prenumeranterna blir glesare för varje år.  Dessutom 
tampas tidningen med en utdragen konjunkturnedgång och strukturella förändringar. De 
senaste tio åren har ÖA, liksom de flesta andra tidningar i Sverige, tappat både 
prenumerations- och annonsintäkter samtidigt som kostnaderna för till exempel distributionen 
har ökat. 

Tidningens främsta vapen i kampen mot de nya medierna är läsarnas medievanor och 
läsarnas förtroende för tidningen och dess varumärke. ÖA har också en lång erfarenhet av att 
producera nyheter och information, något nya medieföretag inte hunnit skaffa sig än.  

Internet kan ses som den största konkurrenten i medieutvecklingen och påverkar såväl 
läsarnas medievanor som marknaden för rubrikannonser och reklam. Hur snabbt 
mediekonsumenterna tar till sig nya idéer, produkter eller tjänster, såsom Internet, är 
avgörande för tidningens framtid. 

I nuläget utgör inte Internet något akut hot mot papperstidningen – läsekretsen har ett stort 
förtroende för ÖA. Men innovatörernas och sällanläsarnas medievanor börjar så sakta luckras 
upp och de är mer öppna för förändringar än oftaläsarna och eftersläntrarna.  

Samtidigt har Internet ännu inte fått sitt stora genombrott som nyhetsmedium – en stor 
majoritet av läsekretsen förutser att de kommer öka sin Internetanvändning kraftigt de 
närmaste fem åren. Exakt vad som kommer hända med papperstidningen när Internet får sitt 
genombrott är svårt att förutspå, kanske kommer nättidningen bli en allt viktigare del av 
produktionen – inte minst för att hålla nere distributionskostnaderna. Men även om pappers-
tidningen så småningom kan komma att byta format, behöver inte det innebära slutet för 
dagens tidningsföretag. De har överlag starka varumärken, stort förtroende hos läsekretsen, är 
starkt förankrade i sina respektive miljöer och har lång tradition av att producera och 
distribuera nyheter. 

Ett hot mot ÖA är att innovatörerna och sällanläsarna är yngre än övriga grupper. De utgör 
därmed en viktig del i ÖA:s framtida läsekrets och det är viktigt att tidningen försöker fånga 
upp dem till exempel genom att erbjuda dem de tjänster de söker. Och, som utvecklingen ser 
ut, inte enbart genom papperstidningen. Samtidigt måste tidningen vara varsam med det 
förtroende läsekretsen, och främst då eftersläntrarna och oftaläsarna, visar för tidningen. 

Med de fördelar tidningsföretagen har, i form av medievanorna, starka varumärken, sin 
erfarenhet i mediebranschen och ett stort förtroende hos läsekretsen, har de möjligheten att 
behålla en stark position i nyhetsrummet – trots den ökande konkurrenssituationen från nya 
medier. 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
R-04-51 
Sida 5 (46) 

  
 
 

 

ÖRNSKÖLDSVIK’S ALLEHANDA – HOW DO ITS READERS VIEW 
NEW INFORMATION TECHNOLOGY AND TO WHAT EXTENT 
HAVE THEY LEARNT TO USE IT?  
Peter Löwendahl-Nyrén & Anders Nord 
Mid-Sweden University 
 
 
Abstract 

This report is part of a research and development project at Mid-Sweden University called 
“News in 2020”. The primary goal of the project is to examine the effects of the current rapid 
development of the way in which news is produced and distributed. To do this we have  
studied how reading frequency and readers’ attitudes to innovation affect their behaviour and 
attitudes to a local newspaper, Örnsköldvik’s Allehanda (ÖA), and other media. 

 
The report is based on data from a survey made in the spring of 2002. Questionnaires were 

distributed by post to a sample of 693 residents from 16-75 years of age in the Municipality of 
Örnsköldsvik. 319 respondents answered, which represents 46% of the sample population. 
The age and sex of those that answered were representative of the chosen sample.  

 
Örnsköldvik’s Allehanda is published in Örnsköldvik and is the only local newspaper in the 

area. The paper has a declining number of subscribers in an area with a diminishing and 
ageing population. The cost of distribution is high, as the market is characterised by long lines 
of distribution and the distance between the subscribers is increasing from year to year.  

 
The survey shows that ÖÄ is read by 90% of the local population at least three times a 

week. Even in the youngest category, 16-25 years of age, 83% read the local paper. A large 
majority of the readers, however, predict that they will greatly increase their use of the 
Internet over the next five years. The Internet can therefore be seen as the chief competitor to 
the printed newspaper. The Internet not only affects the readers’ choice of media, but also the 
market for classified advertisements and other advertising. At present, the Internet does not, 
however, represent an acute threat to the printed newspaper. The readers have great 
confidence in ÖÄ. However, the media choice of the more innovative members of the public 
and those who do not read the paper so often is gradually changing, as they are more 
receptive to change than the regular readers or the more traditional members of the public. A 
serious threat to ÖÄ is the fact that the former groups are younger than the other readers. This 
means that they represent an important part of the newspaper’s future readers. It is important 
that the newspaper tries to attract this group, for instance by trying to identify and offer them 
the services they are interested in, which probably means that they should not only be in the 
form of a printed newspaper. At the same time, it is important that the newspaper takes care 
not to lose the confidence that their readers, particularly the more traditional and the regular 
readers, have in the newspaper. 

 
The advantages that regional local newspapers have, in the form of their readers’ 

surprisingly consistent media choice, well established trademarks, long experience of the 
media branch and a high level of trust from their readers, should make it possible for them to 
maintain their strong position in the world of news, in spite of the increasing competition 
from new Internet-based media. 
 
Key words: Daily newspaper, reading of a daily newspaper, the Internet, media development, news, 

development of newspapers, media choice. 
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1. INLEDNING 
1.1  PROBLEMOMRÅDE 

”I dagsläget är det osäkert vilken inriktning det framtida medieutbudet tar. De ledande 
medieföretagen verkar välja olika strategier och organisationsformer inför framtiden och den 
enda förenande faktorn är att de alla fattar beslut på mycket osäker faktagrund och under stor 
tidspress.” (Alström & Hedman, 2002, sid. 7) 
 

I två meningar visar Börje Alström och Lowe Hedman på medieföretagens stora utmaning de 
närmsta åren – att satsa rätt.  

Problemet är att medieföretagen inte vet hur de ska förhålla sig till den snabba 
medieutvecklingen. De vet inte vilka förutsättningar som kommer att gälla, vilken teknik 
konsumenterna kommer att föredra, eller ens vilken teknik som kommer att finnas tillgänglig 
för konsumenterna.  

 
Under 1990-talet tappade tidningsbranschen både prenumeranter (Alström & Hedman, 2002b, sid. 
8 och Svensk Dagspress 2003, sid. 4) och en stor del av annonskakan (Trotzig, 2002, sid. 353). Och 
eftersom tidningarnas inkomster kommer främst från dessa två håll är det ett stort problem 
(Hedman, 1998, sid. 20). Ännu fler prenumeranter funderar på att säga upp sin prenumeration 
(Antoni, 2003, sid. 158) och nya medier tar större och större plats på annonsmarknaden (Trotzig, 
2002, sid. 353). Till exempel blir Internet allt viktigare för rubrikannonsmarknaden, alltså ”köp- 
och säljannonser” (Alström & Hedman, 2002b, sid. 11). 

Konsumentens förhållande till nya medier påverkas av dennes innovationsbenägenhet – det 
vill säga hur snabbt denne tar till sig nya idéer, produkter och tjänster, för olika människor går 
detta olika snabbt (Kratz, 1995, sid. 149 och Rogers, 1995, sid. 262). Om många tar till sig nyheter 
snabbt borde Internet, som är ett relativt nytt medium, locka till sig en stor del av 
mediekonsumenterna. Och om detta sammanfaller med att unga människor använder Internet 
i större utsträckning än äldre är detta ett av de största hoten för papperstidningarna. 

Något som däremot är till dagstidningarnas fördel är medievanorna (Björkqvist & Weibull, 
1995. Sid. 45 och 43). Morgontidningen, till exempel, ingår ofta i konsumentternas frukostvanor 
(Antoni, 2003, sid. 159) – och vanorna har i stort sett varit de samma under de senaste 20 åren. 

 
Utan inkomster från prenumeranter eller utan annonsintäkter är det idag omöjligt att 
finansiera en dagstidnings produktion. Det minskade antalet prenumeranter, Internets 
påverkan på läsarnas medievanor, rubrikannonser och reklaminvesteringar, samt hur snabbt 
mediekonsumenterna tar till sig nya idéer, produkter och tjänster är alla faktorer som är av 
yttersta vikt för morgontidningens framtid. Dessa ryms i två av de viktigaste 
omvärldsfaktorerna som påverkar Örnsköldsviks Allehanda idag: annonsmarknaden och 
läsekretsen. 

 
 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsens syfte är att se hur de som ofta läser ÖA skiljer sig från de som sällan läser ÖA när 
det gäller deras tidnings- och Internetanvändning. Samt att se hur de som ser sig själva som 
innovatörer – som snabbt tar till sig nya idéer, produkter eller tjänster – skiljer sig från de som 
ser sig själva som eftersläntrare när det gäller deras dagstidnings- och Internetanvändning. 

Detta för att vi i någon mån ska kunna uttala oss om tidningens möjligheter i dagens snabba 
medieutveckling. 
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 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras medievanor? 
 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras attityd till och syn på 

dagstidningen och Internet? 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras medievanor? 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras attityd till och syn 

på dagstidningen och Internet? 
 
 
2.  BAKGRUND 
Fram till början av 1990-talet steg den samlade dagspressupplagan, men sedan dess har 
upplagorna gått ner. (Alström & Hedman, 2002b, sid. 8) Kvällstidningarna har sedan 1990 tappat 
367 000 av 1 125 000 dagliga exemplar och morgontidningarna 443 000, från 3 375 000 till 
2 913 000 år 2003. (Svensk Dagspress 2003, sid. 4) 

Nedgången har framför allt skett i två omgångar. Den första mellan 1990 och 1993, den 
andra mellan 1995 och 1996. Anders Lithner skriver i sitt kapitel ”1990-talets tidningspublik” 
i SOM-undersökningen2 1999 att det ligger nära till hands att förklara nedgången med den 
lågkonjunktur Sverige drabbades av under perioden. Men påpekar att vi i Sverige också 
bevittnat ganska genomgripande förändringar i mediebranschen under 1990-talet. Dels kom 
det nya kanaler i redan etablerade medium, som TV3, TV4 och reklamradio, och dels dök det 
upp ett helt nytt medium; Internet. Anders Lithner nämner tre faktorer som påverkar 
tidningsläsningen och som bidrog till 1990-talets nedgång: faktorer hos det omgivande 
samhället, faktorer hos medierna och faktorer hos mediernas publik. (Lithner, 2000, sid. 111) 

 
”Sannolikt spelar dessa tre typer av faktorer olika roll vid olika tidpunkter. Därtill är de 
naturligtvis inte isolerade från varandra. Tvärtom medför förändringar i någon av faktorerna 
närmast per definition förändringar i de andra två.” (Lithner, 2000, sid. 111) 

 
En viktig förändring i tidningsläsandet under 1990-talet, förutom nedgången, var att de 
sociala skillnaderna förstärktes. 1990 läste 85 procent av de högre tjänstemännen tidningen 
regelbundet, medan 79 procent av arbetarna gjorde det. 1998 hade skillnaden ökat till att 89 
procent av de högre tjänstemännen läste tidningen regelbundet, men bara 68 procent av 
arbetarna. Sedan dess har siffrorna jämnat ut sig något, men fortfarande år 2000 skiljde det 17 
procentenheter, 88 procent av de högre tjänstemännen mot 71 procent av arbetarna. (Wadbring 
& Weibull, 2001, sid. 216) 

”Under 1990-talet ökar alltså stegvis skillnaderna mellan exempelvis ungas och äldres 
tidningsläsning och mellan arbetares och tjänstemäns.” (Lithner, 2000, sid. 116) En utveckling 
som i praktiken innebar att redan tidningssvaga grupper försvagades än mer, med 
konsekvensen att andelen ickeläsare ökade och andelen regelbundna läsare minskade. (Lithner, 
2000, sid. 116)  

 
Men det skedde inte samtidigt. Den första nedgången, den mellan 1990 och 1993, ledde till 

en ökning av sällanläsare och en minskning av oftaläsare. Men inte till en ökning av 
ickeläsare – den ökningen kom i den andra nedgången, mellan 1995 och 1996. (Lithner, 2000, 
sid. 112-115) Anders Lithner menar att den första nedgången orsakades av faktorer hos det 
omgivande samhället – i form av försämrad konjunktur, i kombination med faktorer hos 
medierna – i form av nytt utbud. Medan den andra nedgången orsakades av faktorer hos 
                                                 
2 SOM-institutet, samhälle, opinion och massmedia, är en forsknings- och utbildningsorganisation som drivs av 
företrädare för Förvaltningshögskolan, Institutionen för Journalistik och masskommunikation och 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och genomför de årliga SOM-undersökningarna. 
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mediernas publik – uttryckt som social grupptillhörighet. Han motiverar det med att andra 
hälften av 1990-talet hade större utbudsmässig stabilitet än första hälften som innehöll 
tillkomst av såväl reklam-TV som reklamradio, satellit-, kabel- och morgon-TV osv. 
Viktigaste förändringen under andra hälften av 1990-talet var tillkomsten av Internet. (Lithner, 
2000, sid. 116) 

 
”Och detta medium tycks hittills inte ha tagit läsare från morgonpressen. Nyhetssidorna på Internet 
har tvärtom en publik som i första hand återfinns i tidningstrogna grupper – och det var inte bland 
dem som läsningen sjönk 1996. […] Det är därför sannolikt en vanföreställning att den förändrade 
mediebilden ligger bakom nedgången 1996.” (Lithner, 2000, sid. 116) 

 
Tidningarnas inkomster kommer främst från två håll, prenumeranter och annonsörer. På 
senare år har annonsintäkterna svarat för mellan 55 och 65 procent av inkomsterna och 
prenumeranterna för resterande 35 till 45 procent. (Hedman, 1998, sid. 20) 
 
 
2.1  LÄSEKRETSEN 
”Nästan var femte prenumerant har dock funderat någon gång på att avsluta sin 
prenumeration och var tionde prenumerant har funderat på det flera gånger.” (Antoni, 2003, sid. 
158) De två oftast uppgivna faktorerna till att en prenumerant funderar på att avsluta sin 
prenumeration är ekonomiska. I 2001-års SOM-undersökning svarade 32 procent att de 
funderat på att avsluta sin prenumeration för att allt annat blivit så dyrt. 29 procent hade 
funderat på en prenumerationsavslutning för att prenumerationspriset höjts. (Eriksson, 2002, sid. 
201-203) 

 
”En annan viktig faktor som kan kopplas till prenumerationskurvan är det allmänna ekonomiska 
klimatet. Vid lågkonjunktur tenderar fler att avstå från – eller säga upp – sina prenumerationer.” 
(Antoni, 2003, sid. 158) 

 
Örnsköldsviks Allehanda har sedan 1993 minskat med 1 900 exemplar, från 22 200 1993 till 
20 300 år 2002. Av dessa är 19 900 prenumererade exemplar. (Årsredovisning, 2003, sid. 4) 

 
 

2.2  ANNONSMARKNADEN 
Och vill inte prenumeranterna betala sin del av kakan, är det upp till tidningen att hitta 
tillräckligt med annonsörer för att klara ekonomin. Men liksom prenumeranterna blir färre 
och färre, minskar även annonsörerna. 

