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NYHETER 2020 – RAPPORT 3 
Företagsstrategier, reklamutveckling och konsumenternas livsstilar 
 
Börje Alström, Asta Cepaite och Lowe Hedman 
Inst. för informationsteknologi och medier, Mitthögskolan  
 

SAMMANFATTNING 
Denna rapport är en sammanfattning av forsknings- och utvecklingsprojektet ”Nyheter 2020 - 
En studie av hur strategier och utbud möter sin publik och marknad i morgondagens 
medievärld”. Projektet är finansierat av KK-stiftelsen i samarbete med de tre deltagande 
medieföretagen, Sundsvalls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Östersunds Posten. 
Projektet är en fortsättning på en studie, som bedrivits under drygt två år, också med stöd av 
KK-stiftelsen.  
 
Syftet med studien har varit att, utifrån företagens strategival, fokusera på effekterna av den 
inom medievärlden pågående förändringsprocessen. I studien granskas medieföretagens, 
särskilt tidningsföretagens, förutsättningar framöver. Studien har varit uppdelad i tre 
delprojekt, nämligen (1) medieföretags strategival vid förändringar av produktutbudet, (2) 
konsumenternas syn på och anpassning till ny informationsteknik och (3) annonsmarknadens 
förändring och annonsörernas attityder. Data har insamlats via personliga intervjuer, 
telefonintervjuer, deltagande observationer och postenkäter. Undersökningen har genomförts 
under perioden 2003-09-01 till 2004-06-30. Vissa data från den föregående tvåårsperioden 
har använts i detta projekt. Projektet har genomförts inom ramen för Fibre Science and 
Communication Network (FSCN) och nätverket Medievärlden 2020.  
 
Undersökningen visar att tidningarna har en tuff tid framför sig. Konkurrensen på reklam-
marknaden är redan hård och framför allt etermedierna, direktreklamen, gratistidningarna och 
Internet kommer att bjuda ännu större konkurrens om reklaminvesteringarna i framtiden. För 
tidningsföretagen gäller det bl.a. att hitta nya marknader och samarbetspartners. 
 
Läsarna är i stor utsträckning ett troget släkte. Det gäller dock för tidningsföretagen att vara 
observanta på de förändringar i livsstilar, som äger rum. Singelboendet ökar, liksom pend-
lingen till och från arbetsplatser. Det förändrar förutsättningarna för tidningsläsningen. 
Undersökningen pekar på klara skillnader mellan de yngre och äldre läsarna. De yngre, i 
rapporten definierade som de under 36 år, avviker på flera sätt från de äldre. De är mer 
orienterade mot TV, radio, gratistidningar och Internet än de äldre och det slår igenom på 
många olika sätt. Det stärker tidningarna i deras uppfattning att det är nödvändigt att arbeta 
med fler medier än dagstidningar. 
 
De anställda är mer medvetna om de förändringsprocesser som äger rum i dag än vad de var 
för bara några år sedan. Här visar undersökningen dock att det finns ännu mer att göra. I 
rapporten konstateras att tidningsföretagens förmåga att ta till vara kompetens och stimulera 
egna initiativ bland medarbetarna närmast är en överlevnadsfråga. De flesta tror att 
användningen av dagstidningen kommer att minska, medan användningen av Internet kommer 
att öka. Den här synen ger självfallet upphov till en fråga om den samlade uppfattningen 
bland tidningsföretagens medarbetare leder till en självuppfyllande profetia.  
 
Nyckelord: dagstidningar, förändringsprocesser, mediemarknad, mediehus, nya medier.  
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KAPITEL 1.   

PROJEKTET NYHETER 2020 
Börje Alström & Lowe Hedman 
 
Detta avsnitt utgör en kort beskrivning och introduktion till forsknings- och utvecklings-
projektet ”Nyheter 2020 - En studie av hur strategier och utbud möter sin publik och marknad 
i morgondagens medievärld”.  
 

INLEDNING  
Föreliggande projekt är en fortsättning på ett forskningsprojekt som bedrivits under drygt två 
år. Underrubriken för det då aktuella projektet var "En studie av strategier, utbud och 
redaktionella processer i morgondagens nyhetsproduktion" (se Alström & Hedman, 2002a, 
2002b och 2003). Som den uppmärksamme läsaren redan har noterat, har vi nu valt att något 
omformulera denna. Vi tycker oss ha penetrerat de aktuella frågorna, om inte fullt ut, så i 
varje fall tillräckligt för att kunna gå vidare och beröra andra områden och aktörer, i första 
hand konsumenterna och annonsörerna - båda viktiga intressenter och finansiärer. När vi nu 
gör det konstaterar vi att den då aktuella projektbeskrivningen i många avseenden är fullt 
adekvat för det nya projektet, men att tempus i en del fall måste ändras. En del saker, som vi 
för tre år sedan hävdade skulle inträffa har nämligen redan inträffat, dock inte allt och inte 
heller riktigt på det sättet som vi trodde. Så är det självfallet med all forskning som berör 
framtidsfrågor. 
 
Vi hävdade exempelvis att i den framtida mediemiljön skulle nyhetsinformation komma att 
förmedlas över ett stort antal parallella distributionskanaler. Den aktuella informationen 
skulle komma att distribueras på konsumenternas villkor i enlighet med de enskilda 
mottagarnas aktuella behov, önskemål och möjligheter på papper, via radio, i tv, på 
mobiltelefon, via Internet, på fickdator samt på helt nya typer av utrustning och 
informationsbärare. Vidare att nyheter skulle komma att presenteras som text, bild, audio, 
video, och i olika kombinationer av dessa. Informationen skulle komma att förselekteras 
enligt användarprofil, interaktivt vald, eller massdistribuerad. En del av detta har skett. Flera 
av de företag, som vi hade med i vår första undersökning, arbetar i dag med 
flerkanalpublicering, om än i begränsad utsträckning, och har utvecklat detta under den 
aktuella forskningsperioden. Vi kan dock inte alltid hävda att det har skett utifrån 
konsumenternas villkor och efter de enskilda mottagarnas behov och möjligheter. Det är lite 
grann det den fortsatta studien skall ge klarhet i. 
 
Oberoende av distributionssätt, informationstyp och databärare visar det sig att det kvalifi-
cerade redaktionella insamlandet, bedömningen av materialet, urvalet, sammanställandet, 
bearbetningen och gestaltningen av nyhetsinformationen är centrala och nödvändiga 
uppgifter. En kompetent journalistkår och ansvarskännande nyhetsredaktioner krävs även i 
framtiden för att analysera och bearbeta det ständigt växande flödet av nyhetsinformation. 
Verksamheten tjänar, mer än kanske tidigare, som en garant för kvalitet och trovärdighet. 
 
Nyhetsredaktionernas teknik, arbetsmetoder och arbetsuppgifter håller dock på att förändras 
radikalt, exempelvis arbetar man och kommer man att samtidigt arbeta med många digitala 
datatyper: text, bild, audio, video, etc. Därutöver skjuts beslutet om den slutliga distributions-
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formen längre fram i företagens produktionsprocess och redaktionen måste kunna arbeta med 
nyhetsmaterial utan att initialt veta om detta ska presenteras i tryck, i radio, på Internet eller i 
tv. Nyheterna måste sannolikt produceras för en multimedial databas, ur vilken de lätt kan 
hämtas och gestaltas för olika distributionsformer, i stor utsträckning även interaktiva. 
Nyhetsarbetet kan också organiseras i alternativa modeller, som exempelvis virtuella 
redaktioner. 
 
Förändringsprocessen tvingar medieföretagen att forma nya strategier för sin verksamhet, 
utveckla nya produktutbud samt skapa nya organisationer och produktionssystem. De 
strategier, som företagen väljer, blir avgörande för företagens distributionsbeslut, företagens 
ekonomiska utveckling och framtida organisation. Inte minst medför frågan om den framtida 
organisationen stora kulturella och intellektuella utmaningar för företagen. 
 
Medieföretagen är till stor del sprungna ur tidningsföretag, dvs. företag som baserat sin 
verksamhet på den publicistiska etiken och traditionen, organiserats efter den tydliga 
bodelningen mellan redaktionellt utbud och kommersiell verksamhet och vars slutprodukt 
varit tidningen. De nya medieföretagen, som integrerar tidningen med de nya medieformerna 
och distribuerar sina budskap via Internet och andra kanaler, ställs inför stora utmaningar, 
exempelvis allianser med medieföretag och andra företag. Dessa företags uppgift förändras 
radikalt från i huvudsak produktion till service. Den nya inriktningen innebär att företagen 
bygger länkar och därigenom tillhandahåller verktyg för kommunikation kunder emellan, dvs. 
en mer renodlad servicefunktion. Möjligen får också publiken en ny roll. Mer som aktiv 
partner än passiv mottagare av information. 
 
I dagsläget är det osäkert vilken inriktning det framtida medieutbudet tar. De ledande 
medieföretagen verkar välja olika strategier och organisationsformer inför framtiden och den 
enda förenande faktorn är att de alla fattar beslut på mycket osäker faktagrund och under stor 
tidspress. Osäkerheten förstärks av att nya aktörer kommer in på mediemarknaden. Samtidigt 
visar det sig att vår kunskap om hur den traditionella publiken och andra intressenter, framför 
allt annonsörerna, reagerar på de nya aktörernas utspel och utbud, är mycket begränsad. 
 

UNDERSÖKNINGENS SYFTE 
Målsättningen med detta uppföljande projektet är att med utgångspunkt i företagens 
strategival, fokusera på effekterna av den, i dagsläget, pågående förändringsprocessen när det 
gäller förutsättningarna för medieföretagens verksamhet. I denna studie är det framför allt 
medieföretagens alltmer renodlade inriktning på service och kommunikation, konsumenternas 
attityder och beteenden samt den viktiga annonsmarknadens krafter, som beskrivs och 
analyseras. Projektet är ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt. De mer konkreta 
frågeställningarna redovisas under vart och ett av de nedanstående delprojekten. 
 

DELPROJEKT 1: MEDIEFÖRETAGS STRATEGIVAL VID FÖRÄNDRINGAR AV 
PRODUKTUTBUDET 
Syftet med detta delprojekt är att fortsatt följa den eller de strategier, som ett medieföretag 
använder sig av i valet mellan sin huvudprodukt, dagstidningen, och de olika komplement-
produkter som företaget ger ut eller kan komma att ge ut.  
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Avsikten är att följa hur företagen reagerar på innovationer inom det egna området och att 
studera hur de ställer sig till den information och kunskap som studierna av konsumenterna 
och annonsörerna ger upphov till (se delprojekt 2). I den första studien var det 
företagsledningens hanterande av förändringsfrågor, som visade sig mycket viktigt och 
viktigare än många andra, till synes väsentliga, fenomen. Det finns anledning att följa upp 
detta och bland annat studera om och hur medieföretagen själva förvaltar och initierar 
förändringar av olika slag.   
 
