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FÖRORD 
Våren 2004  fick undertecknade en  förfrågan  från SCA Forest Products AB om vi 
kunde göra en studie av papperskvalitetens betydelse  för  tidskrifter,  framför allt 
de  tidskrifter  som  av  många  betecknas  som  ”högkvalitativa”  –  och  då  avses 
snarare utformning och inriktning än innehåll. Väl medvetna om att få studier av 
det slaget hade genomförts, och i varje fall inte presenterade på den vetenskapliga 
marknaden,  var  det  tämligen  lätt  för  oss  att  anta  uppgiften.  Undersökningen 
presenterades  i  rapporten  Medietrender  och  papperskvalitet.  En  forskningsöversikt 
rörande högkvalitativa tidskrifter, annonsmarknader och publiker.  I denna diskuterades 
bl  a  frågor  som;  Vem  avgör  vilken  papperskvalitet  en  viss  tidskrift  ska  ha? 
Uppfattar publiken skillnader  i papperskvalitet? Hur värderar man  i så fall dessa 
skillnader? Vilken betydelse har  en  tidskrifts  innehåll  eller  tema? Rapporten har 
nyligen  uppdaterats  och  utgivits  som  en  rapport  från  forskningsnätverket  Fiber 
Science  and  Communication  Network  (FSCN)  under  namnet  De  exklusiva 
magasinen. Tidskriftsförlagens och läsarnas syn på papperskvalitet.  
 
Det är mot den ovan skissade bakgrunden som vi har funnit det  intressant att gå 
vidare med  en ny  studie kring  tidskrifter. Allt  sedan mitten av 1990‐talet, då de 
första  nätpublikationerna  från  de  traditionella  pappersbaserade  dagstidningarna 
och  tidskrifterna  presenterades,  har  frågan  ställts  på  vilket  sätt  och  i  vilken 
omfattning  Internet  har  utnyttjats  av  pappersmedierna.  Med  medel  från 
Tryckteknisk Forskning (T2F) har det varit möjligt för oss att studera några frågor i 
anslutning till fenomenet ”tidskrifter på nätet”.  
 
Vi  tackar  ledningen för T2F för möjligheten att genomföra studien  i  fråga. Vi har 
försökt  att  besvara  de  frågor,  som  inledningsvis  ställdes  och  har  under 
undersökningens gång naturligtvis upptäckt ett antal nya frågor. De redovisas i ett 
särskilt avsnitt i slutet av föreliggande rapport. Vi tycker oss också har identifierat 
ett antal möjligheter som åtminstone de av oss särskilt studerade tidskrifterna inte 
har  tagit  tillvara  i  någon  större utsträckning. Med denna  rapport  vill  vi  särskilt 
peka på  just dessa saker. Vi hoppas att rapporten ska komma till användning för 
exempelvis magasinsutgivarna i det praktiska arbetet med att utveckla relationen 
mellan pappers‐ och nätprodukten. 
 
Sundsvall i september 2006 
 
Börje Alström, Mikael Gulliksson och Lowe Hedman 
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SAMMANFATTNING  
Projektets  syfte  är  att  undersöka  hur  tidskriftsförlag  använder  sig  av  Internets 
möjligheter. Studien är koncentrerad  till populär‐ och specialtidskriftssegmenten, 
dvs  de  magasin  som  är  konsumentinriktade.  Totalt  omfattar  studien  130 
nätversioner  av  papperstidskrifternas  titlar.  Tidskrifterna  är  desamma  som 
branschorganisationen  Sveriges  Tidskrifter  använde  sig  av  i  en  undersökning 
genomförd 2003. Hemsidorna på nätet har studerats utifrån förekomst eller inte av 
vissa  egenskaper, men  också  kvaliteten  på dessa. Uppgifterna  är  hänförbara  till 
december 2005. 
 
Resultaten är  i många avseende nedslående, men med den viktiga kommentaren 
att det generellt har blivit bättre. Det går åt  rätt håll, men ganska  långsamt. Vår 
uppfattning  är  att det  är viktigt  att pappers‐ och nättidskriften kan komplettera 
varandra på en framtida mediemarknad. Det sker i mycket liten omfattning i dag. 
Magasinens nätversioner är  inte är särskilt väl utvecklade, dvs de  innehåller  inte 
funktioner  och  tjänster  som  skulle  kunna  vara  till  gagn  för  konsumenterna. 
Redaktionerna är dåliga på att marknadsföra varandra och referenser till det andra 
mediet är sparsamt  förekommande. En  förklaring kan vara att det är svårt att  ta 
betalt för tjänster på nätet. Än så länge måste servicen på nätet i stor utsträckning 
betalas  av  annonsintäkter  och  prenumerationsavgifter  från  papperstidningen. 
Men, det kan också vara så att magasinen inte har lyckats skapa de kompletterande 
tjänster som är så unika att det går att ta betalt för dem. 
 
Några konkreta förslag till tidskriftsförlagen är: 

 att utnyttja möjligheterna att korsreferera mellan pappers‐ och nättidskriften, 
 att motivera  läsaren, oavsett var hon eller han befinner sig, att gå vidare  till 
det andra mediet, 

 att skapa textarkiv för de läsare som vill leta efter tidigare artiklar, 
 att  skapa  sökfunktioner,  dvs  läsaren  på  nätet  ska  inte  behöva  gå  till  en 
sökmaskin  för  att  söka  tjänster,  som  det  dyker  upp  ett  behov  av  under 
läsningen av nättidningen, 

 att ordna möjligheter  för dem som  tar del av nättidningen att kommunicera 
med varandra, 

 att underlätta  för de egna  läsarna att köpa,  sälja och byta  tjänster och varor 
med varandra och 

 att öka nyttan av sajten genom att avtala med relevanta annonsörer och skapa 
länksystem som är intressanta. 

 
Vi gör  inte anspråk på att ha presenterat en slutlig  lista över möjliga åtgärder för 
att öka kundkontakterna och  förbättra  lönsamheten, däremot menar vi att alltför 
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många av de tidskrifter vi har undersökt har försummat  just de nämnda sakerna. 
Varje tidskrift skulle kunna utveckla sina produkter i samarbete med andra aktörer 
på marknaden. Det kan vara varuhussajter, portaler eller liknande. Det gäller inte 
minst  specialtidskrifterna,  som har mer  fördjupande  information och högre grad 
av interaktivitet än populärmagasinen. Vi konstaterar att det finns mycket kvar för 
redaktionerna  på  respektive  magasin  att  göra  för  att  utveckla  en  effektiv 
kombination av pappers‐ och nättidskriften. 
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SUMMARY 
The  purpose  of  the  project  is  to  investigate  how  periodical  publisher  use  the 
possibilities  offered  by  the  Internet.  The  study  is  concentrated  on  popular  and 
special periodical  segments,  i.e.  those magazines  that are consumer‐focused. The 
study includes 130 network versions of paper periodical titles. The periodicals are 
the same as  those used by  the branch organisation Sveriges Tidskrifter  (Swedish 
Magazine Publishers Association)  in a survey made  in 2003. The home pages on 
the network were studied for the occurrence of certain characteristics, but also the 
quality of these. The information is assignable to December 2005. 
 
The result is in many ways disheartening, but with the  important note that  it has 
generally  improved. It  is on the right track, but  it is going slowly. Our opinion  is 
that it is important that the paper and net publications can complement each other 
in the future media market. It occurs to a lesser extent today. The magazine’s net 
versions are not well developed,  i.e.  they do not  contain  functions  and  services, 
which could be of use to the consumers. The editorial staffs are poor at marketing 
each other and  references  to  the other media are  scant. One explanation may be 
that it is hard to get paid for services on the Internet. Up until now most services 
on the Internet must be paid for by advert revenues and subscriptions costs from 
the paper magazines. However, it may also be that the magazine has not succeeded 
in  creating  the  supplementary  services  that  are  so  unique  that  payment  can  be 
taken for them. 
 
Some concrete proposals to the periodical publishers are: 

 to  use  the  cross‐referencing  possibilities  between  paper  and  network 
publications, 

 to motivate the reader, regardless of where he or she is, to continue on to the 
other media, 

 to create a text archive for the reader who is looking for earlier articles, 
 to create a search function, i.e. the network reader should not have to go to a 
search  engine  to  search  for  services which  arise  during  the  reading  of  the 
network magazine, 

 to  arrange  for  those  on  the  network magazine  to  communicate with  each 
other, 

 to enable  its own readers  to buy, sell and exchange services and goods with 
each other and 

 to  increase  the  benefits  of  the  site  by  contracting  relevant  advertisers  and 
creating a link system that is interesting. 
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We  do  not  claim  to  have  presented  a  final  list  over  the  possible measures  for 
increasing customer contacts and improving the profitability, however we feel too 
many  of  the  periodicals  we  have  investigated  have  neglected  those  points 
mentioned. Each periodical should be able to develop  its products  in cooperation 
with other players on the market. It can be department store sites, portals or such 
similar. This also includes special periodicals to say the least, which have more in‐
depth information and a higher degree of interactivity than the popular magazines. 
We conclude that there is a lot left for the publishers on each respective magazine 
to  do  in  order  to  develop  an  effective  combination  of  paper  and  network 
publications. 
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BAKGRUND 
Tidskrifts‐  och  magasinsmarknaden  har  långt  ifrån  rönt  samma  intresse  från 
forskarvärlden  som dagspressen.1 Det  finns många  anledningar  till det. Det kan 
bero på att magasinen vanligtvis har en lägre dagsaktualitet än dagstidningar. De 
uppfattas kanske därmed inte som särskilt intressanta av, framför allt, politiskt och 
journalistiskt  verksamma  personer.  Inte  heller  uppfattas  magasinen  ha  samma 
starka opinionsbildande karaktär som dagspressen. Samhällets demokratiserings‐
trävanden har i mycket stor utsträckning kopplats samman med  just dagspressen 
och dess utveckling. Det har bl a  resulterat  i  särskilda  stöd  till  just dagspressen. 
Något motsvarande  finns  inte  på  tidskriftsmarknaden. Magasinen,  oavsett  dess 
karaktär,  har  inte  ansetts  ha  någon  speciell  roll  i  det  sammanhanget.  Det  har 
sannolikt  styrt medieforskningen, eftersom den är och har varit  starkt  fokuserad 
opinionsbildningsfrågor  och  på  vilken  roll medierna  har  när det  gäller  att  sätta 
dagordningen,  dvs  bestämma  vilka  frågor  som  skall  och  inte  skall  diskuteras  i 
samhället.  
 
Det  råder dock  inget  tvivel om att  tidskrifter och magasin har  stor betydelse  för 
många  människor  i  samhället  –  en  betydelse  som  varierar  en  hel  del  utifrån 
magasinens innehåll och form, presentationsformer, å ena sidan och målgruppens 
varierande egenskaper som ålder, utbildning, ekonomi och, framför allt, livsstil, å 
andra sidan. Magasinen, åtminstone vissa av dem,  utgör en stor och växande del i 
formandet  av  trender  och  identiteter  för  en  allt  större  del  av  befolkningen. De 
marknadsledande  förlagen på  tidskriftsmarknaden var  tidigare  än  andra medier 
medvetna  om  affärsmöjligheterna  med  tidskrifter  riktade  mot  särskilda 
målgrupper. Den fragmentisering av  läsarna  i många, vitt skilda  intressegrupper, 
som alltså sedan  länge pågått  inom magasinssektorn, ser vi nu äga  rum  i nästan 
alla medier,  bl  a  i  form  av  dagspressens  bilagehantering,  som  till  viss  del  har 
kommit att konkurrera med magasinen. 
 
I mitten  på  1990‐talet  började magasin  i  likhet med dagspress  intressera  sig  för 
Internet och publicera hela eller delar av sitt utbud på nätet. Anledningen till det 
var oftare än hos dagspressen ett intresse för att på sikt helt och hållet gå över till 
nätpublicering. Motiveringen var i första hand ekonomisk (Hedman, 1998). 
 
Det är också så att   tidskrifter har skapats direkt på nätet. Det primära skälet har 
sannolikt varit att etableringskostnaderna är betydligt lägre när det gäller att skapa 
en  tidskrift på nätet  i  förhållande  till att göra motsvarande på papper. Ett annat 
skäl har varit att ett magasin på nätet kan framstå som betydligt mer modernt och 

                                                           
1 Begreppen ”tidskrift” och ”magasin” används i texten som synonymer. 
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exklusivt än ett på papper. Det gäller framför allt när magasinen riktar sig till en 
yngre  läsargrupp,  som kanske  inte har  lika  stor vana av och  intresse  för att  läsa 
något på papper.  
 
En  fråga  som  ständigt  aktualiserats  efter  att  papperstidningar  och motsvarande 
magasin haft möjlighet att utnyttja Internet för publicering är om detta är ett steg 
mot att pappersversionerna kommer att  försvinna  från marknaden. Kompletterar 
eller  konkurrerar  de  olika  medierna  med  varandra?  På  senare  tid  har  frågan 
kanske i första hand varit hur pappersversionen och Internetversionen av samma 
produkt är relaterade till varandra. Det är det denna studie handlar om. 
 
 

UNDERSÖKNINGENS SYFTE 
Detta projekt syftar  till att kartlägga hur utgivare av  tidskrifter/magasin utnyttjar 
Internets  möjligheter.  Studien  är  koncentrerad  till  populär‐  och 
specialtidskriftssegmenten, dvs de magasin som är konsumentinriktade. 
 
Konkreta frågeställningar är: 
1.  Vilken  omfattning  och  funktion  har magasinens  nätpublicering  i  dag  och 
vilken omfattning och funktion kan den tänkas få i framtiden? 

 
De  flesta  tidskrifter  på  nätet  har  sitt  ursprung  i  pappersversioner.  Det  är 
fortfarande  förhållandevis  få  tidskrifter  som  skapas direkt på  och  för  nätet. Det 
betyder  att  utvecklingen  av  papperstidskriftsmarknaden  är  intressant,  när  det 
gäller att göra utsagor om tidskrifternas nätpublicering. Vi går mot medier som är 
alltmer specialiserade vad gäller innehåll och därmed också klart avgränsade mot 
vissa  målgrupper.  Tidskrifter  är  förhållandevis  enkla  att  introducera  på 
marknaden,  framför  allt  av  de  större  förlagen.  Teknikutvecklingen  har  också 
medfört att de ekonomiska trösklarna har blivit lägre. Det illustreras av det ökade 
antalet s k one‐shots, dvs försökslanseringar av nya tidskriftstitlar. Den måhända 
viktigaste  tröskeln  utgörs  av  distributionskostnaden  för  det  tryckta  magasinet. 
Tidskrifter  är  också  ett  känt  fenomen  för  en  stor  potentiell  publik,  varför  själva 
introduktionsfasen underlättas. Det krävs  inte kunskap om någon ny  teknik eller 
inköp av teknisk utrustning för att ta del av utbudet. Dessa båda egenskaper borde 
göra tidskriften som medium lämplig för att nå speciella målgrupper.  
 
Tidskrifter  på  nätet  är  bl  a  av  distributionsekonomiska  skäl  ännu  enklare  att 
introducera. Det  behövs  i  dag  inte  några  större  ekonomiska  resurser  för  själva 
startprocessen avseende produktion. Däremot behövs det en hel del medel för att 
marknadsföra en ny  tidskrift. Här har de  stora  förlagen  självfallet  stora  fördelar. 
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De  kan  göra  helt  nya  satsningar  med  kort  varsel  och  genomföra  andra 
marknadsföringsinsatser än vad vanligtvis enskilda personer, mindre  företag och 
organisationer kan.  
 
Vår uppfattning är att de flesta tidskrifter i dag finns på nätet i en eller annan form. 
Det är också vår uppfattning att utvecklingen går mot att fler funktioner läggs på 
nätet, liksom att det finns mycket mer att göra på området. 
 
2.  I  vilken  utsträckning  och  på  vilket  sätt  finns  det  en  koppling  mellan 
magasinens varumärke i tryck och på nätet? 

 
Vi  vet  från  tidigare  studier  (Alström&Hedman,  2001)  att  dagstidningars 
varumärke är mycket uppskattat, både av läsarna och den egna personalen. Inget 
talar emot att fallet skulle vara annorlunda när det gäller tidskrifter. Mycket talar i 
stället  för  att  tidningar  och  tidskrifter  generellt  har  ett  gott  rykte  bland 
allmänheten, som sätter stor tilltro och tillit till dessa. Varje tidskrift har sannolikt 
specifika  värden  och  funktioner  för  den  egna  läsarkategorin.  Frågan  för 
medieföretagen har varit hur man överför dessa positiva egenskaper till nätet. En 
förklaring till den, i varje fall som vi upplever den hittills,  
relativt långsamma utvecklingen av nätpubliceringen och dess många möjligheter 
kan  säkert  förklaras  av medieföretagens  försiktighet  – grundad på  rädsla  för  att 
förstöra ett väl inarbetat varumärke. 
 
Utgångspunkten för denna studie är följaktligen att vi, generellt, inte förväntar oss 
att tidskrifterna i någon större utsträckning använder sig av nätets olika funktioner 
och möjligheter, att nätpubliceringen  i mycket  liten utsträckning används  för att 
komplettera papperstidskriften och att därmed möjligheterna att  tjäna pengar på 
nätet  är närmast obefintliga. Det kommer dock  sannolikt  att  föreligga  skillnader 
mellan mer instrumentellt och mer underhållande tidskrifter.  
 
3.  I  vilken  omfattning,  i  vilken  form  och  på  vilket  sätt  refererar 
papperstidskriften och nättidskriften till varandra? 