När det gäller annonsmarknaden konstaterar Elisabeth Trotzig i Mediesverige 2001/2002 
att: 

 
”Samtidigt som medieinvesteringarna ökat har omfördelningen mellan medierna varit omfattande. 
Från att 80 procent av reklaminvesteringarna för bara tio år sedan placerades i dagspress utgör nu 
andelen dagspressannonsering strax över 50 procent av reklamen i de traditionella medierna.” 
(Trotzig, 2002, sid. 353) 
 

Annonsvolymen för Örnsköldsviks Allehanda sjönk med 7,4 procent år 2002. (Årsredovisning, 
2003, sid. 4) 
 
 
2.3  INTERNET 
Fördelarna med Internet är svåra att bortse från och tidningsföretagen har sedan augusti 1994, 
då Aftonbladet blev första svenska tidning på Internet, gett sig på detta nya medium. (Hedman, 
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1998, sid. 35) 1997 hade 37 procent av de svenska dagstidningarna en Internetupplaga (Hedman, 
1998, sid. 31) och 2003 hade 114 av ungefär 170, 67 procent, det. (Svensk Dagspress 2003, sid. 6)  

Motiven för att satsa på Internet varierar, men i ”Pressen på Internet” skriver Lowe 
Hedman att  fyra av tio dagstidningar satsade på en nätupplaga för att nå en potentiell 
framtida marknad, två av tio för att förbättra informationsförsörjningen, 15 procent för att 
vidga läsekretsen, och lika många för att etablera sig i ett nytt medium. Samtidigt är det 
väldigt få av tidningsföretagen som har gjort en genomtänkt, rationell och välplanerad 
Internetsatsning. Endast ett av tio dagstidningsföretag genomförde en konventionell 
marknadsundersökning innan sin Internetsatsning och i ett fall berodde satsningen på att 
tidningen, från en Internetleverantör, fick ett erbjudande om en tids gratis Internet. (Hedman, 
1998, sid. 32, 35, 179) 

Han skriver vidare om en norsk-svensk forskargrupp som har studerat dagstidningarnas 
användande av Internet. Gruppen kom fram till att tidningarna är förvånansvärt 
traditionsbundna även på nätet. (Hedman, 1998, sid. 35) 

 
”Med ett traditionsbaserat förhållningssätt, i stället för ett teknik- eller förändringsorienterar, 
menar forskarna att Internetproduktionen integreras i den normala tidningens produktion och att 
det är papperstidningens innehåll som avgör innehållet i den elektroniska publikationen.” 
(Hedman, 1998, sid. 35-36) 
 

Den norsk-svenska undersökningen stärker uppfattningen att de flesta tidningsledningarna är 
medvetna om den utveckling som pågår och gärna vill ta del av den. ”Det skulle till och med 
kunna hävdas att de är så ivriga att ta del av den utveckling som pågår att de inte riktigt 
hinner med att anpassa organisationen till densamma.” (Hedman, 1998, sid. 36) 

I sin bok ”Information categories and editorial processes in multiple channel publishing” 
skriver Kristina Sabelström Möller att nya publiceringsvägar kräver nya 
organisationslösningar. Det finns, enligt henne, tre sätt att organisera redaktionen för att 
publicera sig i flera medier. Antingen riktar man in sig på ett medium och producerar material 
för det mediet, material som man sedan även publicerar i andra medium. Eller så producerar 
man allt material med alla olika medierna i sikte samtidigt. Eller så skapar man en ny 
avdelning, eller till och med ett nytt företag för att sköta den elektroniska publiceringen. 
(Sabelström, 2001, sid. 23 och 24) 

Någon gemensam nämnare för vilka företag, beroende på storlek, ekonomi osv., som valt 
vilken väg hittar Kristina Sabelström Möller inte. Men oavsett vilken väg företagen har valt 
så upptäckte hon en sak i sin undersökning; alla som arbetar i företag som publicerar sig i 
flera olika medier anser att de olika redaktionerna och avdelningarna borde samarbeta mer. 
(Sabelström, 2001, sid. 25) 
 
Dominanter på den svenska nättidningsmarknaden är, liksom i papperstidningsbranschen, 
Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Men 
Internet öppnar också för andra, icke-etablerade aktörer. Den första riktiga elektroniska 
dagstidningen – riktiga i den mening att den inte först kom ut som papperstidning – i Sverige 
var Dagens ETC som kom ut första gången i maj 1996. Johan Ehrenberg, initiativtagare till 
Dagens ETC, motiverar satsningen med att ”Det är omöjligt att nå ut med oberoende tidningar 
som ETC till landets alla kiosker och varuhus.” (Hedman, 1998, sid. 35 och 185) 

 
”Vilka är då användarna av Internet? De relativt få undersökningar som hittills har gjorts visar att 
de som huvudsakligen använder sig av Internet är relativt unga, mellan 20-45 år, välutbildade och 
mycket köpstarka. Internet kräver engagemang för att lära sig att använda och förstå hur mediet 
kan utnyttjas på bästa sätt. Detta förutsätter att användarna är aktiva och intresserade. Dessutom 
krävs en viss teknisk förmåga oftast i kombination med ett starkt intresse för att koppla upp sig 
mot Internet.” (Hedman, 1998, sid. 29) 
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2.4  INTERNET PÅVERKAR BÅDE ANNONSMARKNADEN OCH LÄSEKRETSEN 
I ”Nyheter 2020” skriver Börje Alström och Lowe Hedman att Internet blir allt viktigare för 
rubrikannonsmarknaden, och att den utvecklingen kommer att fortsätta eftersom yngre 
människor använder Internet i större utsträckning än äldre. ”Att frågan är central för 
tidningsbranschen kan bättre förstås när man vet att 46 procent av intäkterna i 
morgontidningar kommer från rubrikannonser.” (Alström & Hedman, 2002b, sid. 11) 

Enligt Lowe Hedman ligger hoten från Internet främst i att verksamheter på Internet kan 
plocka åt sig marknadsandelar och pengar från papperstidningarnas viktigaste inkomstkällor 
och att mediekonsumenterna via Internet skaffar sig andra medievanor än vad de har haft 
tidigare. (Hedman, 2002, sid. 71) 

Men även om Internet är det medium som växte mest år 2000, vad det gäller 
reklaminvesteringarna, så ska man komma ihåg att Internet vid den tiden ändå bara hade 2,2 
procent av reklammarknaden i stort och 5,7 procent av mediernas reklammarknad. (Trotzig, 
2002, sid. 356) 

2002 var det inte heller mer än en av tio Internetanvändare som ansåg att hon ägnade 
mindre tid åt att läsa tidningen eftersom hon använde Internet istället. Frågan har ställts i 
SOM-undersökningen sedan 1999, men svaren har inte ändrats nämnvärt. (Hedman & 
Bergström, 2003, sid. 198) 

Det är inte heller så att Internet i nuläget är ett direkt hot mot papperstidningen. I SOM-
undersökningen 2001 ansåg nästan åtta av tio att Internet aldrig kan ersätta känslan av att 
bläddra i en tidning eller en bok. Sex av tio ansåg att man behöver en morgontidnings-
prenumeration även om man har tillgång till Internet hemma, och tre fjärdedelar att nyheter på 
Internet aldrig kan ersätta nyheter i tidningar, radio och TV. Endast en av tio sade sig använda 
Internetnyheter i stället för nyheter i tidningar, radio och TV. (Hedman, 2002, sid. 264)  

I samma undersökning framkom det också att närmre hälften, 45 procent, av alla 
Internetanvändare inte var intresserade av nyheter på nätet och inte heller läste några. 
(Hedman, 2002, sid. 271) Lowe Hedman kommer i sitt kapitel ”Nättidningen – ett komplement 
till papperstidningen?” också fram till att papperstidningen har ett mycket starkt stöd bland de 
som använder Internet mest. Han menar att nättidningen just nu integreras i papperstidningen 
och blir ett komplement till denna, men att det på sikt mycket väl kan komma att bli tvärtom. 
(Hedman, 2002, sid. 273) 

I SOM-undersökningen 2000 ansåg bara en av tio att man får ut mer av nyheter och 
information genom Internet än genom vanliga tidningar, en minskning med fem 
procentenheter på två år. Tittar man däremot på regelbundna nättidningsläsare, som läste en 
tidning på nätet minst tre gånger i veckan, så har hela 25 procent av dem svarat att man får ut 
mer nyheter genom Internet än genom vanliga tidningar, alltså en betydligt högre siffra än 
genomsnittet. (Hedman, 2001, sid. 298 och 302) 

 
Fördelarna med en Internetproduktion mot en papperstidning är flera. En webbplats är till 
exempel konstant, medan informationen lätt kan bytas ut och uppdateras. Flexibiliteten är 
också mycket större på en Internetproduktion, den kräver ingen tryckprocess utan 
informationen kan publiceras i samma stund som den är producerad. (Hedman, 1998, sid. 16) 

Internet har också en fördel i att konsumenten delges informationen på ett bläddervänligt 
sätt. Företaget kan dela in informationen i olika nivåer och läsaren kan själv välja vad han vill 
läsa utan att behöva skumläsa det som inte är intressant. En Internetproduktion är dessutom 
tillgänglig dygnet runt hela året och kan nyttjas av ett obegränsat antal personer samtidigt. 
”Det är de här egenskaperna som gör att många menar att övergången till den digitala 
kulturen är det mest avancerade som hänt det industrialiserade samhället.” (Hedman, 1998, sid. 
16-17) 
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Fortfarande är det så att eventuella lågkonjunkturer är ett större hot mot tidningsföretagens 
reklaminkomst än vad Internet är. Under lågkonjunkturen under 1990-talets första hälft 
minskade tidningarnas annonsintäkter med 30 procent. (Hedman, 1998, sid. 20) En 
lågkonjunktur påverkar också prenumererandet, det kan man se bland annat genom att det 
finns en stor skillnad på tidningsläsandet och tidningsprenumererandet beroende på om en 
person har jobb eller inte. 87 procent av de med jobb läser morgontidning, men bara 79 
procent av dem utan. Och 70 procent av de med jobb prenumererar på morgontidning, men 
bara 54 procent av dem utan. (Bengtsson, 2002, sid. 280) Sämre konjunktur som ger högre 
arbetslöshet ger alltså färre tidningsläsare och prenumeranter och minskade inkomster till 
tidningarna.  

 
2.5  DISTRIBUTIONEN – ETT HOT MOT PAPPERSTIDNINGEN PÅ 

LANDSORTEN 
Tittar man på geografisk spridning och kontaktkostnad ser man ytterligare bevis på Internets 
fördelar. ”Internet når många på stora avstånd till låg kostnad”. (Hedman, 1998, sid. 16)  

 
”De tunga kostnaderna inom tidningsproduktion är personal- pappers- och 
distributionskostnaderna. Tillsammans svarar de för ungefär 80 procent av en dagstidnings 
samlade kostnader. De har samtliga ökat under senare år.” (Hedman, 1998, sid. 19) 
 

Distributionskostnaden för en dagstidning kan kosta olika mycket beroende på vilken ort 
tidningen ges ut på – till exempel hur området ser ut, hur stor upplagan är, hur ofta tidningen 
ges ut, hur stora distributionsavstånden är och hur gles eller tät bebyggelsen i området är. 
Distributionskostnaden kan även vara olika dyr inom orten beroende på veckodag – till 
exempel är tidningen dyrare att dela ut under helgdagar. (SOU, 1995, sid. 100) 

För att minska distributionskostnaderna, som framför allt för landsortstidningar utgör en 
allt större del av utgifterna, och för att stödja samdistribution mellan olika tidningsföretag 
infördes 1969 ett samdistributionsstöd. För att få detta måste minst två tidningsföretag utföra 
sin distribution av tidningen tillsammans och sluta med sin egen distribution. Då får alla deras 
abonnerade dagstidningar som delas ut av ett distributionsföretag eller postbefordringsföretag 
i lantbrevbärarturer eller särskilda tidningsutdelningsturer distributionsstöd. (SOU, 1995, sid. 
96) 
 

Distributionskostnadernas andel av tidningens totala kostnader ökar och svårigheten att hitta 
lönsamma distributionsvägar bidrar till att tidningar med höga distributionskostnader har ett 
stort intresse för utvecklingen inom distributionsområdet. (Årsredovisning, 2003, sid. 4) På grund 
av långa avstånd, åldrande kunder, nedlagda postkontor och lantbrevbärarsträckor har 
landsortstidningar ofta legat i spetsen för utvecklingen av alternativa medier. (Alström & 
Hedman, 2002, sid. 17) 

2001 beslutade till exempel ett 30-tal svenska tidningar, däribland ÖA, att ta ett 
gemensamt steg för att ta betalt för sin Internetpublikation. Men det finns många problem att 
lösa – både av teknisk och mänsklig natur. Distributionsnäten på glesbygden har sämre 
kapacitet än på andra ställen och räcker inte riktigt till för modern webbproduktion. Och även 
om glesbygden skulle förses med ett effektivare distributionsnät så återstår ändå problemet att 
Internetanvändningen i allmänhet är mindre där. Befolkningen är oftast äldre på glesbygden 
än i städer och har därmed sannolikt mindre datavana. Vad gäller ÖA så garanterar de 
dessutom leverans av den tryckta produkten så länge prenumeranten vill ha den – trots att 
tidningen saknar tryckt konkurrent – och befolkningen på glesbygden är ofta mycket trogen 
det tryckta mediet. (Alström & Hedman, 2002, sid. 11, 17-18) 
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2.6  VÅRA MEDIEVANOR – PAPPERSTIDNINGENS FRÄMSTA FÖRDEL 
Både prenumerations- och annonsintäkterna går alltså neråt samtidigt som utgifterna för till 
exempel distributionen går uppåt. Men det finns även saker som talar för dagstidningarna, till 
exempel våra medievanor. 

 
”En dagstidning kommer in i människors vardag på ett sätt som andra medier inte gör.” 
”Dagstidningsläsningen är bland svenskarna nära sammanflätad med olika vanor i hushållet. Den 
är ofta integrerad i våra morgonbestyr, vårt frukostätande och våra resor till och från arbetet.” 
(Björkqvist & Weibull, 1995, sid. 45 och 43)  
 

Något som stärks ytterligare i SOM-rapporten 2002 som visar att 90 procent av de 
regelbundna läsarna läser sin morgontidning före klockan tolv. (Antoni, 2003, sid. 159) 

En klar fördel för morgontidningen i Sverige är att den blivit en del av våra vanor och vår 
tradition, det förstärker dess plats i medieutvecklingen. Vanorna och traditionerna är så klart 
inte helt konserverade men de är ofta socialt betingade.  

 
”Beroende på vilken grupp man tillhör i samhället väljer man att göra olika saker. Vanorna blir en 
del av kommunikationen med omvärlden. Vilka medier man tar del av avgörs på samma sätt.” 
(Kratz, 1995, sid. 55) 
 

I boken ”Pressen på Internet” nämner Lowe Hedman ytterligare några fördelar för 
papperstidningen i kampen om läsarna. Främst handlar det om tidningarnas varumärken, de 
flesta tidningar är väl förankrade i sina respektive miljöer och de upplevs som pålitliga och 
trovärdiga. 

De har vidare ett så kallat användarvänligt gränssnitt, alltså att det är lätt att ta med sig sin 
tidning överallt. Tidningsföretagen har också en väl inarbetad produktions- och 
distributionsapparat och kommer ständigt med ett nytt innehåll – de har hög aktualitet. 
(Hedman, 1998, sid. 41) 

 
”I en förenklad analys och jämförelse med en Internetproducerad tidning är det väl, just för 
tillfället, bara i gränssnitts- och mobilitetsfrågan som Internetproduktion framstår som ett sämre 
alternativ.” (Hedman, 1998, sid. 41) 
 

Allt eftersom nya medier utvecklas påverkas konsumtionen av medier och de stabila 
läsarvanorna luckras upp, men den förhållandevis långa traditionen är fortfarande en av 
morgontidningens starkaste sidor i den utvecklingen. Den har en naturlig plats i svenskars 
vardagsvanor som nya konkurrenter inte hunnit skaffa sig, än. ”Tanken är att trots att det inte 
finns något naturligt i tidningarna i sig, så har de genom tillvänjning, behovsuppfyllande och 
vana kommit att uppfattas som naturliga.” (Björkqvist & Weibull, 1995, sid. 47) 

I 2002-års SOM-rapport skriver Rudolf Antoni att det regelbundna 
morgontidningsläsandet har sjunkit med sju procentenheter sedan 1990. Han ser detta som en 
lugn period på tidningsmarknaden, trots att man kan ana vissa svikande tendenser för 
morgontidningsläsandet. ”Människor är i stort sin vana trogen och läser sin morgontidning 
trots stora förändringar i medielandskapet. Det finns dock ganska markanta skillnader mellan 
olika befolkningsgrupper.” (Antoni, 2003, sid. 160) 

Skillnaderna Rudolf Antoni pekar på är bland annat de åldersmässiga. Medan befolkningen 
mellan 65 och 75 år har ökat sin morgontidningsläsning från 81 procent 1986 till 84 procent 
2002, har de yngre minskat sin. De mellan 15 och 29 år från 67 till 57 procent och de mellan 
30 och 49 år från 80 procent till 71. (Antoni, 2003, sid. 160) 
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2.7  INNOVATIONSTEORIN 
Alla är olika snabba på att ta till sig nya idéer, produkter eller tjänster – människor har olika 
stor innovationsbenägenhet. Det finns de som kastar sig över allt som är nytt – deras 
innovationsbenägenhet är hög. Sen finns det motsatsen, de som helst undviker allt som är nytt 
så länge det bara går – de har låg innovationsbenägenhet.  

 
Everett Rogers delar in allmänheten i fem grupper beroende på deras innovationsbenägenhet.  

Den första gruppen är de som går före alla andra, som ofta är först med att acceptera en 
nyhet – ”Innovatörer”. Nästa grupp är de som tillhör de 15 första procenten som accepterar en 
nyhet – ”Tidiga accepterare”. Sen kommer de som tillhör den första halvan som accepterar en 
nyhet – ”Tidig majoritet”. Fjärde gruppen är de som accepterar en nyhet först när de flesta 
andra har gjort det – ”Sen majoritet”. Och till sist kommer de som nästan aldrig accepterar en 
nyhet – ”Eftersläntrare”. (Rogers, 1995, sid. 262).  