Exempel på mätbara mål är; 
- att konkretisera de omvärldsfaktorer - och interna redaktionella faktorer - som skapar 

förändringar av  etablerade produkter samt påverkar valet av nya redaktionella produkter,  
- att redovisa ledningens flexibilitet gentemot de planer som företagsledningen på ett 

tidigare stadium har tagit ställning till. Hur prioriterar företagen och vad har 
prioriteringarna för resultat? 

 

DELPROJEKT 2: KONSUMENTERNAS SYN PÅ OCH ANPASSNING TILL NY 
INFORMATIONSTEKNIK 
Syftet med projektet är att studera medieföretagens kunskap om konsumenternas vanor, 
attityder, förändringstendenser när det gäller medieanvändning samt förståelse av samband 
mellan medieanvändning och sociala faktorer kan vara avgörande för 
informationsutformningen och val av distributionsformer. Mycket talar för att konsumenterna 
är den flaskhals genom vilken många innovationer på medieområdet inte kommer. Såväl 
studier av attityder och värderingar som faktiska beteenden säger oss att så är fallet. Vad vi 
skulle behöva kunskap om är vilka faktorer som är avgörande för hur publiken förhåller sig 
till de av företagen implementerade innovationerna på området. 
 
Exempel på mätbara mål är; 
- att beskriva vilka de psykologiska och sociala faktorer är som driver (eller hindrar) 

förändringar i medieanvändning, 
- att beskriva på vilket sätt medieteknologiska förändringar tar sig uttryck i 

mediekonsumenternas beteende, exempelvis geografisk flexibilitet, mättnadsprocesser, 
kunskapsklyftor. 

 

DELPROJEKT 3: ANNONSMARKNADENS FÖRÄNDRING OCH 
ANNONSÖRERNAS ATTITYDER 
Annonsmarknaden förändras i flera olika avseenden. En faktor i sammanhanget är 
detaljhandelns förändring. Flera kedjebildningar innebär färre lokalt/regionalt verksamma 
företag, vilket påverkar valet av annonsmedier. Besluten om vilka medier som skall komma 
ifråga fattas inte längre på lokal/regional nivå. Risken ökar att medier på denna nivå inte i 
samma utsträckning som tidigare kommer i fråga när det gäller reklaminvesteringar. Generellt 
förefaller det - om man studerar de senaste årens reklaminvesteringar - som om de 
traditionella medierna, prenumererade dagstidningar, radio, television, bio, får stå tillbaka 
något för "nya" medier som gratistidningar, direktreklam m.m. Parallellt tycks det ske en 
anpassning av de svenska mediereglerna till europeiska förhållanden, t.ex. när det gäller 
möjligheterna att visa reklam i TV inne i själva programmen. Den här utvecklingen gör det 
nödvändigt för svensk medieforskning och för de medier som i stor utsträckning är beroende 
av intäkter från annonsförsäljning att närmare penetrera dessa frågeställningar. 
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Exempel på mätbara mål är; 
- att beskriva hur det lokala näringslivet ser på reklaminvesteringarna. I vilken utsträckning 

har beslutet om lokala satsningar flyttats till andra beslutsnivåer inom de företag som 
köper reklam och på vilket sätt, om något, har detta haft någon betydelse för det lokala 
företagets val av reklaminvestering? Hur resonerar och agerar medieföretagen för att möta 
dessa förändrade marknadsföringsmönster från reklamköparna? 

 

METOD 
I samtliga delprojekt har flera tekniker använts. Data har insamlats via postenkäter, personliga 
intervjuer och deltagande observationer. Undersökningen har krävt ett nära samarbete med de 
inblandade företagen. Inom flera delområden har information inhämtas inom ramen för det 
förra projektet. 
 
Data i annonsörsstudien har insamlats dels bland konsumenter på två geografiskt avgränsade 
områden (Östersunds och Örnsköldsviks kommuner) dels genom ett 80-tal intervjuer med 
nyckelpersoner bland några större reklamköpare i Östersunds kommun. 
 
När det gäller mer generell statistik har vi litat till uppgifter redan insamlade av ett eller flera 
undersökningsinstitut och bearbetat dessa på ett för oss relevant sätt.  
 

DELTAGANDE FÖRETAG 
De företag som har deltagit i studien är Sundsvalls Tidning (ST), Örnsköldsviks Allehanda 
(ÖA) och Östersunds Posten (ÖP). 
 

FORSKNINGSORGANISATION 
Forsknings- och utvecklingsprojektet genomförs inom ramen för Fibre Science and 
Communication Network (FSCN) och nätverket Medievärlden 2020. Nätverkets syfte är att 
på olika sätt initiera forsknings- och utvecklingsprojekt kring framtidens medier samt genom 
seminarier och publicering stimulera till en ökad debatt kring medieutvecklingen. 
 
Huvudansvarig för projektet Nyhetsvärlden 2020 har varit Börje Alström, som tillsammans 
med Lowe Hedman och Mikael Gulliksson har arbetat direkt med forsknings- och 
utvecklingsfrågor i anslutning till projektet. För de tre delmomenten gäller att de är tänkta 
som delar i avhandlings- och magisterarbeten. Inledningsvis är Asta Cepaite, doktorand vid  
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, ansluten till projektet, liksom magisterstudenterna 
David Högnelid och Andreas Ohlsjö. Samtliga är verksamma vid Mitthögskolan, Sundsvall 
 

TIDSPLAN 
Projektet har omfattat totalt 10 månader, från 2003-09-01 till 2004-06-30. 
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KAPITEL 2.  

ETT MEDIEFÖRETAGS FÖRUTSÄTTNINGAR  
Börje Alström & Lowe Hedman 
 
Medieföretagen befinner sig för närvarande i ett skede av snabb omvandling. Inte minst 
tidningsföretagen känner av de nya marknadsvillkoren. En krympande andel av den så kallade 
reklamkakan (se kapitel 3) tillfaller idag de tryckta medierna. Distributionskostnaderna stiger 
och inte minst de glest befolkade distributionsledens kostnader ökar till följd av både 
utflyttning och postens försämrade service.  
 
Under det senaste decenniet har tidningsföretagen tillvaratagit en stor del av den 
rationaliseringspotential som funnits genom introduktion av ny teknik, samverkan med andra 
företag och krympande redaktioner. Framtida rationaliseringar ligger i ytterligare samverkan 
(Alström & Nord, 2003), inom samtliga sektorer inom tidningsproduktionen och 
begränsningar av distributionsområde eller periodicitet. 
  
Tidningarnas affärsidé är nyhetsproduktion och en längre driven rationalisering och sam-
verkan inom det redaktionella området kan mycket snart reducera den lokala prägeln till 
förmån för en mer regionaliserad variant av en nationellt producerad dagstidning (Noam, 
2004,  Albarran & Mierzejewska, 2004, Maguire, 2004).  
 
Dagstidningarnas tidigare monopolliknande marknadssits har således förändrats, inte minst 
genom den reklam i etermedierna som introducerades på den svenska markanden under 1900-
talets sista decennium. Den tidigare relativt trygga marknadspositionen utsattes för starkt 
kommersiellt tryck samtidigt som Internet etablerades, vilket av många kom att upplevas som 
ett ytterligare potentiellt hot mot tidningsföretagen. Till detta skall dessutom läggas den 
konjunkturnedgång som genomlevts de senaste åren och som i sig dragit ner annonsvolymen. 
Tidningsbranschen har således på kort tid mött såväl strukturella som konjunkturella 
förändringar av en omfattning som man tidigare varit förskonad från. 
 
Dagens dagstidningsföretag måste således tillgripa nya affärsstrategier för sin överlevnad. De 
måste gå från att ha varit ensamvargar till att bli samarbetspartners, dock fortfarande med den 
lokala prägeln som främsta varumärke. En omvandlingsprocess som ställer såväl ledning som 
medarbetare på svåra prov, inte minst mentalt. 
 
Vad som antytts ovan är att det ständigt och jämnt sker förändringar i företagens omvärld – 
förändringar som företagen måste reagera på. I en intervju i Exame Magazine (Standke, 1997) 
hävdar Michael Porter – en av de främsta forskarna på området affärsstrategier – att sådana 
reaktioner måste ske snabbt. Konkurrensfördelar kan, menar han, snabbt omvandlas till 
nackdelar. Porters utgångspunkt är således att företagen måste vara mycket flexibla och 
reagera spontant på marknadsförändringar. Man kan i det arbetet skilja mellan operationell 
effektivitet och strategiskt tänkande. Det förra är något som de flesta företag förväntas ägna 
sig åt i det vardagliga arbetet. Det strategiska tänkandet upplevs kanske inte riktigt lika 
påtagligt och nära. Därför utgör det kanske inte heller ett normalt inslag i företagsledningars 
vardag (Hvitfelt & Nygren, 2004).  
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Den innovativa process som företagen står inför kräver förståelse för denna av samtliga 
anställda. De anställda måste således känna till företagets mål och strategier, de måste ha den 
kunskap som underlättar förståelsen av strategierna och de måste ha rätten att självständigt, 
utifrån detta, agera i enlighet med uppsatta mål. Inte minst i kunskapsföretag som 
dagspressföretag är detta centralt för omvandlingsprocessen. 
 
Av tradition har dagspressföretagen hittills inte avsatt några större belopp för forskning och 
utveckling. Deras marknadsposition och avkastning har knappast utgjort starka incitament för 
detta. Idag är läget ett annat. 
 
När Svenska Tidningsutgivarföreningen (Florén m.fl. 1997) gav KAIROS Future AB i 
uppdrag att göra en scenariostudie för tidningsbranschen till 2005 var det framförallt den 
snabba utvecklingen inom informationsteknologin som var i fokus för tidningsutgivarnas 
farhågor. Utgångspunkten var tidningarnas starka och svaga sidor samt de hot och möjligheter 
som väntade papperstidningen. Utredningen sammanfattade sin syn på de framtida 
utvecklingslinjerna i fyra scenarios. 
 
 
Modell 1.  Kairos scenarios för 2005. 
 