 
Vi  föreställer oss att  intresset  för och värdet av  två  eller  flera olika medier,  som 
samarbetar med varandra  innehållsmässigt, blir större än  intresset  för och värdet 
av varje enskilt medium  för  sig. En pappers‐ och en nättidskrift,  som  samverkar 
och kompletterar varandra,  innebär för konsumenten sannolikt ett mervärde. Det 
innebär, också högst sannolikt, att konsumenten väljer att stanna kvar som kund 
hos medieföretaget. En rimlig  tanke är att  ju  fler kompletterande  tjänster som en 
mediekoncern kan erbjuda, desta större är sannolikheten att konsumenten stannar 
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kvar inom koncernen. Det förefaller som om vissa aktörer har anammat det sättet 
att tänka mer än andra. 
 
Vår uppfattning är att  företagsledningarna  för de olika  tidskrifterna generellt har 
varit  tveksamma  till  att  satsa  på  att  utveckla  relationerna mellan  de  två,  delvis 
olika, medieprodukterna. Skälet kan nog i första hand vara tvivel på att det finns 
en ekonomisk bärighet i sådana satsningar. Det kan också vara okunskap om vad 
man kan göra och hur man ska gå tillväga och, som redan har nämnts, en viss oro 
för att skada ett väl inarbetat varumärke. 
 
4.  Hur  förhåller  sig  nätmagasinen  till  tänkbara  intressegrupper,  så  kallade 
communities?2 Skapar de egna sådana eller försöker de relatera sig till redan 
befintliga? 

 
I praktiken har  framför allt  tidskrifter med en  speciell  inriktning och därmed en 
klar  och  tydlig  målgrupp  stora  möjligheter  att  på  nätet  skapa  grupper  av 
människor  som,  åtminstone  till  en  del,  uppfyller  kraven  på  en  s  k  community. 
Dessa människor  skulle  inom  ramen  för en nättidskrift kunna utbyta  tankar och 
erfarenheter med varandra, kanske handla med varandra och, generellt, ha kontakt 
med varandra, utan att tidskriften i sig hade något inflytande över dessa kontakter. 
Tidskriftens  målsättning  skulle  enbart  vara  att  skapa  en  intressant  miljö  för 
personer  med  gemensamma  intressen.  Tillräckligt  många  sådana  personer  ger 
underlag  för annonser och  länkar som andra aktörer är  intresserade av att betala 
för. På det  sättet  skulle  en del  av nätverksamheten  finna  en,  som det  ser ut nu, 
möjlig och nödvändig intäktskälla. 
 
Begreppet  interaktivitet  har  under  flera  år  varit  ett  nyckelbegrepp  inom 
mediedebatten och ett  fenomen som medieindustrin har satt stor  tillit  till när det 
gäller medieutvecklingen och dess nya affärsmöjligheter.  Interaktiviteten, har det 
sagts, kan bli betydligt effektivare på nätet än i papperstidskriftens form, även om 
vi även där kan  se  en del  interaktivitet mellan  framför allt  läsare och  redaktion. 
Nätet ger också möjlighet till direkta kontakter mellan olika läsare som till exempel 
delar ett visst intresse. 

                                                           
2 Begreppet ”communities” refererar  till grupper bestående av enskilda  individer 
med  vissa  gemensamma  karaktäristiska,  oftast  ett  begränsat  antal  sådana.  Det 
förväntas att  inom gruppen sker en viss kommunikation som gäller den aktuella 
egenskapen. Begreppet har kommit att bli etablerat i Sverige när det gäller Internet 
och utnyttjandet av Internet i kommunikationssammanhang. 
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Vi utgår från att tidskrifterna inte har varit särskilt framgångsrika vare sig när det 
gäller  att  koppla  sig  till  redan  befintliga  ”communities”  eller  till  att  skapa  egna 
sådana. Den mest troliga förklaringen till det är sannolikt bristen på kunskap om 
fenomen av  sådant  slag. Tidskriftsledningarna  svävar  i okunskap om vad alltför 
långtgående satsningar av det här slaget skulle kunna få för papperstidningen och 
för  verksamheten  generellt.  Bristen  på  kunskap  om  hur  man  går  tillväga  rent 
praktiska kan naturligtvis också vara en rimlig förklaring. 
 

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 
Begreppen ”tidskrifter” och ”magasin” 
I  EU‐kommissionens  studie  av  den  tryckta  mediemarknadens  situation  och 
utvecklingsmöjligheter  från 2004, ”The European Magazine and  Journal Market”, 
skiljer man mellan: 
 

 Konsumentmagasin  (consumer magazines),  som  vanligtvis  har  ett  innehåll 
relaterat  till  fritid  och  underhållning  och  vars  målgrupp  i  första  hand  är 
enskilda individer, 

 Affärstidskrifter  (business‐to‐business magazines),  som  vanligtvis  fokuserar 
på särskilda marknader, yrken eller befattningar. De är vanligtvis riktade mot 
människor i arbete eller i en yrkesroll. 

 Akademiska  tidskrifter  (academic  journals),  vilka  huvudsakligen  säljs  till 
bibliotek  och  forskningsavdelningar  på  större  företag  eller  organisationer. 
Innehållet består vanligtvis av fackgranskade artiklar skrivna av forskare. 

 Kundtidningar (customer magazines), som produceras av eller  för vanligtvis 
större företag eller organisationer. Magasinen distribueras i de flesta fall gratis 
till kunder eller andra potentiella kunder eller läsare. (DG Enterprise, 2004:6) 

 
Gränserna mellan  de  olika  kategorierna  är många  gånger  otydlig,  framför  allt 
gäller  det  de  två  första  kategorierna.  Föreliggande  studien  inkluderar  inte 
akademiska tidskrifter och inte heller kundtidningar. 
 
Det  finns  således  många  olika  sätt  att  klassificera  de  olika  tidskrifterna  efter. 
Gemensamt för dem är att de inte klassificerar enligt någon tydlig dimension. Man 
kan  inte heller beskylla klassificeringarna  för att vara ömsesidigt uteslutande och 
icke varandra övertäckande. Definitionerna fyller med andra ord inte ens de lägsta 
vetenskapliga krav på  endimensionalitet.  Sådant  är  läget och  förmodligen  får vi 
acceptera det även framgent. 
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Vårt  sätt  att  lösa  dilemmat  i  denna  undersökning  är  att  genomföra  en  tydlig 
operationalisering av de tidskriftsbegrepp som vi använder, utan att göra anspråk 
på högre kvaliteter än andra undersökningar i definitionsfrågan. 
 
Som  redan  påpekats  betraktas  begreppen  ”magasin”  och  ”tidskrift”  som 
synnonymer,  men  vi  väljer  att  använda  dem  i  olika  sammansättningar  enligt 
följande: 
 
1. Populärmagasin  ‐  tidskrifter  som  omfattar  herr‐,  dam‐,  mode‐  och 

familjetidskrifter. 
2. Specialtidskrifter ‐ tidskrifter som omfattar ämne‐, yrkes‐, medlems‐, gratis‐ 

och intressetidskrifter. 
 
Skälet till att vi använder magasinsbegreppet i det första fallet är att vi vill markera 
den  mer  påkostade  layouten  och  papperskvaliteten,  som  generellt  sett  finns  i 
denna  grupp  och  att  magasinsbegreppet  för  tankarna  i  den  riktningen. 
Tidskriftsbegreppet  ger  en  mer  påver  smakupplevelse.  Med  ett  EU‐perspektiv 
återfinns  våra  tidskrifter  i  kategorierna  ”konsumentmagasin”  och 
”affärstidskrifter”. 
 

Urval 
År 2003 genomförde Sveriges Tidskrifters3 medlemmar en undersökning där drygt 
en  tredjedel  av  de  370  medlemmarna  deltog.  Organisationens  medlemmar 
utgjordes  till  25 procent av konsumentinriktade  tidskrifter och  till 75 procent av 
yrkes‐ och organisationsinriktade tidskrifter. 2003 hade 75 procent av tidskrifterna 
en  närvaro  på  nätet,  på  ett  eller  annat  sätt.  Åttio  procent  av  de  yrkes‐  och 
organisationsinriktade  tidskrifterna hade  2003  en hemsida mot  70 procent  av de 
konsumentinriktade. I föreliggande studie har vi valt att replikera 2003 års studie, 
bla i syfte att få kunskap om hur tidskrifterna utvecklat sin verksamhet på nätet.  
 
I  2005  års  studie  har  vi  använt  ett  mer  förfinat  instrument  för  att  analysera 
förändringar sedan studien 2003. Vi har således gått ut på nätet och ställt samma 
frågor 2005 som Sveriges Tidskrifter gjorde 2003 (se bilaga 1). Utöver de frågor som 
förekom  2003  har  vi  lagt  till  ytterligare  några  frågor,  som  vi  upplever  som 
relevanta  när  vi  studerar  relationen  mellan  nättidningar  och  dess  version  på 
Internet.  

                                                           
3 Sveriges Tidskrifter (tidigare VECTU) är en branschorganisation för massmedia. 
De 380 medlemmarna står för 80 procent av den totala TS‐upplagan (Tidskriftsfakta 
2005.. Sveriges Tidskrifter (http://www.sverigestidskrifter.se). 



  17

Totalt omfattar  studien  130 nätversioner  av papperstidskrifternas  titlar  i  en  eller 
annan  form.  2003  undersöktes  142  tidskrifter.  Tolv  av  dessa  återfinns  inte  vid 
tidpunkten för vår undersökning och måste följaktligen ha lagts ner. 
 

Att hitta nätmagasinen 
Om vi  inte haft någon nätadress  från början har vi  använt  en  sökmaskin  för att 
hitta  rätt  nättidskrift.  Det  visar  sig  inte  alltid  lätt  att  hitta  papperstidskriftens 
motsvarighet  på  nätet.  I  en  del  fall  hamnar  man  på  tidskriftens  huvudmans 
hemsida när man  söker efter nätversionen. Det gäller exempelvis Aktuellt Måleri, 
som  egentligen  går  under  namnet  Måleri.  Tidskriften  har  förvisso  en  egen 
mailadress (http://www.maleri.se/) när man söker på namnet, men när man går till 
den sidan hamnar man hos Målarmästarnas Riksförbund – tidskriftens ägare ‐ och 
dess hemsida, som visar sig ha just den aktuella adressen. Därifrån kan man sedan 
gå vidare till nätversionen.  
 
I andra fall, som till exempel när det gäller AFF tidningen – en tidskrift utgiven av 
Apoteksanställdas  förbund  –  hittar  man  den  först  om  man  går  till 
branschorganisationen Sveriges Tidskrifters sajt, http://www.sverigestidskrifter.se. 
Därifrån  kan  man  gå  vidare  till  AFF  tidningen  på  nätet 
(http://www.sverigestidskrifter.se/register_bransch.asp?tidning=AAF+tidningen&
vald=H%E4lso‐+och+sjukv%E5rd).  
 
De  förlag  som  äger,  producerar  och  distribuerar  många  olika  tidskrifter  har  i 
många fall standardiserat tidskrifternas webbsidor rätt rejält. Så är definitivt fallet 
med  Allers  förlag.  Söker  man  exempelvis  på  tidskriften  Allas  –  en  av  Allers 
tidskrifter – hamnar man på Allers förlag, men kommer dock vidare till till Allas på 
nätet,  när man  klickar  vidare. Man  får  lätt  intrycket  att  nättidskriften  uppfattas 
som ett nödvändigt ont och inte ses på som en utmaning och en möjlighet. 
 
Ovanstående aktualiserar frågan vad som är en ”nättidskrift” och vad som skiljer 
en sådan  från en vanlig hemsida?  I vårt  fall har målsättningen varit att hitta den 
sida  på  nätet  som  har  en  klar  och  tydlig  koppling  till  en  papperstidning. Med 
undantag av vad som har sagts ovan, har det inte varit något problem. 
 

Tidskrifter skapade för nätet 
Det  har  under  årens  lopp  startats  flera  tidskrifter  på  nätet,  där  något 
pappersoriginal  inte  funnits.  Det  kanske  mest  uppmärksammade  fallet  är 
ungdomssajten Darling. Den  startades  av  några  yngre  kvinnor med  just  ”yngre 
kvinnor”  som  den  viktigaste målgruppen. Nättidskriften,  som  uppfattades  som 
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framgångsrik    i  termer  av  uppmärksamhet  och  publik,  hade  dock  svårt  att 
finansiera verksamheten på nätet, dvs inte tillräckligt många var beredda att betala 
för  annonser  på  nätet. Målsättningen  blev  att  starta  en motsvarande  tidskrift  i 
pappersform och på det sättet få in annonser. Verksamheten lades ner hösten 2002 
på grund av för låg lönsamhet.  
 
Darling är ett bra exempel på det som vanligtvis utmärker tidskrifter på nätet utan 
pappersoriginal, nämligen att  rikta sig mot en mycket avgränsad målgrupp med 
ett  unikt  material.  Nättidskriften  stureplan.se  uppfyller  också  det  kriteriet.  Den 
startade  enbart med  att presentera  aktuella  bilder på  ”folk  i  farten” på  krogar  i 
närheten av Stureplan. Man skulle kunna säga att sajten är den digitala världens 
svar på papperstidningar som Se och hör, VeckoRevyn, Svensk Damtidning, m  fl, där 
vårt behov av skvaller om s k kändisar tillfredsställs. 
 
Stureplan.se har på kort tid blivit mycket populär. Företrädare för sajten kallar den 
själv för ”Sveriges största och snabbast växande  internetbaserade  livsstilsmagasin 
med över 150 000 unika besökare/månad”  (http://www.stureplan.se/ 2005‐12‐314). 
Den ursprungliga  idén är  fortfarande den viktigaste uppgiften  för nättidskriften, 
men  nya  funktioner  har  tillkommit.  På  nätet  kan man  bl  a  ta  del  av  krönikor 
huvudsakligen  skrivna av personer  i den  aktuella målgruppen. Annonserna  är  i 
stor utsträckning anpassade till en ekonomiskt stark målgrupp med annonsörer för 
produkter  lämpliga  för äldre ungdomar eller yngre medelålders personer. Sedan 
början av 2005 finns sajten också i form av ett pappersmagasin, Stureplan.  
 
Ytterligare  en  nättidskrift  är  beyan.net.  Den  grundades  av  bl  a Amer  Salih  och 
bakgrunden var,  enligt denne,  att  ”Vi  tröttnade på  att  läsa  alla  felaktigheter om 
kurder, så vi bestämde att starta vår egen nättidning och ge en röst åt ”de andra”. 
Vi  kunde  ge  ett  nytt  perspektiv.”  (Fröberg,  2005:B2).  Beyan.net  har  funnits  på 
marknaden  under  några  år.  2005  utsågs  den  av  Föreningen  för  Sveriges 
nättidskrifter till Sveriges bästa tidskrift på nätet.  
 
 

VAD PÅVERKAR TIDSKRIFTSUTVECKLINGEN? 
Enskilda tidskrifter och tidskriftsmarknaden är, precis som alla andra medier med 
tillhörande marknad, utsatt för olika typer av påverkan. De härstammar vanligtvis 
från allmänna  förändringar  i  samhället,  från utvecklingen på den  tekniska  sidan 
eller från innovationer i arbete eller tänkande på mediemarknaden som sådan. Här 
                                                           
4  Sajten  refererar  här  till  Nielsen  Netratings  Okt  2005.  Enligt  Aftonbladet 
(Pettersson&Sandahl, 2006:18f) utgör stureplan.se en del av ett krogimperium krig 
Stureplan. 
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kommer  vi  endast  i  korthet  att  redogöra  för  några  av  dessa  möjliga 
påverkansfaktorer. 
 
En av de vanligaste faktorerna som brukar omnämnas i sådana här sammanhang 
är  den  ökade  globaliseringen  som  kan  iakttas  på  många  områden  i  dagens 
samhälle.  Den  innebär  ökad  sannolikhet  för  att  fler  utländska  medieföretag 
etablerar  sig  i Sverige och  samtidigt att  fler  svenska medieföretag  etablerar  sig  i 
andra  länder, utanför Sverige. Det kan  innebära  ett ökat utbud  av  tidskrifter på 
marknaden.  Ett  sådant  ökat  utbud  kan,  i  sin  tur,  innebära  ett  ökat  intresse  för 
tidskrifter  som  företeelse  både  bland  mediekonsumenter  och  annonsörer. 
Sannolikheten  för  det  ökar,  desto  mer  varierat  innehåll  de  nya  tidskrifterna 
presenterar. 
 
Att ta del av utbudet i olika medier kostar vanligtvis pengar. Det gäller naturligtvis 
också på tidskriftsområdet. Ett ökat välstånd innebär en möjlighet att mer pengar 
läggs  på  medier.  Det  är  rimligt  att  anta  att  detta  kommer  att  påverka 
tidskriftsmarknaden positivt. Vi kan nu iaktta hur den ekonomiska situationen för 
många  hushåll  förbättras  och  att medelinkomsten  i många  samhällen  ökar. Det 
borde  tidskriftsmarknaden  kunna  utnyttja.  Till  en  del  är  den  ökade 
medelinkomsten  ett  resultat  av  en  generellt  högre  utbildningsbakgrund  hos 
befolkningen, men även det omvända gäller. Vi kan anta att det också påverkar 
intresset  för  läsande.  Om  det  sedan  tar  sig  uttryck  i  att  marknaden  i  större 
utsträckning köper tidskrifter beror på tidskrifternas utbud och form. 
 
Utbildning och läskunnighet varierar en del inom EU‐länderna. Generellt har den 
formella utbildningen kunnat erbjudas  till allt  fler under de  senaste  tio åren och 
andelen  som  avslutat  åtminstone  ”upper  secondary  education” har  ökat  från  57 
procent  1995  till  66 procent  2001. Fortfarande  är dock  skillnaderna mycket  stora 
mellan de olika länderna. De nordiska länderna och Storbritannien har den högsta 
andelen med den nämnda bakgrunden – alla kring 82 procent eller över, medan 
exempelvis Polen ligger på drygt 20 procent (DG, 2004: 53).  
 