Rogers kommer också fram till att det finns olika saker som utmärker de olika grupperna, 
både i förhållande till socialt status, personlighet och kommunikationsvanor. När han jämför 
de olika grupperna kommer han bland annat fram till att innovatörerna och de tidiga 
accepterarna generellt sett har högre utbildning, mer pengar, högre social status och en större 
vilja att röra sig uppåt på den sociala stegen. I majoriteten av sina undersökningar har Everett 
M. Rogers inte upptäckt några ålderskillnader mellan grupperna. I resterande är innovatörerna 
äldre i hälften och yngre i hälften. (Rogers, 1995, sid. 279-280) 

Däremot skriver Charlotta Kratz i ”Tidningsmiljöer – Dagstidningsläsning på 1990-talet” 
att: ”En ung storstadsmänniska är typbilden av en innovatör, en äldre människa på 
landsbygden är långt mindre benägen att skaffa ny hemteknik.” (Kratz, 1995, sid. 149) 

När det gäller personligheten så känner de tidiga accepterarna mer medkänsla mot andra 
människor och är mindre tvärsäkra på att deras synsätt är just det rätta. De har en större 
förmåga att tänka abstrakt, är mer rationella och intelligentare. De har en mer positiv attityd 
till förändring, har lättare att hantera osäkerhet och risktagande och är mer positivt inställda 
till vetenskap, medan de tror mindre på ödet. De tidiga accepterarna har också högre mål 
beträffande utbildning och jobb. (Rogers, 1995, sid. 279-280) 

Även kommunikationsmässigt har de olika grupperna olika vanor. De tidiga accepterarna 
är mer delaktiga i det sociala umgänget, de har större personligt nätverk och de är i större 
utsträckning världsmedborgare; de reser mer och deras kontaktnät sträcker sig över hela 
världen. De utsätts, medvetet eller omedvetet, för fler massmediekanaler och 
kommunikationskanaler, är mer aktivt engagerade i informationssökning och har en större 
kunskap om nya idéer, produkter och tjänster. (Rogers, 1995, sid. 279-280) 

 
 

2.8  ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA 
”Kunskap är makt heter det, och såsom vi tror, med full rätt. Vi skall därför med vår djupaste 
omsorg redogöra för och belysa dagens politiska företeelser, såväl som viktigare kommunala 
frågor inom orten.” 3 

 
Så löd chefredaktör Erik Böhmers programförklaring 1894 då första numret av 
middagstidningen Örnsköldsviks Nyheter gavs ut. Namnet Örnsköldsviks Allehanda kom 
1901 och 1925 började tidningen ges ut på morgonen. Efter Böhmer har tidningen haft elva 
chefredaktörer, varav de fyra senaste verkat under de senaste fyra åren.  

                                                 
3 ’Citatet hämtat från Alström & Hedman (2002b, sid. 22) 
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Under ett generationsskifte i dåvarande ägarfamiljen Hallin såldes ÖA till Sundsvalls 
Tidning 1975 – strax efter att ha blivit länets största tidning. Far och son Hallin har 
tillsammans haft 100 år i företaget – som under den perioden har vuxit till att bli en av landets 
mest lönsamma tidningsproduktioner – Örnsköldsviks Allehanda. (Alström & Hedman, 2002b, 
sid. 22-23)   

 
”Papperet kommer under överskådlig tid att vara den främsta informationsbäraren. Men tillväxten 
kommer framför allt att ske på det digitala området.” (Källström, 2003, sid. 5) 
 

Så skriver Örnsköldsviks Allehandas VD Anders Källström i ”Året som gått 2002”. ÖA är i 
dagsläget en landsortstidning med helt dominerande ställning på tidningsmarknaden i 
området, men att den är en monopoltidning betyder inte att den slipper landsortens problem. 
Tidningen ligger i ett avfolkningsområde med en starkt åldrande befolkning. Och förutom den 
utdragna konjunkturnedgången och de strukturella förändringar som alla tidningar möter 
präglas marknaden här av långa distributionslinjer. Avståndet mellan prenumeranterna blir 
glesare för varje år vilket gör att kostnaderna för distributionen ökar. (Årsredovisning, 2003, 
sid. 4) 

  
”Ett dilemma för tidningen är att det är en åldrande andel som bor längst från tidningens tryckort 
och att dessa i mindre grad än andra har möjlighet att ta emot tidning via nätet eller på annat 
elektroniskt sätt.” (Alström & Hedman, 2002, sid. 21) 

 

 

Befolkningsutvecklingen i Örnsköldsvik var fortsatt negativ 
under 2002 vilket självklart påverkar lokaltidningen – men inte 
i proportion med utflyttningen. Enligt chefredaktör Lars 
Nordström bromsas tappet på upplagan bland annat tack vare 
att tidningen och dess medarbetare har ett stort förtroende hos 
sina läsare. ”Vi är en oumbärlig del i de sammanhang som 
formar den enskildes vardag i Örnsköldsvik.” (Nordström, 2003, 
sid. 9)  

Dagsupplagan för ÖA ligger, som redan har nämnts, på 
20 300 dagsexemplar, varav 400 är lösnummer. Antalet 
prenumeranter är 19 900 och hushållstäckningen cirka 82 
procent. Tidningen har dessutom landets största räckvidd – det 
är 89 procent av invånarna i området som läser ÖA. 
(Årsredovisning, 2003, sid. 4)  
 

Örnsköldsviks Allehanda ges ut av AB Allehanda, vars två andra huvudverksamheter är 
fastighetsförvaltning och beställningstryck i presshallen som byggdes 2000-2001. 

AB Allehanda har med sin nya presshall vuxit till det största dagstidningstryckeriet norr 
om Dalälven. I början av år 2002 trycktes där bara ÖA på cirka 21 000 exemplar dagligen. 
Sedan började man även trycka delar av Aftonbladets norrlandsupplaga (45 000 exemplar) 
och Tidningen Ångermanland (27 000 exemplar). I mars 2003 tog AB Allehanda över hela 
norrlandsupplagan av Aftonbladet och trycker i dagsläget cirka 125 000 tidningar per dygn.  

Tryckningen av Tidningen Ångermanland kan också ses som inledningen på det samarbete 
som till exempel resulterat i en samproduktion av in- och utrikessidorna för Örnsköldsviks 
Allehanda, Tidningen Ångermanland och Ljusnan. Ytterligare samverkan finns också inom 
IT-området, annonsmarknaden och på det redaktionella området. (Källström, 2003, sid. 5) Och 
idag finns även planer på ett mer utökat samarbete mellan Örnsköldsviks Allehanda och 
Tidningen Ångermanland, beslut ska tas senast i mars 2004 – och ”ingen av respektive 
tidningars vd:ar utesluter att det kan leda till ett sammangående på sikt.” (Marklund, 2003)  
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AB Allehanda ägs av Gefle Dagblad Förvaltning AB, 
som i sin tur ägs av två stiftelser. Till 70 procent av 
Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och till 30 procent av 
Stiftelsen Pressorganisation. Styrelseordförande är 
Rolf Jonsson, VD Anders Källström och chefredaktör 
samt ansvarig utgivare är Lars Nordström. 
(Årsredovisning, 2003, sid. 2) 

AB Allehanda har sju dotterbolag:  
Face it marknadskommunikation 
AB, Rix FM, Daus Tryck & Media, 
Allehanda Service AB och 
Allehanda Maskin AB samt  
Allehanda Tryck och Allehanda 
Online som för närvarande är 
vilande bolag. 
Källa: Verksamhetsberättelse, 2003. 

 
 

3.  UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
3.1  EN ENKÄTUNDERSÖKNING 
Redovisade data bygger på en enkätundersökning som är gjord inom projektet ”Nyheter 
2020”. Den skickades ut i maj år 2002 ut till ca 700 personer i Örnsköldsvik. Med enkäten 
fick respondenterna ett frankerat svarskuvert samt lite information om undersökningen och 
hur den skulle behandlas. Till exempel att alla svar i undersökningen är anonyma och endast 
kommer att presenteras i tabeller.  

Frågorna i enkäten besvaras genom att respondenten kryssar för det svarsalternativ som 
bäst motsvarar dennes åsikt. Om svarsalternativen absolut inte stämmer överens med 
respondentens åsikter uppmanas denne att hoppa över frågan. Och om en fråga var svår att 
förstå, eller om respondenterna hade andra frågor, kunde de ringa någon av kontaktpersonerna 
som stod med telefonnummer i början av enkäten. 

Enkäterna skickades ut med en svarstid på ungefär två veckor. De som inte svarat inom 
den tiden fick en påminnelse. Därefter skickades ytterligare två påminnelser ut. Det visade sig 
dock att de allra flesta som svarade på enkäten skickade in sina svar redan efter första 
utskicket eller efter första påminnelsen.  

 
 

3.2  URVAL 
För att kunna dra generella slutsatser om en hel population gjordes ett oberoende 
slumpmässigt urval, OSU. Det utfördes av Riksskatteverket. Populationen omfattade alla 
mellan 16 och 75 år, som var folkbokförda i det aktuella området.  

Ett problem med register av det aktuella slaget är att de innehåller uppgifter som inte alltid 
är dagsaktuella. Nyligen avlidna och avflyttade har inte alltid hunnit rensats ut. Ett register 
innehåller vanligtvis också sådana som av någon annan anledning inte kan svara på enkäter – 
samt de med hemlig adress, som inte heller går att nå med hjälp av en postenkät.  

 
 

3.3  BORTFALL 
Bruttourvalet i Örnsköldsvik var alltså 700 personer, nettourvalet, efter att ha räknat bort 
avlidna och flyttade, blev 693 personer. Det kom sedan in svar från 319 personer – alltså en 
svarsfrekvens på 46 procent. En bortfallsanalys visar att bortfallet inte uppvisar några större 
avvikelser från urvalet, i varje fall inte när det gäller könsvariabeln. Urvalet bestod av 54 
procent män och 46 procent kvinnor och av dem som svarar är 55 procent män och 45 procent 
kvinnor. Inte heller när gäller åldersfördelningen föreligger några större avvikelser. 
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4.  RESULTAT OCH ANALYS 
Som vi nämnde inledningsvis är avsikten att studera hur de som ofta läser ÖA skiljer sig från 
de som sällan läser ÖA respektive hur de som ser sig själva som innovatörer – som snabbt tar 
till sig nya idéer, produkter eller tjänster – skiljer sig från de som ser sig själva som 
eftersläntrare när det gäller deras dagstidnings- och Internetanvändning. Vi använder oss av 
två frågor när det gäller att identifiera grupperna, nämligen ”Hur ofta tar du del av ÖA?”, och 
”Hur pass innovativ anser du dig vara?”. Efter svaren har urvalet delats in i två grupper 
utifrån hur ofta man läser. ”Oftaläsarna” är de som läser ÖA tre till sju dagar i veckan, medan 
”Sällanläsarna” läser ÖA högst två dagar i veckan.  

När det gäller frågan om innovationsbenägenhet har vi slagit samman innovatörerna med 
de tidiga accepterarna och den sena majoriteten med eftersläntrarna, men bibehållit 
mittengruppen kallad ”Tidig majoritet” i syfte att öka överskådligheten. Vi kallar grupperna 
”Iinnovatörer”, ”Tidig majoritet” och ”Eftersläntrare”. 

Resultat- och analyskapitlet består av två delar, nämligen en utifrån läsvanor och en utifrån 
upplevd innovationsbenägenhet. Varje del handlar sedan om medievanor, attityder och 
annonsmarknaden. 

Resultaten redovisas i tabellform i början av varje kapitel. I anslutning till varje tabell 
pekar vi på de viktigaste resultaten i tabellen. För att minimera risken att kapitlet blir rörigt på 
grund av många tabeller har vi delat upp tabellerna och analysen efter vilket ämne de berör. 
Efter att de tabeller som rör samma ämne redovisats kommer en analys av dem. Tabellerna är 
placerade i den ordning som de nämns i analysen, vilket ibland innebär att de inte kommer i 
samma ordning i kapitel 4.1 och 4.2.  

 
 

4.1  LÄSEKRETSEN 
I resultatdelen har vi alltså delat in respondenterna i två olika grupper, ofta- respektive 
sällanläsare. Oftaläsarna är de som läser ÖA tre till sju dagar i veckan, medan sällanläsarna 
läser ÖA högst två dagar i veckan. 
 
Tabell 4.1.1:  Ålder 
 

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

16-25 35 (83%) 7 (17%) 42 (100%) 

26-35 32 (76%) 10 (24%) 42 (100%) 

36-45 54 (93%) 4 (7%) 58 (100%) 

46-55 61 (94%) 4 (6%) 65 (100%) 

56-65 55 (92%) 5 (8%) 60 (100%) 

Över 65 45 (94%) 3 (6%) 48 (100%) 

Hur gammal är 
du? 

   n = 315 
 
Generellt är det 90 procent av urvalet, 16-75-åringar, som läser ÖA minst tre gånger i veckan, 
det som här kallats för ”ofta”. Från 36 år och uppåt läser mer än 90 procent ÖA ofta. Största 
andelen sällanläsare finns i åldern 26-35 år, men även den yngsta åldersgruppen, 16-25 år, 
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läser ÖA betydligt mindre än de äldre. Siffror som stämmer väl överens med vad Rudolf 
Antoni skriver i SOM-undersökningen 2001 (Antoni, 2003, sid. 160). 
 
4.1.1  Läsekretsen och medievanorna 
 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras medievanor? 

 
Tabell 4.1.1.1:  Dagstidningsanvändning de senaste fem åren 
 

  Läsning av ÖA  
 

 Ofta Sällan  

Minskat 36 (13%) 17 (52%)  

Oförändrat 190 (66%) 13 (39%)  

Ökat 61 (21%) 3 (9%)  

Dagstidnings-
användning de 
senaste fem åren

 287 (100%) 33 (100%) n = 320 
 
Användningen av dagstidning har minskat betydligt mer hos de som sällan läser ÖA och till 
största delen varit oförändrad hos de som ofta läser ÖA. 
 
Tabell 4.1.1.2:  Internetanvändning de senaste fem åren 
 

  Läsning av ÖA  
 

 Ofta Sällan  

Minskat 14 (6%) 9 (29%)  

Oförändrat 56 (24%) 6 (19%)  

Ökat 164 (70%) 16 (52%)  

Internet-
användning de 
senaste fem 
åren 

 234 (100%) 31 (100%) n = 265 
 
Användningen av Internet har ökat hos både sällan- och, framför allt, oftaläsarna. Däremot 
har sällanläsarna minskat sin i större utsträckning. 
 
Tabell 4.1.1.3:  Dagstidningsanvändning de närmaste fem åren 
 

  Läsning av ÖA  
 

 Ofta Sällan  

Minska 91 (31%) 13 (39%)  

Oförändrad 171 (59%) 16 (49%)  

Öka 28 (10%) 4 (12%)  

Dagstidnings-
användning de 
närmaste fem 
åren 

 290 (100%) 33 (100%) n = 323 
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Resultaten skiljer sig inte så mycket mellan ofta- och sällanläsarna, men en stor del i båda 
grupperna tror att läsningen kommer minska. 
 
Tabell 4.1.1.4:  Internetanvändning de närmaste fem åren 
 

  Läsning av ÖA  
 

 Ofta Sällan  

Minska 10 (4%) 0 (0%)  

Oförändrad 35 (14%) 8 (25%)  

Öka 213 (83%) 24 (75%)  

Internet-
användning de 
närmaste fem 
åren 

 258 (100%) 32 (100%) n = 290 
 
Båda grupperna tror att de kommer öka sin Internetanvändning markant de kommande fem 
åren, framför allt oftaläsarna. 
 
4.1.1.1 Analys 
Trots det ekonomiska läget med lågkonjunktur, som enligt Rudolf Antoni brukar medföra att 
prenumeranter avstår eller säger upp tidningen, (Antoni, 2003, sid. 158) har majoriteten av de 
som ofta läser ÖA inte ändrat sin dagstidningsanvändning – och en femtedel av de som ofta 
läser ÖA har även ökat sin användning de senaste fem åren (se tabell 4.1.1.1). Detta pekar på en 
stabilitet hos ÖA, som precis som tidningsmarknaden i stort inte tappat så många av sina 
trogna läsare de senaste åren (Antoni, 2003, sid. 160). Däremot har en mycket stor andel av de 
som sällan läser ÖA minskat sin användning (se tabell 4.1.1.1) vilket kan påverka tidningen i 
framtiden eftersom sällanläsarna främst utgörs av de yngre i läsekretsen (se tabell 4.1.1). 

I och för sig så har ÖA monopolställning som tryckt medium på sin marknad 
(Årsredovisning, 2003, sid. 4) men resultaten tyder ändå på att ÖA i nuläget verkar klara den 
ökade konkurrensen från alternativa medier (Hedman, 1998, sid. 16-17 och Lithner, 2000, sid. 111) 
– som Internet som enligt tabell 4.1.1.2 och 4.1.1.4 utgör ett växande alternativ till 
dagstidningen. Internetanvändningen har ökat, och förväntas även fortsätta öka, kraftigast hos 
de som läser ÖA ofta. Och detta stämmer väl överens med tidigare forskning som säger att 
papperstidningen har ett starkt stöd hos de som använder Internet mest, och att nättidningen 
integreras i papperstidningen (Hedman, 2002, sid. 273).  

Den integrerade nättidningen borde dock bli allt starkare i takt med att 
Internetanvändningen ökar. En landsortstidning som ÖA står, med sina höga 
distributionskostnader, ofta i spetsen för utveckling inom distributionsområdet och kan, när 
Internetanvändningen ökar, där få stor nytta av nättidningen. Det är billigare att distribuera 
tidningen över Internet som ”når många på stora avstånd till låg kostnad” (Hedman, 1998, sid. 
16). 