Vänta och se Cyberworld 2000

Business-as-usual High Tech Production

Stark efterfrågan på digitala tjänster

Tidningarna Tidningarna
IT-konservativa IT- aktiva

Svag efterfrågan på digitala tjänster

Vänta och se Cyberworld 2000

Business-as-usual High Tech Production

Stark efterfrågan på digitala tjänster

Tidningarna Tidningarna
IT-konservativa IT- aktiva

Svag efterfrågan på digitala tjänster  
 
I ”Vänta och se”-alternativet accepterar konsumenterna den nya tekniken, men tidnings-
företagen väljer att vara skeptiska och vi får en efterfrågan på digitalt innehåll som 
tidningarna inte fyller. 
 
I ”Cyberworld”-alternativet är konsumenter och tidningsföretag lika snabba på att ta till sig 
den nya teknologin och utnyttja den senaste tekniken. De nya hinder som dyker upp löser man 
snabbt under resans gång. 
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I ”Business-as-usual”-alternativet är konservatismen kring tidningsproduktionen stark. Såväl 
konsumenter som tidningsmakare ser med skepsis på nymodigheterna - man vet vad man har 
men inte vad man får. 
 
I ”High-Tech Production”-alternativet är konsumenterna obenägna att ta till sig ny teknik för 
underhållning, nyheter m.m. Papperstidningen är mediet för nyheter och tidningsföretagen 
utnyttjar alla möjligheter för att effektivisera produktionen av papperstidningen. 
 
Idag står vi på tröskeln till scenarioåret 2005 och kan delvis utvärdera Kairos bild. Och vi kan 
konstatera att utvecklingen blivit en slags mix av de scenariobilder som presenterades 1997. 
Utvecklingen går sällan så fort som man förväntar sig. Den mänskliga trögheten mot 
förändringar är en stark garanti för detta. 
 
Den svenska dagspressen kan nog närmast placeras i ”Vänta och se”-scenariot. Man har 
noterat Internetutvecklingen, men inte mött den fullt ut förrän utvecklingen runnit förbi 
tidningarnas intäktsmodeller (Christensen, 1997). Man har gjort satsningar på webbtidningar, 
men satsningarna har på de flesta håll hittills mer varit av bevakande än aggressiv karaktär. I 
en krympande ekonomi har webbsatsningarna i många fall fått stå tillbaka till förmån för den 
tryckta tidningen.  
 
Så hur ser då det framtida scenariot ut? Vilka parametrar kommer att vara avgörande för 
utformningen av morgondagens scenarios? 
 
Den nya teknologin är här för att stanna. Internet har i Sverige en penetration på över 73 
procent bland användare i åldern 9-79 år i hemmen en genomsnittlig dag (Mediebarometern, 
2004) och utvecklingen i Sydostasien har gått ännu längre. I länder som Sydkorea och Taiwan 
ser ungdomarna på TV via datorn och Internet-diskussionen om ”lay-back or lean forward” 
har redan fått sitt svar i morgondagens population (Park & Byoung, 2004, Yiu-li Liu, 2004). 
 
I framtida scenarios torde efterfrågan på digitala tjänster som parameter därför kunna 
uteslutas. Den har redan etablerats. Men frågan om tidningsföretagens IT-konservatism kontra 
aktivitet torde fortfarande vara väsentlig. Men då främst som en fråga om hur och hur snabbt 
man som tidningsföretag skall engagera sig. Vi menar att tidningsföretagens överlevnad står 
och faller med hur man möter efterfrågan på digitala tjänster i vidaste mening. Och då blir det 
centralt att titta på hur tidningsföretagen implementerar sin strategi och hur man ser på och 
utvecklar sin personal för att reducera destruktivt motstånd och för att förhindra ett ”Vänta 
och se”-beteende. 
 
I den kommande redovisningen följer vi en modell som beaktar såväl produkten som de 
externa och interna faktorer, vilka vi menar kan vara avgörande för tidningsföretagets sätt att 
möta den framtida marknaden. 
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Modell 2. Modell för externa och interna faktorers betydelse för produktutveckling 
 

Hoten mot medieföretagen

Vikten av morgontidningsläsning

Inställning till innovationer
Förändrade medieanvändningen

Internkommunikation

Produkten

Hoten mot medieföretagen

Vikten av morgontidningsläsning

Inställning till innovationer
Förändrade medieanvändningen

Internkommunikation

Produkten

 
 
Modell 2 vill åskådliggöra de externa faktorernas, ”Hoten mot medieföretagen” och ”Vikten 
av morgontidningsläsning”, betydelse som kontext för de interna faktorerna och produktens 
utveckling. Det är sannolikt mot bakgrund av den hotbild som det enskilda tidningsföretaget 
lever med och den bild av konsumentens syn på hur viktig morgontidningen är för 
honom/henne, som företaget kontextuellt kan lägga upp sin strategi. I arbetet med de interna 
faktorerna, som då främst omfattar medarbetarnas egen syn på den förändrade 
medieanvändningen, deras innovationsbenägenhet och företagets internkommunikation, kan 
strategin finslipas och kommuniceras för att sedan omsättas i en produkt vars syfte och mål 
förefaller rimligt sett i den givna kontexten. 
 
Så låt oss starta med de externa faktorerna. 
 

EXTERNA FAKTORER 
Hoten mot medieföretagen 

Personalens syn på hoten mot företagen 
Att personalen har kunskaper och kännedom om mål och visioner är avgörande för det sätt på 
vilket de senare kan agera som medarbetare. Ett kunnigt och självständigt agerande från 
personalens sida ger företaget handlingskraft. Hoten mot medieföretagen i dagens läge är 
främst de lägre intäkterna och då i första hand annonsintäkterna. 
 
För att mäta medarbetarnas inställning till en uppsättning hot har följande fråga ställts: ”Det 
talas om hot mot de etablerade medierna. Vi vill att du tar ställning till ett antal påståenden”. 
Påståendena återges i komprimerad form i tabell 1 nedan. De femton påståendena kan 
grupperas i fyra huvudsakliga undergrupper: 
 

A. Kultur och personal 
B. Teknik och distribution 
C. Annonsmarknaden 
D. Mediepolitiken 

 
I redovisningen av resultaten av de 15 påståendena har vi valt att redovisa svaren som 
balansmått. I den fyrgradiga svarsskalan har vi tagit bort de två mittersta alternativen och 
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balansmåttet utgör således skillnaden mellan det mest positiva instämmandet och det mest 
negativa. Balansmåttet kan såldes variera från + 100 till minus 100. Positiva balansvärden 
innebär instämmande i påståendet, negativa det motsatta. 
 
Personalen på ST lägger en mindre del av hoten mot företaget externt än vad som är fallet vid 
de övriga tidningsföretagen, som finns i sammanställningen i tabell 1. Man tillskriver inte de 
yttre hoten samma höga tilltro som personalen vid ÖP och ÖA gjorde 2001. Måhända är det 
en fråga om utveckling över tid, eftersom också HD: s personal förlägger en mindre del av 
hoten externt. 
 
I samtliga faktorer som handlar om personal och kultur svarar ST:s personal på ett sätt som 
tillskriver dem själva ett större inflytande över hotbilden än vad som är fallet vid övriga 
företag. 
 
Däremot är ST:s personal mindre positiv till teknikens inverkan på nyhetsinnehåll och mot 
företaget som helhet än vad som var fallet vid de övriga företagen. Samtidigt måste sägas att 
inget av företagen kan sägas vara negativt inställda till teknikutvecklingen. Det handlar mer 
om grader av entusiasm. ST:s personal förefaller också minst oroad av den framtida 
distributionen, något som i bästa fall kan sammanhänga med deras eget spridningsområdes 
utseende. 
 
ST:s personal tar, i likhet med de andra företagens personal, i stor utsträckning avstånd från 
påståendet att den lokala annonsmarknaden skulle vara viktigare än den lokala läsar-
marknaden. Likaså förnekar samtliga företags anställda å det kraftigaste att eftertexten gör sig 
bäst i elektroniska medier. Detta trots att utvecklingen under senare år talar för en omfattande 
överflyttning av eftertext till webbsidor. I kontrast till detta står de anställdas uppfattning om 
att dagspressen i framtiden kommer att få en allt mindre del av reklamkakan. Här finns 
således en spänning mellan kunskapen om den generella inriktningen av reklammarknaden 
och det egna mediets fördelar. 
 
Mediepolitiska ingrepp tycks däremot synnerligen perifera utifrån en pressynvinkel. Det 
stämmer väl med våra tidigare resultat (Alström & Hedman, 2002a). 
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Tabell 1. Inställningen till olika hot (balansmått).1 
 
 ST ÖP* ÖA* HD** 
 
Kultur och personal: 

- Hoten mot medieföretagen - 5 + 42 + 32 + 6 
kommer utifrån  

- Hoten mot medieföretagen - 10 - 28 - 48 - 26 
kommer inifrån 

- Man kan inte göra  0 - 20 + 33 0 
morgondagens medier med  
dagens åldrande redaktioner 

- Företagens främsta tillgång + 80 + 95 + 94 + 71 
är dess personal 

- Bristen på förändringsvilja är - 15 + 31 + 38 + 14 
företagens största hot 

 
Teknik och distribution: 

- Den digitala tekniken  - 20 - 73 - 37 - 50 
inverkar negativt på nyhetsinnehållet 

- Distributionen är mediernas - 30 + 22 - 13 - 2 
största problem i framtiden 

- Ny teknik är ett stort hot mot företagen - 20 - 58 - 33 - 46 
 
Annonsmarknaden: 

- Den lokala annonsmarknaden är - 40 - 53 - 46 - 20 
viktigare än den lokala läsarmarknaden 

- Eftertextannonser gör sig bäst - 50 - 66 - 59 - 44 
i elektroniska medier 

- Dagspressen kommer också i framtiden + 30 + 35 + 18 + 15 
 att få en minskad del av reklamkakan 

 
Mediepolitiken: 

- Mediepolitiken kan bara  - 15 - 17 + 29 - 2 
marginellt påverka medieutvecklingen 

- Medierna styr sig själva oavsett - 37 - 25 - 13 - 9 
politiska beslut 

- Varumärket är mediets främsta tillgång + 10 + 31 + 38 + 26 
 
*Siffrorna avser mätningen 2001. ** Siffrorna avser mätningen 2002. 
 