Läskunnigheten  är  redan  i  dag  hög,  framför  allt  i  de  norra  regionerna,  men 
förväntas  öka  i  de  områden  där  den  ligger  på  en  något  lägre  nivå.  Både  ökad 
utbildning  och därmed  sammanhängande  läskunnighet  bidrar  till  att de  tryckta 
mediernas marknad  förbättras. EU‐bedömarna pekar på nödvändigheten att den 
tryckta tidskriften integreras med ett utbud på nätet.  
 
Demografiskt  kan  vi  notera  en  åldrande  befolkning  på  grund  av  fallande 
födelsesiffror och ökad genomsnittlig livslängd. De äldre kommer att utgöra en allt 
större grupp i samhället. De över 65 år utgjorde 1985 12 procent av befolkningen. 
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40 år senare (2025) beräknas andelen ha stigit till drygt 19 procent (DG, 2004:52). I 
länder  som Tyskland,  Italien och Grekland minskar befolkningen  i antal  redan  i 
dag. Den här utvecklingen kan vara problematisk för tidskriftsmarknaden, menar 
exempelvis  EU:s  speciella  bedömargrupp.  Ett  skäl  till  det  är,  menar  man,  att 
annonsörerna  inte  är  särskilt  intresserade  av  att nå  en  äldre publik. Följaktligen 
kommer  de  inte  att  bidra  med  annonser  och  annonspengar  i  tidskrifter  som 
huvudsakligen  riktar  sig  mot  just  den  gruppen.  Vi  menar  att  här  drar 
bedömargruppen  felaktiga  slutsatser.  I många  av EU:s  länder  har den  åldrande 
befolkningen  relativt  goda  ekonomiska  förhållanden  och  kan  därmed  bli  en 
intressant målgrupp för olika typer av produkter och tjänster, varför den även blir 
en  intressant målgrupp  för annonsmarknaden. Den yngre publiken blir mer och 
mer svårfångad  i  takt med att nya kanaler skapas. Det är  ju oftast de yngre som 
först prövar nya produkter, i varje fall om de är överkomliga prismässigt.  
 
Det kommer att ske en  förändringar av antalet hushåll  i Europa. De kommer att 
finnas  fler  hushåll  i  framtidens  Europa  än  i  dag. Det  kommer  att  ske  trots  att 
befolkningen  som  sådan  kommer  att  minska  i  antal.  Det  betyder  att  antalet 
personer  i  varje  hushåll  kommer  att minska. Total  uppskattades  antalet  hushåll 
inom EU‐länderna 1990 uppgå  till 262 miljoner. Den siffran beräknas öka  till 328 
miljoner  2025. Det  skulle  innebära  att  det  genomsnittliga  hushållet  kommer  att 
bestå av 2,19 personer 2025 i stället för 2,75 personer 1990.  
 
Andelen människor som flyttar in i tätorter kommer att bli allt fler framöver. Inom 
EU beräknas andelen människor som bor i s k urbana miljöer öka från 71 procent 
1985 till 82 procent 2025. Urbaniseringen kan vara positiv för tidskriftsmarknadens 
utveckling, framför allt för den del som arbetar med lösnummerförsäljning, menar 
bl a EU‐kommissionens bedömare (DG, 2004:53). Det kommer nämligen att finnas 
ett  stort  utbud  av  olika  typer  av  tidskrifter  som  kan  attrahera  många  olika 
människor. 
 
Förutom intäkter från enskilda konsumenter kommer en stor del av tidskrifternas 
intäkter  från  annonsörer.Reklaminvesteringarnas  rörlighet  blir  därför  en  viktig 
faktor  att  beakta  framöver. Generellt  upplevs  reklaminvesteringarna  på  Internet 
vara det stora hotet för många olika medier, inklusive tidskrifter. I själva verket är 
Internets andel av de pengar som satsas på reklam i medierna i dag mycket liten. I 
EU‐länderna  uppgår  andelen  reklam  på  Internet  till  1,3  procent  av  samtliga 
reklamsatsningar.  Den  högsta  andelen  finner  man  i  Norge,  2,5  procent,  och 
Sverige,  5,0  procent.  De  beräkningar  vi  har  sett  talar  samtliga  för  att 
reklaminvesteringarna på  Internet kommer att öka kraftigt. Under 2006 beräknas 
dessa  uppgå  till  mellan  15  och  17  procent  av  samtliga  reklamsatsningar.  Det 
innebär  att  Internetandelen  då  kommer  att  ligga  på  samma  nivå  som 
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tidskriftsandelen i dag ligger i länder som Nederländerna, Italien och Finland. Med 
en sådan utveckling borde det ligga i tidskrifternas intresse att utveckla den egna 
verksamheten på nätet. (DG, 2004:56) 
 
Det är naturligtvis svårt att dra några generella slutsatser utifrån de uppgifter vi 
nu redovisat. Dessa pekar dock på att det  finns stora utmaningar  framöver, men 
samtidigt  möjligheter  att  utveckla  nya  produkter  och  att  finna  nya 
affärsmöjligheter  för  de  tidskriftsförlag  som  är  uppmärksamma  på  vart 
utvecklingen är på väg. 
 
 

TIDSKRIFTMARKNADENS STRUKTUR 
Den europeiska tidskriftmarknaden 
Den  europeiska marknaden  för  tidskrifter  –  vi  håller  oss  här  till de  länder  som 
ingår i Europeiska Unionen ‐ har stadigt ökat under de senaste åren. Det kan redan 
här sägas att det finns påtagliga skillnader mellan (1) de gamla EU‐länderna (EU‐
15) och de nya medlemmarna och (2) mellan de i norr respektive de i söder belägna 
länderna.  
 
Tidskriftsmarknaden  kan  generellt  betraktas  som  dynamisk  och  hårt 
konkurrensutsatt. Den nya digitala  tekniken har gjort det möjligt att med relativt 
enkla  medel  och  inte  alltför  stora  ekonomiska  insatser  lansera  nya  produkter 
förhållandevis ofta. Som exempel kan nämnas Nederländerna, som med ca 8 000 
tidskriftstitlar utgör det  land som har flest magasintitlar per  invånare, som under 
hela 1990‐talet sett 400 till 500 nya magasin lanseras varje år. Samtidigt dras gamla 
tidskrifter och magasin in –  i Nederländerna ca 150 stycken per år  ‐ när det visar 
sig att marknaden för dessa är vikande (DG, 2004:43). 
 
Problemet  är  i  dag  att  det  är  svårt  att  få  de  nya  tidskrifterna  accepterade  av 
distributionskedjor  och  av  återförsäljare. På  senare  år har det visat  sig  svårt  för 
många  återförsäljare  att  få  lönsamhet  på  verksamheten,  varför  de  har  tvingats 
lägga ner densamma. I Frankrike har 75 av 380 tidnings‐ och tidskriftsåterförsäljare 
tvingats lämna marknaden (DG, 2004:44). Delvis har distributionen flyttats över till 
varuhus och  liknande platser. Vanligtvis  innebär det dock att antalet  tillgängliga 
titlar begränsas. 
 
Inom  EU‐15  är  antalet  tidskrifter  mer  omfattande  och  inriktade  på 
affärsverksamhet  än  inom  de  tio  nya  länderna. Det  rör  sig  om  ca  30  000  titlar. 
Antalet  titlar  är betydligt  färre  i de nya medlemsländerna. Tillväxten  i några  av 
dessa  länderna är dock snabbare än  i  flera av de äldre medlemsländerna. Två av 
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dessa  länder är Tjeckien och Polen.  I det  förra  landet har  tillväxten ökat varje år 
mellan 1995 och 2002 och ligger år 2002 på drygt 2 200 titlar. Polen har över 3 000 
tidskriftstitlar  på marknaden,  långt mer  än  övriga  nio  länder  tillsammans  (DG, 
2004:16).  
 
Antalet  tidskrifter  är på  samma  sätt  större och  av  en  annan karaktär  i norr  än  i 
söder.  I  Finland,  som  har  den  största  spridningen  av  samtliga  EU‐länder,  
återfinner  vi  närmare  500  magasinstitlar  per  miljon  människor,  medan 
motsvarande siffra uppgår till 50 i Italien (DG, 2004:17). Intresset för tidskrifter är 
således generellt  lägre  i de sydliga delarna av Europa än  i de norra delarna.  I de 
senare  regionerna  är  det  mer  vanligt  än  i  de  andra  att  tidskrifterna  är 
prenumerade,  dvs  distribuerade  direkt  till  hushållen.  I  de  sydliga  delarna  av 
Europa  säljs majoriteten  av  tidningarna  direkt  på marknaden. Det  senare  gäller 
också Storbritannien. 
 

Den nordiska tidskriftmarknaden 
Den svenska  tidskriftsmarknaden är  i stor utsträckning en  integrerad del av den 
nordiska marknaden  för  tidskrifter,  som  till  stor del domineras  av  ett begränsat 
antal, huvudsakligen danska och svenska medieföretag. Den största aktören är den 
danska mediekoncernen Carl Aller Etablissement A/S med  tidskrifter som Allers, 
Svensk Damtidning och Femina. Bolaget hade 2004 hela 61 procent av den danska, 42 
procent av den  svenska, 28 procent av den norska och 13 procent av den  finska 
tidskriftsmarknaden  mätt  i  upplaga  på  årsbasis  (Sundin,  2005).  Företaget  är 
dominerande  både  i  Danmark  och  Sverige.  Koncernen  har  tidskrifter  inom 
samtliga områden, men  tyngdpunkten  ligger på  traditionella veckotidningar. En 
av de mer framträdande tidningarna på den svenska marknaden inom det området 
är  Året  Runt,  som  Aller  förvärvade  från  den  svenska  stora  aktören  på 
tidskriftsmarknaden, Bonnier AB, för ett antal år sedan. 
 
Bonnier hade, 2004, genom Bonnier Tidskrifter AB med  fyra  förlagsenheter  inom 
tidskriftsområdet,  Bonnier  Populärpress  och  Amelia  Förlag  AB,  Bonnier  Zoo 
Förlag AB (Bonzoo), Bonnier Specialtidningar AB och Företagförlagen, 15 procent 
av den svenska tidskriftsmarknaden. Genom Bonniers Publications A/S med säten 
i Köpenhamn och Oslo hade bolaget åtta procent av den danska och två procent av 
den norska marknaden.5 
 

                                                           
5 Inom Bonniers magasinsdel förekommer också verksamhet i andra länder, bl a i 
Spanien genom Globus Comunicación med säte i Madrid. 
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I  jämförelse  med  Aller  är  Bonnier  mer  inriktade  på  specialtidskrifter,  affärs‐, 
livstils‐ och modetidskrifter. Bolaget lämnade för ett antal år sedan helt och hållet 
marknaden  för  seriemagasin.  Dessa  såldes  till  det  andra  stora  danska 
medieföretaget inom tidskriftsbranschen, Egmont Group.   
 
Egmont  hade  40  procent  av  tidskriftsmarknaden  i Norge  (likaledes under  2004) 
och  var  därmed  störst  på  den  norska  tidskriftsmarknaden.  I  Danmark  hade 
koncernen 27 procent av tidskriftsmarknaden och var därmed näst störst i landet. I 
Sverige  hade  Egmont  nio  procent  av marknaden,  en  lika  stor  andel  som  ICA‐
bolagets  Forma  Publishing  Group  med  bl  a  ICA‐Kuriren  på  utgivningslistan. 
Egmont  största  utbud  ligger  på  serietidningsmarknaden, men  förlaget  förfaller 
vilja  bredda  sin  verksamhet.  Det  har  bl  a  skett  genom  uppköp  av  ett  antal 
specialtidningar  från  det  svenska Medströmsförlaget.  Expansionen  sker  delvis  i 
samarbete med det norska medieföretaget Orkla Media. 
 

Den svenska tidskriftmarknaden 
Som  redan  framgått  är  det  danska  bolaget  Aller  störst  på  den  svenska 
tidskriftsmarknaden. Marknaden domineras av de tre stora medieföretagen, Aller, 
Bonnier och Egmont. De har tillsammans två tredjedelar av tidskriftsmarknaden. I 
de  övriga  nordiska  länderna  är  dominansen  från  de  stora  förlagen  ännu  större. 
Sverige skiljer sig från de andra länderna genom att många intresseorganisationer 
är stora aktörer på tidskriftsmarknaden. En av dem är bostadsrättsorganisationen 
HSB med den mest  spridda  tidskriften  i Sverige, Vår bostad.6 Den nådde 2005 18 
procent  av  den  svenska  befolkningen  (Sveriges  Tidskrifter,  2005:10).  En  annan 
intresseorganisation,  Lantmännens  Riksförbund  (LRF),  nådde  samma  år,  med 
tidskriften Land, nio procent  av  befolkningen. Totalt  svarade LRF Media AB  för 
åtta procent av den  svenska  tidskriftsmarknaden. Den ovannämnda  ICA‐kuriren 
nådde 11 procent av befolkningen år 2005. 
 
Utöver  de  nu  nämnda  företagen  för  organisationstidskrifter  finns  en  stor  och 
växande  grupp  övriga  aktörer,  som  2004  svarade  för  hela  17  procent  av 
utgivningen räknat på årsbasis. Det kan  jämföras med åtta procent  i Finland,  två 
procent  i Danmark och  en procent  i Norge. Till  stor del består denna grupp  av 
utlandsägda bolag, som exempelvis International Data Group (IDG), som i Sverige 
ger ut ett femtontal tidskrifter med huvudsaklig inriktning mot data.  
 

                                                           
6 Vår Bostad ägs till lika stora delar av HSB och Hyregästföreningen i Sverige. Från 
och med hösten 2006 kommer detta samarbete att upphöra. 
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Distributionen  av  tidskrifter  har  i  takt med  ett  ökat  antal  titlar  på marknaden 
kommit att bli ett problem.  I Sverige  finns det  i princip endast  två distributörer, 
Tidsam och Svenska Interpress. De ägs av de stora tidskriftsförlagen. Många små, 
enskilda förlag hävdar att det är svårt att få sina tidskrifter distribuerade av dessa 
två bolag. Distributörerna ställer exempelvis krav på en viss  försäljningsnivå och 
periodicitet i utgivningen.  
 
Uppgiften om antalet tidskrifter varierar en hel del. Till stor del beror det sannolikt 
på att tidskrifter kan sorteras in under flera olika rubriker. De kan därmed komma 
att  räknas  flera gången. Klassificeringen av  tidskrifter är också generellt  svår att 
göra. 
 
Ska  man  använda  sig  av  Svensk  periodicaförteckning  (Kungl.  Bibliotekets 
förteckning) uppgick antalet tidskrifter utgivna i Sverige 1993/94 till 3 853 stycken. 
Ett par år senare har antalet gått upp till strax över 4 000 för att 2001/02 noteras till 
3 308 stycken, dvs en nedgång med 14 procent sedan 1993/94. 
 
Dessa  uppgifter  rimmar  rätt  illa  med  den  kanske  vanligt  förekommande 
uppfattningen  att  antalet  tidskrifter  har  ökat  rätt  markant,  framför  allt  under 
senare år. Den bilden kan å andra sidan ha skapats av att det numera kommer ut 
betydligt fler tidskrifter än tidigare riktade direkt mot allmänheten. Av dessa är det 
dock många som inte blir särskilt långvariga på marknaden. För de stora förlagen 
är det förhållandevis lätt att ge ut en tidskrift inom ett område, s k one shots, som 
man  tror kan vara  intressant. Fungerar det  inte, dvs  finns det  ingen  efterfrågan, 
dras de helt enkelt  in. En del har hävdar att det är  lättare att ge ut ett begränsat 
antal exemplar av en tidskrift än att göra konventionella marknadsundersökningar 
för att avgöra om tidskriften i fråga kan tänkas ha någon framtid.  
 
Den totala tidskriftsupplagan har mellan åren 1995 och 2004 ökat med 31 procent, 
från 18 725 500 till 24 523 900 exemplar (Sveriges Tidskrifter, 2005:7). Den svenska 
marknadens största tidskrifter, mätt i upplaga, framgår av tabell 1. 
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Tabell 1. De mest spridda tidskrifterna i Sverige 2004 
 

Tidskrift Upplaga 
Vår Bostad 926 700 
Kommunalarbetaren 628 200 
Dagens Arbete 517 200 
Sif-tidningen 363 600 
Svensk Golf 353 200 
Villaägaren 343 900 
PRO-Pensionären 296 500 
Röda Korsets Tidning 276 100 
Ica-Kuriren 272 300 
Allers 239 700 

 
Källa: Sveriges Tidskrifter 2005:9 (egentligen TS‐tidningen 2005 KOLLA DÄR!) 
 
 
Antalet TS‐registrerade tidskrifter med konsumentorientering 2004 uppgick till 218 
stycken,  vilket  var  16  fler  än  föregående  år  (plus  8 %). De  flesta  nya  tidskrifter 
inriktade sig på de presumtiva läsarnas fritid. Innehållet handlade i första hand om 
sport,  idrott, motion, men också mode och nöjesliv. Flera av de nya  tidskrifterna 
riktade  sig mot  en  relativt  ung  publik.  Bland  yrkes‐  och  organisationsinriktade 
tidskrifter  fann vi  att några gamla  tidskrifter hade  lagts ned, men också  att nya 
tillkommit. Nettoeffekten var elva nya tidningar. Totalt uppgick antalet tidskrifter 
inom den här sektorn under 2004 till 320 stycken.  
 