Det syns en stor skillnad mellan ofta- och sällanläsarna – av de oftaläsare som ändrat sin 
dagstidningsanvändning har två tredjedelar ökat den, medan hälften av alla sällanläsare 
minskat sin användning de senaste fem åren. Relativt många av oftaläsarna, och framför allt 
många av sällanläsarna, kommer även att fortsätta minska sin dagstidningsläsning de 
närmaste fem åren (se tabell 4.1.1.3). Och med tanke på att tabell 4.1.1 visar att det främst är 
yngre som läser ÖA sällan innebär detta ett hot mot ÖA – eftersom det är de yngre som utgör 
tidningens framtida läsekrets.  
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Detta stämmer överens med vad Rudolf Antoni skriver i SOM-rapporten 2002, de äldre 
läser mer och mer och de yngre läser mindre och mindre (Antoni, 2003, sid. 160). Örnsköldsviks 
Allehandas trognaste läsekrets finns hos de äldre åldersgrupperna – nästan alla i området i 
åldrarna 36 och uppåt läser ÖA ofta (se tabell 4.1.1). Med tanke på det kan vi se ytterligare ett 
problem för ÖA – tabell 4.1.1.3 visar att en tredjedel av de som ofta läser ÖA tror att deras 
dagstidningsanvändning kommer att minska de närmaste fem åren. Detta kan innebära ett hot 
mot tidningen – samtidigt som vi kan se att det också är framför allt de trognaste läsarna som 
tror att deras Internetanvändning kommer att öka mest under samma period.  

 
Tabell 4.1.1.5:  Tidningen och morgonvanor  

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

Ofta 252 (88%) 8 (26%)  

Sällan 35 (12%) 23 (74%)  

Vid frukostbordet 
läser jag morgon-
tidningen 

 287 (100%) 31 (100%) n = 318 
 
Oftaläsarna läser morgontidningen vid frukostbordet i mycket större utsträckning än 
sällanläsarna. 
 
Tabell 4.1.1.6:  Internet och morgonvanor 
 

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

Ofta 13 (5%) 2 (7%)  

Sällan 252 (95%) 28 (93%)  

Vid frukostbordet 
använder jag 
Internet 

 263 (100%) 30 (100%) n = 293 
 
En klar majoritet av både ofta- och sällanläsarna använder aldrig eller sällan Internet vid 
frukostbordet. 
 
Tabell 4.1.1.7:  Morgontidningen och kvällsvanor 
 

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

Ofta 103 (39%) 8 (27%)  

Sällan 161 (61%) 22 (73%)  

På kvällen läser 
jag morgon-
tidningen 

 264 (100%) 30 (100%) n = 294 
 
Varken ofta- eller sällanläsarna läser morgontidningen på kvällen i speciellt stor utsträckning, 
men oftaläsarna gör det oftare.  
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Tabell 4.1.1.8:  Internet och kvällsvanor 
 

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

Ofta 87 (33%) 13 (43%)  

Sällan 180 (67%) 17 (57%)  

På kvällen 
använder jag 
Internet 

 267 (100%) 30 (100%) n = 297 
 
Det är fler sällanläsare än oftaläsare som ofta använder Internet på kvällen. 
 
4.1.1.2 Analys 
En av de starkaste medievanorna vi har är den att vi läser vår morgontidning på morgonen, 
ofta i samband med frukosten (Antoni, 2003, sid. 159 och Björkqvist & Weibull, 1995, sid. 45). Även 
i vår undersökning är detta tydligt – 89 procent av de som ofta läser ÖA läser den vid 
frukostbordet (se tabell 4.1.1.5). Och Internet verkar inte utgöra något större hot mot den siffran 
– det är väldigt få som ofta använder Internet vid frukostbordet (se tabell 4.1.1.6), en något 
större andel av sällanläsarna, men de är så få att det är svårt att göra en säker analys om dem.  

Morgontidningens starka ställning vid frukostbordet skulle delvis kunna förklaras med att 
den har ett användarvänligt gränssnitt (Hedman, 1998, sid. 41) – den kan läsas var som helst.  

Tittar man på kvällsvanorna (se tabell 4.1.1.7 och 4.1.1.8) ser man att både ofta- och 
sällanläsarna använder Internet i betydligt högre utsträckning på kvällen än på morgonen. Och 
här är det en större skillnad mellan ofta- och sällanläsarna vad gäller användningen av 
Internet – sällanläsarna använder Internet i betydligt högre grad än oftaläsarna på kvällen. 
Skillnaden mellan ofta- och sällanläsarna kan peka på större motgångar för ÖA i framtiden då 
sällanläsarna enligt tabell 4.1.1 borde bli allt fler eftersom det är främst den yngre, framtida 
läsekretsen som läser ÖA mer sällan, ett problem som fler tidningar än ÖA har (Antoni, 2003, 
sid. 160).  

Internetanvändningen har ökat mycket hos oftaläsarna (se tabell 4.1.1.2), men de har ändå 
fortsatt läsa ÖA ofta (se tabell 4.1.1.1). Sällanläsarnas Internetanvändning har också ökat (se 
tabell 4.1.1.3) men de har däremot minskat sin dagstidningsanvändning i stor utsträckning (se 
tabell 4.1.1.4). Internetanvändningen ser ut att påverka dagstidningsanvändningen olika 
beroende på hur Internet används. För de som ofta läser ÖA ser Internet ut att fungera mer 
som ett komplement till tidningen (Hedman, 2002, sid. 273) medan de som sällan läser ÖA mer 
troligt använder Internet mer som ett alternativ till tidningen. 

Resultaten stämmer överens med tidigare forskning om att den långa traditionen 
fortfarande är en av morgontidningens starkaste sidor och visar också att vanan att läsa 
morgontidningen till frukost håller i sig trots tillkomster av alternativa medier. Men eftersom 
Internetanvändningen ökar kraftigt (se tabell 4.1.1.2 och 4.1.1.4) kan de stabila läsarvanorna 
komma att luckras upp och traditionen kan mycket väl komma att påverkas i framtiden 
(Björkqvist & Weibull, 1995, sid. 47).  
 
4.1.2  Läsekretsen och attityderna 
 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras attityd till och syn på 

dagstidningen och Internet? 
 
 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-04-51 
Sida 21 (46) 

 
 

 

Tabell 4.1.2.1:  Nyheter och information genom Internet 
 

 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 60 (26%) 7 (23%)  

Ganska felaktigt 113 (48%) 12 (40%)  

Ganska riktigt 33 (14%) 6 (20%)  

Helt riktigt 28 (12%) 5 (17%)  

Man får ut mer 
nyheter och 
information 
genom Internet 
än genom 
vanliga tidningar, 
radio och TV 

 234 (100%) 30 (100%) n = 264 
 
Majoriteten i båda grupperna tycker inte att man får ut mer nyheter och information av 
Internet, men i jämförelse med de som ofta läser ÖA tycker sällanläsarna i högre grad att man 
får ut mer av Internet. 
 
Tabell 4.1.2.2:  Information genom Internet 
 

 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 57 (25%) 8 (28%)  

Ganska felaktigt 112 (49%) 12 (41%)  

Ganska riktigt 32 (14%) 5 (17%)  

Helt riktigt 30 (13%) 4 (14%)  

Man får bättre 
information 
genom Internet 

 231 (100%) 29 (100%) n = 260 
 
En majoritet i båda grupperna tycker inte att man får bättre information genom Internet. 
 
Tabell 4.1.2.3:  Papperskänslan 
 

 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 15 (6%) 5 (17%)  

Ganska felaktigt 26 (11%) 6 (21%)  

Ganska riktigt 31 (13%) 5 (17%)  

Helt riktigt 161 (69%) 13 (45%)  

Internet kan 
aldrig ersätta 
känslan av att 
bläddra i en 
papperstidning 
eller bok 

 233 (100%) 29 (100%) n = 262 
 
Majoriteten tycker inte att Internet kan ersätta känslan av att bläddra i en papperstidning eller 
bok, även om oftaläsarnas majoritet är betydligt större än sällanläsarnas. 
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Tabell 4.1.2.4:  Internet eller tidning 
 

 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 126 (53%) 9 (31%)  

Ganska felaktigt 71 (30%) 11 (38%)  

Ganska riktigt 21 (9%) 2 (7%)  

Helt riktigt 18 (8%) 7 (24%)  

Inom en 
tioårsperiod 
kommer tidningar 
att förmedlas 
över Internet och 
dagstidningar 
kommer att 
försvinna 

 236 (100%) 29 (100%) n = 265 
 
Oftaläsarna är övertygade om att papperstidningen kommer finnas kvar i mer än tio år, medan 
sällanläsarna inte är lika säkra. 
 
Tabell 4.1.2.5:  Dagstidningsprenumeration eller Internet 
 

 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 123 (52%) 10 (35%)  

Ganska felaktigt 70 (30%) 5 (17%)  

Ganska riktigt 14 (6%) 7 (24%)  

Helt riktigt 28 (12%) 7 (24%)  

Den som har 
Internet behöver 
inte ha någon 
dagstidnings-
prenumeration 

 235 (100%) 29 (100%) n = 264 
 
Oftaläsarna anser att man behöver en dagstidningsprenumeration även om man har tillgång 
till Internet, medan sällanläsarna menar att det går bra även utan. 
 
Tabell 4.1.2.6:  Traditionella medier och stabilitet 
 

Fråga 4.1.2.6 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 19 (8%) 2 (7%)  

Ganska felaktigt 65 (28%) 16 (55%)  

Ganska riktigt 58 (25%) 3 (10%)  

Helt riktigt 88 (38%) 8 (28%)  

De traditionella 
medierna ger en 
känsla av 
stabilitet i en 
snabbt 
förändrande 
värld 

 230 (100%) 29 (100%) n = 259 
 
Oftaläsarna håller med om att de traditionella medierna ger en känsla av stabilitet i klart högre 
grad än sällanläsarna. 
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Tabell 4.1.2.7:  Traditionella medier och tillförlitlighet 
 

 Läsning av ÖA  

 Ofta Sällan  

Helt felaktigt 37 (16%) 3 (10%)  

Ganska felaktigt 84 (36%) 14 (48%)  

Ganska riktigt 37 (16%) 4 (14%)  

Helt riktigt 76 (33%) 8 (28%)  

Information som 
förmedlas genom 
vanliga tidningar, 
radio och TV är 
mer tillförlitlig 

 234 (100%) 29 (100%) n = 263 
 
Det skiljer inte så mycket, men oftaläsarna visar upp ett något större förtroende för de 
traditionella medierna än vad sällanläsarna gör. 
 
4.1.2.1 Analys 
Resultaten angående läsekretsen och medievanorna tyder inte på att Internet i nuläget utgör 
något direkt hot mot ÖA men tittar vi på attityderna kan vi se en klarare hotbild mot 
tidningen.  

I tabell 4.1.2.1 ser vi att det är en relativt stor del, 26 procent, av de som ofta läser ÖA som 
tycker att man får ut mer nyheter och information genom Internet än genom vanliga tidningar, 
radio och TV. Det vill säga, har svarat ”ganska” eller ”helt riktigt”. En lika stor del oftaläsare, 
27 procent, i tabell 4.1.2.2 tycker att man får bättre information genom Internet. Och eftersom 
oftaläsarna kommer att öka sin Internetanvändning kraftigt (se tabell 4.1.1.4) kan Internet 
komma att utgöra ett större hot mot ÖA i framtiden. Hos sällanläsarna är det en större andel, 
37 respektive 31 procent, som instämmer i påståendena i tabell 4.1.2.1 och 4.1.2.2, men det är 
nog svaren från oftaläsarna som utgör det största hotet mot ÖA. 

Däremot pekar ett av SOM-undersökningarnas återkommande påstående, att Internet inte 
kan ersätta känslan av att bläddra i en papperstidning, på en av papperstidningens fördelar. 
Tidigare forskning visar att nästan åtta av tio tycker att det är ett riktigt påstående (Hedman, 
2002, sid. 264), vilket även stämmer överens med vår undersökning där 82 procent av 
oftaläsarna och 62 procent av sällanläsarna tycker att det är ett riktigt påstående (se tabell 
4.1.2.3).  

En tydlig skillnad i attityd mellan ofta- och sällanläsarna ser vi i tabell 4.1.2.4. Nästan en 
tredjedel av sällanläsarna instämmer i påståendet att dagstidningar inom en tioårsperiod 
kommer att försvinna och förmedlas över Internet. Däremot tycker en klar majoritet av 
oftaläsarna, 83 procent, att det är ett felaktigt påstående. 

Inte heller kan Internet ersätta en dagstidningsprenumeration – 82 procent av oftaläsarna 
ser det som ett riktigt påstående och 52 procent av sällanläsarna (se tabell 4.1.2.5). Det kan bero 
på att majoriteten av oftaläsarna, 63 procent, tycker att de traditionella medierna ger en känsla 
av stabilitet i en snabbt förändrande värld (se tabell 4.1.2.6).  

Nästan hälften av oftaläsarna tycker också att information som förmedlas genom vanliga 
tidningar, radio och TV är mer tillförlitlig. Hos sällanläsarna tycker däremot majoriteten, 58 
procent, att detta är ett felaktigt påstående (se tabell 4.1.2.7). 

Även i tabell 4.1.2.5 finns en hotbild mot ÖA där en förhållandevis stor andel av 
oftaläsarna, 18 procent, och en betydligt större andel sällanläsare, 48 procent, instämmer i 
påståendet att den som har Internet inte behöver ha någon dagstidningsprenumeration. Och 
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eftersom Internet kommer användas mer och mer, inte minst bland oftaläsarna (se tabell 
4.1.1.4), kan prenumerationen bli mindre och mindre viktig (Björkqvist & Weibull, 1995, sid. 47). 
 
4.1.3 Läsekretsen och annonsmarknaden 
 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras attityd till och syn på 

dagstidningen och Internet? 
 
Tabell 4.1.3.1:  Oftaläsare och rubrikannonser  
 

 Läser ofta ÖA:  

 Bostäder Bilar 
Lediga 
platser 

Dagstidningar 92 (43%) 94 (46%) 61 (29%) 

Andra tidningar 0 (0%) 9 (4%) 8 (4%) 

Internet 22 (10%) 18 (9%) 17 (8%) 

Annan plats 2 (1%) 5 (3%) 5 (2%) 
Söker inte 
sådana annonser 96 (45%) 77 (38%) 122 (57%) 

 n = 212 n = 203 n = 213 
 
De flesta som ofta läser ÖA söker rubrikannonser i dagstidningen, men Internet kommer på 
en klar andraplats. 
 
Tabell 4.1.3.2:  Sällanläsare och rubrikannonser 
 

 Läser sällan ÖA:  

 Bostäder Bilar 
Lediga 
platser 

Dagstidningar 7 (33%) 9 (39%) 5 (24%) 

Andra tidningar 1 (5%) 3 (13%) 1 (5%) 

Internet 2 (10%) 2 (9%) 4 (19%) 

Annan plats 3 (14%) 1 (4%) 3 (14%) 
Söker inte 
sådana annonser 8 (38%) 8 (35%) 8 (38%) 

 n = 21 n = 23 n = 21  
 
Det är svårt att uttala sig här eftersom det är så få av respondenterna som läser ÖA sällan men 
vissa tendenser går att se. Även här söker de flesta sällanläsarna rubrikannonser i 
dagstidningen, med Internet och annan plats på andra plats – förutom bilannonser som 
sällanläsarna gärna söker i andra tidningar. 
 
4.1.2.2 Analys 
Dagstidningen är fortfarande den plats där de som ofta läser ÖA i första hand söker 
rubrikannonser, men Internet har en klar andraplats hos alla rubrikannonser (se tabell 4.1.3.1). 
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Sällanläsarna är svårare att uttala sig om generellt eftersom de är så få men vi kan se vissa 
tendenser, och de skiljer sig från oftaläsarna. I och för sig ser vi tydligt att även den största 
andelen av sällanläsarna söker rubrikannonser i dagstidningen – men inte i lika hög grad som 
oftaläsarna (se tabell 4.1.3.2). Och när det gäller de alternativa platserna att söka rubrikannonser 
på ser vi att sällanläsarna vänder sig till andra tidningar och annan plats i högre utsträckning 
än oftaläsarna – men även här ligger Internet bra till.  

Detta borde bli ett allt tydligare problem för ÖA – i tabell 4.1.1 kan vi se att det är färre i 
åldrarna 16-35 som läser ÖA ofta, betydligt färre än i åldrarna 36 och uppåt där nästan alla 
läser ÖA ofta. Även om tidningsmarknaden de senaste tio åren varit stabil, så finns det en 
grupp som har utmärkt sig, de yngre läser dagstidningen mindre och mindre (Antoni, 2003, sid. 
160, tabell 4.1.1 och tabell 4.1.1.1). Om denna utveckling fortsätter kommer sällanläsarna bli fler 
och färre kommer leta rubrikannonser i tidningen.  

Eftersom Internet haft en stark utveckling de senaste fem åren, hos både sällan- och 
oftaläsare (se tabell 4.1.1.2) och även förväntas fortsätta sprida sig ännu kraftigare de 
kommande fem åren (se tabell 4.1.1.4) kan nog dagstidningen vänta sig en hårdare konkurrens 
på rubrikannonsmarknaden. Detta stämmer överens med den tidigare forskning i vilken Börje 
Alström och Lowe Hedman skriver att Internet blir allt viktigare för rubrikannonsmarknaden 
(Alström & Hedman, 2002b, sid. 11), något som vi kan se i tabell 4.1.3.1 och 4.1.3.2. 