 
De frågor som riktades till medarbetare vid ÖA och ÖP var desamma, men skalan hade en 
annan utformning, varför vi väljer att bara i begränsad mening jämföra där utslaget är kraftigt. 
På ÖP och ÖA menar personalen i första hand att hoten kommer utifrån och i betydligt lägre 
grad inifrån företagen själva. Inte heller på dessa företag ses tekniken som ett hot. Men för 
tidningar i glesbygd är distributionen en stark källa till oro. Medarbetarna på HD, ÖA och ÖP 
delar värderingen att läsarmarknaden är betydligt viktigare än annonsmarknaden. Trots att 
tidningarna förlorat stora delar av sin eftertext är det få av de anställda på ÖA och ÖP som är 
beredda att hissa en varningens flagg för utvecklingen. Ett år senare är HD: s personal mer 
oroade, även om tilltron till det egna mediets överlägsenhet fortfarande är stark. En majoritet 
av medarbetarna på ÖA och ÖP tror, liksom HD: s medarbetare, på en dystrare 
reklamutveckling för dagspressen. 
                                                 
1 I flera av de följande tabellerna redovisas även resultat från en studie av Helsingsborgs Dagblad gjord 2001 
respektive 2002 (se vidare Alström & Nord, 2003). 
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Vikten av morgontidningsläsning 

Dagstidningen har länge utgjort ett slags kommunikativt kitt i det lokala samtalet. Många 
studier har pekat på den vikt som den lokala pressen har för medborgarnas förmåga att 
orientera sig i vardagen (Hadenius & Weibull, 1999). För att mäta vikten av 
morgontidningsläsning har vi använt delar av ett index som ursprungligen är hämtat från 
School of Public Communication, Syracuse University. Skalan har utvecklats av Maxwell Mc 
Combs och Paula Poindexter. Utgångspunkten för skalan är att det finns en grundläggande 
attityd av att hålla sig informerad om vad som händer ett slags ”Civic attitude” (Weibull 
1983). Skalan har bland annat använts i en studie i Medelpad 1981 (Alström, 1981). 
 
I tabell 2 jämförs ST-personalens värdering av vikten av morgontidningsläsning med två 
andra studier. Dessa studier omfattar visserligen medborgare, men just därför kan det vara av 
vikt att jämföra de olika gruppernas värdering av mediernas betydelse i samhället. De studier 
som används är dels den omnämnda Medelpadsstudien från 1981 (Alström, 1981) och den 
enkät som gavs till medborgare i Örnsköldsviks, Östersunds och Krokoms kommuner 2001 
inom ramen för projektet Nyheter 2020 (Alström & Hedman, 2002b). 
 
Genomgående gäller att personalen värderar tidningens roll som mer betydelsefull än vad 
medborgarna gör. Särskilt tydligt är detta när det gäller förväntningarna på att man skall ha 
läst tidningen och att tidningen är relativt billig jämfört med vad man får ut av den. Inte precis 
förvånande synpunkter, eftersom man har anledning att förvänta sig att de som professionellt 
arbetar med en tidning skall vara bättre uppdaterade på produkten och samtidigt också tycka 
att den är mer prisvärd. Det senare kan dock vara ett observandum för tidningsföretagen i den 
händelse att avståndet mellan producenters och konsumenters priskänslighet avviker mycket. 
I det senare fallet kan det vara värt att notera att 68 procent 1981 tyckte att det var billigt att 
prenumerera jämfört med vad man fick ut, mot endast 55 procent 2001 och 90 procent av de 
anställda 2004.  
 
Såväl tidningsanställda som medborgare, 2001 har ungefär samma inställning till tidningen 
som nyhetskälla och sin tid för nyhetskonsumtion. Femton procent av de tidningsanställda 
och 28 procent av medborgarna tycker inte att det är så viktigt att läsa en morgontidning, 
eftersom de ändå får reda på vad som hänt. 19 respektive 14 procent tycker att de är så 
upptagna att de inte hinner läsa tidningen. I en studie i nordvästra Skåne uppgav 19 procent 
som skäl till varför de upphört att prenumerera på sin lokaltidning, att de inte hade tid att läsa 
den (Alström & Nord, 2003). 
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Tabell 2. Uppfattningen om vikten av att läsa en morgontidning (procent).  
 
 1 2 3 4 
 Instämmer   Instämmer 
 helt   inte alls 
 
Det är inte så viktigt att läsa en morgontidning 5(9) 10(19) 24(25) 61(47) 
– man får ändå reda på vad som händer 
 
Människor i min omgivning förväntar sig 62(11) 24(18) 9(30) 5(41) 
att jag alltid har läst morgontidningen 
 
Jämfört med vad man får är det ganska billigt 76(21)(20) 14(34)(48) 10(27)(19) 0(18)(6) 
att prenumerera på en tidning 
 
Jag är så upptagen att jag inte har tid 0(4) 19(10) 29(20) 52(66) 
att läsa en morgontidning 
 
Varje människa har en skyldighet att hålla 52(36)(47) 24(36)(37) 19(16)(8) 5(12)(2) 
sig informerad om vad som händer i samhället* 
 
Så många andra följer med i vad som händer 0(2)(2) 0(6)(6) 5(20)(24) 95(72)(60) 
så vad jag gör spelar ingen roll* 
 
En stor del av nyheterna är för oviktiga för 14(12)(14) 38(28)(40) 33(35)(30) 15(25)(9) 
att man skall orka ägna tid åt dem* 
 
Kommentar: Feta siffror utan parentes anger ST:s personals värderingar. Siffrorna inom parentes med fet stil 
kommer från en medborgarstudie inom Västernorrlands och Jämtlands län (Nyheter 2020, 2001). 
Siffrorna i mager stil inom parentes kommer från Medelpadsstudien 1981. 
N=21 för personalenkäten och n=792 för medborgarenkäten från 2001 och n=1013 för en läsarstudie från 1981 

i Medelpad 
*Frågorna är direkta transformationer av de amerikanska frågorna. 
 
 
De frågor som vi kan jämföra tillbaka till 1981 ger oss en möjlighet att se om det föreligger 
några mer långsiktiga trender vad gäller skyldigheten att hålla sig informerad (”Civic 
Attitude”). Tidningsanställda tycker i högre grad än andra att man har en skyldighet att hålla 
sig informerad om vad som händer i samhället. 52 procent anser det, mot 36 procent bland 
medborgare 2001 och 47 procent bland medborgare 1981. Medborgarnas förändring är tydlig 
och den andel som de hade 1981 motsvaras nu närmast av de tidningsanställdas. Lite 
intressant att notera är att de tidningsanställda i högre utsträckning tycker att nyheterna är 
oviktiga än dagens medborgare, medan uppfattningen stämmer ganska väl med medborgarnas 
uppfattning 1981. Mycket få vill avsäga sig sin egen nyhetsinhämtning och överlåta det på 
andra. Detta gäller såväl tidningsanställda som medborgare och tendensen förefaller stabil 
över den tid som vi har mätningar över. 
 
Slutsatsen tycks vara att vi har en skyldighet, om än minskande, att hålla oss informerade om 
vad som händer i samhället och att denna skyldighet åvilar oss själva, men att samtidigt en del 
nyheter är så oviktiga att man inte orkar ägna tid åt dem. 
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INTERNA FAKTORER 
Inställning till innovation 

Inte minst mot bakgrund av medarbetarnas egna bedömningar av det egna mediets framtid är 
det viktigt att hålla en strategisk diskussion vid liv i det enskilda företaget. En debatt som tar 
sin utgångspunkt i klara och tydliga mål för företaget. Mål, som är lättformulerade och 
därmed kommunicerbara. Men, det krävs mer än en strategi för att vända en dyster profetia. 
Det krävs ett öppet arbetsklimat, som stimulerar till diskussioner och eget ansvarstagande. 
Det krävs värme och kunskapsutveckling.  
 
Därför finns det anledning se hur medarbetarna ser på arbetsplatsklimatet. Också här görs 
jämförelser med de två andra tidningsföretagen inom ”Nyheter 2020” samt med studien från 
nordvästra Skåne. 
 
I tabell 3 redovisas andelen som instämt i de två positiva svarsalternativen i en skala som 
totalt omfattar fyra skalsteg. Uppgifterna för Helsingborgs Dagblad 2001, ”HD 2001”, är från 
tiden före fusionen med Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona-Posten. Siffrorna 
under rubriken ”HD 2002” avser en mätning gjord efter fusionen. 
 
Genomgående kommer ST bra ut i jämförelse med de andra företagen. De anställda känner 
stor trygghet. De har goda sociala kontakter. Man känner att innovationer uppmuntras. 
Stämningen är varm och man har stort förtroende för varandra. Kulturen är relativt öppen. 
Informationen är svagt formaliserad, vilket torde innebära en hög andel muntlig 
kommunikation av ad hoc-karaktär. Beslutsfattandet är relativt delegerat och man känner en 
relativt stor delaktighet i besluten. 
 
Internkommunikationen har större brister på ST än vid de andra företagen och en större andel 
uppfattar förändringar som ett hot än vad som gäller vid övriga företag som vi jämfört med. 
De anställda vid ST förefaller lita på varandra och känner stor trygghet och förtroende i sin 
anställning varför de måhända inte heller påfordrar lika stort deltagande och lika mycket 
intern information som vid de andra företagen. 
 
Om vi ser till helheten är det en klar majoritet i alla företag som bedömer arbetsklimatet som 
gott på nästan samtliga de parametrar som använts. Det borde således, utifrån medarbetarnas 
bedömning, råda goda förutsättningar för en öppen och fruktbar framtidsdiskussion. Inte 
minst den varma stämningen, de goda sociala kontakterna, tryggheten och sättet att se på 
förändringar borde garantera detta. Men måhända finns det ytterligare att göra när det gäller 
intern kommunikation och beslutsfattandet, eftersom bedömningen av detta inte ligger i 
paritet med själva klimatet i övrigt. 
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Tabell 3. Medarbetarnas bedömning av arbetsklimatet (procent). 
 
 ST ÖP ÖA HD-2001 HD-2002 
 
Delegerat beslutsfattande 57 79 46 50 35 

Svagt formaliserad kommunikation 76 64 46 53 53 

Goda sociala kontakter 95 86 54 73 69  

Hög delaktighet i beslutsfattandet 50 62 64 47 22 

Trygghet 90 * * 64 71 

Stort förtroende 86 81 65 51 47 

Varm stämning 86 76 67 75 71 

Innovationer uppmuntras 95 84 67 66 38   

Riklig internkommunikation 45 60 68 49 53 

Förändringar innebär en utmaning 62 71 73 65 65 

Öppen kultur 71 92 68 59 36 

N 21 42 22 53 51 
 
* Frågan fanns inte med i studien på ÖA och ÖP. 
 