Omsättningen för hela marknaden är svår att uppskatta. Sundin (2005:20 och 44ff) 
har dock gjort en sammanställning  för år 2003. De  fem största aktörerna omsatte 
sammanlagt  drygt  4,6  miljarder  kronor  på  tidskriftsmarknaden,  fördelat  på 
Bonniers  bolag,  som  uppskattningsvis  omsatte  1 790  miljoner  kr  på  tidskrifts‐
marknaden, Allers 1 363, Egmont cirka 700, ICA‐förlaget 474 och LRF ungefär 309 
miljoner kronor. Övriga  tidskriftsförlag omsatte  sammanlagt drygt  2,4 miljarder. 
Totalt  omsatte  den  svenska  tidskriftsmarknaden  2003,  oräknat  distributions‐
kostnaderna,  ca  7,1 miljarder kronor. De  tre  största  förlagen  svarade  för mer  än 
hälften (54 %) av omsättningen. 
 
De tidskrifter vi har intresserat oss för i det här sammanhanget är populärmagasin 
och specialtidskrifter. Många av magasinen och specialtidskrifterna kännetecknas 
av  att  utbudet  består  av mycket  bilder  och  att  papperet  upplevs  som  exklusivt 
glansigt. De är ofta specialiserade på olika nischer som exempelvis heminredning, 
mode,  datautrustning,  bilar  och motorcyklar,  trädgårdsodling  eller målgrupper, 
som exempelvis ungdomar,  flitiga  resenärer, pensionärer etc. De utgör en del av 
det  som  vanligtvis  går under  kategorin  ”populärmagasin”.  Sedan  1960‐talet  har 
den här typen av tidskrifter visat sig ha en förmåga att locka till sig läsare och växa 
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sig  allt  större  upplagemässigt.  Den  andra  gruppen  av  tidskrifter,  som  brukar 
räknas  in  i den här kategorin, är den  traditionella veckopressen, som exempelvis 
Hemmets  Journal,  Året  Runt,  Allers m  fl.  Den  har  närmast  beskrivit  en  omvänd 
utveckling, dvs den har undan för undan tappat läsare. Sedan mitten av 1990‐talet 
har dock trenden vänt. Nu visar även den gruppen tillväxt, om än en svag sådan 
och en betydligt svagare tillväxt än magasinens och specialtidskrifternas. 
 

Tidskriftmarknadens finansiering 
Tidskrifternas  intäkter kommer, precis  som när det gäller papperstidningar,  från 
både direkt försäljning till läsaren och från annonsörer. I USA kommer majoriteten 
(62 %) av  tidskrifternas  intäkter  från  reklamen och 38 procent  från  försäljningen 
direkt till kund/läsare (DG, 2004:42). I Europa är förhållandet nästan det omvända. 
Knappt  en  tredjedel  (30  %)  av  tidskrifternas  intäkter  kommer  generellt  från 
annonsörerna  när  det  gäller  konsumenttidskrifter  –  en  något  högre  gäller  för 
affärstidskrifter  ‐  och  resten  kommer  från  läsarna  i  en  eller  annan  form  (DG, 
2004:70).  I  Europa  har  således  reklamen  betydligt  mindre  betydelse  för 
finansieringen av tidskrifter än vad den har i USA.  
 
Inom EU  rörde det  sig  2002  om  ca  12 miljarder Euro. Generellt  har den  senare 
delen  av  intäkterna  för EU:s  tidskriftsförläggare minskat något  i  jämförelse med 
utvecklingen för många andra medier. Dock räknar man med att den 2006 kommer 
att uppgå till 16 miljarder Euro. Reklaminvesteringarna i Internet kommer vid den 
tidpunkten  att uppgå  till  1,5 miljarder Euro. Beräkningarna bygger  för  Internets 
del på en uppräkning med 10 procent per år. (DG, 2004:80). 
 
Inom  den  svenska  tidskriftsvärlden  är  det  stor  skillnad  när  det  gäller 
finansieringsformen  mellan  konsumentinriktade  tidskrifter  och  yrkes‐  och 
organisationsinriktade sådana. De förra, som vi huvudsakligen intresserar oss för i 
det  här  sammanhanget,  finansieras  i mycket  större  utsträckning  av  lösnummer‐
försäljning  och  prenumerationsintäkter  och,  i  motsvarande  grad  i  mindre 
utsträckning  av  annonsförsäljning  än  de  senare  (se  tabell  2).  Det  kanske  bör 
påpekas att uppgifterna gäller Sveriges Tidskrifters medlemmars ekonomi. 
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Tabell 2. Intäkternas fördelning bland Sveriges Tidskrifters medlemmar 2004 (procent). 
 

 Konsumentinriktade Yrkes-och organisations- 
 tidskrifter  inriktade tidskrifter  
Annonsintäkter 18 49 
Upplageintäkter: 

- prenumeration 51 48 
- lösnummerförsäljning 30 2 

Övriga intäkter 1 1   
Summa 100 100 

 
Källa: Sveriges Tidskrifter, 2005:12 
 
 
Ur  ett  ekonomiskt  perspektiv  har magasinen  klarat  sig  bättre  än  dagspressen  i 
relation  till etermedierna under den senaste  tioårsperioden. Sett  i  fasta priser har 
magasinen hållit sin andel av reklamintäkterna, medan dagspressen  förlorat över 
20 procentenheter gentemot framförallt TV.  
 
Av den s k lilla reklamkakan har tidskrifter 14 procent av reklaminvesteringarna i 
Sverige. Det är något mer än hälften  i  förhållande  till de medel  som  investeras  i 
TV‐medier. Räknat på  totala  andelen  reklaminvesteringar  svarar populärpressen 
för fem procent av dessa både 1990 och 2004. Motsvarande andelar för fackpressen 
var nio procent (1990 respektive 2004) (MedieNotiser 3/2005, sid 42). 
 

Allmänhetens intresse för tidskrifter 
Tidskriftsläsningen  är  en  stabil  vana.  Det  gäller  framför  allt  i  länder  med  en 
prenumererad upplaga. Generellt ägnar den genomsnittlige européen åtta procent 
av sin mediekonsumtion åt  tidskrifter  (DG 2004:9). Den som prenumererar  tycks 
utveckla  mer  positiva  relationer  mellan  sig  själv  och  tidskriften  än  vad 
lösnummerförsäljningen  tycks  göra. Det  förefaller  som  om  läsaren  utvecklar  en 
slags gemenskap med och  tillit  till  en prenumererad  tidning, vilket man kanske 
inte  skapar  om man  enbart  tillfälligtvis  läser  tidskriften  i  fråga.  I  några  länder 
uppgår andelen som läser en eller flera tidskrifter regelbundet till 95 procent. I de 
flesta EU‐länder uppgår den  regelbundna  läsningen7  till över  70 procent  av den 
vuxna  befolkningen.  Som  redan påpekats  är det  stor  skillnad mellan  länderna  i 
norra  och  södra  delen  av  Europa. Marknadspenetrationen  är  hela  97  procent  i 
Finland, mot  67  procent  i  Italien  och  52  procent  i  Spanien, dvs  när  nästan  hela 
befolkningen i Finland läser tidskrifter, gör bara hälften av befolkningen i Spanien 
detsamma.  

                                                           
7 I undersökningen redovisas inte vad som avses med begreppet ”regelbundet”. 
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Tidskriftsläsning är något som  i princip alla grupper av människor ägnar sig åt  i 
alla länder. Även de yngre, som i allt mindre utsträckning läser dagstidningar, tar 
del av tidskriftsutbudet. Förklaringen är den att tidskrifter kan anpassas till olika 
läsargruppers  behov  och  intressen  på  ett  helt  annat  sätt  än  dagstidningar,  som 
måste ha ett mer generellt utbud för att kunna säljas i stora upplagor. 
 
Ungefär fyra av tio svenskar (39 %) läser en tidskrift en genomsnittlig dag, vilket är 
ett  annat mått på medieaktivitet  än det  som EU‐utredningen har  använt  sig  av. 
Andelen kan  jämföras med 85 procent som  tittar på TV, 81 procent som  läser en 
dagstidning  och  73  procent  som  lyssnar  på  radio.  I  närheten  av  intresset  för 
tidskrifter  ligger bokläsning  (37 %),  internetanvändning och att  lyssna på en CD‐
skiva.  De  båda  senare  aktiviteterna  lockar  35  procent  av  svenskarna  ‐  en 
genomsnittlig dag.  
 
En genomsnittlig dag  tillbringar svensken ca 14 minuter med en  tidskrift, medan 
han/hon  ägnar  25 minuter  åt nätet,  tillbringar  en halvtimme med dagstidningen 
och drygt två timmar framför TV‐apparaten.8 
 
Det är en vanligt förekommande uppfattning att tidskrifter huvudsakligen läses av 
kvinnor.  Så  är dock  inte  fallet,  även  om  svenska  kvinnor  läser magasin  i  större 
utsträckning  än de  svenska männen.  Skillnaden  är dock  inte  särskilt  stor, drygt 
fyra av av  tio kvinnor  (43 %) och knappt  fyra av  tio män  (35 %)  läser  tidskrifter. 
Intresset ökar med åldern. Bland dem som är 67 år eller äldre är det exakt hälften 
som läser en eller flera tidskrifter en genomsnittlig dag. Den formella utbildnings‐
bakgrunden  förefaller  inte  spela  så  stor  roll. De  som  läser  tidskrifter mindre  än 
andra är de med medelhög utbildning.  
 
Tendensen är att tidskriftsläsningen ökar. I Sverige ökade exempelvis läsningen av 
specialtidskrifter med 17 procent mellan åren 1999 och 2002.  
 
De mest spridda tidskrifterna är de med en intresseorganisation i bakgrunden och 
där  tidskriften  i  fråga  sprids  inom  den  egna  gruppen.  Det  gäller  exempelvis 
tidskriften  Vi  i  villa,  som  i  princip  sprids  till  alla  villaägare.  Tidskriften  har  en 
räckvidd på närmare 2,4 miljoner människor. Ungefär hälften så stor räckvidd har 
Vår bostad, tidigare omnämnd som HSB:s husorgan, dvs tidskriften distribueras till 
samtliga bostadsrättsinnehavare inom HSB. 
 

                                                           
8 Uppgifterna är hämtade  från Mediebarometerna  för 2004, Nordicom, och gäller 
befolkningen i åldrarna 9‐79 år. 
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Av  tabell  3  framgår  upplagans  storlek  och  räckvidden  för  de  mest  spridda 
konsumenttidskrifterna i landet. Här kan det bl a vara intressant att notera att den 
tidskrift,  som  kanske  räknas  in  bland  de  mest  traditionella  av  alla,  nämligen 
veckotidningen Året Runt, fortfarande har en upplaga på nästan 200 000 exemplar 
och en räckvidd på närmare en halv miljon. 
 
 
Tabell 3. De tio mest populära konsumenttidskrifterna i Sverige 2004 
 
Mediegrupp Förlag Tidskrift Upplaga  Räckvidd 
ICA Forma Publishing Group ICA-Kuriren 272 300 747 000 
Aller Allers Förlag AB Allers 239 700  588 000 
Egmont Egmont AB Hemmets Journal 236 300 585 000 
LRF Media LRF Media AB Land 233 000 635 000 
Aller Allers Förlag AB Hemmets Veckotidn. 228 200 485 000 
Aller Allers Förlag AB Året Runt 191 500 484 000 
OK  OK Förlaget AB Vi bilägare 164 200 444 000 
Bonnier Bonniers Publications Int. AS Illustrerad Vetenskap 146 700 717 000 
Aller Allers förlag AB Svensk Damtidning 143 600 363 000 
ICA Forma Publishing Group Hus & Hem 142 100 615 000 
 
Källa:  Nordicom,  www.nordicom.gu.se,  uppdaterad  2006‐01‐30;  Orvesto 
Konsument 2005: Helår (Sifo Research Interntional, Stockholm, 2006‐02‐13). 
 
 

TIDSKRIFTERS OLIKA FUNKTIONER 
Tidskrifter  kan,  starkt  förenklat,  beskrivas  som  intressemedier  innehållande 
uppsökt  eller  på  annat  sätt  frivilligt  vald  tilläggsinformation.  Tidskriftsläsarens 
eget intresse avgör exponeringen för tidskriften. Till intresset kan också läggas ett 
rationellt  informationsbehov  och  vi  finner  möjligen  då  en  läsare  av  ett 
specialmagasin. Alternativt dominerar ett  informationsbehov av  förströelse‐  eller 
underhållningskaraktär,  vilket  skulle  leda  oss  i  riktning  mot  en  läsare  av 
populärmagasin. Ibland sammanfaller motiven.  
 
En av våra utgångspunkter är att  tidskriftsläsaren är  rationell. Det gäller oavsett 
om  man  läser  sitt  magasin  på  nätet  eller  i  tryckt  form.  Kombinationen  av 
rationalitet och informationsbehov, underhållning och förströelse, har på senare år 
kommit att intressera forskare inom såväl informationsvetenskap som medie‐ och 
kommunikationsvetenskap. Vi inleder detta avsnitt med en kort och allmän hållen 
beskrivning  av  vad  som  möjligen  motiverar  olika  typer  av  medieval,  särskilt 
tidskrifter. Därfter går vi direkt över till vår innehållsanalys av 130 magasinssajter. 
Utifrån våra data  försöker vi utröna hur och  i vilken grad utgivarna utnyttjar de 
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nya  tekniska möjligheter  som  ges  på  Internet,  då  huvudsakligen med  fokus  på 
interaktiva funktioner och tjänster. 
 

Till vad använder publiken magasin? 
Vilken  roll spelar egentligen magasinen eller olika  typer av magasin? Magasinen 
fyller  många  olika  funktioner.  En  del  av  dem  tillfredsställer  ett  instrumentellt 
behov  hos  sina  läsare.  De  vill  ofta  lära  sig  mer  inom  ett  område,  som  de  är 
engagerade i och intresserade av. Men magasinen signalerar också tillhörighet, en 
slags gruppidentitet. Denna funktion skall inte underskattas och den bidrar till att 
hålla uppe magasinets pappersutgåva. Signaleffekten kan aldrig ersättas med en 
Internetversion.  Däremot  kan  Internetvarianten  komplettera  det  tryckta 
magasinets på den informativa sidan och när det gäller arkivfunktionen. 
 
I en växande mediemarknad finns det goda möjligheter för publiken att ta del av 
ett  allt  större  medieutbud  fördelat  på  flera  olika  typer  av  medier.  Däremot 
förefaller vår  tillgängliga  tid  för mediekonsumtion vara  förhållandevis konstant. 
Medieutvecklingen  och  det  växande mediesystemet  bidrar  därför  också  till  en 
ökande selektivitet i mediernas publiker.  
 
För medierna gäller det att i motsvarande grad vara selektiva och i konkurrensen 
om publikens uppmärksamhet, anpassa sitt utbud efter olika typer av behov som 
man  uppfattar  finns  hos  publiken.  Det  har  skett  och  sker  alltmer  en  ökad 
profilering av innehållet i våra medier. Denna innehållsprofilering möjliggör också 
en  funktionsspecialisering  bland  användarna. De  försöker,  så  gott  det  går,  hitta 
medier  som bättre  än  andra motsvarar deras önskemål. Med det ökade utbudet 
blir detta lättare och lättare, under förutsättning att vi får en profilering av utbudet 
och  inte  fler medier med  samma  typ av  innehåll. Även den utvecklingen kan vi 
nämligen se på vissa områden. 
 
En  modell,  som  tar  sin  utgångspunkt  i  mediernas  funktionsspecialisering,  har 
ursprungligen  beskrivits  av  Hadenius  och Weibull  (2001).  En  något  utvecklad 
illustration  av  hur  dessa  forskare  beskriver  medieanvändning  i  perspektiv  av 
basfunktioner och tilläggsfunktioner redovisas i figur 1, nedan. 
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Figur 1. Typologi som beskriver det svenska mediesystemet. 
 
Källa: Saukkonen 2002. 
 
 
Figur  1,  utgår  från  två  förlopp  där medieutbud  och  publik  samspelar.  På  den 
horisontella  axeln  återfinner  vi  dels  de  medier  som  publiken  huvudsakligen 
utnyttjar som  informationskällor och dels de medier som används  till  förströelse. 
Den vertikala axeln beskriver,  fortfarande  i publikperspektivet, mediets potential 
för  specialisering  eller  fördjupning,  i  termer  av  basinformation  och 
påbyggnadsinformation. Basmedier är här lokal morgonpress, nationell radio och i 
någon  mån  kvällspress.  Dessa  medier  antas  innehålla  allmän  information  av 
bevakningskaraktär  och  förströelse  eller  mer  ”avkopplande”  information. 
Påbyggnadsmedierna  (riksspridd morgonpress, databaser,  Internet, magasin  och 
satellit‐tv  eller kanske digital  television)  alla har  sina  starka  sidor  i  fördjupning, 
men på en glidande skala från information till underhållning. 
 
Att placera magasinen  i modellen är  ingen enkel uppgift. Det som gör uppgiften 
besvärlig  är  dels  den  tilltagande  specialiseringen  i  tidskriftsmarknaden  (i 
skrivandets stund registrerar vi fyra pokermagasin  i tidskriftshyllan), dels den sk 
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mediekonvergensen. Enkelt uttryckt blir det  allt  svårare  att  studera medier  som 
isolerade produkter och processer. Vi har trots det valt att använda ett förslag till 
hur magasinen kan positioneras visavi andra medier (Saukkonen 2002). Saukkonen 
har  alltså  valt  att  placera  magasinen  som  entydiga  tilläggsmedier.  Tar  vi 
utgångspunkten i våra egna studier, talar mycket för att åtminstone den populära 
tryckta  tidskriften  delvis  överlappar  det  publikutrymme  som  givits  Internet  i 
modellen.  Möjligen  kan  samma  utrymme  komma  att  tas  i  anspråk  av  digital 
television. Det reser  i sin  tur en rad  frågor om  tidskrifternas användning av‐ och 
publiceringsstrategier för Internet.  
 