 
Tabell 4.1.3.3:  Reklamen i ÖA 
 

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

Ofta 135 (50%) 9 (29%)  

Sällan 134 (50%) 22 (71%)  

Lockar reklamen 
i ÖA dig till köp 

 269 (100%) 31 (100%) n = 300 
 
Oftaläsarna lockas till köp av reklamen i ÖA i betydligt högre utsträckning än sällanläsarna. 
 
Tabell 4.1.3.4:  Reklamen på lokala Internetsajter 
 

  Läsning av ÖA  

  Ofta Sällan  

Ofta 7 (3%) 4 (13%)  

Sällan 210 (97%) 26 (87%)  

Lockar reklamen 
på lokala 
Internetsajter dig 
till köp 

 217 (100%) 30 (100%) n = 247 
 
Majoriteten i båda grupperna lockas inte till köp av reklamen på lokala Internetsajter, även 
om sällanläsarna lockas mer än oftaläsarna. 
 
4.1.3.1 Analys 
När det gäller övriga annonser har ÖA ett större grepp om läsekretsen gentemot Internet. 
Trots att dagstidningarna har tappat mycket av reklamkakan gentemot övriga medier de 
senaste tio åren (Trotzig, 2002, sid. 353) är det betydligt fler som lockas till köp av reklamen i 
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ÖA. Enligt tabell 4.1.3.3 lockas hälften av oftaläsarna och en tredjedel av sällanläsarna ofta 
till köp via reklam i ÖA, medan bara 3 respektive 13 procent ofta lockas till köp via reklam på 
Internet (se tabell 4.1.3.4).  

Men de låga siffrorna kommer i och med Internets snabba utveckling antagligen inte 
fortsätta vara låga (se tabell 4.1.1.2 och 4.1.1.4). Och den stora skillnaden mellan ofta- och 
sällanläsarna i tabell 4.1.3.3 och 4.1.3.4 pekar även de på att Internet kommer ta en allt större 
bit av reklamkakan, eftersom den största andelen sällanläsare utgörs av tidningens framtida 
läsekrets – de yngre (se tabell 4.1.1). 
 
 
4.2 INNOVATIONSTEORIN 
I resultatdelen om innovationsteorin har vi slagit ihop innovatörerna med de tidiga 
accepterarna och den sena majoriteten med eftersläntrarna, detta för att det ska bli mer 
lättöverskådligt. Vi kallar grupperna innovatör, tidig majoritet och eftersläntrare. 
 
Tabell 4.2.1:  Innovationsbenägenhet 
 

Hur pass innovativ är du?   

Innovatör 
Tidig 
majoritet Eftersläntrare  

110 (35%) 145 (46%) 58 (19%) n = 313 
 
Respondenterna har inte placerat sig enligt förväntningarna från Rogers s k  innovationsteori. 
Både gruppen innovatörer (egentligen ”innovatörer” och ”tidiga accepterare”) och gruppen 
tidiga majoritet är betydligt större än de borde vara, medan andelen eftersläntrare (egentligen 
”sen majoritet” och ”eftersläntrare”) är betydligt lägre, endast 19 procent mot förväntat 50 
procent. 

Detta skulle kunna innebära ett problem i tolkningen av tabellerna, men i de svar 
respondenterna har gett på övriga frågor kommer vi kunna se att de i stor utsträckning har 
placerat sig i rätt grupp med hänsyn till de specifika kännetecken som Everett M. Rogers har 
satt upp för de olika grupperna (Rogers, 1995, sid. 279-280). Till exempel syns detta tydligt i 
tabellerna 4.2.1.1-4.2.1.4, där innovatörerna visar upp en större rörlighet mellan olika medier. 

 
Tabell 4.2.2:  Ålder 
 

  Hur pass innovativ är du? 
 

 

  Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

16-25 20 (49%) 15 (37%) 6 (15%) 41 (100%) 

26-35 20 (48%) 17 (41%) 5 (12%) 42 (100%) 

36-45 23 (40%) 27 (47%) 8 (14%) 58 (100%) 

46-55 19 (31%) 34 (55%) 9 (15%) 62 (100%) 

56-65 12 (20%) 29 (49%) 18 (31%) 59 (100%) 

Över 65 12 (27%) 21 (47%) 12 (27%) 45 (100%) 

Hur gammal är 
du? 

  
 

 n = 307 
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Enligt Everett M. Rogers varierar ålderskillnaderna mellan grupperna mellan olika 
undersökningar (Rogers, 1995, sid. 279), medan Charlotta Kratz beskriver innovatörerna som 
yngre än eftersläntrarna (Kratz, 1995, sid. 149), precis som de är i ”Medieberoende?” (se tabell 
4.2.2). 
 
Tabell 4.2.3:  Läsning av ÖA 
 

  Hur pass innovativ är du?   

  Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 92 (84%) 132 (91%) 56 (97%)  

Sällan 18 (16%) 13 (9%) 2 (3%)  

Läsning av ÖA 

 110 (100%) 145 (100%) 58 (100%) n = 313 
 
Innovatörerna är i betydligt större grad sällanläsare av ÖA, vilket inte är så konstigt. I tabell 
4.1.1 ser vi att de yngre är sällanläsare i högre grad än de äldre och i tabell 4.2.2 att de yngre 
är innovatörer i högre grad än de äldre. Alltså är det naturligt att vi här ser att innovatörerna, 
alltså de yngre, är sällanläsare. 
 
4.2.1 Innovationsteorin och medievanorna 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras medievanor? 

 
Tabell 4.2.1.1:  Dagstidningsanvändning de senaste fem åren 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Minskat 22 (20%) 26 (18%) 4 (7%)  

Oförändrad 60 (55%) 95 (66%) 43 (74%)  

Ökat 27 (25%) 23 (16%) 11 (19%)  

Dagstidnings-
användning de 
senaste fem åren

 109 (100%) 144 (100%) 58 (100%) n = 311  
 
De som anser sig vara innovatörer har minskat sin dagstidningsanvändning mest, och även 
ökat mest. Majoriteten i alla tre grupperna finns i kategorin oförändrad. 
 
Tabell 4.2.1.2:  Internetanvändning de senaste fem åren 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Minskat 6 (6%) 11 (9%) 5 (14%)  

Oförändrad 13 (13%) 35 (28%) 12 (32%)  

Ökat 80 (81%) 78 (63%) 20 (54%)  

Internet-
användning de 
senaste fem åren

 99 (100%) 124 (100%) 37 (100%) n = 260 
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Internetanvändningen har ökat i alla tre grupperna, mest bland de som anser sig vara 
innovatörer och minst bland de som säger sig vara eftersläntrare. 
 
Tabell 4.2.1.3:  Dagstidningsanvändning de närmaste fem åren 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Minska 38 (35%) 51 (35%) 11 (19%)  

Oförändrad 60 (55%) 87 (60%) 37 (63%)  

Öka 12 (11%) 8 (6%) 11 (19%)  

Dagstidnings-
användning de 
närmaste fem 
åren 

 110 (100%) 146 (100%) 59 (100%) n = 315  
 
Majoriteten tror att dagstidningsanvändningen kommer vara oförändrad om fem år, men 
många av de som ser sig som innovatörer och tidig majoritet tror på en minskning. 
 
Tabell 4.2.1.4:  Internetanvändning de närmaste fem åren 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Minska 4 (4%) 1 (1%) 5 (11%)  

Oförändrad 11 (11%) 26 (19%) 5 (11%)  

Öka 90 (86%) 108 (80%) 36 (78%)  

Internet-
användning de 
närmaste fem 
åren 

 105 (100%) 135 (100%) 46 (100%) n = 286 
 
Internetanvändningen kommer öka rejält under de kommande fem åren, det tror alla tre 
grupperna, med de som anser sig vara innovatörer i spetsen. 
 
4.2.1.1 Analys 
Den största delen i alla tre grupperna har inte förändrat sin dagstidningsläsning de senaste fem 
åren (se tabell 4.2.1.1). Innovatörerna har både ökat och minskat sin dagstidningsanvändning 
mest, medan eftersläntrarna är de som har den största gruppen i oförändrad. Innovatörerna är 
mer rörliga än den tidiga majoriteten, som i sin tur är mer rörliga än eftersläntrarna – precis 
som Everett M. Rogers skriver är innovatörerna mer positiva till förändring (Rogers, 1995, 
sid. 279-280).  

På Internetanvändningen är skillnaderna mellan grupperna ännu större. Att Internet-
användningen ökat är inte så konstigt eftersom det är ett relativt nytt medium (Lithner, 2000, 
sid. 11), men medan eftersläntrarna ökat sin användning med 54 procent, har den tidiga 
majoriteten ökat sin med 63 procent och innovatörerna med hela 81 procent (se tabell 4.2.1.2). 
Att innovatörerna ökat sin Internetanvändning så mycket mer än övriga beror på att de är 
aktivare i sin informationssökning och har mer kunskap om nya idéer, produkter och tjänster. 
De utsätts också, medvetet eller omedvetet, för fler massmedie- och kommunikationskanaler 
(Rogers, 1995, sid. 279-280). 
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Enligt innovationsteorin kommer Internet dessutom blir mer vedertaget, även hos de tidiga 
accepterarna och eftersläntrarna (Rogers, 1995, sid. 262). Och i takt med det borde läsningen av 
nättidningen öka vilket kan komma att innebära lägre distributionskostnader för tidningen. 
Och det är en utveckling som en landsortstidning med så höga distributionskostnader som ÖA 
ser fram emot. Papperstidningen blir allt dyrare att leverera under helgdagar och framför allt 
till de som bor långt ifrån tryckorten (Årsredovisning, 2003, sid. 4). Men när Internet-
användningen ökar, och sprider sig allt mer i läsekretsen kan distributionen via nätet 
antagligen öka. (Källström, 2003, sid. 5) 

Över de närmaste fem åren finns det egentligen bara en analys att göra – dagstidnings-
användningen kommer minska samtidigt som Internetanvändningen fortsätter gå framåt med 
stormsteg (se tabell 4.2.1.3 och 4.2.1.4). Det är alla tre grupperna överens om, den största 
skillnaden mellan grupperna är att eftersläntrarna inte tror att dagstidningsanvändningen 
kommer minska i lika hög grad som de övriga två – de tror också att dagstidnings-
användningen kommer att öka i större utsträckning (se tabell 4.2.1.3) och visar den försiktighet 
mot förändring som Everett M. Rogers skriver om (Rogers, 1995, sid. 279-280). 

Men det är ändå viktigt att påpeka att en majoritet i alla tre grupperna tror att de om fem år 
kommer läsa ÖA lika mycket som idag (se tabell 4.2.1.3), det är ingen akut fara för 
morgontidningen i det format den har idag, precis som Lowe Hedman skriver (Hedman, 2002, 
sid. 264, 273, 298 och 302). 

När det gäller Internetanvändningen, både de fem senaste åren och den prognos 
respondenterna ger för sig själva (se tabell 4.2.1.2 och 4.2.1.4), är det viktigt att komma ihåg att 
det är ett nytt medium, att ökningen är så stor som den är de senaste fem åren beror med stor 
sannolikhet på att många inte alls använde Internet för fem år sedan, så även om de inte 
använder Internet mer än en gång i veckan, så är det en ökning. Och av samma anledning 
kommer Internetanvändningen troligtvis fortsätta öka, precis som respondenterna själva tror 
(Lithner, 2000, sid. 111). 

 
Tabell 4.2.1.5:  Tidningen och morgonvanor 
 

  Hur pass innovativ är du?   
 

Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 87 (80%) 118 (81%) 51 (87%)  

Sällan 22 (20%) 28 (19%) 8 (14%)  

Vid frukostbordet 
läser jag morgon-
tidningen 

 109 (100%) 146 (100%) 59 (100%) n = 314 
 
Skillnaderna är små, men de som säger sig vara innovatörer läser inte tidningen vid 
frukostbordet lika ofta som de som utger sig för att vara tidig majoritet och eftersläntrare. 
 
Tabell 4.2.1.6:  Internet och morgonvanor 
 

  Hur pass innovativ är du?   
 

Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 8 (8%) 6 (4%) 1 (2%)  

Sällan 95 (92%) 130 (96%) 50 (98%)  

Vid frukostbordet 
använder jag 
Internet 

 103 (100%) 136 (100%) 51 (100%) n = 290 
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Små skillnader även här, men de som ser sig som innovatörer använder Internet vid 
frukostbordet oftare än de som anser sig vara tidig majoritet och eftersläntrare. 
 
Tabell 4.2.1.7:  Morgontidningen och kvällsvanor 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 40 (39 %) 52 (38%) 19 (37%)  

Sällan 64 (62%) 85 (62%) 33 (64%)  

På kvällen läser 
jag morgon-
tidningen 
 

 104 (100%) 137 (100%) 52 (100%) n = 293 
 
De som anser sig vara innovatörer läser morgontidningen på kvällen oftare än de övriga två 
grupperna. 
 
Tabell 4.2.1.8:  Internet och kvällsvanor 
 

  Hur pass innovativ är du?   
 

Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 45 (43%) 48 (34%) 6 (12%)  

Sällan 60 (57%) 92 (66%) 44 (88%)  

På kvällen 
använder jag 
Internet 

 105 (100%) 140 (100%) 50 (100%) n = 295 
 
Även på kvällen använder de som ser sig som innovatörer Internet i högre utsträckning än de 
andra två grupperna. 
 
4.2.1.2 Analys 
Eftersläntrarna utmärker sig mest när det gäller morgontidningsläsning vid frukostbordet, men 
det finns också små skillnader mellan innovatörerna och den tidiga majoriteten. 
Eftersläntrarna läser i högre utsträckning än de övriga två grupperna tidningen vid 
frukostbordet, och innovatörerna i något lägre utsträckning än den tidiga majoriteten (se tabell 
4.2.1.5). 

När det gäller Internet är siffrorna däremot tydligare; innovatörerna använder Internet 
oftare, både till frukost och på kvällen, än både den tidiga majoriteten och eftersläntrarna (se 
tabell 4.2.1.6 och 4.2.1.8). Tittar vi vidare på kvällen så ser vi också att, även om det är jämnt, så 
läser innovatörerna morgontidningen på kvällen i högre grad än de övriga (se tabell 4.2.1.7).  

Tendenserna är likadana här som i tidigare tabeller, innovatörerna använder Internet mer 
medan eftersläntrare i högre grad läser morgontidningen, precis som Everett M. Rogers 
innovationsteori säger (Rogers, 1995, sid. 262). Och eftersom Internetanvändningen kommer 
öka, både enligt innovationsteorin genom att fler och fler med tiden tar till sig den nya 
produkten och enligt vår undersökning (se tabell 4.2.1.4), så kommer kanske medievanan att 
läsa morgontidningen vid frukostbordet få ett alternativ (Björkqvist & Weibull, 1995, sid. 47). 
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4.2.2 Innovationsteorin och attityderna 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras attityd till och syn 

på dagstidningen och Internet? 
 
Tabell 4.2.2.1:  Traditionella medier och stabilitet 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 11 (12%) 6 (5%) 4 (10%)  

Ganska felaktigt 34 (36%) 38 (31%) 10 (24%)  

Ganska riktigt 20 (21%) 32 (26%) 7 (17%)  

Helt riktigt 29 (31%) 47 (38%) 21 (50%)  

De traditionella 
medierna ger en 
känsla av 
stabilitet i en 
snabbt 
förändrande 
värld 

 94 (100%) 123 (100%) 42 (100%) n = 259 
 
De som ser sig som eftersläntrare håller med om påståendet i högst grad, sedan kommer de 
som anser sig tillhöra den tidiga majoriteten och sist de som tycker att de är innovatörer. 
 
Tabell 4.2.2.2:  Dagstidningsprenumeration eller Internet 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 50 (53%) 61 (49%) 20 (47%)  

Ganska felaktigt 18 (19%) 43 (35%) 15 (35%)  

Ganska riktigt 11 (12%) 5 (4%) 5 (12%)  

Helt riktigt 16 (17%) 15 (12%) 3 (7%)  

Den som har 
Internet behöver 
inte ha någon 
dagstidnings-
prenumeration 

 95 (100%) 124 (100%) 43 (100%) n = 262 
De som anser sig vara innovatörer är här störst på båda håll, både i att ge papperstidningen sitt 
stöd och i att säga att om man har Internet så behövs den inte. 
 
Tabell 4.2.2.3:  Internet eller tidning 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 46 (48%) 70 (56%) 18 (42%)  

Ganska felaktigt 28 (30%) 34 (27%) 19 (44%)  

Ganska riktigt 9 (10%) 10 (8%) 4 (9%)  

Helt riktigt 12 (13%) 11 (9%) 2 (5%)  

Inom en 
tioårsperiod 
kommer tidningar 
att förmedlas 
över Internet och 
dagstidningar 
kommer att 
försvinna 

 95 (100%) 125 (100%) 43 (100%) n = 263 
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En klar majoritet i alla tre grupperna tror inte att tidningarna kommer ersättas av Internet 
inom tio år, men det finns tydliga skillnader mellan grupperna. De som ser sig som 
innovatörer tror det är troligare att papperstidningarna kommer försvinna, sedan kommer de 
som säger sig vara tidig majoritet och sist de som säger sig tillhöra eftersläntrarna. 
 