 
Fokus måste nu riktas mot att få med sig personalen. Det räcker inte med att den känner sig 
trygg och har ett stort förtroende för övriga. Måhända har många av de lösningar inför 
framtiden som medieforskare och medieföretag koncentrerat sitt intresse kring, berört 
marknaden och de yttre villkoren. För att vara kunskapsföretag har medieföretagen varit 
ovanligt lite engagerade i den egna personalens kompetensuppbyggnad. Men i dagsläget, när 
medieföretagen måste vara flexibla gentemot de förändringar som sker, är kunskapstillväxten 
av avgörande betydelse för deras framgång. En övertygande internationell forskning visar på 
betydelsen av en flexibel anpassning, där personalens förmåga att finna sina roller i den nya 
verkligheten är av avgörande betydelse för företagets anpassning (Christensen, 1997). Vi 
konstaterade i en tidigare studie inom ramen för detta forskningsprojekt att 
 

”De företag i tidningsvärlden som tycks klara sin anpassning och våga vara 
utvecklingsledande har sin personal med sig. Det finns en slags koncensus om behovet 
av förändring, låt vara att man bedömer takten lite olika, men om nödvändigheten och 
färdriktningen råder det inga tvivel” (Alström & Hedman, 2002b). 

 
Tidningsanställda ser sig som synnerligen innovativa. Det framgår av tabell 4. Om man 
betänker den omställningsprocess som tidningsmarknaden genomgått sedan tiden för blyets 
uttåg, så är det knappast många som delar synen på ett progressivt och innovativt 
utvecklingsklimat i svensk press. Utvecklingen har snarare präglats av protektionism, från 
fackligt håll för ett bevarande av gamla yrkesgrupper och arbetsdelning och från företagens 
sida gentemot andra medier när det kommer till marknadsutveckling. Såväl arbetsgivare som 
fack har intagit avvaktande och bevakande positioner istället för aggressiva och nydanande. 
Agerandet är inte förvånande mot bakgrund av den svenska lokala tidningsmarknadens 
historia, men medarbetarnas innovationslusta, sett utifrån deras egna skattningar, innebär 
antingen en förändrad attityd antagen utifrån dagens situation eller en överskattning av den 
egna experimentlusten. 
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Tabell 4. Upplevd innovationsbenägenhet (procent). 
 
 ST ÖP ÖA HD 
 
Innovatör 29 10 18 25 

Tidig accepterare 43 44 50 51 

Tidig majoritet 24 41 27 18 

Sen majoritet   5   5   0   4 

Eftersläntare     0   0   5   2 

N 21 41 22 53 
 
 
Hittills har innovationerna inom pressen, även om de varit nödvändiga för överlevnaden, nog 
mest kommit att betraktas som rationaliseringar. Inom innovationsforskningen vet man sedan 
länge att ett grundläggande villkor för en innovations acceptans är att den uppfattas som 
förbättrande och att ledningen har förmåga att kommunicera dess betydelse (Rogers, 
1995).Till kategorien innovatörer och tidiga accepterare brukar man räkna cirka 16 procent av 
en population, i tidningsvärlden ger självskattningen ett utslag på mellan 54 – 76 procent. 
Klimatet för förändringar torde mot bakgrund av enbart dessa siffror vara extremt gott. 
 
Frågan är då var motorn till utveckling i företagen finns. Finns den inom den formella 
strukturen eller är den av mer informell natur. I enkäten ställdes frågan om vilken grupp som 
betraktades som företagets främsta utvecklingskraft. 
 
Som framgår av tabell 5 skiljer sig företagen åt när det gäller varifrån de anställda upplever 
att initiativet till och utvecklingen av nya tjänster och produkter kommer. På ST upplevs 
utvecklingskraften ligga på den enskilda avdelningen, måhända en medveten strategi att 
delegera initiativ till avdelningar. PÅ HD, ÖP och ÖA ligger utvecklingskraften tydligt hos 
företagsledningen och denna har också förstärkts efter tidningsfusionen i nordvästra Skåne. 
Vetskapen om vilka som agerat som de främsta aktörerna i fusionen är väl spridd och den 
påverkar sannolikt bedömningen om var förändringskraften finns.  
 
 
Tabell 5. Företagets främsta utvecklingskraft (procent). 
 
 ST HD-2002 ÖP ÖA 
 
Bolagets styrelse   6   7   5   0 

Företagsledningen 29 45 60 60 

Avdelningsledningen 47 13 25   7 

Facket   0   0   0   7 

Enskilda eldsjälar 18 33 10 26 

 
N 21 45 40 15 
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Bolagsstyrelse och fack ses inte av de anställda i något av företagen som en central 
utvecklingskraft. Medan man i båda företagen lämnar utrymme för enskilda eldsjälars 
innovativa uppslag. Att det finns en spridd uppfattning om dessa eldsjälar, säger inte med 
nödvändighet att dessa också får gehör för sina idéer, men sannolikt måste flera idéer från 
eldsjälar ha förverkligats för att de skall ses som en kraftfull utvecklingskraft. 
 
I den öppna delen av enkäten ställdes följande fråga: ”Vilken inställning har du, personalen 
och ledningen till förändringar och innovationer på din arbetsplats?” Den öppna frågans svar 
har sedan kategoriserats i fyra grupper, vilka redovisas i tabell 6. 
 
 
Tabell 6. Inställningen till förändringar bland personal och ledning samt den egna inställningen på 

ST (procent). 
 Personlig Personalens Ledningens 
 inställning inställning inställning 
 
Bra om det för utvecklingen framåt 76 38 57 

Dåligt om det innebär försämringar 10 29   0 

Inte förändring för förändringens skull 14 19   5 

Vet ej   0 14 38 

 
 
De anställda ser sig själva, när de avger den personliga inställningen, som mest innovativa 
under förutsättningen att förändringen är bra för utvecklingen (Rogers, 1995). Men övrig 
personal dvs. kollektivet, ser man som klart minst förändringsbenägen. Och man tror att de är 
mer negativa, utifrån argument som att förändringen är dålig, om den innebär försämring eller 
om personalen har den åsikten att man inte skall förändra för förändringens skull, dvs. vissa 
negativa eller bromsande uppfattningar tillskriver man gärna kollektivet samtidigt som man 
själv i störst utsträckning bejakar goda förändringar. Uppfattningen om ledningen är mer 
tudelad. I den mån man tror sig veta något och det gör 57 procent så är uppfattningen att 
ledningen är för förändringar som för utvecklingen framåt. 
 
DEN FÖRÄNDRADE MEDIEANVÄNDNINGEN 
Den förändrade medieanvändningen kan ses utifrån några olika perspektiv. Ett första är att 
betrakta personalens eget privata mediebruk. Ett annat är att personalen uppskattar 
förändringen av sin egen medieanvändning de senaste fem åren och det tredje perspektivet är 
att be dem skatta medieanvändningen de närmaste kommande fem åren. Tyvärr saknas frågor 
för alla dessa tre perspektiv i några av de studier som vi jämför, varför jämförelsen inte till 
alla delar låter sig konsekvent genomföras. 
 
Frågor har tidigare ställts inom ramen för projekt ”Nyheter 2020” (Alström & Hedman, 
2002b) till medarbetare på Östersunds Posten och Örnsköldsviks Allehanda. Vidare ställdes 
några av frågorna till personalen på Helsingborgs Dagblad. Datainsamlingen för ”Nyheter 
2020” genomfördes under 2001-2002 och ligger således väl i tiden med undersökningen i 
Nordvästra Skåne. I tabell 7 redovisas uppgifter från Sundsvalls Tidning och Helsingborgs 
Dagblad. 
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Tabell 7. Privat användning av vissa medier (balansmått). 
 
 ST HD 
 
Internet +28   +6 

Dagspressen +81 +75 

Radio    0 +14 

TV +38 +43 

 
N 21 42 
 
Kommentar: Frågorna som ställdes till personalen på ÖP och ÖA hade andra svarsalternativ och jämförelse kan 
därför inte göras med dessa företag. 
 
 
Tidningspersonal hämtar sin helt dominerande del av information från dagspressen. Det säger 
oss att inommediekonsumtionen är omfattande, men samtidigt kan man tala om en 
begränsning av omvärldsorienteringen. Variationsrikedomen och därmed perspektivet skulle 
sannolikt vidgas, om andra än det ”egna” mediet var föremål för lika stor uppmärksamhet. 
 
Privat kommer TV som nummer två när det gäller informationsinhämtande. På tredje plats 
hamnar Internet bland ST:s personal och radio bland HD:s personal.  
 
Tyvärr har frågan om medarbetarnas egen förändrade medieanvändning under de senaste fem 
åren endast ställts till personalen på ST. 
 
 
Tabell 8.  Uppfattning om egen medieanvändning de senaste fem åren bland ST:s personal 

(procent). 
 
 Minskat Oförändrat Ökat Differens 
    (ökning-minskning) 
 
Dagstidningar 0 67 33 +33 

TV 33 48 19 -14 

Radio 19 62 19    0 

Internet 5 15 85 +80 

Telefoni 29 38 33   +4 

 
 
Trots en extremt hög privat konsumtion som innebär att man nästan alltid läser dagstidningar 
har den egna tidningskonsumtionen ökat kraftigt under de senaste fem åren. För Internet, där 
Internetanvändningen också redan är hög, är uppfattningen att dess ökning skett under de 
senaste fem åren. 85 procent uppfattar att de ökat sin Internetanvändning under den perioden. 
För radio och telefoni balanserar ökning och minskning varandra under den senaste 
femårsperioden, medan man har minskat på TV-tittandet. 
 
Om man går till statistiken kan man se att morgontidningsläsningen en genomsnittlig dag 
bland svenskar i allmänhet legat ganska orört på mellan 72 – 74 procent de senaste fem åren. 
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Den genomsnittliga andelen tittare på TV har i stort sett också legat stilla, 88 procent 1999 
och 87 procent 2003, och radiolyssnandet likaså, från 80 procent till 79 procent under samma 
tid. Den totala användningen av Internet har ökat från 21 procent 1998 till 33 procent 2003 
(Mediebarometern 2003). De tidningsanställdas egen mediekonsumtion följer med andra ord 
ett delvis annat mönster än befolkningens som helhet. 
 
Hur bedömer då personalen på ST och andra tidningsföretag utvecklingen på medieområdet 
under de närmaste fem åren? Tror man på det egna mediets framtid eller är det andra medier 
som tilltros bättre möjligheter. Svaret på den frågan får vi delvis i tabell 9. Den här gången 
har vi data från samtliga fyra tidningar. 
 
 
Tabell 9. Uppfattningen om medieanvändningen de närmaste fem åren (balansmått). 
 
 ST ÖP ÖA HD 
 
Dagspressen -66 -59 -9 -53 

TV +48 +38 +43 +23 

Radio -24 -10 +8 -21 

Internet +86 +86 +81 +88 

Telefoni +43 * * +38  

 
Kommentar: Mätningen vid HD gjordes i december 2002, vid ÖA och ÖP under hösten 2001. 
*Frågan fanns inte med vid undersökningen på ÖP och ÖA. 
 