En  tendens är att exklusivare  tryckta populärtidskrifter successivt orienteras mot 
modellens övre högra hörn. Förströelse som bärs fram av påbyggnadsinformation 
kan  vara  ett  sätt  att  karaktärisera  såväl  Elle  som  Café.  Pågår  en  motsvarande 
positionering av liknande magasin på Internet?  
 
Det  är  svårare  att  se  specialtidskriften  dra  i  motsvarande  grad  åt  vänster  i 
modellens  övre  del,  mot  fördjupnings‐  och  informationsfunktionen.  Ett 
jämförelsevis  fördjupat,  intressebaserat  informationsbehov  av  ”påbyggnads‐
karaktär”, skulle då tillfredställas och motivera  läsaren av exempelvis Svensk Golf 
eller  Foto. Det  förefaller  oss  sannolikare  att  den  typen  av  tjänster  utvecklas  och 
tillhandahålls  via  Internet.  Informationen  kan  då  vara  aktuell,  sökbar,  tidlös, 
detaljrik och arkiverad på ett effektivt sätt. Det handlar i så fall inte i huvudsak om 
förströelse  och  underhållning.  Där  finns  också  ett  tydligare  preciserat 
informationsbehov och därmed förväntningar av mer instrumentell, saklig kanske 
kognitiv  karaktär  hos  läsarna.  Frågeställningen  är  om  denna  bedömning  kan 
bekräftas av i vår innehållsanalys av 130 tidskriftssajter.  
 
Sammanfattningsvis menar  vi  att  det  knappast  är  fruktbart  att  tala  om  tryckta 
magasin som en homogen mediekategori. Än mindre så när vi studerar magasinen 
i  deras  skepnader  på  Internet.  Vår  utgångspunkt  är  därför  att  graden  av 
interaktivitet  och  interaktiva  möjligheter  kan  vara  en  god  exponent  för  en 
bedömning  av  om  publiceringsstrategin  skall  betecknas  som  offensiv  eller 
defensiv, dvs riktad mot specialisering eller bredd. Vi antar därutöver att sådana 
tryckta magasin som  i  figur 2 drar mot  förströelse och underhållning har mindre 
anledning att satsa offensivt på interaktiva tjänster på nätet. Omvänt; magasin som 
i sin tryckta edition satsar på fördjupande  information och specialisering, bör vi  i 
högre grad återfinna bland dem som också utnyttjar de interaktiva möjligheter som 
Internet kan ge. 
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Figur 2. Typologi över magasinstyp och prediktion av interaktiva inslag på Internet. 
 
 

RESULTATREDOVISNING 
Utvecklingen av tidskrifternas nätversioner från 2003 till 2005 
Totalt omfattar  studien  130 nätversioner  av papperstidskrifternas  titlar  i  en  eller 
annan form. Som redan har sagts valde vi att undersöka de tidskrifter som deltog i 
en  liknande  studie  som  genomfördes  av  Sveriges Tidskrifter  år  2003. Utöver de 
frågor som ställdes  i undersökningen det året har vi valt att  lägga  till några nya 
variabler, vilket kommer att framgå nedan. 
 
Nättidskriftens aktualitet 
Den  första  jämförelsen  redovisar nätversionens aktualitetsnivå. På nätet  finns  en 
stor variation mellan olika tidskrifters ambition att redovisa den tryckta versionens 
senaste artiklar. Dessa artiklar kan i nätversionen finnas med i fulltextformat, som 
ingresser eller som rubriker.  
 
Vid  mätningen  2003  hade  57  av  nättidskrifterna  någon  form  av  den  senaste 
versionen av den  tryckta artikeln på sin hemsida, vilket motsvarar 44 procent av 
samtliga  nättidskrifter  (se  tabell  4).  2005  har  antalet  ökat  till  81  stycken,  vilket 
motsvarar 63 procent av samtliga. Det betyder en ökning med 43 procent. 
 
Förändringen  går dock  inte  bara  i  en  riktning.  81 procent  av de  tidskrifter  som 
hade den  senaste  tryckta artikeln  i  sin nätversion  2003 har det visserligen också 
2005, men 19 procent har frångått denna höga aktualitetsnivå. Det är en utveckling 
vi  inte  hade  väntat  oss.  Men  tendensen  är,  som  framgått  av  den  generella 
utvecklingen, tydlig. Fler och fler nättidskrifter refererar till den pappertidskrifter 
till  vilken  den  hör.  Det  framgår  tydligt  om  man  ser  på  utvecklingen  av  de 
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nättidskrifter som  inte refererade  till papperstidskriften 2003. Av dem har nästan 
hälften (49 %) valt att göra det två år senare. 
 
 
Tabell 4.  Nättidningens aktualitetsnivå, 2003 och 2005. 
 
 Senaste artikeln 

med i nätupplagan 
2003 
 
 Antal  Procent

Senaste artikeln inte 
med i nätupplagan 
2003 
 
 Antal Procent 

 
 
 
 
 Antal Procent 

Senaste artikeln med i 
nätupplagan 2005 

 46 81  35 49  81 63 

Senaste artikeln inte med 
i nätupplagan 2005 

 11 19  37 51  48 37 

Antal 
Procent 

 57 100 
 44 

 72 100 
 56 

 129 100 
 100 

 
 
Om  vi  tittar  på  de  olika  tidningskategorierna  kan  vi  iaktta  en  tydlig  tendens. 
Specialtidskrifternas  nätversionerna  är  mer  serviceinriktade  än 
populärmagasinens.  Det  hänger  samman  med  deras  funktion  som  fack‐  eller 
fackliga  tidskrifter. Att ge en högre aktualitet konkurrera här  inte  i  samma grad 
med  en  ökad  risk  för  att  läsaren  inte  köper  den  tryckta  versionen,  dvs 
nättidskriften  ”kannibaliserar”  –  det  uttryck  som  brukar  användas  i  sådana  här 
sammanhang ‐ inte på pappersversionen. Risken för ”skadlig” internkonkurrens är 
betydligt  större  för  ett  mer  trendigt  populärmagasin,  där  också  innehavet  av 
magasinet i sig, signaleffekten, kan vara en central faktor i sammanhanget. 
 
Av  specialtidskrifterna  hade  redan  2003  en  majoritet  (51  %)  senaste  artikeln  i 
tidskriften ute på nätet. Andelen har 2005 ökat till 69 procent. Även bland de mer 
trendiga  populärmagasinen  har  det  skett  en  ökning,  till  och  med  en  mer 
omfattande ökning än bland specialtidskrifterna, dock från en betydligt lägre nivå, 
från 13 procent 2003 till 35 procent 2005. 
 
Förekomst av textarkiv 
År 2003 hade 62 eller 48 procent av samtliga undersökta nättidskrifter ett textarkiv. 
2005 har siffran ökat till 82 eller 63 procent. 
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Tabell 5.  Förekomsten av textarkiv, 2003 och 2005. 
 

 Textarkiv fanns 
2003 
 
Antal  Procent 

Textarkiv fanns inte 
2003 
 
Antal  Procent 

 
 
 
Antal   Procent 

Textarkiv fanns 2005  48 77  34 50  82 63 
Textarkiv fanns inte 2005  14 23  34 50  48 37 
Antal 
Procent 

 62 100 
 48 

 68 
 52 

 130 100 
 100 

 
 
Textarkiven har olika utformning och  sökfunktioner  i olika nättidskrifter.  I vissa 
kan man  bara  söka  på  ingresser.  I  andra  sammanhang  kan man  få  tillgång  till 
samtliga publicerade artiklar i fullformat. Som framgår av tabell 5 är det 23 procent 
av nättidskrifterna som gav läsarna tillgång till textarkiv 2003, som slutat med den 
servicen 2005, medan det å andra sidan är hela 50 procent av dem som saknade 
textarkiv 2003, som nu ger den servicen. 
 
Bland  populärmagasinen  var  det  17  procent  som  hade  textarkiv  2003.  2005  är 
siffran 26 procent. Bland specialtidskrifterna var det betydligt fler, 53 procent, som 
hade  arkiv  2003.  2005  hade  andelen  ökat  till  61  procent.  Åter  ser  vi  en  högre 
servicegrad  från de  instrumentella  tidskrifterna. Samtidigt är dock ökningstakten 
högre hos trendtidningarna sett över de senaste två åren. 
 
Förekomst av prenumerationserbjudanden 
Att ge  läsarna, oavsett om de  läser nät‐ eller papperversionen möjlighet att nyttja 
nätet  för  att  prenumerera,  är  en  service  som  så  gott  som  samtliga  tidskrifter  är 
beredda  att  ge  sina  läsare.  År  2005  är  det  elva  procent  som  inte  lämnar  ett 
prenumerationserbjudande på webben. 2003 var motsvarande siffra 30 procent.  
 
 
Tabell 6.  Förekomsten av prenumerationserbjudanden, 2003 och 2005. 
 

 Prenumerations-  
erbjudande fanns 
2003 
 
Antal  Procent 

Prenumerations- 
erbjudande fanns 
inte 2003 
 
Antal Procent 

 
 
 
 
Antal Procent 

Prenumerationserbjudande 
fanns 2005 

 87 97  28 72  115 89 

Prenumerationserbjudande 
fanns inte 2005 

 3 3  11 28  14 11 

Antal 
Procent 

 90 100 
 70 

 39 100 
 30 

129 100 
100 
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Visserligen måste prenumerationsmöjlighet på nätet ses som en ökad servicegrad, 
men samtidigt är det en service som inte hotar den tryckta produktens fortlevnad 
och därför sannolikt snabbare vinner gehör bland utgivare. Att det förhåller sig så 
blir tydligt om man jämför populärtidskrifterna med de mer instrumentella mellan 
åren 2003 och 2005. 2003 var det 50 procent av de glassiga magasinen som erbjöd 
prenumeration  via  nätet,  2005  hade  siffran  ökat  till  91  procent.  Av  de 
instrumentella  tidsskrifterna  erbjöd  74  procent möjligheten  att  prenumerera  via 
nätet redan 2003. År 2005 hade siffran ökat till 89 procent. 
 
Kontakter via nätet 
Att  vara  tillgänglig  på  nätet  för  en  redaktör  eller  annonsförsäljare  och  på  den 
vägen etablera en enkelriktad möjlighet för läsare och annonsörer att hitta fram till 
rätt befattningshavare var en  tjänst som  tidningarna oavsett kategori,  tidigt  insåg 
värdet  av.  Så  gott  som  samtliga  (97  %)  erbjuder  telefonnummer,  namn  och 
mailadress på nyckelbefattningshavare på sina webbplatser år 2005. Två år tidigare 
var det enbart 70 procent som hade motsvarande service mot sina läsare. 
 
 
Tabell 7.  Kontakt via nätet, 2003 och 2005. 
 

 Kontaktmöjligheter 
på nätet 2003 
 
Antal Procent 

Kontaktmöjlighet
er saknas på 
nätet 2003 
 
Antal Procent 

 
 
 
Antal Procent 

Kontaktmöjligheter på 
nätet 2005 

 90 99  36 92  126 97 

Kontaktmöjligheter 
saknas på nätet 2005 

 1 1  3 8  4 3 

Antal 
Procent 

 91 100 
 70 

 39 100 
 30 

130 100 
100 

 
 
Det är  framför allt populärmagasinen som under den senaste  tvårsperioden ökat 
möjligheten för läsarna att via webben komma i kontakt med redaktionen. År 2003 
var det 54 procent av de glassiga magasinen som gav denna möjlighet. År 2005 har 
andelen ökat  till 96 procent. Bland specialtidskrifterna var det år 2003 74 procent 
som erbjöd kontakt via webben. 2005 är siffran 97 procent.  
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Tabell 8.  Mailadresser på nätet, 2003 och 2005. 
 

 Mailadress 2003 
 
Antal  Procent 

Saknar mailadress 
2003 
Antal Procent 

Antal 
 
Antal  Procent 

Mailadress 2005 
 

 91 100  36 92  127 98 

Saknar mailadress 
2005 

 - -  3 8  3 2 

Antal 
Procent 

 91 100 
 70 

 39 100 
 30 

130 100 
100 

 
 
Tävlingar och insändare på webben 
År 2003 var det 36 procent av samtliga magasin som erbjöd sina  läsare tävlingar, 
debattmöjligheter eller insändare i sin webbtidning. År 2005 är andelen 39 procent 
dvs. en mycket marginell ökning. 
 
 
Tabell 9.  Tävlingar och insändare på webben, 2003 och 2005.  
 

 Tävling/insändare 
2003 
 
Antal Procent 

Inga tävlingar/ 
insändare 2003 
 
Antal  Procent 

 
 
 
Antal Procent 

Tävling/insändare 
2005 

 31 67  19 23  50 39 

Inga tävlingar/ 
insändare 2005 

 15 33  63 77  78 61 

Antal 
Procent 

 46 100 
 36 

 82 100 
 64 

128 100 
100 

 
 
Det finns två tendenser bland magasinen. Av de 46 magasin, som erbjöd sina läsare 
denna  service 2003, har 33 procent  tagit bort denna möjlighet år 2005. Samtidigt 
har  23 procent  av de  82 magasin,  som  inte  hade vare  sig  tävlingar, debatt  eller 
insändare år 2003 nu, år 2005, infört denna möjlighet på sina webbtidningar. 
 
Ser  man  till  magasinsgenre  är  det  bland  populärmagasinen  som  den  största 
förändringen  skett.  År  2003  var  det  33  procent  av  dessa  magasin  som  erbjöd 
insändare  och  tävlingar.  2005  är  siffran  43  procent.  Bland  de  instrumentella 
magasinen är motsvarande siffror 34 procent år 2003 och 38 procent år 2005. 
 
Köpmöjligheter i webbmagasinen 
Antalet  magasin  som  erbjuder  sina  läsare  möjlighet  att  handla  via  sina 
webbmagasin och då främst genom de annonser som  finns  i webbmagasinen har 
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inte ökat under den gångna tvåårsperioden. Det var 40 magasin eller 31 procent av 
de totalt 130 undersökta magasinen som hade och har denna service. 
 
Vad  som är  intressant att notera är att det  sker  strömningar  i båda  riktningarna 
mellan år 2003 och 2005. 30 procent av de 40 magasin, som erbjöd köpmöjlighet via 
sin webb år 2003, har tagit bort den möjligheten år 2005. Samtidigt har 13 procent 
av de 90 magasin, som inte erbjöd denna service år 2003, infört möjligheten år 2005. 
 
 
Tabell 10.  Köpmöjligheter i webbmagasinen, 2003 och 2005. 
 

 Köpmöjligheter 
2003 
 
Antal  Procent 

Inga köpmöjligheter 
2003 
 
Antal  Procent 

 
 
 
Antal  Procent 

Köpmöjligheter 2005 
 

 28 70  12 13  40 31 

Inga köpmöjligheter 
2005 

 12 30  78 87  90 69 

Antal 
Procent 

 40 100 
 31 

 90 100 
 69 

129 100 
100 

 
 
De mer kommersiella och glassiga magasinen har utvecklat köpfunktionen mellan 
de  två  åren.  År  2003  erbjöd  29  procent  av  dessa  magasin  köp  via  sina 
webbmagasin.  2005  är  andelen  så  hög  som  44  procent.  Bland de  instrumentella 
tidskrifterna är trenden den motsatta, om än betydligt svagare. Från 31 procent av 
magasinen 2003  till 28 procent år 2005. Det senare är  lite svårt att  förstå. Vi hade 
snarare  ha  förväntat  oss  att  specialtidskrifterna  i  ännu  större  utsträckning  än 
populärmagasinen skulle ha satsat på att utöka servicen till sina  läsare vad gäller 
köpmöjligheter. 
 
Länkar från webbmagasinen 
År  2003  erbjöd  60  av de  130 magasinen  eller motsvarande  46 procent  länkar  till 
andra siter. Två år senare är motsvarande andel 62 procent. Men också här kan vi 
notera  två  tendenser. Tjugoåtta procent  av dem  som  erbjöd  länkar  år  2003 hade 
slopat den servicen år 2005, medan drygt hälften, eller 53 procent av de magasin 
som tidigare inte givit den servicen, gör det år 2005. 
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Tabell 11.  Länkar från webbmagasinen, 2003 och 2005. 
 

 Länkar 2003 
Antal  Procent 

Inga länkar 2003 
Antal  Procent 

 
Antal  Procent 

Länkar 2005  43 72  37 53  80 62 
Inga länkar 2005  17 28  33 47  50 38 
Antal 
Procent 

 60 100 
 46 

 70 100 
 54 

 130  100 
 100 

 
 
Specialtidskrifterna  var  redan  2003  generösa  med  att  ange  länkar  från  sina 
webbsidor. Då hade 48 procent av dessa magasin  länkar och år 2005 har andelen 
ökat till 64 procent. De glassiga magasinen startade från en betydligt lägre nivå, 33 
procent, men har under de två åren ökat i nästan samma takt, så att år 2005 finns 
länkar på 48 procent av dessa magasins webbsidor. 
 
Kontakt med medlemmar 
Ett  sätt  att  knyta  medlemmar  till  sig  är  att  utöka  servicegraden  och  därmed 
samtidigt  stärka  identiteten mellan  läsare  och utgivare. Det  kan med  fördel  ske 
genom  att  tilldela  just de  som prenumererar på  tidskriften  ett  lösenord  som ger 
tillgång  till  ett mer  omfångsrikt  utbud  på webben.  År  2003  var  det  endast  15 
magasin  eller  12  procent  av  samtliga  som  nyttjade  detta  sätt  att  stärka  banden 
mellan  läsare och publikation. År 2005 hade  skaran utökats  till 48 magasin  eller 
motsvarande 37 procent av samtliga magasin. 
 