Tabell 4.2.2.4:  Papperskänslan 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 6 (6%) 11 (9%) 3 (7%)  

Ganska felaktigt 15 (16%) 12 (10%) 5 (12%)  

Ganska riktigt 13 (14%) 16 (13%) 6 (14%)  

Helt riktigt 62 (65%) 83 (68%) 28 (67%)  

Internet kan 
aldrig ersätta 
känslan av att 
bläddra i en 
papperstidning 
eller bok 

 96 (100%) 122 (100%) 42 (100%) n = 260 
 
En väldigt stor majoritet i alla tre grupperna tycker inte Internet kan ersätta känslan av att 
bläddra i papper. 
 
Tabell 4.2.2.5:  Information genom Internet 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 18 (19%) 32 (26%) 16 (37%)  

Ganska felaktigt 45 (47%) 60 (50%) 18 (42%)  

Ganska riktigt 21 (22%) 12 (10%) 5 (12%)  

Helt riktigt 12 (13%) 17 (14%) 4 (9%)  

Man får bättre 
information 
genom Internet 

 96 (100%) 121 (100%) 43 (100%) n = 260 
 
De som säger sig vara innovatörer visar upp ett större förtroende för Internet än de andra två 
grupperna och tycker i större utsträckning att man får bättre information genom Internet. 
 
Tabell 4.2.2.6:  Nyheter och information genom Internet 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 21 (22%) 36 (29%) 11 (26%)  

Ganska felaktigt 46 (48%) 56 (46%) 20 (47%)  

Ganska riktigt 18 (19%) 13 (11%) 9 (21%)  

Helt riktigt 11 (12%) 18 (15%) 3 (7%)  

Man får ut mer 
nyheter och 
information 
genom Internet 
än genom 
vanliga tidningar, 
radio och TV 

 96 (100%) 123 (100%) 43 (100%) n = 262 
 
Även här visar de som anser sig vara innovatörer upp ett större förtroende för Internet än de 
som säger sig tillhöra den tidiga majoriteten och eftersläntrarna. 
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Tabell 4.2.2.7:  Traditionella medier och tillförlitlighet 
 

  Hur pass innovativ är du?   

 Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Helt felaktigt 17 (18%) 21 (17%) 2 (5%)  

Ganska felaktigt 32 (34%) 46 (37%) 19 (45%)  

Ganska riktigt 15 (16%) 21 (17%) 6 (14%)  

Helt riktigt 31 (33%) 37 (30%) 15 (36%)  

Information som 
förmedlas genom 
vanliga tidningar, 
radio och TV är 
mer tillförlitlig 

 95 (100%) 125 (100%) 42 (100%) n = 262 
 
De som säger sig vara eftersläntrare visar här upp ett större förtroende för de traditionella 
medierna än vad de som anser sig vara tidig majoritet och innovatörer gör. Mellan dessa båda 
grupper är det jämnt. 
 
4.2.2.1 Analys 
Att medievanorna, och de traditioner de innebär, är starka ser vi också i tabellerna 4.2.2.1-
4.2.2.3. Tabell 4.2.2.1 stämmer till exempel väl överens med vad Lowe Hedman skriver i 
”Pressen på Internet”, att varumärket är väl förankrat hos läsekretsen (Hedman, 1998, sid. 41). 
Över 50 procent av respondenterna har, oavsett grupptillhörighet, svarat ”helt” eller ”ganska 
riktigt” på påståendet om att ”De traditionella medierna ger en känsla av stabilitet i en snabbt 
förändrande värld”.  

Även tabell 4.2.2.2 visar på ett starkt stöd för ÖA. 72 procent av innovatörerna svarade 
”helt” eller ”ganska felaktigt” på påståendet att ”Den som har Internet behöver inte ha någon 
dagstidningsprenumeration”, siffrorna för den tidiga majoriteten och eftersläntrarna var ännu 
högre: 84 respektive 82 procent. Precis som tidigare forskning säger så är tidningarna väl 
förankrade i sina respektive miljöer och upplevs som trovärdiga och pålitliga och en väldigt 
stor majoritet i läsekretsen anser att de behövs trots konkurrensen från nya medier (Hedman, 
1998, sid. 41). 

Att de traditionella medierna åtnjuter ett stort förtroende hos konsumenterna ser vi också i 
tabell 4.2.2.3. Åtta av tio svarar att ”Inom en tioårsperiod kommer tidningar att förmedlas 
över Internet och dagstidningar kommer att försvinna” är ett ”helt” eller ”ganska felaktigt” 
påstående. Fördelat på de tre grupperna ser man små skillnader, av innovatörerna svarar 78 
procent ”helt” eller ”ganska felaktigt”, hos den tidiga majoriteten 83 procent och av 
eftersläntrarna 86 procent. Respondenterna har alltså en stark tro på att dagstidningen kommer 
vara kvar i det format den har idag i minst tio år till, oavsett om de anser sig själva vara 
innovatörer och framåtsträvare eller eftersläntrare. 

Att även innovatörerna svarar så här, samtidigt som de ökar sin Internetanvändning (se 
tabell 4.2.1.2 och 4.2.1.4), tyder på att Lowe Hedmans slutsats att nättidningen just nu integreras 
i papperstidningen och blir ett komplement stämmer, även i den här undersökningen (Hedman, 
2002, sid. 273). 

Påståendet i tabell 4.2.2.4, ”Internet kan aldrig ersätta känslan av att bläddra i en 
papperstidning eller bok”, kallas ofta, helt rätt, för självuppfyllande. Men det vi ser här när vi 
kör det mot innovatörsteorin är att alla tre grupperna är väldigt överens om hur viktig känslan 
av att bläddra i en tidning eller en bok är. 79 procent av innovatörerna håller påståendet för 
riktigt och 81 procent av både den tidiga majoriteten och eftersläntrarna, siffror som stämmer 
väl överens med tidigare undersökningar (Hedman, 2002, sid. 264). 
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Samtidigt ser man i andra tabeller tydliga skillnader i attityderna mellan innovatörerna och 
eftersläntrarna. I tabell 4.2.2.5 ser vi att bara 19 procent av innovatörerna tycker att påståendet 
”Man får bättre information genom Internet” är ”helt felaktigt” medan samma siffror för den 
tidiga majoriteten är 26 procent och för eftersläntrarna 37. Dessutom har 35 procent av 
innovatörerna markerat ”helt” eller ”ganska riktigt”, en siffra som för de andra två grupperna 
hamnar på 24 procent för den tidiga majoriteten och 21 procent för eftersläntrarna. 

Majoriteten i alla tre grupperna – 47 procent av innovatörerna, 50 av den tidiga majoriteten 
och 42 av eftersläntrarna – har markerat ”ganska felaktigt”. Men det viktiga tycker vi ändå är 
att innovatörerna så tydligt står ut på ”helt” och ”ganska riktigt”, över en tredjedel av dem 
anser att Internet ger bättre information. Samtidigt måste det nämnas att man här inte kan vara 
helt säker på hur respondenterna har tolkat termen Internet (se metodkapitel 3.4.1). Anser de att 
det handlar om nyheter via Internet eller Internet i allmänhet?  

I tabell 4.2.2.6 är detta klarare genom formuleringen av påståendet; ”Man får ut mer 
nyheter och information genom Internet än genom vanliga tidningar, radio och TV”. På det 
har 31 procent av innovatörerna svarat ”helt” eller ”ganska riktigt”, liksom 26 procent av den 
tidiga majoriteten och 28 procent av eftersläntrarna – en betydligt högre siffra än i SOM-
undersökningen 2000 (Hedman, 2001, sid. 298 och 302). Även här ligger majoriteten i alla tre 
grupperna på ”ganska felaktigt” – 48 procent av innovatörerna, 46 procent av den tidiga 
majoriteten och 47 procent av eftersläntrarna. Det tyder på att oavsett om det handlar om 
Internet i helhet eller information och nyheter via Internet så är alla tre grupperna överens om 
att de traditionella medierna är mer tillförlitliga, även om innovatörerna i större utsträckning 
än de övriga litar på Internet. Vilket stämmer väl överens med Everett M. Rogers kriterier för 
de olika grupperna (Rogers, 1995, sid. 279-280). 

Detta är ännu tydligare i tabell 4.2.2.7 – 18 procent av innovatörerna tycker att det är ”helt 
felaktigt” att ”Information som förmedlas genom vanliga tidningar, radio och TV är mer 
tillförlitlig”, medan motsvarande siffra för den tidiga majoriteten och eftersläntrarna är 17 
respektive 5 procent. ”Helt riktigt” tycker 33 procent av innovatörerna, 30 procent av den 
tidiga majoriteten och hela 36 procent av eftersläntrarna att det är. 

Även här har majoriteten i alla tre grupperna lagt sig i ”ganska felaktigt”, 34 procent av 
innovatörerna, 37 procent av den tidiga majoriteten och 45 procent av eftersläntrarna.  

 
4.2.3 Innovationsteorin och annonsmarknaden 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras attityd till och syn 

på dagstidningen och Internet? 
 
Tabell 4.2.3.1:  Bostadsannonser 
 

  Hur pass innovativ är du?   

  Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Dagstidningar 30 (40%) 43 (42%) 20 (43%)  

Andra tidningar 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)  

Internet 12 (16%) 9 (9%) 3 (6%)  

Annan plats 4 (5%) 2 (2%) 0 (0%)  
Söker inte sådana 
annonser 29 (38%) 49 (48%) 24 (51%)  

Om jag letar efter 
bostäder letar jag 
i: 

 76 (100%) 103 (100%) 47 (100%) n = 226 
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Alla tre grupperna söker mest i dagstidningen, men de som säger sig vara innovatörer är mer 
positiva till att leta bostäder i såväl andra tidningar, på Internet och på annan plats. 
 
Tabell 4.2.3.2:  Bilannonser 
 

  Hur pass innovativ är du?   

  Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Dagstidningar 32 (42%) 43 (45%) 24 (50%)  

Andra tidningar 6 (8%) 5 (5%) 1 (2%)  

Internet 9 (12%) 10 (10%) 1 (2%)  

Annan plats 4 (5%) 1 (1%) 1 (2%)  
Söker inte sådana 
annonser 26 (34%) 37 (39%) 21 (44%)  

Om jag letar efter 
bilar letar jag i: 

 77 (100%) 96 (100%) 48 (100%) n = 221 
 
Likadant här, dagstidningen är det ställe flest letar i när de letar efter bilannonser, oavsett 
innovationsbenägenhet. Men de som ser sig som innovatörer letar betydligt mer i andra 
tidningar, på Internet och på annan plats än övriga två grupper. 
 
Tabell 4.2.3.3:  Platsannonser 
 

  Hur pass innovativ är du?   

  Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Dagstidningar 20 (25%) 30 (28%) 16 (34%)  

Andra tidningar 6 (8%) 1 (1%) 2 (4%)  

Internet 12 (15%) 8 (8%) 1 (2%)  

Annan plats 3 (4%) 4 (4%) 1 (2%)  
Söker inte sådana 
annonser 38 (18%) 63 (59%) 27 (57%)  

Om jag letar efter 
lediga platser 
letar jag i: 

 79 (100%) 106 (100%) 47 (100%) n = 232 
 
Återigen, dagstidningen nummer ett, sen utmärker sig de som anser sig vara innovatörer 
genom att söka lediga platser betydligt mer i andra tidningar, på Internet och på annan plats. 
 
Tabell 4.2.3.4:  Nöjesannonser 
 

  Hur pass innovativ är du?   

  Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Dagstidningar 63 (76%) 94 (82%) 39 (78%)  

Andra tidningar 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%)  

Internet 5 (6%) 1 (1%) 0 (0%)  

Annan plats 0 (0%) 2 (2%) 1 (2%)  
Söker inte sådana 
annonser 13 (16%) 18 (16%) 10 (20%)  

Om jag letar efter 
nöje letar jag i: 

 83 (100%) 115 (100%) 50 (100%) n = 248 
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När det gäller nöjen är dagstidningen ännu starkare än de övriga tre rubrikannonserna, men 
även här letar de som säger sig vara innovatörer i andra tidningar, på Internet och på annan 
plats i högre utsträckning än de som tycker sig tillhöra den tidiga majoriteten och 
eftersläntrarna. 
 
4.2.3.1 Analys 
I tabellerna 4.2.3.1-4.2.3.4, ser vi att dagstidningen är det vanligaste mediet att leta 
rubrikannonser i. Men viktigare är att innovatörerna söker annonser i andra tidningar, på 
annan plats och, framför allt, på Internet mycket oftare än de övriga två grupperna. Det visar 
återigen att innovatörerna använder sig av fler massmediekanaler och är mer aktiva i sin 
informationssökning, precis som Everett M. Rogers skriver (Rogers, 1995, sid. 279-280).  

Och precis som Börje Alström och Lowe Hedman skriver blir Internet allt viktigare för 
rubrikannonsmarknaden, en utveckling som med tiden innebär att tidningsföretagen måste 
hitta andra sätt att få in sina pengar på (Alström & Hedman, 2002b, sid. 11). 

 
Tabell 4.2.3.5:  Reklamen i ÖA 
 

  Hur pass innovativ är du?   
 

Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 48 (46%) 67 (48%) 26 (49%)  

Sällan 57 (54%) 72 (52%) 27 (51%)  

Lockar reklamen 
i ÖA dig till köp 

 105 (100%) 139 (100%) 53 (100%) n = 297 
 
Siffrorna skiljer inte mycket, men de som ser sig som eftersläntrare lockas mer än de som ser 
sig som tidig majoritet som i sin tur lockas mer än de som tycker sig vara innovatörer. 
 
Tabell 4.2.3.6:  Reklamen på lokala Internetsajter 
 

  Hur pass innovativ är du?   
 

Innovatör Tidig majoritet Eftersläntrare  

Ofta 6 (6%) 4 (4%) 1 (3%)  

Sällan 88 (94%) 109 (97%) 38 (97%)  

Lockar reklamen 
på lokala 
Internetsajter dig 
till köp 

 94 (100%) 113 (100%) 39 (100%) n = 246 
 
Tvärtom på Internet där de som ser sig som innovatörer lockas mest, sen kommer de som 
tycker sig tillhöra den tidiga majoriteten och sist de som anser sig vara eftersläntrare. 
 
4.2.3.2 Analys 
Det är inte mycket som skiljer mellan innovatörerna, den tidiga majoriteten och 
eftersläntrarna i dessa två tabeller, men de understödjer varandra och resultaten pekar åt 
samma håll – så även om skillnaderna är små kan vi se ett mönster i vilka som lockas av 
reklamen i ÖA respektive på lokala Internetsajter. Innovatörerna, jämfört med övriga grupper, 
lockas oftare till köp av reklam på lokala Internetsajter (se tabell 4.2.3.6) samtidigt som de i 
mindre utsträckning lockas till köp av reklamen i ÖA (se tabell 4.2.3.5), vilket åter stärker att 
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innovatörerna har lättare att ta till sig förändringar och nyheter, är mer aktiva i sin 
informationssökning och utsätts för fler massmediekanaler (Rogers, 1995, sid. 279-280). Sedan 
kommer den tidiga majoriteten och eftersläntrarna, i den ordningen. 

Ett mycket tydligare resultat är dock att reklamen i ÖA, jämfört med lokala Internetsajter, 
mycket oftare lockar till köp, något som ytterligare styrker det Lowe Hedman skrev i SOM-
undersökningen 2001; att Internet i nuläget inte är något direkt hot mot papperstidningen 
(Hedman, 2002, sid. 264, 273, 298 och 302). 

Men även om resultaten ovan visar att ÖA är överlägset Internet som annons- och 
reklammedium finns det en hotbild i de tendenser som pekar på att framför allt innovatörerna 
använder sig av Internet i högre grad än övriga (se tabell 4.2.3.1-4.2.3.6).  

Tabell 4.2.2 visar att innovatörerna är yngre än övriga och utgör därför en viktig del av 
tidningens framtida läsekrets. Och om Internet fortsätter växa i den takt som respondenterna 
förutspår (se tabell 4.2.1.4) så innebär det att allt fler av innovatörerna, och enligt 
innovationsteorin så småningom även den tidiga majoriteten och eftersläntrarna, kommer 
använda sig av Internet i större utsträckning (Rogers, 1995, sid. 262). Och Internet blir därmed 
allt mer attraktivt för både rubrikannons- och den övriga annonsmarknaden, något som i 
längden kommer innebära ett problem för papperstidningen (Alström & Hedman, 2002b, sid. 11). 

 
 

5.  SLUTSATSER 
Uppsatsens syfte är att se hur de som ofta läser ÖA skiljer sig från de som sällan läser ÖA när 
det gäller deras tidnings- och Internetanvändning. Samt att se hur de som ser sig själva som 
innovatörer – som snabbt tar till sig nya idéer, produkter eller tjänster – skiljer sig från de som 
ser sig själva som eftersläntrare när det gäller deras dagstidnings- och Internetanvändning. 
Detta för att i någon mån kunna uttala oss om tidningens möjligheter i dagens snabba 
medieutveckling. 

 
 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras medievanor? 

 
Den största skillnaden är att sällanläsarna minskat sin dagstidningsanvändning i mycket större 
utsträckning än oftaläsarna (se tabell 4.1.1.1). Faran med detta är att sällanläsarna sannolikt blir 
fler och fler eftersom det främst är de yngre som utgör gruppen sällanläsare (se tabell 4.1.1). 
Det är också de yngre som är Örnsköldsviks Allehandas framtida läsekrets och det är främst 
bland dem som ÖA kan hitta nya prenumeranter. 