 
Trots att man som grupp konsumerar mest dagspress och arbetar inom tidningsvärlden, så 
bedömer medarbetarna på samtliga tidningar, tidningens framtidsutsikt som sämst. Och 
uppfattningen är kompakt bland de tidningsanställda. Man kan fråga sig vad som lett till detta 
dystra framtidsscenario och vilka konsekvenser för den faktiska utvecklingen som det kan 
medföra? Har diskussionen och rädslan för dagspressens framtid blivit en slags 
självuppfyllande profetia i medarbetarnas medvetande? Har branschen anlagt en framtida 
brant uppförsbacke av värderingar som inte motsvaras av verkligheten, men som ändå måste 
bekämpas om trenden skall kunna vändas? 
 
TV-användningen tror man kommer att öka, liksom Internet och telefoni, medan radion spås 
samma utveckling som tidningen. 
 

FÖRETAGSINTERN KOMMUNIKATION 
Informationsspridning och förmedling 

Information och kunskapsförsörjning är nyckelbegrepp för de företag som har som mål att 
involvera medarbetarna i förändringsprocessen. Särskilt viktigt är det om företagen vill 
tillvarata den kompetens som medarbetarna besitter och integrera den med de mål som 
företaget har för sin framtida utveckling. Moderna företag kan idag välja mellan många olika 
informationsvägar. Genom olika kombinationer mellan modern informationsteknologi och 
mer fysiska möten kan olika informationskombinat göras, vilka kan anpassas för att nå 
maximalt antal medarbetare eller väljas allt efter ärendets art. Ett flexibelt val ger många olika 
kanalerna till medarbetarna, val som kan varieras med ledningens tradition och ledarstil. En 
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väl utvecklad informations- eller kommunikationsstrategi ger större garantier för ledningen att 
ett budskap faktiskt når sin mottagare. 
 
 
Tabell 10. Sättet på vilket medarbetaren får kännedom om företagets strategi (procent). 
 
 Närmaste Skriftlig Arbetsplats- Via Av Av 
 chef information träffar mail kollegor facket 
 
ST 76 62 29 67 31 29 

HD-2001 37 47 43 35 41 31 

HD- 2002 34 45 12 33 29 33 

ÖP 69 26 54 69 36 13 

ÖA 82 50 68 50 32 23 

 
 
Respondenterna fick ange fler källor, därav procentsummor som överstiger 100. Intern-
informationen är som synes väl utvecklad i företagen och den når medarbetaren på många 
olika sätt. Vanligast är information från närmaste chef, men rutinerna tycks något olika i de 
fyra företagen. ST:s information om strategifrågor skiljer sig inte nämnvärt från övriga 
företags med undantag av HD:s. På ST använder man mestadels muntlig kommunikation från 
närmaste chef, mail och skriftlig information i övrigt. 
 
En del av ST:s strategi är en skriftligt formulerad mission, som uttrycks som att ST skall vara 
bra för människor i sin omgivning. Missionen skall närmast uppfattas som ett tydliggörande 
av strategin gentemot allmänheten och finns också klart angiven i översiktliga samman-
ställningar i tidningshuset – allt i syfte att kommunicera missionen till medarbetaren. I 
personalenkäten fanns en fråga om vad som menas med ST:s mission, dvs. att ST skall vara 
bra för människor i sin omgivning. Av svaren på den frågan framgår att en majoritet, 57 
procent av medarbetarna,  inte vet vad missionen innebär. Runt en fjärdedel, 24 procent, 
uppfattar missionen som en uppmaning om att ge information till läsaren. 14 procent lämnar 
olika varierande svar och fem procent rubricerar det hela som ett modernt påfund.  
 
Ett axplock av svar kan måhända ge en bild av hur ST:s mission upplevs. 
 

”Det är hjälp...  ...bra för människor i sin omgivning….? Nej, jag kan inte svara.” 
 
”Ge information skulle jag kunna tänka mig. Förhoppningsvis sånt som folk vill 
läsa, inte bara det som dom bör läsa, fast på en hög nivå tror jag…” 
 
”Har ingen aning, har inte funderat över, var står det? 
 
”Det var en bra fråga det…. Vi har ju sagt nu att vi ska vara ledande när det gäller 
lokala nyheter. Läsarna och innevånarna ska informeras om vad som händer i 
samhället. I större sammanhang…..informera om, ja…..större politiska beslut.” 
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”Det kände jag inte till…..det jag känner till är verksamhetsplanen och….. Det är 
väl ungefär det som hänger på skyltarna, att vi skall vara nyhetsledande, vi ska ha 
flest nyheter, vi ska vara först med nyheter… Vi ska ha bra dokumentära bilder, vi 
ska vara lokala och satsa största resurserna på lokalt material.” 

 
HD, eller snarare medarbetarna på HD, skiljer sig från de övriga tidningarna och deras 
medarbetarna, dels genom att de i betydligt lägre andel uppger sig få kännedom om 
strategierna generellt, dels genom att de som får det, anger de olika informationssätten i 
ungefär lika stor omfattning. Det tycks således som om det inte finns någon utvecklad och 
tydlig kommunikationsstrategi på HD för att sprida den här sortens information. På ÖP är det 
närmaste chef och mail som dominerar som informationsgivare, medan den skriftliga 
informationskulturen är lågt prioriterad i övrigt. ÖA låter den mesta informationen gå via 
närmaste chef eller via arbetsplatsträffar. På samtliga företag förefaller, om än i olika grad, 
den fackliga informationsverksamheten före en mer undanskymd tillvaro.   
 
Information är sannolikt något som medarbetarna aldrig kan få nog av. I tabell 3 har vi 
redogjort för medarbetarnas bedömningar av arbetsklimatet på de olika tidningsföretagen och 
då noterat att ST hade höga värden på alla faktorer, med undantag av bedömningen av 
internkommunikationen. När det gällde just den variabel uppgav ST:s medarbetare i högre 
utsträckning än medarbetare på andra företag att den var bristande. Sammanfattningsvis kan 
sägas att ST utnyttjar samtliga informationsvägar som man har tillgång till. Omfattningen är 
minst lika stor som på de jämförda företagen, ändå klarar nästan 60 procent av medarbetarna 
inte av att återge ST:s mission som en del av strategin. I den bästa av världar kan man nog se 
medarbetarnas önskan om en rikligare interninformation som ett svar på insikten om att 
strategibegreppen inte är tillräckligt kända eller förankrade. 
 

STÖD FÖR VERKSAMHETENS MÅL 
Ett sätt att mäta det stöd som en strategi förtjänar i en organisation är att skaffa information 
från medarbetarna om och i vilken utsträckning kännedom om målen kan vara till stöd i den 
dagliga verksamheten. Mål operationaliseras för den enskilde medarbetaren som ett stöd för 
arbetets inriktning och först då får målet ett pragmatiskt värde för den enskilde, som också 
bidrar till att hålla kunskapen om målen vid liv. 
 
Förutom tidningsföretag finns i de kommande tre tabellerna uppgifter från primärvården vid 
Jämtlands läns landsting med som jämförelse. 1999 ställdes nämligen samma frågor, som 
ställdes till tidningsföretagens anställda, till samtliga anställda inom primärvården i Jämtlands 
län (Alström & Sjöblom, 2000). 
 
ST och de företag som vi kan jämföra med i denna studie har inte lyckats förmedla sina 
målsättningar och de strategier som de eventuellt har för sitt arbete på ett sådant sätt att de är 
kända för medarbetarna. Vad medarbetarna uppfattat är snarast en slags intuitiv känsla för 
vilka mål som företaget har. Ändå ser vi av tabell 11 att medarbetarna ser strategierna som ett 
gott stöd i det dagliga arbetet. I ST:s fall kan det exemplifieras av svaren på några öppna 
frågor som riktades till medarbetarna. En fråga löd: ”I ST:s affärsidé sägs att det skall råda en 
ömsesidig respekt mellan den ekonomiska och publicistiska verksamheten. Vad innebär det 
och hur ser du på den idén i ett krisläge”? Frågan får närmast ses som en intern strategi för 
klargörande av företagets ultimativa idé - tidningsutgivning.  Av svaren framgår att 30 
procent anser att den innebär att ekonomin styr ramarna, men inte innehållet. Lika stor andel, 
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30 procent, menar att den skall tolkas som en vattendelare mellan ekonomi och journalistik 
inom företaget. Båda svaren är av den klassiska innebörden som kanske bäst uttrycktes av 
Expressens gamla legendariska ledarduo - ”VD styr över pengarna och chefredaktören över 
ordet”. Ytterligare 20 procent menar att journalistiken inte skall stå tillbaka i händelse av en 
kris, dvs. en starkare betoning av den publicistiska idén, medan 10 procent markerar att 
företaget måste gå ihop ekonomiskt, dvs. en markering av den ekonomiska idén. 10 procent 
säger sig inte förstå frågan eller kan inte ta ställning. Svaren ger ändå en god bild av 
yrkestillhörigheterna. 
 
 
Tabell 11. Upplevd betydelse av att känna till företagets strategi för att kunna utföra sitt arbete 

(procent). 
 
 Mycket Ganska Ganska  N 
 viktigt viktigt oviktigt 
 
ST 48 24 28 21 

HD-2001 47 40 13 53 

HD-2002 35 41 24 51 

ÖP 66 24 10 41 

ÖA 59 18 23 22 

ROC-99 45 35 20 295 

 
 
Ett axplock av svaren om den ömsesidiga respekten mellan den ekonomiska och publicistiska 
verksamheten kan måhända ge en bild av hur den mottagits och förankrats. 
 

”Man måste se att vi är företag som alla andra. Men jag tycker inte att 
journalistiken ska stå back bara för att det går dåligt ekonomiskt. Vi har dessutom en 
VD som är ekonom, det tycker jag är skillnad när det gäller ekonomiska preferenser, 
att det sparas”. 
 
”Redaktionellt så kan man inte ta hänsyn till det kommersiella. Vi kan inget annat 
göra än en bra tidning som folk vill läsa. Vi räknar med ömsesidig respekt och det 
finns ju”. 
 
”Jag inbillar mig att man skall kunna skriva vad man vill utan att ta hänsyn till 
ägare.” 
 
”Man skall aldrig koppla ihop det redaktionella och det kommersiella. Det finns 
andra tidningar som går dåligt och det kan bero på att de tummat på det. Vi måste 
kunna hitta kunder och produkter utan redaktionens hjälp”. 
 