En tredjedel av dem som hade lösenordsmöjligheten år 2003 har slopat den år 2005. 
Det rör sig dock, som framgår av tabell 12, endast om fem nättidskrifter. Andelen 
som  ändrat  strategi  i  den  andra  gruppen  är  lika  stor,  33  procent.  Eftersom den 
gruppen var betydligt större innebär det en ökning i antalet tidskrifter med hela 38 
stycken. 
 
Tabell 12.  Kontakt med medlemmar, 2003 och 2005. 
 

 Kontakt med 
medlemmar via 
lösenord 2003 
 
Antal  Procent 

Kontakt med 
medlemmar utan 
lösenord 2003 
 
Antal  Procent

 
 
 
 
Antal  Procent 

Kontakt med 
medlemmar via 
lösenord 2005 

 10 67  38 33  48 37 

Kontakt med 
medlemmar utan 
lösenord 2005 

 5 33  77 67  82 63 

Antal 
Procent 

 15 100 
 12 

 115 100 
 88 

130 100 
100 
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Även om det var en betydligt större andel av specialtidskrifterna som tillämpade 
lösenord  år  2003,  13  procent  mot  fyra  procent  av  populärmagasinen,  så  har 
ökningen till år 2005 varit lika stor mätt i procentenheter som för de mer glassiga 
magasinen. De instrumentella har ökat med 23 procentenheter, från 13 procent till 
36 procent, och de mer glassiga  från 4 procent  till 26 procent av antalet magasin. 
Lösenord  tycks  vara  en metod  för  båda  kategorierna  av magasin  att  knyta  sina 
respektive  prenumeranter  närmare  till  sig  och  därmed  stärka  såväl  service  som 
identitet. 
 
Sökfunktioner på webben 
Sökfunktionen är  i det här sammanhanget en mer utvecklad  funktion än de mer 
tydligt  anvisande  länkarna  som  går  till  speciella,  på  förhand  utpekade 
destinationer. En sökfunktion är valbar, eftersom du själv anger vad du vill söka.  
 
År 2003 var det 40 procent av samtliga magasin som erbjöd den funktionen på sina 
webbsidor. 2005 har den ökat till 57 procent. 
 
 
Tabell 13.  Sökfunktioner på webben, 2003 och 2005. 
 

 Sökfunktioner 2003 
 
Antal  Procent 

Sökfunktioner 
saknas 2003 
Antal  Procent 

 
 
Antal  Procent 

Sökfunktioner 2005  45 88  28 36  73 57 
Sökfunktioner 
saknas 2005 

 6 12  49 64  55 43 

Antal 
Procent 

 51 100 
 40 

 77 100 
 60 

128 100 
100 

 
 
Att funktionen är efterfrågad förstås av det faktum att endast 12 procent, som hade 
sökfunktion på sina sidor 2003 slopat den år 2005, medan 36 procent av dem som 
inte erbjöd funktionen 2003 har infört den år 2005. 
 
Också här  finner vi  en  lika  stor ökning mellan de  två åren oavsett magasinstyp. 
Men,  år  2003  erbjöd  bara  17  procent  av  de  glassiga magasinen  sökfunktionen, 
medan hela 44 procent av de  instrumentella gjorde det vid  samma  tidpunkt. År 
2005 är andelen bland populärmagasinen 35 procent och bland de  instrumentella 
62 procent. 
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Förändringar mellan 2003 och 2005 
Ovanstående  redovisning kan sammanfattas  i ett  stapeldiagram  (diagram 1), där 
skillnaderna mellan de olika tidskriftstyperna och de två undersökningsperioderna 
framgår. 
 
En central fråga är hur de olika magasinen utvecklar sina webbversioner och vilka 
funktioner  de  utvecklar  till  stöd  för  papperstidningen  eller  i  konkurrens  med 
densamma. De flesta av populärmagasinen signalerar tillhörighet och behöver för 
att fylla den funktionen en fysisk exponering. De är tryckta på förstklassigt papper, 
såväl  bilder  som  redigering  är  driven,  de  lever  sitt  eget  liv  som  uttryck  för  en 
livsstil. En livsstil som i den bästa av världar också är läsarens. Huvudprodukten 
är  och  förblir  sannolikt  den  tryckta  produkten. Webbvarianten  kan  stödja  den 
tryckta  tidningen,  men  inte  ta  över  dess  funktonalitet.  Det  innebär  att 
webbversionen för populärmagasinen rimligen utvecklas i en långsammare takt än 
den som gäller för de instrumentella magasinen. Webben är därför inte heller lika 
avancerad och erbjuder inte heller lika många möjligheter och dessa får framförallt 
inte utmana papperstidningens existens. 
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Diagram 1.  Förändringar i de båda magasinssorterna mellan åren 2003 och 2005. 
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Som framgår av staplarna ligger de ”glassiga” populärmagasinen hela tiden under 
de  mer  instrumentellt  inriktade  specialtidskrifterna.  Det  innebär  att  andelen 
magasin  som  utvecklat  respektive  funktion  hela  tiden  är  lägre  än  för  de 
instrumentella magasinen. Det gäller  i  all  synnerhet på områden  som  aktualitet, 
dvs. i vilken utsträckning som den senaste papperstidningens artiklar också finns 
publicerade  i  webbversionen.  Men  också  när  det  gäller  textarkiv,  länkar  och 
sökfunktioner, dvs vägar som bidrar  till att  leda bort  läsaren  från magasinet och 
dess egen identitet. Men det sker trots allt en utveckling även på dessa områden i 
så motto att andelen glassiga magasin som 2005 ger denna service är betydligt fler 
än  2003.  Vi  skulle  kunna  säga  att  specialtidskrifterna  är  trendledare,  utvecklar 
dessa funktioner och att de sprids till en allt större krets av dessa magasin. 
 
Andelen  specialtidskrifter  som  erbjuder  senaste  artikeln  av papperstidningen på 
webben, tillgång till textarkiv, länkar och sökfunktioner ligger avsevärt högre och 
spridningstakten till allt fler magasin är hög, även om vissa takeffekter kan anas. 
 
Prenumerationsmöjlighet  via  webben  och  möjligheten  att  nå  personalen  på 
tidningarna,  kan  betraktas  som  icke  hotande  funktioner  för  papperstidningen, 
snarare utgör de stödjande servicefunktioner. Av diagrammet kan vi också se att 
de  allra  flesta  magasin  idag  erbjuder  dessa  tjänster.  Tävlingar  är  tjänster  som 
samtliga magasin  ligger  lågt med och andelen nya magasin  som utvecklar dessa 
tjänster är marginell. Skälet är sannolikt att de inte är centrala för de instrumentella 
magasinen och därmed finns ingen konkurrerande underhållningstrend som hotar 
de glassiga magasinens motsvarande produkter i pappersvarianten. Kan de senare 
då  bibehålla  tävlingsmomenten  i  pappersprodukten  kan  slaget  inom  denna 
funktionalitet vara vunnet. Möjligheten  att köpa produkter via webben kommer 
sannolikt också  att  följa olika mönster mellan magasinstyperna. Över  tid har  en 
minskning  skett  inom  den  instrumentella  gruppen  av  magasin.  Däremot  har 
andelen populärmagasin som erbjuder dessa tjänster, ökat relativt kraftigt. 
 

Interaktivitetsmöjligheter på nätet 
Det centrala måttet för frågeställningarna kring interaktivitet baseras i det följande 
på ett subjektivt mått ‐ en samlad bedömning av varje magasins webbsajt och vår 
bedömning av dess  interaktivitet. Vi har utnyttjat  tre huvudsakliga variabler  för 
ändamålet: 

 
 En inledande bedömning av om interaktiva funktioner förekommer, 
 bedömning av mängden interaktiva funktioner och 
 bedömning av kvaliteten i de interaktiva funktionerna. 
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Några förtydliganden är på sin plats. Bedömningen av förekomst av interaktivitet 
tar  sin  utgångspunkt  i  kodarens  helhetsbedömning  av  hemsidan.  Måttet  är 
naturligtvis  renodlat  subjektivt  och  inkluderar  såväl  kvalitet  som  kvantitet. Det 
betyder  att  intrycket  baseras  på  förekommande  interaktiva,  synliga  funktioner  i 
kombination med  en bedömning av  funktionernas position på hemsidan. Denna 
bedömning  har  inlett  var  och  en  av  de  129  analyserna  på  temat  interaktivitet. 
Resultatet  var  att  73  procent,  eller  94  av  hemsidorna  kunnat  kodas  som 
innehållande någon form av interaktiva funktioner, se också tabell 14 nedan. Det är 
alltså svårt att göra en hemsida, utan att  i någon mån motsvara våra relativt  lågt 
ställda krav i detta avseende!  
 
Bedömningen  av  ”mängden  interaktiva  funktioner”  baseras  på  hur  vanligt 
förekommande olika typer av interaktiva funktioner var på en given hemsida. I de 
fall  där  exempelvis  chatt med  andra  läsare  eller  redaktionen  varit möjlig, mail 
enkelt  kunnat  skickas  till  redaktionen  och man  kunnat  delta  i  tävlingar,  har  vi 
ansett mängden  interaktiva  funktioner vara hög. En  fjärdedel eller 24 procent av 
101  hemsidor  kunde  kodas  som  relativt  ”interaktiva”.  Det  är  i  sammanhanget 
viktigt att påpeka att vi har betydande  interna bortfall  i denna frekvens‐ och den 
följande  kvalitetsvariabeln.  I  hela  28  fall  har  vi  tvingats  konstatera  att  vi  inte 
lyckats ta ställning till om frekvensen interaktiva funktioner skulle betecknas som 
hög  eller  låg.  En  brist  i  vår metod  kan  tyckas, men  gränsfallen  har  alltså  varit 
mycket svåra att hantera. Vi har medvetet valt en försiktighetsprincip i kodningen. 
Vid tveksamhet, har vi kodat variabeln som ”ej möjlig att besvara”.  
 
Bedömningen av de interaktiva funktionernas ”kvalitet” eller höjd om man så vill, 
har gjorts genom att funktionen helt enkelt har testats. Utfallet har fått avgöra om 
den kunde betecknas som avancerad eller trivial. Det är viktigt att understryka att 
bedömningen  inte har haft normativa utgångspunkter. Ett  exempel på  en  trivial 
interaktiv  funktion  är  möjligheten  att  klicka  på  en  knapp  för  att  beställa  ett 
nyhetsbrev som sedan  levereras per mail. Motsvarande exempel på en avancerad 
interaktiv  funktion skulle vara möjlighet att  ladda upp sin CV, skapa sökprofiler 
och  erhålla  resultat  av  gjorda matchningar.  En  femtedel  eller  20  procent  av  de 
studerade hemsidorna tillhandahöll  interaktiva funktioner som vi sammanhanget 
ansåg vara förhållandevis avancerade. 
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Tabell 14. Interaktivitet: förekomst, hög frekvens och hög kvalitet. 
 

Interaktivitet: Antal 
hemsidor 

Procent Antal 

förekomst 94 73 129 
hög frekvens 24 24 101 
hög kvalitet 21 21 102 

 
 
Av  129  analyserade  tidskriftssajter  uppvisar  tre  fjärdedelar,  någon  form  av 
uppenbar  interaktiv  funktion.  Funktionen  förekommer  relativt  frekvent  i  en 
fjärdedel av de fall som varit möjliga att värdera och med relativt hög kvalitet på 
en  femtedel av 102 bedömda sidor. Det är naturligtvis  inte möjligt att avgöra om 
dessa andelar är höga eller  låga. Däremot kan vi undersöka samma  fördelningar 
med  avseende  på  tidskriftstyp.  I  tabell  15  redovisar  vi  hur  de  tre  måtten  på 
interaktivitet  fördelar sig på de  två huvudtyper av magasin som vi arbetar med, 
populärmagasin och specialtidskrifter.  
 
Interaktiva  funktioner  förekommer  i  högre  grad  i  specialtidskrifternas 
näteditioner.  Frekvensen,  eller  mängden  interaktiva  element  i  de  två 
tidskriftstypernas sajter som har interaktiva element i någon omfattning, förefaller 
vara mer likartad. Däremot har populärmagasinens interaktiva funktioner i större 
utsträckning  kodats  som  avancerade.  Resultaten  kan  möjligen  tolkas  som  att 
populärmagasin, med  huvudsakligen  kommersiella motiv  bakom  sin  utgivning, 
också  har  större  resurser  och  därmed  bättre  förutsättningar  att  investera  i  och 
utnyttja  avancerade  interaktiva  element.  Konklusionen  blir  därmed  att 
populärmagasinen i något mindre utsträckning utnyttjar interaktiva element, men 
när man gör det så förefaller satsningen vara något intensivare.  
 
 
Tabell 15. Interaktivitet: förekomst, hög frekvens och hög kvalitet och magasinstyp. 
 

Interaktivitet: Andel i populär-
tidskrift 

Andel i special-
tidskrift 

Antal 

  
förekomst 52 78 129 
hög frekvens 29 23 101 
hög kvalitet 36 18 102 

 
 
Detta  kan  naturligtvis  vara  en  enkel  resursfråga.  Att  utveckla  interaktivitet  på 
webben får antas vara kostsamt på två olika vis. För det första skall funktionerna 
som  sådana  appliceras  på  webbsajten.  För  det  andra  skall  de  underhållas. 
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Mailfrågor  skall  besvaras,  chattfunktioner  om  inte  underhållas,  så  åtminstone 
administreras etc. Allt sådant kostar tid och pengar. 
 
Förekomsten  av  annonser  på magasinens webbsajter  anknyter  i  någon mån  till 
frågan  om  interaktivitet.  Annonsfrekvensen  kan  också  ge  en  fingervisning  om 
vilka affärsmodeller som utgivarna av webmagasin valde i slutet av 2005. 
 
Fördelningen i tabell 16 visar att annonser, i någon form, förekommer i hälften av 
de  studerade magasinen,  oaktat  segment. När  vi  undersöker  annonserna  något 
närmare,  finner  vi  att  andelen  externa  annonser  faktiskt  är  dubbelt  så  stor,  44 
procent,  i  specialtidskrifterna,  som  motsvarande  andel  i  populärmagasinen,  21 
procent. Omvänt är andelen egenannonser dubbelt så hög i populärmagasinen, 21 
mot nio procent.  
 
 
Tabell 16. Annonser och betaltjänster: förekomst, frekvens och typ och magasinstyp. 
 

Annonser: Andel i populär-
tidskrift 

Andel i special-
tidskrift 

Antal 

  
Förekomst av annonser 48 52 130 
Förekomst av externa annonser 21 44   83 
Förekomst av egna annonser  21   9   83 
Förekomst  av betaltjänster 33 21 118 

 
 
Om  vi  antar  att  de  externa  annonserna  genererar  ett  likviditetsflöde,  skulle  det 
innebära att specialtidskrifternas on  line‐editioner  i något högre grad genererade 
ett  sådant  intäktsflöde.  Samtidigt  förefaller  alltså  satsningen  på  interaktiva 
funktioner  och  särskilt  något  mer  avancerade  sådana,  vara  vanligare  i 
populärmagasinens  sajter.  Den  bild  som  framträder,  genom  innehållsanalysens 
kodraster, är alltså sammansatt.  
 
Ett  tillkommande perspektiv ges när vi undersöker  förekomsten av betaltjänster. 
Av  tabell 16  framgår att en något större andel av de  tidskriftssajter som drivs av 
populärmagasin  också  lanserar  olika  typer  av  betaltjänster.  Möjligen  väljer 
populärmagasinet  att  i högre grad  styra  annonsflödet  till  sin  tryckta  edition och 
utveckla betaltjänsterna på nätet. 
 
Sammanfattningsvis  menar  vi  att  webbsajter  som  är  direkt  kopplade  till 
populärtidningar  i  allmänhet  var  något  mer  påkostade  än  sina 
specialtidningsanknutna motsvarigheter.  I konkreta  termer  innebär detta bl a att 
de interaktiva funktionerna, där sådana förekommer, förefaller vara något fler och 
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något mer påkostade. Detta parallellt med att externa annonser är något mindre 
vanligt  förekommande  i  populärmagasinens  Interneteditioner.  I  någon  mån 
balanseras detta av att populärmagasinen i något högre grad utnyttjar olika typer 
av betaltjänster. 
 
 
Tabell 17 Estetik och magasinstyp. 
 

Betaltjänster och estetik: Andel i populär-
tidskrift 

Andel i special-
tidskrift 

Antal 

Webbtidskriften har ett 
”exklusivt” utseende 42 15 

 
125 

Pappersmagasinet som är 
kopplat till webbtidningen är 
”glossy” 53 10 

 
 

103 
 
 
När  vi  till  denna  bild  lägger  vårt  försök  att  göra  en  ”estetisk”  bedömning  av 
magasinens webbsajter, ser vi att sambanden är ganska tydliga. Tabell 17 visar att 
en  betydligt  större  andel  av  de  sajter  vi  kodat  som  påkostade  eller  ”exklusiva” 
kodats som populärmagasin. Sannolikheten är därtill hög att en godtyckligt vald 
webbtidskrift  kodats  som  ”exklusiv”,  om  den  tryckta  förlagan  också  var  ett 
exklusivt populärmagasin.  
 
Vi  menar  att  något  större  resurser,  vad  gäller  form  och  innehåll,  i  allmänhet 
förefaller  allokeras  till  populärmagasinens  sajter.  Detta  trots  att  den  externa 
annonsandelen förefaller vara något lägre. En möjlig slutsats, mot bakgrund av att 
egenannonseringen  också  tycks  vara  vanligare,  är  att  populärtidningar  i  något 
större  utsträckning  än  specialtidningar  kanaliserar  externa  annonser,  därmed 
annonsintäkter, till sina tryckta editioner.  
 