Medievanorna är tidningens största styrka. De allra flesta oftaläsare läser morgontidningen 
vid frukostbordet (se tabell 4.1.1.5). Internet påverkar inte det tillräckligt mycket för att i 
nuläget ses som en fara för tidningen. Men vi ser i resultaten att traditionerna kan komma att 
påverkas. De yngre sällanläsarna använder sig av Internet i större utsträckning än oftaläsarna 
både på morgonen och på kvällen (se tabell 4.1.1.6 och 4.1.1.8). Tilläggas bör att sällanläsarna 
här är så få att det är svårt att dra några helt säkra slutsatser om dem.  

Vanorna förändras i takt med läsekretsen – de yngre kommer i sinom tid utgöra de äldre i 
tidningens läsekrets (se tabell 4.1.1). Och när de äldre i den nuvarande läsekretsen försvinner 
kan traditionerna göra detsamma. Nya traditioner kan tillkomma med nytt medieutbud som 
framför allt påverkar den yngre läsekretsen eftersom den är mer innovationsbenägen (se tabell 
4.2.2).  
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Internetanvändningen ökar kraftigt, både bland sällan- och oftaläsarna, (se tabell 4.1.1.2 och 
4.1.1.4) vilket kan påverka morgontidningens starka ställning. Internet är ett relativt nytt 
medium som inte nått samma utbredning på marknaden som de traditionella medierna. Så om 
vanorna ändras blir det sannolikt inte till morgontidningens fördel.  

 
 Hur skiljer sig oftaläsarna från sällanläsarna när det gäller deras attityd till och syn på 

dagstidningen och Internet? 
 
Här syns det tydliga skillnader mellan de som ofta läser ÖA och de som sällan läser ÖA. 
Oftaläsarna visar upp ett stort förtroende för ÖA gentemot Internet. Majoriteten av oftaläsarna 
anser sig få mer, bättre och mer tillförlitlig information via tidningen och anser att 
prenumerationen på dagstidningen är en viktig del av deras vardag. Men det finns även en 
hotbild för ÖA i oftaläsarnas syn på dagstidningen och Internet – till exempel tycker mer än 
en fjärdedel att de får ut mer och bättre nyheter och information genom Internet och nästan en 
femtedel att de inte behöver någon dagstidningsprenumeration om de har tillgång till Internet, 
förhållandevis höga siffror för att vara oftaläsare – ÖA:s trognaste läsekrets (se tabell 4.1.2.1-
4.1.2.7). Och i takt med att Internetanvändningen ökar kraftigt hos oftaläsarna (se tabell 4.1.1.2 
och 4.1.1.4) finns risken för ÖA att nyhets- och informationssökandet i tidningen minskar. 

En annan stor skillnad är att sällanläsarna i betydligt större utsträckning än oftaläsarna tror 
att dagstidningen kommer ha försvunnit om tio år och istället förmedlas via Internet, medan 
oftaläsarna med stor majoritet tror att dagstidningen kommer finnas kvar. 

Sällanläsarna visar i hela resultatdelen ett, i förhållande till oftaläsarna, mindre förtroende 
för ÖA, samtidigt som de visar ett större förtroende för Internet (se tabell 4.1.2.1-4.1.2.7).  

Nu är sällanläsarna inte så många i den här undersökningen, men tendenserna är så pass 
tydliga i resultaten att vi ändå tycker det är värt att analysera, och dra slutsatser utifrån dem. 
Utmärkande för sällanläsarna jämfört med oftaläsarna är framför allt deras ålder, de är yngre 
än oftaläsarna (se tabell 4.1.1), och att de minskat sin dagstidningsanvändning i betydligt högre 
grad de senaste fem åren (se tabell 4.1.1.1). Sällanläsarna är en mycket viktig del av 
Örnsköldsviks Allehandas framtid, dels genom att de är unga, och dels genom att det är där 
tidningen har möjlighet att skaffa nya prenumeranter. Den övriga marknaden i vår 
undersökning är i princip mättad eftersom nästan alla i åldrarna 36 och uppåt läser ÖA ofta (se 
tabell 4.1.1).  

Slutsatsen blir att ÖA förr eller senare måste fånga upp även sällanläsarna, antingen genom 
att locka dem till sitt nuvarande format, eller genom att anpassa sig till vad sällanläsarna vill 
ha i form av format och medium. Annars riskerar ÖA att förlora den ställning tidningen idag 
har på marknaden i form av förtroende (se tabell 4.1.2.1-4.1.2.7) och tradition (se tabell 4.1.1.5) 
hos läsekretsen. 

 
När det gäller attityden till och synen på rubrikannonser och reklam, som är två viktiga delar 
av både dagstidningen och Internet, finns det också tydliga skillnader mellan ofta- och 
sällanläsarna. 

Den mest utmärkande skillnaden är att sällanläsarna i högre grad än oftaläsarna söker 
rubrikannonser i andra tidningar och på annan plats i lika hög grad som på Internet. Dock 
söker båda grupperna, framför allt oftaläsarna, mest rubrikannonser i dagstidningen. 
Oftaläsarna söker till lika stor del som sällanläsarna rubrikannonser på Internet vilket i 
oftaläsarnas fall innebär en klar andraplats för sökningen på Internet (se tabell 4.1.3.1 och 
4.1.3.2) – som förmodligen kommer bli allt starkare i takt med att Internetanvändningen ökar 
(se tabell 4.1.1.2 och 4.1.1.4).  
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I resultatet kan vi även se att det är färre av de yngre som ofta läser ÖA vilket också talar 
för att problemet, för ÖA, kommer att bli större. I takt med att sällanläsarna blir äldre borde, 
om de senaste årens utveckling fortsätter, oftaläsarna bli färre (se tabell 4.1.1) och då kommer 
färre att leta rubrikannonser i tidningen. Andelen som söker rubrikannonser på Internet 
kommer enligt de två ovanstående resultaten sannolikt att öka, hos båda grupperna,. 

Likadant ser det ut när det gäller övriga annonsmarknaden, fast inte i lika stor utsträckning 
(se tabell 4.1.3.3 och 4.1.3.4). Även här är än så länge tidningen överlägset starkast, men i takt 
med att Internetanvändningen ökar (se tabell 4.1.1.2 och 4.1.1.4) kommer också annonsörerna att 
söka sig dit där konsumenterna finns. Och framtidens konsumenter, de yngre som utgör den 
största delen av sällanläsarna, lockas i betydligt större utsträckning än oftaläsarna till köp av 
reklamen på lokala Internetsajter (se tabell 4.1.1 och 4.1.3.4). 
 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras medievanor? 

 
Skillnaden mellan innovatörerna och eftersläntrarna är att innovatörerna använder dags-
tidningen allt mindre, samtidigt som de använder Internet allt mer (se tabell 4.2.1.1 och 4.2.1.2). 
Dessutom är de på väg att bryta de medievanor som bland annat innebär att man läser 
tidningen på morgonen – en av dagstidningens viktigaste och starkaste fördelar (se tabell 4.2.1.5 
och 4.2.1.6). 

Under de senaste fem åren har åtta av tio innovatörer ökat sin Internetanvändning. För den 
tidiga majoriteten är motsvarande siffra strax över sex av tio och för eftersläntrarna drygt fem 
av tio. Alla tre grupperna tror också att Internetanvändningen kommer att fortsätta öka under 
de närmaste fem åren (se tabell 4.2.1.2 och 4.2.1.4). 

Även om dagstidningsanvändningen, enligt en majoritet i alla tre grupperna, varit 
oförändrad både under de senaste fem åren och kommer så vara i fem år till, (se tabell 4.2.1.1 
och 4.2.1.3) så är utvecklingen av Internetanvändningen en hotbild för tidningen. 

Och även om skillnaderna är små så använder innovatörerna Internet oftare, både vid 
frukostbordet och på kvällen, liksom de läser dagstidningen mindre än de övriga två 
grupperna (se tabell 4.2.1.5-4.2.1.8). 

 
 Hur skiljer sig innovatörerna från eftersläntrarna när det gäller deras attityd till och syn 

på dagstidningen och Internet? 
 
Något som skiljer sig mycket mellan innovatörerna och eftersläntrarna är förtroendet för 
Internet – över en tredjedel av innovatörerna, men bara en femtedel av eftersläntrarna, tycker 
att man får bättre information på Internet (se tabell 4.2.2.5). Endast hälften av innovatörerna 
håller med om att de traditionella medierna ger en känsla av stabilitet i en snabbt förändrande 
värld, medan hela sju av tio eftersläntrare anser att det är så (se tabell 4.2.2.1). 

Innovatörerna känner ett större förtroende för informationen på Internet än vad efter-
släntrarna gör, även om skillnaderna i en del av resultaten är små (se tabell 4.2.2.6 och 4.2.2.7). 
Siffrorna blir motsatta om man tittar på det ur dagstidningens perspektiv – eftersläntrarna 
visar ett större förtroende för dagstidningen. Samtidigt tycker vi inte att det visar på ett 
misstroende mot dagstidningen från innovatörernas sida. Nästan åtta av tio innovatörer tror 
inte dagstidningen kommer förmedlas över Internet om tio år. Och en lika stor del tycker inte 
Internet kan ersätta känslan av att bläddra i en dagstidning. Dessutom tycker nästan hälften av 
innovatörerna att informationen från de traditionella medierna är mer tillförlitlig. 
Eftersläntrarnas siffror för samma påståenden är nästan nio av tio, strax över åtta av tio och 
fem av tio (se tabell 4.2.2.3, 4.2.2.4 och 4.2.2.7). Innovatörerna visar alltså här upp ett nästan lika 
stort förtroende för dagstidningen som eftersläntrarna gör.  
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Innovatörerna misstror alltså inte dagstidningen, men en hotbild för ÖA är att de tror mer 
på Internet än vad eftersläntrarna gör.  

Och den bilden förbättras inte av att innovatörerna i vår studie är betydligt yngre än 
eftersläntrarna (se tabell 4.2.2) och därmed en viktig del av tidningens framtida läsekrets. 
Dessutom utgör innovatörerna också den största delen av sällanläsarna (se tabell 4.2.3), vilket 
betyder att sällanläsarna har en större benägenhet att förändra och förnya sin 
nyhetskonsumtion och de blir svårare att fånga upp med det traditionella mediet – 
papperstidningen. 

 
En följd det får är att innovatörerna söker rubrikannonser på Internet i högre grad än de två 
övriga grupperna. Likaså lockas de oftare till köp av reklam på lokala Internetsajter – även 
om alla tre grupperna i nuläget använder ÖA som annons- och reklammedium i mycket större 
utsträckning än Internet (se tabell 4.2.3.1-4.2.3.6).  

Då Internet fortsätter att ta en större del av läsekretsen (se tabell 4.2.1.4) kommer i första 
hand innovatörerna att använda sig mer av Internet när de söker rubrikannonser och även 
exponeras, och sannolikt lockas, mer av reklamen där. Så småningom kommer även den 
tidiga majoriteten och eftersläntrarna i tur och ordning ta till sig trenden och dagstidningen får 
en allt starkare konkurrent eftersom både rubrikannonsörer och övriga annonsörer söker sig 
dit läsekretsen finns. 

 
 

5.1  TILL SLUT 
Vi har redan konstaterat att innovatörernas medievanor, så sakta, börjar luckras upp. Och 
samma sak gäller sällanläsarna. I nuläget är det inte någon akut fara för papperstidningen – 
både innovatörerna och sällanläsarna har till exempel stort förtroende för ÖA. Men samtidigt 
är de öppna för förändringar på ett sätt som de äldre oftaläsarna och eftersläntrarna inte är. 

Läsekretsen börjar till vissa delar vara öppen för att förändra sina medievanor. Samtidigt 
har Internet, som nyhetsförmedlare sett, inte fått sitt riktigt stora genombrott – till exempel 
tycker över sju av tio innovatörer och drygt hälften av sällanläsarna att man fortfarande 
behöver en morgontidningsprenumeration även om man har tillgång till Internet hemma (se 
tabell 4.1.2.5 och 4.2.2.2). Och de prognoser för Internetanvändningen som respondenterna gett 
pekar på att den kommer fortsätta öka stort de kommande fem åren (se tabell 4.1.1.4 och 4.2.1.4). 

Men vi tror att det som behövs för att papperstidningen ska försvinna helt är att det 
kommer ett alternativ med liknande format. Ett alternativ som har samma fördelar som 
papperstidningen har; till exempel att Internet, som i dagsläget är det mest växande 
alternativet, får ett mer användarvänligt gränssnitt – blir mindre bundet till datorerna och 
lättare att ta med sig och ta del av var som helst. Att inte ens innovatörerna eller de som sällan 
läser ÖA använder Internet vid frukostbordet i någon större utsträckning tyder till exempel på 
att Internet inte fungerar som ett alternativt morgonmedium, och har därmed svårt att påverka 
vanan att läsa tidningen vid frukostbordet (se tabell 4.1.1.6 och 4.2.1.6). Elektroniskt papper är 
ett förslag som just nu håller på att testas och framställas – det skulle kanske öka Internet-
användningen vid frukostbordet eftersom det formatet är så pass bundet till den traditionen. 
En klar majoritet av respondenterna tycker inte att Internet kan ersätta känslan av att bläddra i 
en papperstidning eller bok (se tabell 4.1.2.3 och 4.2.2.4). 

Papperstidningens nuvarande format kan så småningom förändras eller helt försvinna till 
fördel för något som är mer anpassat till modernare teknik. Därmed inte sagt att dagens 
tidningsföretag måste gå samma väg. De har överlag starka varumärken, stort förtroende hos 
läsekretsen, är starkt förankrade i sina respektive miljöer och har lång tradition av att 
producera och distribuera nyheter (Hedman, 1998, sid. 41). I och med sin monopolställning är 
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ÖA förhållandevis ohotad på sin tidningsmarknad men nu blir ovanstående fördelar allt 
viktigare eftersom nya medier lockar allt fler konsumenter och annonsörer. Det är viktigt för 
ÖA att innovatörerna och den yngre läsekretsen inte helt lämnar tidningen för andra medier. 
Därför är det viktigt att tidningen redan nu, när dessa grupper börjar använda andra medier, 
erbjuder dessa konsumenter de tjänster de söker, och inte enbart genom papperstidningen. 

Men viktigt är också att ÖA inte glömmer sina mest trogna läsare, eftersläntrarna och 
oftaläsarna, som är de som, alla kategorier, har det största förtroendet för papperstidningen (se 
tabell 4.1.2.1 - 4.1.2.7 och 4.2.2.1 - 4.2.2.7) och även de stabilaste medievanorna (se tabell 4.1.1.1-
4.1.1.8 och 4.2.1.1 - 4.2.1.8). När förutsättningarna ändras, i form av nya format och medievanor, 
är det viktigt att tidningsföretagen är varsamma med detta förtroendet.  

Resultaten visar att allt fler i läsekretsen kommer använda Internet mer och mer (se tabell 
4.1.1.4 och 4.2.1.4) och då borde nättidningen bli en viktigare del i tidningens produktion. 
Något som också talar för en sådan utveckling är papperstidningens distributionskostnader 
som blir allt högre. Men ett problem i frågan om tidningen ska få ner distributionskostnaderna 
med hjälp av sin nättidning är att de äldre i läsekretsen ofta både bor längst från tidningens 
tryckort och använder Internet i lägre utsträckning (Hedman, 1998, sid. 29). Vilket antagligen 
innebär att de äldre i läsekretsen inte heller tar del av nättidningen i lika stor utsträckning. 
Och inte i tillräckligt stor utsträckning för att den skulle kunna ersätta papperstidningen.  

Men när de som idag utgör tidningens yngre läsekrets, vars Internetanvändning är betydligt 
större, blir äldre, och därmed kommer att utgöra en större del av läsekretsen, kan 
distributionen via nätet antagligen öka. Innovatörerna som är snabbast att ta till sig nya 
medier använder Internet i högre utsträckning än den tidiga majoriteten och framför allt 
eftersläntrarna (se tabell 4.2.1.2 och 4.2.1.4). Så när Internet, enligt innovationsteorin, blir mer 
vedertaget hos en större del av läsekretsen och, enligt tabell 4.1.1.2 och 4.1.1.4 samt 4.2.1.2 
och 4.2.1.4, sprider sig allt mer kan situationen bli annorlunda. 

Så småningom kan nättidningen till och med gå från att vara det komplement den är idag, 
till att vara huvudprodukt. Och i en sådan förvandling är det viktigt att förvalta läsekretsens 
förtroende på bästa tänkbara sätt. 

För med ett sådant förtroende i bagaget – inte bara från eftersläntrare och oftaläsare, utan 
även från innovatörer och sällanläsare – tror vi att ÖA och andra tidningsföretag i liknande 
situationer, med vilken produktform det nu blir, har en bra möjlighet att behålla en stark 
ställning och hänga med i mediebranschens utveckling.  
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ffrrååggoorr  oomm  mmeeddiieeaannvväännddnniinngg..

1. Hur ofta tar Du normalt del av följande medier?

6-7 dagar/ 3-5 dagar/ 1-2 dagar/ Mer Aldrig

vecka vecka vecka sällan

Örnsköldsviks Allehanda ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Tidningen Ångermanland ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Dagens Nyheter ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Svenska Dagbladet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Aftonbladet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Expressen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Mitt Nytt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

TV4 Mitt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Radio Västernorrland ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Radio Rix ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

2. Vad tror Du kommer att hända med medieanvändningen de 

närmaste fem åren?