”Jag tycker att det ekonomiska gör intrång på det journalistiska på ett negativt sätt. 
Vi diskuterar mer vad vi inte kan göra för att det inte finns pengar än vad vi borde 
göra rent journalistiskt”. 
 
”Ii min journalistik tar jag ingen som helst hänsyn till företagets ekonomi, utan bryr 
mig bara om den journalistik som måste bedrivas.” 
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Som styrning för medarbetarna i deras vardagliga verksamhet måste ändå denna fråga om 
affärsidén betraktas som underordnad i relation till missionen och policyn. Av ST:s policy 
framgår att företaget och dess personal skall vara ödmjuka mot omgivningen och att man skall 
vara medveten om att man vid sidan av den granskande uppgiften också har en redovisande 
funktion. Vi frågade medarbetarna ”Vad lägger du i begreppet ödmjuk och varför vill ni vara 
ödmjuka”. Av svaren framgår att nästan hälften, 47 procent, menar att innebörden är att man 
skall visa respekt. Man skall mötas igen och då är respekten en bra utgångspunkt för en vidare 
kommunikation. En dryg fjärdedel betonar att man skall lyssna på läsaren, ytterligare cirka 15 
procent har en variation av andra svar och slutligen betonar 10 procent att man skall vara tuffa 
mot makthavare. Sammanfattar man den bild, som svaren ger, skulle respekten för och 
lyssnandet på läsaren utgöra den mer omfattande tolkningen av ST:s policy, som också borde 
vara vägledande för det dagliga arbetet. Hur man följer detta och vilka effekter det i så fall får 
för tidningen, kan vi här inte uttala oss om. 
 
Nedan ger vi några exempel på de svar vi erhöll då vi redovisade att det i policyn står att ”ni 
är ödmjuka mot er omgivning och att ni är medvetna om att ni vid sidan om den granskande 
uppgiften också har en redovisande funktion. Vad lägger du i begreppet ödmjuk och varför 
vill ni vara ödmjuka? 
 

”Ja, man skall ju lyssna på läsarna och på min avdelning ska man låta så många 
som möjligt av läsarna komma till tals.” 
 
”Att visa hänsyn till framför allt små människor som inte är medievana och inte har 
en maktposition.” 
 
”Hur är jag ödmjuk? Jag försöker återge mina intervjupersoner så korrekt som 
möjligt, ta in rättelser när det blir fel och att man inte hänger ut människor med sin 
identitet i onödan och är väldigt påträngande”. 
 
”Det ringer något fyllo eller desperat människa så kan vi prata hela kvällen och 
försöker att inte bli arg. Det ringer tyvärr mycket folk om kvällarna. Pratar med 
dem, man blir psykolog ibland”. 
 
”Att man skall vara medveten om att man inte är världsmästare på allt. Att inte dra 
förhastade slutsatser och tro att vi kan allt, annars blir vi dåliga journalister”. 
 
”Vi har stor makt, vi kan som tidning krossa vem som helst. Man ska vara varsam 
med människor. Att hamna i lokaltidningen gör att man exponeras”. 
 
”Ska vi vara det? Vi har oerhörd genomslagskraft, så man ibland blir rädd för det. 
Man ska tänka sig för när man skriver, hur det slår igenom, hur vi presenterar den 
människan”. 

 
Medarbetarna i samtliga företag tycker att det är viktigt för deras dagliga arbete att känna till 
företagets strategi. Det tycks som det finns en motsättning mellan å ena sidan förmågan att 
arbeta med mål och strategier och å andra sidan medarbetarnas behov av dessa verktyg för en 
bättre förståelse av den dagliga verksamheten. Vari denna motsättning består kan inte denna 
undersökning klargöra. Men det är inte osannolikt att den monopolliknande marknad, som 
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varit många tidningars, också minskat behovet av att klargöra varför man finns på en marknad 
och vilka mål man har med sin närvaro, på ett mer sofistikerat vis än att bara bli störst och 
rikast eller ödmjukast. I dagens mer utsatta medievärld, där osäkerheten om företagets framtid 
ökar, behövs sannolikt bättre styrdokument och en bättre kommunikation mellan ledning och 
medarbetare kring dessa dokument. 
 
Om företagsstrategin är viktig för personalens arbete i vardagen, så är sannolikt möjligheterna 
att påverka planerade förändringar på arbetsplatsen och i företaget ett bra mått på 
medarbetarnas faktiskt upplevda delaktighet. Upplevelsen av att kunna påverka redovisas i 
tabell 12. 
 
 
Tabell 12. Möjligheter att påverka planerade förändringar på arbetsplatsen (procent). 
 
 Stora Vissa Små eller inga alls N 
 möjligheter möjligheter möjligheter 
 
ST 33 57 10 21 

HD-2001 23 44 33 52 

HD-2002 16 37 47 51 

ÖP 33 57 10 42 

ÖA   9 59 32 22 

ROC-99 33 47 20 293 

 
 
Personalen på ST och ÖP anser sig ha störst möjlighet att påverka planerade förändringar på 
arbetsplatsen. Andelen är som bäst endast en tredjedel av de anställda. Överlag måste andelen 
betraktas som låg för samtliga företag, om man betänker att det rör sig om relativt små 
arbetsenheter med en relativt homogen yrkesgrupp, som dessutom besitter en hög grad av 
professionalism. Mellan tio procent (ST och ÖP) och 47 procent (HD 2002) upplever sig ha 
små möjligheter eller inga alls att påverka förändringar på sin egen arbetsplats. I varje fall en 
uppgift om att närmare hälften av de anställda är i den situationen måste rimligtvis skrämma 
en företagsledning. 
 
Att så pass stor andel av de anställda vid de fyra medieföretagen inte ser några möjligheter till 
påverkan är alltså uppseendeväckande. Som jämförelse kan nämnas att personalen vid 
Jämtlands läns landstings olika vårdcentraler ansåg sig ha lika stora eller små möjligheter som 
de tidningsanställda att påverka planerade förändringar på arbetsplatsen och då skall ända 
betänkas att dessa är offentliga och politiskt styrda med allt vad den organisatoriska apparaten 
innebär av begränsningar för de anställda i relation till politiska mål. 
 
Ser man till de anställdas upplevda möjlighet att påverka framtida förändringar i företaget 
som helhet blir bilden än mörkare. Endast 10 procent på ST upplever sig ha stora möjligheter 
till det (se tabell 13). Anställda vid medieföretag tycker inte att de kan påverka planerade 
förändringar i sina företag. Vad som ligger bakom denna starka känsla, annat än att den i sig 
är ett uttryck för alienation, är svårt att säga.  
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Tabell 13. Upplevda möjligheter att påverka planerade förändringar i företaget (procent). 
 
 Stora  Vissa Små eller inga alls N 
 möjligheter möjligheter möjligheter 
 
ST 10 19 71 21 

HD-2001 8 11 81 53 

HD-2002 6 16 78 51 

ÖP 7 26 67 42 

ÖA 10 45 45 20 

ROC-99 1 14 85 292 

 
 
På ST upplever medarbetarna att företagsledningen är mycket positiv till att bidra till 
kunskapsutvecklingen. Vi ställde följande fråga till medarbetarna vid ST: ”Mediehuset ST är 
ett kunskapsföretag där medarbetarnas kompetens och kunskap skall utvecklas för att uppnå 
långsiktiga konkurrensfördelar. Hur har du märkt detta”? 
 
Av medarbetarna svarade 90 procent att de noterat att så är fallet genom att det var lätt att få 
gå på kurs. Resterande tio procent hade motsatt uppfattning, då med motiveringen att 
frånvaron – eller snarare möjligheten att ersätta personalen vid frånvaro var ett problem. 
Överhuvudtaget tycks det som om medieföretagen är positiva till att låta sina medarbetare 
delta i interna kurser. Vid de jämförda företagen uppgav 40 procent att de gått på interna 
kurser under de senaste åren, medan andelen som varit på externa kurser varierade mellan 7 
och 28 procent av de anställda. 
 
Möjligheten att bygga upp sina kunskaper betraktar personalen som synnerligen goda, särskilt 
vid ST. Men sedan när det gäller att ta tillvara den och övriga erfarenheter i utvecklings-
processen för företagets framtid, är det närmast en bild av alienation som framträder. 
 
Effekterna av att i ett kunskapsföretag ha en så stor andel medarbetare i en slags strategisk 
passivitet kan knappast gagna företagens utveckling. Misstron till sin egen möjlighet att som 
medarbetare påverka organisationens utveckling delar man med landstingsanställda inom 
primärvården (Alström & Sjöblom, 1999). Att medieindustrins medarbetare känner samma 
maktlöshet som landstingsanställda, samma avstånd till besluten, borde tjäna som en 
väckarklocka. Det finns dock påtagliga skillnader i verksamheternas struktur, storlek, styrning 
och ägande och friheten att agera efter eget gottfinnande torde kunna handhas på ett betydligt 
enklare sätt av medieföretagen än av en offentligt driven verksamhet. 
 
Återigen illustrerar vi saken med några svar på frågan hur medarbetarna har märkt att ST är 
ett kunskapsföretag, där medarbetarnas kompetens och kunskap skall utvecklas för att uppnå 
långsiktiga konkurrensfördelar: 
 

”Vi har tagit hit någon kurs. Har inte märkt konkret att kompetensen skall utvecklas. 
Det är dock inga problem om man vill gå någon kurs”. 
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”Vi satsar på utbildning. Vi erbjuder också andra tidningar att vara med på kurser 
som finns hos oss. Vi är drivande när det gäller utbildning. Vi har den bästa 
organisationen och resurser kring det”. 
 
”Inte så mycket har jag märkt. Jag tycker man är dålig på att ta tillvarata folks 
kunskaper, oftast räcker inte pengar”. 
 
”Det har jag märkt genom att jag tillåts vara ledig för att gå på seminarier och 
utbildningar som jag behöver. Det tycker jag tidningen sköter bra”. 
 
”Jo, om det fanns pengar och bedömdes som nödvändigt för det arbete jag skulle 
utföra så. Den uppfattningen har jag nog fått att det skulle gå att ordna”. 
 
”Det pågår ständigt utbildningar inom husets olika avdelningar… och det är väl så 
man märker det.” 

 

UPPLEVD RÄTT ATT AGERA 
Ett sätt att mäta hur medarbetarna uppfattar effekten av en tydlig strategi och känslan av 
delaktighet i beslutsprocessen är att söka fastställa i vilken utsträckning de tycker sig ha en 
rätt att agera på egen hand, i enlighet med företagets mål. I denna och andra studier (Sveriges 
Informationsförening, 1996), har detta operationaliserats genom att mäta hur medarbetarna 
upplever att stödet för att ta egna initiativ är i företaget. 
 