 

HUR NÄTET HAR UTVECKLATS 
Undersökningens syfte har varit att kartlägga hur utgivare av tidskrifter på papper 
utnyttjar  Internets  möjligheter.  Vi  menar  att  möjligheten  att  kombinera 
papperstidskriftens och nätets egenskaper ger förlagen goda förutsättningar till att 
utveckla den egna verksamheten. Vi återkommer till den frågan längre fram i detta 
avsnitt.  Vi  har  kunnat  jämföra  våra  egna  data med  uppgifter  hämtade  från  en 
studie genomförd 2003. Det ger oss möjligheter att se förändringar över tid. 
 
Inledningsvis  ställde  vi  fyra  frågor.  Vi  ska  nedan  besvara  var  och  en  av  dem 
utifrån de resultat vi redovisat ovan. Den första frågan gällde i vilken omfattning 
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och  funktion magasinens  nätpublicering  har  i  dag  (december  2005)  och  vilken 
omfattning och funktion den kan tänkas få i framtiden.  
 

Omfattning och funktion 
Om vi börjar med  spridningen  av nättidskrifter visar det  sig  att de  flesta  av de 
undersökta  tidskrifterna har någon  form av representation på nätet. Förklaringen 
är sannolikt att de flesta förlag upplever att det är nödvändigt att ha en hemvist på 
nätet. Eftersom man i många fall inte utnyttjar nätets möjligheter, är det uppenbart 
att det är själva närvaron som är viktig. Kanske är det just detta att kunna skriva ut 
en  Internetadress, som  lockar. Det skulle eventuellt av  läsarna kunna  tolkas som 
att  tidskriften  följer  med  i  utvecklingen.  Ett  närliggande  skäl  är  att 
tidskriftsledningen upplever att det är viktigt att ha baskunskaper om och kring 
Internet samt en kort startsträcka, om det skulle visa sig nödvändigt att satsa mer. 
Sådana motiv konstaterades  i ett  tidigt skede av den här utvecklingen  (Hedman, 
1998). Utebliven  satsning  eller  en  satsning med  begränsade  funktioner  på  nätet 
behöver inte bero på ointresse för Internet, utan på att en satsning kostar pengar. 
Investeringar bedöms kanske  som  så  stora  att de  inte kan  finansieras  tillräckligt 
snabbt, i varje fall inte som situationen ser ut för närvarande. 
 
Ambitionsnivån på nätet bland papperstidskrifter varierar alltså högst väsentligt. 
En hypotes skulle kunna vara att det är de stora förlagen som driver på verksam‐
heten och har de största och mest exklusiva hemsidorna för sina nättidskrifter. Så 
fungerar det  inte.Ett  förlag som Allers, som  finns representerade på den svenska 
tidskriftsmarknaden med  ett  antal  skrifter,  finner vi vara mycket  försiktiga  i  sin 
satsning på nätet. Det innebär i praktiken att läsaren på nätet möter en ganska trist 
och meningslös hemsida, om man går in på någon av de vanligaste tidskrifternas 
hemsida.  Den  förefaller  i  första  hand  vara  till  för  mediesäljare  och  den  egna 
personalen. Även en del  information av nyhetskaraktär verkar enbart vara riktad 
mot just den gruppen av läsare. Tidskriften Bra Korsord hade exempelvis 05‐12‐17, 
http://www.annons.allersforlag.se/servlet/GetDoc?meta_id=1045,  under  uppslaget 
”På  gång”  en  tävling  om  ”’Sveriges med  välklädda medierådgivare  2005”. Hur 
intressant  kan  det  vara  för  en  korsordlösare  (‐läsare)?  På  sidan  fanns  också 
rubriken ”Fler nyheter”,  som visar att annonsavdelningen på Allers har varit på 
matlagningskurs hos  en  annan  av Allers  tidskrifter, nämligen Matmagasinet. Det 
illustreras med  ett  antal bilder,  som  säkert är  intressanta  för annonsavdelningen 
och  möjligtvis  deras  förhandlingsparterners,  men  knappast  för  någon  utanför 
dessa  grupper.  Tidigare  nyheter  på  den  platsen  har  handlat  om  ”En  kväll med 
radiokanalen Rix FM” – återigen ett antal fotografier på, gissar man, internt kända 
personer.  Man  undrar  om  Allers  inte  har  någon  annan  intern 
kommunikationsmöjlighet  än  nättidningen.  Vad  som  ytterligare  talar  för  att 
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hemsidan är till för den egna personalen och medierådgivare är att den innehåller 
uppgifter  om  annonsuppgifter,  möjliga  bilagor  och  varuprover,  uppgifter  om 
upplagor, gjorda undersökningar och annan information av liknande karaktär. 
 
Det förefaller vara så att det är specialtidskrifterna, de som riktar sig till en speciell 
målgrupp med specifik  information, som utnyttjar nätets olika funktioner mer än 
andra tidskrifter på nätet. Några av de undersökta nättidskrifterna befinner sig i en 
miljö, där organisationen bakom nättidskriften valt att  satsa mycket på nätet. Vi 
kan  ta  organisationen  Sveriges  Aktiesparares  Riksförbund  som  exempel. 
Organisationen har sammanlagt nio platser på nätet. En är en hemsida  för själva 
organisationen,  http://www.aktiespararna.se,  och  en  är  papperstidningens 
motsvarighet  på  nätet,  http://www.aktiespararna.se/aktiespararen/index.asp. 
Nätversionen  har,  som  flera  andra  tidningar,  en  direkt  koppling  till 
papperstidningen genom att överst på första sidan referera till ”Senaste numret av 
tidningen”. Därefter kan man klicka sig fram för att komma till tidningens artiklar, 
som dock  inte kan  läsas utan medlemskap  i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 
Med undantag av första sidans referenser till seminarier, lunchmöten och liknande 
är  det mesta  av materialet  i  nätversionen  till  för medlemmarna.  Sökfunktionen 
visar artiklars  rubriker, men det är  sedan  inte möjligt att  läsa dem utan att vara 
medlem. Sidan förefaller huvudsakligen vara ett  lockbete för att  jaga medlemmar 
och/eller  prenumeranter  av  papperstidningen.  En  prenumeration  på 
papperstidningen  ger  automatiskt medlemskap  i Aktiespararna  och därmed  full 
tillgång till ovan nämnda tjänster. Nätsidan har få externa,  länkade annonser och 
interaktiviteten är låg. Chatten är förbehållen medlemmar.  
 
Det  borde  vara  så  att  det  finns  ett  samband  mellan  förlagets  satsning  på 
nättidskriften  och  den  lätthet  med  vilken  man  hittar  tidskriften  på  nätet.  Ju 
viktigare  man  anser  tidskriften  vara,  desto  mer  underlättar  man  rimligtvis 
möjligheten  att  nå  den.  Nättidskrifter,  där  man  vid  sökning  hamnar  på  en 
organisations  eller  till  och  med  på  någon  branschorganisation  för  tidskrifters 
hemsida visar klart att det finns ett sådant samband. Den här typen av tidskrifter 
på nätet är tämligen informationsfattiga. Ofta tycks informationen inskränka sig till 
att visa en bild av senaste numret av papperstidningen, redovisa kostnaderna för 
att  annonsera  och/eller  prenumerera  på  papperstidningen,  adresser  till  ägare, 
chefredaktör och liknande. 
 
Under den här punkten har vi valt att redovisa två olika typer av funktioner hos en 
nättidskrift. Det är, för det första, en ren nyttofunktion, nämligen ett textarkiv. En 
person  som  exempelvis  har  för  avsikt  att  bygga  om  sin  bostad  eller  villa  kan 
naturligtvis  lära  sig  mycket  om  tekniker  och  material  om  bostadstidskrifter 
tillhandahåller  textarkiv  med  tidigare  artiklar  om  just  sådana  saker  som 
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läsaren/byggaren  är  intresserad  av. Den  andra  funktionen  är  av underhållnings‐
karaktär.  Det  gäller  nämligen  i  vilken  utsträckning  nättidskriften  innehåller 
tävlingar och insändare. 
 
Vår bedömning är att tillhandahållandet av ett textarkiv är en viktig funktion som 
en nättidskrift kan erbjuda  i dag. Ett sådant arkiv är också en potentiell källa  till 
framtida intäkter. En stor del av nättidskrifterna delar vår uppfattning. Redan 2003 
hade nämligen nästan hälften (48 %) av tidskrifterna på nätet en sådan tjänst. 2005 
hade den ökat till närmare en tredjedel (63 %). Skillnaden mellan populärmagasin 
och specialtidskrifter är stor, 26 procent av de  förra mot 61 procent av de senare 
har textarkiv år 2005. 
 
Tävlingar, debattmöjligheter  eller möjlighet  att  föra  in debattartiklar på  nätet  är 
inte särskilt vanligt förekommande, vare sig 2003 eller två år senare. Det är en dryg 
tredjedel av sajterna som erbjuder tjänster av sådant slag (35 procent 2003 och 39 
procent 2005). Det är framför allt populärmagasinen som ökat sitt engagemang på 
den här punkten.  
 
En  slutsats  är  att  det  är  specialmagasinen  som  i  större  utsträckning  än 
populärmagasinen har  fler  funktioner,  i varje  fall  av nyttokaraktär, på nätet och 
som  därmed  kan  sägas  vara  ledande  när  det  gäller  utvecklingen  av  sådana  på 
nätet. En  annan  slutsats  är  att  allt  fler  funktioner  skapas på nätet. Det  förefaller 
också  vara  så  att  specialtidskrifterna  tycks  leda  populärmagasinen  in  på  nya 
funktioner.  Möjligen  utvecklar  specialtidskrifterna  nyttosidor  och  konsument‐
magasinen  underhållningsdito.  Samband  av  det  slaget  skulle  dock  behöva 
undersökas närmare.  
 

Varumärket i tryck och på nätet 
Den  andra  frågan  gällde  i  vilken  utsträckning  och  på  vilket  sätt  det  finns  en 
koppling mellan magasinens varumärke  i  tryck  och på nätet. Vår undersökning 
visar  att knappt  två  tredjedelar  (63 %)  av nättidskrifterna  innehåller någon  eller 
några  av de  senaste  artiklarna presenterade  i papperstidskriften. Det kan  tyckas 
vara en stor andel, men vi menar att det är en liten andel, eftersom våra krav har 
varit lågt ställda. Vi har nämligen räknat in tidskriften, även om nättidningen bara 
presenterar  en  enda  artikel på  nätet  och  även  om det  skett  enbart  i  form  av  en 
ingress.  Ett  vanligt  beteende  är  att  bara  redovisa  vad  den  senaste  versionen  av 
papperstidskriften  behandlat,  en  slags  innehållsförteckning.  Upplägget  är 
sannolikt tänkt för att locka nätläsaren att köpa eller prenumerera på tidskriften i 
fråga.  
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De  flesta  företrädare  för  tidskrifter  förefaller ha stor  tillit  till den egna  tidskriften 
och uppfattar  att den har  stor  trovärdighet och hög  förankring hos  allmänheten 
och  framför  allt  den  egna  läsargruppen. Det  finns  därför  sannolikt  en  generell 
rädsla hos tidskriftsförlagen för att i alltför stor utsträckning ändra på ett koncept 
som fungerar. Varför satsa mer på nätet än vad man gör, om det inte finns en stor 
och påtaglig efterfrågan? Varför lägga in nya funktioner på nätet, om man inte vet 
om de kommer att fungera på ett positivt sätt? Det sättet att tänka kan vara en del 
av förklaringen till att man är förhållandevis försiktig när det gäller att koppla ihop 
papperstidskriften  med  nätversionen  av  densamma.  Ett  annat  viktigt  skäl  är 
rädslan  för  att  läsaren,  som  sannolikt  i  stor  utsträckning  är  en  läsare  även  av 
pappersversionen, helt ska avstå från att köpa tidskriften. 
 
Vi  kan  konstatera  att  andelen  som  uppvisar  något  av  den  senaste  pappers‐
tidskriftens material  i  nätversionen  har  ökat  sedan motsvarande  studie  gjordes 
2003. Då  låg andelen på knappt hälften  (44 %) av  tidskrifterna. Det skulle kunna 
tas som tecken på att rädslan har minskat något.  
 
Även i det här sammanhanget avviker specialtidskrifterna från populärmagasinen. 
De förra är mer serviceinriktade och ger i större utsträckning än de senare läsarna 
tillgång till artiklar från papperstidskriften.  
 
Vår  generella  uppfattning  är  att  tidskriftsförlagen  har  varit  dåliga  på  att 
marknadsföra  sina  tidskrifter  i de egna medierna  ‐ och eventuella andra kanaler 
inom  koncernen.  Inte  heller  förefaller  man  ha  gjort  avtal  med  konkurrerande 
medier om att samarbeta när det gäller marknadsföring eller andra aktiviteter. De 
stora  förlagen  med  flera  tidskrifter  på  marknaden  borde  kunna  marknadsföra 
varandra, men ännu mer naturligt vore det kanske om andra kanaler inom samma 
koncern  samarbetade med  tidskriften/‐erna  för  att  stärka  varumärket  och  dess 
status. 
 

Referenser till papperstidningen 
Den tredje frågeställningen gällde i vilken omfattning, i vilken form och på vilket 
sätt papperstidskriften och nättidskriften refererar till varandra. Genom att studien 
begränsats till nätet har vi inte möjlighet att, annat än i undantagsfall, uttala oss om 
papperstidskriften i just dessa avseenden. 
 
Vi har redan berört ett område, nämligen i vilken utsträckning papperstidskriftens 
material  ställs  till  nätläsarnas  förfogande.  Det  är  ju  en  form  av  referens.  Ett 
intressant och minst  sagt  förvånande  resultat är att mer än var  tredje nätversion 
inte  har  någon  referens  till  papperstidskriftens  artiklar. Andelen  har  visserligen 
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minskat, men är fortfarande större än vad man kunde förväntat sig. Att informera 
läsaren på nätet om vad som finns i pappersversionen åtminstone i form av korta 
innehållsbeskrivning,  kanske  i  form  av  att  presentera  artiklars  ingresser  eller 
liknande, borde rimligtvis vara det enklaste sättet att väcka uppmärksamhet kring 
vissa  frågor.  Läsare  som  blir  uppmärksammade  går  säkert  vidare  till 
pappersversionen. Även det omvända borde fungera.  
 
En annan referensaspekt är i vilken utsträckning nättidskriftsläsarna ges möjlighet 
att kontakta nättidningens och/eller papperstidningens  redaktion och om det går 
att  prenumerera  på  papperstidningen  via  nätet. Det  rör  sig  således  om  relativt 
enkla kopplingar mellan nättidskriften och pappersversionen av tidskriften i fråga. 
Det visar sig också att nio av tio tidskrifter på nätet har sådana tjänster. Det är en 
klar ökning  från 2003, men,  trots allt, några ganska naturliga  tjänster. Svårare är 
kanske att förklara att det fortfarande finns några nättidskrifter som inte erbjuder 
dessa möjligheter.  
 
Ett  sätt  att  förstärka  kopplingen mellan  pappers‐  och  nätpublikationerna  är  att 
förse dem som betalar för papperstidningen med en kod som gör det möjligt att ta 
del  av  mer,  i  betydelsen  både  mer  omfattande  och  mer  detaljerat,    material  i 
nätversionen.  Inte  heller  denna  möjlighet  utnyttjas  särskilt  frekvent  av 
tidskriftsvärlden. Drygt en tredjedel (35 %) ger sina läsare den chansen. Servicen är 
mer utbredd i specialtidskrifterna än i populärmagasinen. 
 

Intressegrupper på nätet 
Den  fjärde  och  avslutande  frågan  gällde  hur  nätmagasinen  förhåller  sig  till 
tänkbara  intressegrupper,  så  kallade  communities.  Skapar  de  egna  sådana  eller 
försöker de relatera sig till redan befintliga? 
 
Internet möjliggör  för  tidskrifter  att  bygga  andra  typer  av  relationer med  sina 
läsare än vad de kan göra via enbart pappersversionen. Tidskrifter i pappersformat 
kommer vanligtvis ut varje eller varannan vecka, varje månad eller t o m mindre 
frekvent.  Nätet  möjliggör  att  kontakter  mellan  tidskriften  och  läsaren  kan 
upprätthållas  kontinuerligt.  Mellan  varje  tidpunkt  för  utgivning  av  pappers‐
varianten  kan  nätversionen  användas  för  att  hålla  kontakten med  läsaren.  Det 
betyder att denna kan  intensifieras och  fördjupas. Nya  relationer  till  läsaren kan 
skapas och byggas upp. Exempel på  sådana verksamheter kan vara nyhetsbrev, 
möjligheter  för  läsarna  att  fortlöpande  föra  diskussioner med  såväl  redaktionen 
som med  varandra, möjligheter  för  läsarna  att  löpande  kunna  köpa  eller  sälja 
produkter  inom  ett  specifikt  område. Urval  av  relevanta  annonser  och  länkar  i 
nätversionen  bidrar  också  till  att  skapa  en  ökad  ”vi‐känsla”,  liksom  utförliga 
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textarkiv  inom det/de aktuella områden  som  en  tidskrift bevakar.   Det  säger  sig 
självt att läsaren på det sättet får en närmare relation till en viss tidskrift. Han eller 
hon  hinner  heller  inte  intressera  sig  för  andra  tidskrifter,  vilket  annars  skulle 
kunna bli fallet. 
 