Minska Minska Oförändrad Öka Öka
mycket lite lite mycket

Dagstidningar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

TV ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Radio ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Internet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Böcker ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Tidskrift ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Telefoni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

3. Vad är viktigast när Du väljer medier? 
Ange i vilken utsträckning Du instämmer i nedanstående påståenden.

Helt felaktigt påstående Helt riktigt  påstående 

Det är viktigt :

A) Att man kan söka/läsa/hämta

information när man själv vill 1    2    3    4

B) Att nyheterna uppdateras ofta 1    2    3    4

C) Att man själv kan styra vad man vill läsa 1    2    3    4

D) Att man kan bläddra i pappret 

– det skapar en speciell känsla 1    2    3    4

E) Att man kan koppla av från tekniken 1    2    3    4

F) Att man inte behöver vara rädd 

att informationen ska försvinna 1    2    3    4

G) Att man kan använda ett medium passivt 1    2    3    4

H) Att man inte behöver söka information själv 1    2    3    4

I) Att man får information snabbt 1    2    3    4

J) Att informationen är bearbetad 

(analys, kommentarer) 1    2    3    4

annhae
FRÅGEFORMULÄR TILL UNDERSÖKNINGEN "MEDIEBEROENDE?"                   BILAGA 1

annhae

annhae



A. Reklam i TV 4 Mitt är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

B. Reklam i Örnsköldsviks Allehanda är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

C. Reklam i Tidningen Ångermanland är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

D. Reklam i Radio Västernorrland är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

E. Reklam i Radio Rix är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

F. Reklam på lokala internetsajter är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

G. Lokal direktreklam är:

Trovärdig ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ej trovärdig

Underhållande ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Trist

Informativ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Tunn innehållsmässigt

Billig                ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Dyr

Effektiv  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Ineffektiv

Spännande       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Enformig

4. Vad är din uppfattning om följande påståenden? 
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FFrrååggoorr  oomm  IInntteerrnneettaannvväännddnniinngg..

5. Din åsikt om följande påståenden som man ibland kan höra om

Internet? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är riktigt eller felaktigt.

Helt felaktigt påstående Helt riktigt påstående       

A) Man får ut mer nyheter och information genom 

Internet än genom vanliga tidningar, radio och TV      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

B) En svaghet med Internet är att det

innehåller för få lokala annonser   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

C) Internet kan aldrig ersätta känslan av 

att bläddra i en papperstidning eller bok  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

D) Internet är något man måste ha i sitt

hem för att hänga med i utvecklingen   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

E) Internet kommer på sikt att ersätta

post och telefon     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

F) Den som har Internet behöver inte

ha någon dagstidningsprenumeration   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

G) Inom en tioårsperiod kommer tidningaratt förmedlas 

över Internet och dagstidningar kommer att försvinna   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

H) De traditionella medierna ger en känsla 

av stabilitet i en snabbt förändrande värld  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

I) Man får för mycket information genom Internet 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

J) Man får bättre information genom Internet  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

K) Snabbare informationsförmedling via Internet

innebär mindre stress     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

L) Information som förmedlas genom vanliga 

tidningar, radio och TV är mer tillförlitlig  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

M) Internet är ett osäkert medium   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

N) När tidningen kommer har man redan fått 

samma information genom andra medier 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

O) Nyheter på Internet innehåller oftare något 

oväntat och överraskande än nyheterna i tidningar 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

6. Om du idag skulle vilja framföra en åsikt, hur effektiva tror du 

följande alternativ är för att påverka?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
effektivt effektivt effektivt effektivt

Kontakta kommunpolitiker ❏ ❏ ❏ ❏

Kontakta tjänstemän ❏ ❏ ❏ ❏

Kontakta intresseorganisation ❏ ❏ ❏ ❏

Kontakta media ❏ ❏ ❏ ❏

Starta en webbsida

och påverka genom den ❏ ❏ ❏ ❏

Annat, nämligen: .....................

.................................................. ❏ ❏ ❏ ❏
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7. Om du idag skulle ta kontakt med journalist för att få en åsikt 

framförd, hur skulle du göra då?

Jag skulle ta kontakt med journalisten via:

❏ E-post

❏ Telefon

❏ Brev

❏ Jag skulle söka upp en journalist

8. Har du tillgång till en dator?

Ja Nej

Hemma ❏ ❏

På jobbet ❏ ❏

❏ Jag har inte tillgång

9. Har du tillgång till Internet?

❏ Jag har tillgång till internet hemma

Via: ❏ Bredband, t.ex. Bredbandsbolaget eller ADSL

❏ Modem

❏ Annat …………………………......................

❏ Jag har tillgång till internet på skolan

❏ Jag har tillgång till internet på jobbet

❏ Jag har tillgång till internet på annan plats, nämligen ......................................

❏ Jag har inte tillgång till internet

10. Tillgång till e-postadress

Ja Nej

❏ ❏ Jag har e-postadress via jobbet

❏ ❏ Jag har en privat e-postadress 

❏ ❏ Familjen har en gemensam e-post adress

11. Användning av internet

En gång En gång En gång Mer sällan

Jag använder / läser på: i veckan månaden per år eller aldrig

Sökmotor som Altavista /Google ❏ ❏ ❏ ❏

Tidningssida, t.ex. Aftonbladet ❏ ❏ ❏ ❏

Andra privatpersoners webbsida ❏ ❏ ❏ ❏

Kommunens webbsida ❏ ❏ ❏ ❏

Intressesida (t.ex. motorsida) ❏ ❏ ❏ ❏

Politiskt partis webbsida ❏ ❏ ❏ ❏

Samhällsfrågesida t.ex. 

motstånd mots resp. för vägbygge ❏ ❏ ❏ ❏
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12. Brukar du handla via Internet?

❏ En gång i veckan

❏ En gång i månaden

❏ Någon gång per halvår

❏ Någon gång per år

❏ Har aldrig handlat på Internet

13. Vilket av följande alternativ tycker du är den största fördelen med att

kunna handla via Internet?

❏ Det alltid är öppet

❏ Det är billigare

❏ Sortimentet är bättre

❏ Det är bekvämt

❏ Ingen uppfattning

14. Tycker du att ett lokalt företag bör ha en webbsida?

❏ Ja

❏ Nej ( om inte, hoppa över nästa fråga)

15. Hur viktiga tycker du följande detaljer är på ett lokalt företags hem-

sida?

Oviktigt Mycket viktigt

A) Att man ska kunna hitta företagets

adress, telefonnummer och e-post. 1    2    3    4    5 

B) Att man ska kunna hitta information 

om dess verksamhet, produkter/ tjänster. 1    2    3    4    5 

C) Att man ska kunna beställa eller skriva ut 

material om dess produkter/ tjänster. 1    2    3    4    5 

D) Att man ska kunna beställa dess 

produkter/ tjänster direkt via nätet. 1    2    3    4    5

16. Kan du tänka dig att köpa följande varor via Internet, lika gärna som

över disk i butik?

Ja Nej

A) Cd-skivor & dataspel ❏ ❏

B) Böcker ❏ ❏

C) Kläder ❏ ❏

D) Livsmedel ❏ ❏

E) Möbler ❏ ❏

F) Hemelektronik (stereo,

tv, mobiltelefon) ❏ ❏

G) Bilar ❏ ❏
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FFrrååggoorr  oomm  lliivvssssttiill..

18. Hur väl stämmer följande påståenden överens med ditt sätt att leva?

Ja Nej

Jag byter ofta min arbetsplats ❏ ❏

Jag har bott på samma plats i mer än 10 år ❏ ❏

Jag reser i arbetssyfte mer ofta än en gång i månaden ❏ ❏

Gränsen mellan arbetet och fritid är tydlig ❏ ❏

Jag arbetar i en annan stad än den därjag bor ❏ ❏

Jag har möjlighet att arbeta på distans ❏ ❏

19. Vardagsrutiner och medieanvändning är ofta förknippade. Hur ser din

medieanvändning ut i samband med vardagsaktiviteter? Ange på fyrgra-

dig skala i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden:

Alltid           Ofta       Sällan        Aldrig

Vid frukostbordet brukar jag:

A) Läsa morgontidning 1 2 3 4 

B) Titta på TV 1 2 3 4  

C) Lyssna på radio 1 2 3 4  

D) Läsa veckotidning 1 2 3 4  

E) Använda Internet 1 2 3 4  

F) Äter ingen frukost 1 2 3 4  

På kvällen brukar jag:

G) Läsa kvällstidning 1 2 3 4  

H) Läsa morgontidning som 

jag inte hunnit läsa på morgonen 1 2 3 4 

I) Titta på TV 1 2 3 4 

J) Lyssna på radio 1 2 3 4 

K) Läsa veckotidning 1 2 3 4 

L) Använda Internet 1 2 3 4 

Föreställ dig att en livsmedelsbutik på orten erbjuder sina varor till försäljning via Internet med hemleverans,

medan de även har sin traditionella butik där man kan handla som vanligt ñ priserna är desamma på nätet som 

i butik. 

17. Vilket av följande alternativ föredrar du då?

❏ Jag går till butiken för att köpa mina varor

❏ Jag handlar via Internet

❏ Jag handlar i butiken efter att ha jämfört priser och produkter på nätet

❏ Jag handlar via nätet efter att ha jämfört priser och produkter i butiken
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20. Om du kunde ändra ditt levnadssätt, vad skulle du vilja att vardagen

skulle innehålla? Ange på fyrgradig skala i hur du instämmer i nedan-

stående påståenden.

Stämmer Stämmer inte

Jag önskar att min vardag skulle innehålla:

Mera omväxlingar 1  2  3  4 

Mindre stress 1  2  3  4 

Fler oväntade situationer/ utmaningar 1  2  3  4 

Mer stabilitet 1  2  3  4 

Vill inte ändra något på mitt sätt att leva 1  2  3  4 

21. Det finns olika uppfattningar om vikten att läsa morgontidning. Ange

på en fyrgradig skala hur du instämmer i nedanstående påståenden.

Instämmer helt Instämmer inte alls

A) Det är inte så viktigt att läsa en morgontidning, man 

får ändå reda på vad som händer (siktar på mediebrus) 1  2  3  4

B) Människor i min omgivning förväntar sig att jag 

alltid har läst morgontidningen 1  2  3  4

C) Jämfört med vad man får är det ganska billigt att 

prenumerera på en morgontidning (subjektiv nytta) 1  2  3  4

D) Jag är så upptagen att jag inte har tid att läsa 

morgontidningar. 1  2  3  4

E) varje människa har en skyldighet att hålla sig 

informerad om vad som händer i samhället 1  2  3  4

F) så många andra följer med i vad som händer så 

vad jag gör spelar ingen roll 1  2  3  4

G) en stor del av nyheterna är för oviktiga för att man

ska orka ägna tid åt dem 1  2  3  4

Vi undersöker här förutsättningarna för en ny mobil arbetsform för journalister – eller med ett annat ord ’när-

journalisten’.

Vi kommer därför att ställa några frågor om dina kontakter med media och journalister men också att ställa

några frågor om hur aktiv du är i politiska frågor och andra intressefrågor.

Närjournalisten kan sägas vara en reporter som under en större del av dagen arbetar utanför redaktionen  och

t.ex. via internet eller mobiltelefon ges möjlighet till kontakt med redaktionen och de andra reportrarna.

Närjournalisten kommer därför att befinna sig ute i samhället under nästan hela arbetsdagen och kommer där-

för att vara tillgänglig.

OBS! Det är inte säkert att denna arbetsform kommer att bedrivas eller provas i Örnsköldsvik resp. Jämtland.

22. Har du skrivit en insändare?

❏  Ja, senaste månaden

❏  Ja, senaste året

❏  Ja, men för längre än ett år sedan

❏  Nej, aldrig.
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23. Har du själv tagit kontakt med en journalist någon gång?

❏  Nej Om ja, hur: ❏  e-post

❏  telefon

❏  brev

❏  jag sökte upp journalisten

24. Är du aktiv i någon politisk samhällsfråga (t.ex. dragning av ny järn-

väg/nytt brobygge, nytt vägbygge)?

❏  Ja ❏  Flera frågor ❏  Nej

25. Kan du namnge kommunstyrelsens ordförande?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Det brukar hävdas att fördelningen av personer som tar till sig en ny idé, produkt eller tjänst fördelar

sig på ett visst sätt. Det finns alltså sådana som är mycket tidiga när det gäller att acceptera något

nytt, här kallade innovatörer – det finns de som är senare än de flesta andra – här kallade efterslänt-

rare. 

26. Vilken grupp tycker Du att Du tillhör? Sätt ett kryss i den ruta som du tycker pas-

sar in på dig.

❏ Innovatör ( Jag är ofta först med att acceptera en nyhet)       

❏ Tidiga accepterare (Jag tillhör de 15 procent första att acceptera en nyhet)

❏ Tidig majoritet (Jag tillhör den första halvan som accepterar en nyhet)

❏ Sen majoritet (När de flesta har accepterat en nyhet kan jag också göra det)

❏ Eftersläntrare (Jag accepterar nästan aldrig en nyhet)

27. Om Du är intresserad av annonser inom följande områden, var

någonstans brukar Du i så fall söka efter dem?

Dagstidningar Andra tidningar Internet Annan plats Söker inte 

sådana annonser

Bostäder ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Bilar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Lediga platser ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Nöje ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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28. Här kommer några påståenden. Ta ställning till hur om du håller med

dessa eller inte. 

Det är viktigt att kunna påverka en lokal journalist:

Mycket viktigt     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Inte alls viktigt

Det är viktigt att känna till hur jag får kontakt med en journalist:

Mycket viktigt     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Inte alls viktigt

Det är viktigt att kunna nå någon för att kommentera en artikel som jag har synpunkter på:

Mycket viktigt     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Inte alls viktigt

NNååggrraa  ffrrååggoorr  oomm  ppoolliittiikk..

29. Vilket parti tycker Du bäst om idag i rikspolitiken respektive 

kommunalpolitiken? 

❏ centerpartiet

❏ socialdemokraterna

❏ folkpartiet liberalerna

❏ vänsterpartiet

❏ miljöpartiet de gröna

❏ moderaterna

❏ kristdemokraterna

❏ annat parti

❏ röstar blankt

❏ centerpartiet

❏ socialdemokraterna

❏ folkpartiet liberalerna

❏ vänsterpartiet

❏ miljöpartiet de gröna

❏ moderaterna

❏ kristdemokraterna

❏ annat parti

❏ röstar blankt

❏ röstar ej

Bästa parti i rriikkssppoolliittiikkeenn Bästa parti i kkoommmmuunnaallppoolliittiikkeenn

30. Varifrån får Du huvudsakligen vetskap om politik och politiska 

frågor? (Endast ett kryss)

❏ Genom egna erfarenheter

❏ Genom samtal med andra människor

❏ Via medierna

31. Om Du på föregående fråga svarat ”Via medierna”, genom vilken 

form av medier sker det huvudsakligen? (Endast ett kryss)

❏ TV

❏ Radio

❏ Rikstäckande morgontidningar

❏ Lokala morgontidningar

❏ Kvällspress

❏ Internet

32. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

❏ Mycket intresserad

❏ Ganska intresserad

❏ Inte särskilt intresserad

❏ Inte alls intresserad
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33. Hur tror Du Örnsköldsviks kommuns framtid ser ut de närmsta tio

åren?

❏ Mycket dyster

❏ Ganska dyster

❏ Ganska ljus

❏ Mycket ljus

34. Känner Du dig trygg i ditt närområde?

I mitt bostadsområde I Öviks centrum

Mycket trygg ❏ ❏

Ganska trygg ❏ ❏

Inte alls trygg ❏ ❏

35. Kan Du tänka dig att dagligen arbetspendla med Botniabanan till Umeå?

❏ Mycket väl tänka mig

❏ Kanske tänka mig

❏ Inte alls tänka mig

OOrrttssssppeecciiffiikkaa  ffrrååggoorr

36. Är Du beredd att betala 300 kronor mer om året i prenumerations-

avgift för att få Örnsköldsviks Allehanda hem till dig sju dagar/vecka?

❏ Absolut

❏ Kanske

❏ Inte alls

37.  Skulle Du vara beredd att betala för att få lokala nyheter förmedlade

via mobiltelefon?

❏ Absolut

❏ Kanske

❏ Inte alls
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AAvvsslluuttaannddee  ffrrååggoorr

41. Vilken skolutbildning har Du? 

Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ som Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat din

utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i.

❏ Grundskola eller motsvarande

❏ Gymnasium eller motsvarande

❏ Högskola, universitet

40. Hur gammal är Du?

❏ 16-25

❏ 26-35

❏ 36-45

❏ 46-55

39. Är Du kvinna eller man?

❏ Kvinna

❏ Man

42. Var bor Du?

❏ Tätort

❏ Glesbygd

43. Hur länge har Du bott i nuvarande bostadsort?

❏ Mindre än 1 år

❏ 1-5 år

❏ 6-10 år

❏ Mer än 10 år

44. Vad är Din sysselsättning just nu?

❏ Heltidsarbete

❏ Halvtidsarbete

❏ Arbetslös

❏ Pensionär

❏ Studerande

❏ Annat
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