Vi har redan konstaterat att  tidskrifterna generellt har blivit mycket bättre att på 
nätet  informera  om  kontaktmöjligheterna med  redaktionen,  både  pappers‐  och 
nätpublikationens om de  skiljer  sig  åt. Det  är dock bara några  få  som verkligen 
uppmanar  till kontakt  . På samma sätt är det  förvånansvärt  få som erbjuder   s k 
chattmöjligheter  mellan  läsare,  dvs  en  möjlighet  för  läsare  att  diskutera  i 
sammanhanget relevanta frågor.  
 
En knapp  tredjedel  (31 %) av nätpublikationerna erbjuder möjligheter att handla 
på nätet. Många av de produkter som bjuds ut har inte någon direkt relevans för 
det/de områden som tidskriften har som sitt/sina. Någon direkt relationsskapande 
uppgift  tycks  köptjänsterna  alltså  inte  ha.  Det  är  vanligare  att  nättidskrifterna 
erbjuder  annonser.  Ungefär  hälften  gör  det.  Det  intressanta  är  att  special‐
tidskrifterna har betydligt fler externa annonser än populärmagasinen. Orsaken vet 
vi inget om. Den kan vara den att de förra lockar till sig annonsörer som förstår att 
de kan  finna  en viss kategori  av människor på  just den  aktuella  sajten. Det kan 
också  vara  så  att  de  senare  väljer  att  försöka  få  sina  annonsörer  till  pappers‐
tidningen.  I  vilket  fall  som  helst  kan  man  undra  över  att  bara  hälften  av 
tidskrifterna på  nätet  har  annonser. Har de  valt  bort  annonser  eller  har de  helt 
enkelt inte fått några? 
 
Det är närmare dubbelt  så många nättidskrifter  (61 %),  som erbjuder  sina  läsare 
länkar  som  erbjuder dem köptjänster. Vi har  inte  studerat de  erbjudna  länkarna 
närmare,  men  uppfattningen  är  att  de  generellt  är  relevanta.  En  intressant 
iakttagelse  i det här  sammanhanget är att ungefär  en  fjärdedel  (28 %)  som hade 
länkar 2003 har slutat med det 2005. Det är svårt att finna en bra förklaring till det. 
Generellt  har  dock  antalet  länkar  ökat  mellan  åren.  Sökmöjligheterna  på 
tidskrifternas  nätsidor  har  också  ökat.  Drygt  hälften  av  nättidskrifter  erbjuder 
sådana tjänster i en eller annan form.  
 
Förutom att nättidningar skulle kunna – på ett helt annat sätt än pappersversionen 
–  skapa  nya  relationer  till  sina  respektive  läsare,  skulle  det  vara  möjligt  för 
tidskriften i fråga att skaffa olika typer av uppgifter om läsaren genom den ökade 
verksamheten  på  tidningens  nätsida  och  med  utökade  interaktiva  tjänster. 
Liknande uppgifter är vanligtvis lite svårare att inhämta genom papperstidningen, 
som  inte  tillåter  samma  typ  av  interaktivitet.  I  vilken  utsträckning  sådant  sker 
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undandrar  sig vår bedömning. En hypotes  är dock  att, om det  sker,  är det  i  en 
mycket begränsad omfattning.  
 
Möjligtvis är också nätpublikationer viktiga  för papperstidskrifter, eftersom man 
där förväntar sig att nå en grupp av människor som är  unga och välutbildade.  
 
 

TIDSKRIFTERNAS AFFÄRSMÖJLIGHETER 
Betalningsviljan på nätet 
Det  tycks  vara  en  allmän  uppfattning  att man  inte  kan  ta  betalt  för  tjänster  på 
Internet. På något sätt har nätet kommit att förknippas med gratisanvändning och 
full tillgänglighet. Det påverkar självfallet tidskrifters möjlighet och intresse för att 
ta  betalt.  Förklaringen  är  delvis  att  substituten  är många.  Både  nyheter,  allmän 
information,  underhållningsmaterial  mm  är  tillgängligt  fritt  på  olika  tidnings‐, 
radio‐ och TV‐företags sajter och andra hemsidor som har anknytning till området. 
Framför allt nyheter är  i dag  tillgängliga  i en  sådan omfattning och  form att det 
inte är möjligt att ta betalt för dem, i varje fall inte de allmänna nyheterna. 
 
Försök har gjorts att  ta betalt, både  för hela  tidningar/tidskrifter och  för delar av 
innehållet. Det  som  i Sverige  i dag  förefaller möjligt att  ta betalt  för är  specifika 
tjänster  på  nätet,  exempelvis  aftonbladet.se:s  plustjänster.  Vissa  europeiska 
tidskrifter  har  försökt  att  ta  betalt  för  av dem  producerat  unikt material  av  typ 
kommentarer  till och analyser av olika  förhållanden  i  samhället. Det är  svårt att 
avgöra i vilken utsträckning dessa har varit framgångsrika eller inte. EU:s utredare 
om  tidskrifters  verksamheter  konstaterar  dock  att många  av  de  tidskrifter  som 
inledningsvis  satsat  på  ett  informationsrikt  innehåll  har  valt  att  ändra  strategi 
huvudsakligen för att kostnaderna har blivit för höga i kombination med att det är 
svårt att få läsarna att betala (DG 2004:80). 
 
Det är möjligt att tidskrifter under en övergångsperiod får räkna med att ta betalt 
för internetsatsningen via papperstidningen. Så är det i dag i stor utsträckning. För 
att  få  tillgång  till  alla  tjänster  på  nätet  måste  man  vara  prenumerant  på 
papperstidningen.  Det  visar  vår  undersökning  med  all  tydlighet.  Nätet  blir 
därmed en konkurrensfaktor. På sikt kan dock det förändras.  
 
Allmänhetens  betalningsvilja  påverkar  självfallet  tidskrifternas  möjligheter  och 
intresse att ta betalt och att utveckla tjänster speciella för nätet. Hade det visat sig 
att  läsarna  var  beredda  att  betala  för  nya  tjänster  på  nätet  hade  vi  säkert  sett 
sådana. Å andra sidan  förefaller  tidskriftförlagen  inte särskilt kreativa, möjligtvis 
undantaget deras förmåga att skapa nya tidskrifter. 
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Ungefär en fjärdedel (23 %) av tidskrifterna har verksamheter på nätet där man tar 
betalt  av  läsarna.  Större  delen  av  dessa  aktiviteter  har  dock  att  göra med  olika 
köperbjudanden. Ofta har dessa inte något med tidskriftens verksamhet i övrigt att 
göra.  Det  är  inte,  som  kanske  förväntas,  specialtidskrifterna  som  i  större 
utsträckning än populärmagasinen erbjuder sådana tjänster, utan tvärtom. 
 

Integrerade tjänster 
Unikt material 
Många  tidskrifter producerar vanligtvis material  inom ett  för dem unikt område. 
Det  kan  gälla  modereportage,  inredningsartiklar,  information  om  spel,  sport‐
evenemang och liknande. I de allra flesta fall skulle en del, sannolikt en ganska stor 
del,  kunna  intressera  andra  medier,  portaler,  varuhussajter  eller  liknande. 
Tidskrifterna  skulle  helt  enkelt  kunna  sälja  delar  av  sin  produktion  till  sådana 
partner, där  avtal  träffas  och där  lämpliga  samarbetsavtal  tecknas. Vi  har  inte  i 
denna studie haft möjlighet att undersöka i vilken utsträckning detta förekommer, 
men  intrycket  är  att  det  inte  förekommer  i  särskilt  stor  utsträckning. Man  kan 
tänka  sig  olika  varianter  av  samarbeten  mellan  varuhuskedjor,  tidskrifter  och 
tidskrifter på nätet, där man gemensamt främjar den egna verksamheten. 
 
Det är  lätt att  fråga sig varför  inte  tidskrifterna skaffar sig en stor  trafik på nätet, 
vilken skulle möjliggöra att man kan ta betalt av andra för att de får länka sig till 
den  egna  tidskriften.  I praktiken  är detta  inte  så  lätt. Det  kräver  ett utbud  som 
tilltalar  en  stor  grupp  av  människor. Många  av  tidskrifterna  är  inriktade  mot 
specifika målgrupper. Det gäller  för dem att  i  första hand att bli stora  inom den 
gruppen, inte generellt.  
 
Vad vi kan notera  är  att det håller på  att utvecklas  ett mönster, där något  stort 
medieföretag/kanal skapar medieprodukter som matchar varandra, exempelvis ett 
populärt  TV‐program  kompletteras  med  en  tidskrift,  som  behandlar  samma 
område  som  TV‐programmet.  Efter  ett  tag  läggs  hela  eller  delar  av  pappers‐
tidskriftens material på nätet. 
 
Man kan också  tänka sig att populära tidskrifter utnyttjar  Internet  för att  framstå 
som  framsynta, kreativa  sajter och utnyttja detta  för att  skapa andra aktiviteter  i 
kompletterande medier.  
 
Effektivare utnyttjande 
Om  tidskrifternas  möjligheter  att  ta  betalt  i  stor  utsträckning  upplevs  vara 
begränsade  till  att  ta  betalt  för  papperstidningen  borde,  enligt  vår  uppfattning, 
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nätet  i större utsträckning än vad som sker  i dag användas  för att marknadsföra 
papperstidningen.  
 
Utvecklingen  tycks  gå  mot  större  grad  av  integration  mellan  olika  medier. 
Medierna kan komplettera varandra. En hypotes är att dagstidningar  i allt större 
utsträckning  kommer  att  satsa  på  magasin  av  olika  slag.  Vi  kan  redan  nu 
konstatera en ökning av antalet magasin som kompletterar dagstidningen framför 
allt  till  helgerna.  Bakgrunden  är  att  dagstidningarnas  (i  pappersform)  upplaga 
kontinerligt  har minskat  de  senaste  15  åren.  Självfallet  varierar  framgången  för 
olika  tidningar.  När  Tidningsstatistiks  uppgifter  om  dagstidningars  upplaga  i 
Sverige kom  i  slutet av  februari 2006 visade det  sig  att Svenska Dagbladet,  som 
vanligtvis inte finns på vinnarlistan, hade ökat sin vardagsupplaga med hela 7 500 
exemplar.  I  en  helsidesannons  som  återfanns  i  tidningen  samma  dag  som 
statistiken presenterades (2006‐02‐24) förklarar man framgången med att tidningen 
har ”...förstärkt dialogen med våra läsare”. De hänvisar här i första hand till att de 
satsat på två nya magasin. Det förstärker vår hypotes att magasin av olika slag har 
blivit ett konkurrensmedel för dagstidningarna. Om man ska spekulera kring olika 
tilläggsmedier  (i  förhållande  till  papperstidningen)  är  det  svårt  att  avgöra  om 
satsningen på nättidningen eller magasin upplevs som mest väsentlig.  
 
Dagens Industri, som har varit en framgångsrik affärstidning, men som på senare 
tid har kunnat notera en något svagare utveckling, satsar sedan hösten 2005 bl a på 
ett  kombinerat  livsstils‐  och  affärsmagasin  för  människor  födda  på  1970‐talet. 
Magasinet har fått namnet Diego. Av logotypen att döma ska det uttydas Dagens 
Industri (DI) och EGO. Om det ska tolkas som att målgruppen är mer egotrippade 
än andra  förtäljer  inte historien. Magasinet ska handla om ”prylar eller hur man 
beter sig i relationer” (MedieNytt från Bonnier AB, november/december 2005). Det 
intressanta  är  att  dagstidningen  Dagens  Industri  tar  hjälp  av  ett  medium  av 
magasinskaraktär  för  att  locka  en  ny  publik  till  affärsområdet. Det  stärker  vår 
hypotes ytterligare. 
 
Självklart kan inte tidskrifter undgå att snegla på vad som händer på mobilsidan. 
Mycket av den framtida informationsverksamheten kommer att ha någon form av 
koppling till den mobila verksamheten. Läsare av tidningar och tidskrifter kommer 
att vilja ha särskild information riktad direkt till sig när detta nu är möjligt. Mobil‐ 
och  kabelnätsoperatörer  letar  idag  efter  innehåll  att  fylla  sina  kanaler med. Kan 
tidskrifter tillhandahålla sådant? På sikt måste de säkert göra det. 
 
Avslutningsvis kan vi  ställa oss  frågan om  Internet  är viktigt  för  tidskrifter. Vår 
bedömning är att Internet är viktigt för de flesta tidskrifters överlevnad. Skälen är 
flera. Ett är att de  flesta  tidskrifter  redan  i dag är  inne på nätet  i  en  eller annan 
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form. De kan av olika skäl inte lämna nätet under nuvarande förhållanden. Deras 
läsare  kräver  sannolikt  en  koppling  till  nätet.  För  att  på  sikt  attrahera  läsare  i 
konkurrens med andra behöver man vara inne på nätet med minst lika omfattande 
innehåll  och  tjänster  som  sina  konkurrenter.  Internet  har  blivit  ett  nödvändigt 
komplement till papperstidskriften. Det gäller framför allt om man vill nå en något 
yngre målgrupp. 
 
Ett annat viktigt skäl är att tidskrifter behöver vara på nätet för att kunna utnyttja 
dess möjligheter  framöver. Det kan exempelvis vara att  ta del av den  förväntade 
ökade  annonsmarknaden  på  Internet.  För  vissa  sajter,  som  sysslar  med 
heminredning,  trädgårdsarbeten,  resor,  etc,  borde  det  närmast  framstå  som  en 
självklarhet att vara på nätet både med innehåll och försäljning. I dag tycks det ske, 
i varje fall i Sverige, i rätt liten omfattning. Tidskriftsförlagen har mycket att göra i 
utvecklandet av nätversionen av sina pappersprodukter. 
 
 

FORTSATT FORSKNING 
Vår  studie  har  fokuserat  på  vissa  frågeställningar.  I  samband  därmed  har 
självfallet  nya  frågor  dykt  upp.  En  av  de mer  övergripande  frågorna  är  varför 
tidskriftsförlagen  satsar  så  lite på nätet? Det  finns många  funktioner och  tjänster 
som skulle kunna utvecklas, men få som utnyttjas. Vad är det som håller förlagen 
tillbaka? Tror man inte på nätets möjligheter? Är investeringarna för stora? Är man 
rädd  för  att  en  utveckling  av  tidskriften  på  nätet  hämmar  papperstidskriftens 
utveckling?  Hur  resonerar  förlagsledningarna  rent  strategiskt  kring  tidskrifts‐
utvecklingen? Har man en målgrupp som man tror inte använder sig av nätet eller 
inte  har  någon  nytta  av  det?  Affärsmöjligheterna  är  stora,  men  tidskrifterna 
generellt försiktiga. Det borde studeras närmare.  
 
I  undersökningen  har  vi  kunnat  konstatera  relativt  stora  skillnader  mellan 
specialtidskrifter och populärmagasin när det gäller satsningar på nätet. Närmare 
studier av olika  typer av  tidskrifters nätsatsningar kanske skulle kunna bidra  till 
att öka tidskrifternas generella intresse för nätet. 
 
Annonseringen  på  nätet  växer  alltmer.  Det  är  nu  det  snabbast  växande 
reklammediet  inte  bara  i  Sverige,  utan  runt  om  i  världen. En  EU‐undersökning 
pekar  på  att  Internetreklamen  inom  något  år  kan  vara  lika  omfattande  som 
tidskriftsreklamen  är  i  dag  och  i  framtiden.  Våra  resultat  pekar  på  att många 
nättidskrifter  inte  alls  kommer  i  åtnjutande  av  några  reklaminvesteringar 
överhuvudtaget eller också har de valt att avstå från reklam på nätsajten, vilket är 
svårt att tro. Hur kommer det sig att en så stor del av nättidskrifterna inte får fler 
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annonser än vad de har? Vad kan man göra för att förbättra situationen? Det borde 
vara  några  viktiga  frågor  för  tidskriftsmarknaden  att  närmare  penetrera  den 
närmaste framtiden.  
 
Vi vet förhållandevis väl hur och i vilken utsträckning människor använder sig av 
olika medier, inkl nätet, t ex vilka är läsarna av tidskrifter på nätet, och tidskrifter? 
Däremot  vet  vi  inte  särskilt mycket  om  hur  läsargrupper  av  papperstidskrifter 
respekt  nättidskrifter  överensstämmer med  varandra  och  vad det  är  för  tjänster 
presumtiva konsumenter skulle vilja ha tillgodosedda via tidskrifter, oavsett form. 
Frågor  av  liknande  slag  för  papperstidningar  respektive  nättidningar  är, 
åtminstone delvis, studerade (Hedman, 2002). Nu är det hög tid att studera frågor 
av liknande karaktär för tidskrifter.  
 
Det  förefaller  vara  så  att  de magasin  vi  studerat  i  denna  undersökning  i  stor 
utsträckning  konsumeras  inte  enbart  för  det  specifika  innehåll  som  de  ger. 
Forskningen  har  visat  att  det  är  kombinationen  av  bra  papper  och  god 
tryckkvalitet  som  ger  intryck  på  läsaren.  Det  är  inte,  i  varje  fall  inte  enbart, 
informationen  eller  kunskapen  som  skapar  efterfrågan.  Det  finns  fortfarande 
osäkerhet kring vilka som är drivkrafterna för de enskilda konsumenterna. Vad är 
det  som  fångar köparen? Det är en  fråga  som behöver  studeras närmare. Är det 
den  status  som  en  dyr,  ”glassig”  tidskrift  kan  tänkas  ge  framlagd  på 
vardagsrumsbordet? Är  det  de  vanligtvis  vackra  bilderna  i magasinen  som  ger 
tillfredsställelse  och  kanske  väcker  kreativiteten  hos  läsaren,  som  avgör  köpet? 
Skapar  möjligtvis  den  här  typen  av  magasin  en  inre  tillfredsställelse  eller  en 
avslappnande känsla hos läsaren? Det här är bara några frågor som vi menar skulle 
behöva undersökas närmare. 
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