 
Tabell 14. Upplevd uppmuntran till egna initiativ på arbetsplatsen (procent). 
 
 Mycket Ganska Ganska lite eller N 
  mycket inte alls 
 
ST 33 52 15 21 

HD-2001 14 52 34 52 

HD-2002 22 57 21 51 

ÖP 52 38 10 42 

ÖA 32 36 32 22 

 
 
Självständighet i arbetet varierar mellan företagen. Totalt är det en tredjedel som känner att de 
uppmuntras till att ta egna initiativ på sina arbetsplatser. Andelen på ST motsvarar det 
genomsnittliga i gruppen. Den största självständigheten hittar man på ÖP. Om utvecklingen 
går mot mer av självstyrande grupper, med hög kunskap inom sitt specialområde, minskar 
behovet av detaljstyrning. Det samhälle medierna bevakar specialiseras också och kräver en 
högre kompetens av dem som skall återge vad som händer. Båda dessa strömningar talar för 
att medieföretagen måste skapa plattare organisationer, där de enskilda kompetenserna eller 
kompetensgrupperna agerar betydligt mer självständigt än idag inom de mål som företaget 
angivit. Ett sätt att göra detta på kan vara att organisera t.ex. redaktionerna i en slags 
matrisorganisation som baseras på, å ena sidan, innehåll och, å andra sidan, yta eller utrymme. 
I en sådan organisation styrs tidningens utformning av vad som faktiskt händer i samhället 
och tilldelas det utrymme som det nyhetsmässigt förtjänar och inte efter de sidhuvuden som 
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tidningen och dess organisation förestavat. Den ”storyorganisation” som Haagerup (2001) 
skissade bryter ner etablerade strukturer, men gör samtidigt mediet – tidningen – öppen för de 
förändringar som kännetecknar medievärlden. I förlängningen av modellen skymtar en slags 
förhandlingsmodell, där de personer som är satta att svara för tidningens dagliga utseende och 
utrymmestilldelning (nyhetscheferna) inte längre rådgör och förhandlar med de avdelnings-
ansvariga för kultur, samhälle osv., utan fritt kan vända sig till fristående, frilansande 
journalister eller journalistiska företag eller nätverk som för dagen erbjuder bäst ”story”. 
 
Det finns sannolikt många metoder att tillvarata medarbetarnas kreativitet och kunnande i en 
plattare organisation. Detta var bara ett av många, men att ta till vara kompetens och stimulera 
egna initiativ är närmast en överlevnadsfråga för medieföretagen. 
 

OMVÄRLDSORIENTERING 
Medierna får sin information från den omvärld de verkar i, dels genom nyhetsbyråer, tips, 
dagboken eller samvetet och dels genom de enskilda medarbetarnas kontaktytor. Men andra 
medier har blivit en allt större del av de direkta källorna. Och inte minst förefaller det som om 
det egna medieslaget blivit den enskilt största källan (jfr tabell 7 i detta kapitel). 
Tidningsjournalister läser främst tidningar, radiojournalister lyssnar främst på radio osv. 
(Alström & Hedman, 2002b). Det finns med andra ord en allt större risk att den 
”omvärldsscanning”, som medierna gör på sikt alltmer kommer att referera till mediearenan 
och då framförallt till det egna mediets omvärldsbevakning. 
 
 
Tabell 15. Andel som tar del av vissa medier (balansvärde i procent). 
 
 ST ÖP ÖA RVN 
 
ST/ÖP/ÖA +100 +100 +100 +59 

DNS/LT/TÅ +62 +89 -14 +31 

Dagens Nyheter -28 -17 +54 +42 

Svenska Dagbladet -71 -61 -19 -26 

Aftonbladet +43 +12 +45 +46 

Expressen +10   -3     0 +37 

MittNytt +43 +36 +90 +42 

Radio Västernorrland/Jämtland +15 +34 +81 +91 

 
 
Av tabell 15 framgår tydligt att tidningspersonal i första hand läser sin egen tidning 
regelbundet, precis som radio Västernorrlands personal har sin egen radiostation som sin 
främsta nyhetskälla. Övrig mediekonsumtion är mer begränsad. Den konkurrerande tidningen 
på orten läses mest där avståndet i upplaga är minst, dvs. i Östersund. I Örnsköldsvik är 
andratidningen Tidningen Ångermanland inte precis dagligen på de ÖA-anställdas 
frukostbord. 
 
Stockholms Morgontidningar läses mest där den lokala andratidningen lever ett undanskymt 
liv som i Örnsköldsvik och av personalen på Radio Västernorrland. Svenska Dagbladet läses 
mycket sparsamt av samtliga medieanställda i denna jämförelse. 
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Aftonbladet har en betydligt starkare ställning bland medieanställda än Expressen. MittNytt 
och Radio Västernorrland har sina största konsumenter på ÖA och på Radio Västernorrland. 
 
Sammanfattningsvis förefaller andra medier än det egna få en framträdande roll först när 
konkurrerande medier av det egna slaget saknas, som i Örnsköldsvik. I övrigt är läsandet 
koncentrerat till den egna produkten. 
 

SUNDSVALLS TIDNING SOM PRODUKT 
Vad tycker personalen? 

Vad tycker då personalen om den produkt som de dagligen medverkar till att få ut på 
marknaden? Tyvärr finns inte identiska frågor på alla områden, vare sig vad avser samtliga 
medier eller personal respektive läsare. Det innebär att jämförelser endast kan ge en ytlig bild 
av om personal respektive anställda exempelvis tenderar att värdera vissa faktorer högre än 
andra. Det kan finnas faktorer, som är mer av professionell karaktär, där yrkeskraven ställs 
högre än vad läsarna uppfattar som nödvändigt. Det kan å andra sidan finnas faktorer, där 
personal tenderar att överskatta värdet av sina insatser. Vi är medvetna om att jämförelserna 
kommer att halta, men vi vill ändå redovisa några olika uppfattningar från de studier som 
finns att tillgå. 
 
I tabell 16 redovisas ST- och HD-medarbetarnas åsikter om de olika tidningarna och vidare 
kommunmedborgarnas/läsarnas åsikter om HD respektive ÖP. Det är endast för HD, som i 
huvudsak samma frågor ställts till personal som till läsare. I Sundsvall har ingen läsarstudie 
genomförts, där dessa frågor ställts. Däremot har ett antal av frågorna riktats till innevånare i 
Östersunds och Krokoms kommuner 2002, dock inga till anställda vid ÖP. Medarbetarna fick 
fler frågor än medborgarna, därav de tomma cellerna på medborgarsidan i tabellen. 
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Tabell 16. Andel bland medarbetare respektive läsare som anser att vissa påståenden om 
respektive tidning stämmer helt eller delvis (procent). 

 
 Medarbetare  Läsare 
 ST HD ÖP HD  
 
Lätt att nå   95 75(75*) - - 

Prisvärd   62 91(90) 87 72 

Lättläst   91 94((86) - 97 

Engagerad   95 82(75) - 84  

Väcker känslor   81 70((57) - - 

Gör mig glad   57 62(45) - - 

Håller mig informerad 100 98(94) - - 

Bra lokala nyheter 100 98(50) 96 93 

Bra på övriga nyheter inom området   86 78(63) 92 85 

Har journalister som är insatta 100 98(98) 86 92 

Bra bilder 100 96(96) - 92 

Lätt att hitta i   80 94(88) 93 - 

Opartiska nyheter 100 94(96) 78 82 

Bra familje   81 92(94) - 94 

Ofta sensationellt   29 40(43) - - 

Kommer i tid   91 98(94) - 95 

Jagar ofta onödiga sensationer   21 20(20) 49 38 

Sätter in enskilda frågor 100 88(98) 75 85 

i ett sammanhang 

Modern utformning   67 100((82) 91 92 

Bevakar stora politiska frågor   90 84(80) 85 - 

Partipolitiskt obunden   90 94(94) - - 

 
* Siffrorna inom parantesunder HD avser resultaten från den andra personalenkäten under år 2002. 
 
 
Om vi jämför samtliga gruppers utfall så kan vi konstatera att mer än 90 procent av de 
svarande, oavsett kategori eller tidning, är överens om att man är duktig på att leverera lokala 
nyheter. Det är den grund förutan vilken ingen lokaltidning överlever på sin marknad i dag. 
Här är skattningarna ungefär likvärdiga. 
 
Ytterligare en faktor, som förefaller lika central, är att tidningen kommer i tid och också här 
är samstämmigheten stor mellan de olika svarandekollektiven – över 90 procent instämmer i 
att det gäller för respektive produkt. Andra faktorer av samma dignitet är att tidningen har bra 
bilder samt att den är lättläst. Sedan minskar samstämmigheten mellan produkter och 
svarandegrupper. Medarbetarna tycker till över nittio procent att deras produkter håller dem 
informerade, att tidningarna har journalister som är insatta i det de skriver om, att de leverera 
opartiska nyheter och att den produkt de arbetar i är partipolitiskt obunden och att man sätter 
in enskilda frågor i ett större sammanhang. Det är samtliga sådana faktorer, som journalister 
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betraktar som centrala för en god nyhetsrapportering och som samtidigt har något av 
honnörsstämpel över sig. Medborgarna har däremot inte riktigt samma höga värdering av 
produkterna på de två av dessa parametrar som de fått avge svar på. De tycker att produkterna 
är något mindre opartiska och att journalisterna är något mindre insatta än vad journalisterna 
själva tycker. 
 
Sedan finns ett antal frågor, där medarbetarna oavsett tidning är något mindre nöjda med 
tidningens framtoning och det gäller framförallt dess förmåga göra medborgarna glada, att 
medverka till att väcka känslor och att ge nyheter från andra områden än tidningens 
kärnområde. De två första faktorer är sådana som kanske inte står högst på den journalistiska 
agendan. Vad som något förvånar är att ST:s personal inte i lika stor omfattning som HD: s 
tycker att deras produkt är prisvärd. 
 
Medarbetarna tycker inte att de så ofta presenterar sensationer. Inte heller tycker de att de 
jagar sensationer, som kan betraktas som onödiga. Den senare uppfattningen delas dock inte i 
lika stor omfattning av läsekretsen. Hos den finns i vart fall en viss tvekan till tidningarnas 
sensationsjakt. 
 
Så även om jämförelsen skall tas med en stor nypa salt, så torde det inte vara alltför djärvt att 
hävda att vissa faktorer generellt kvalitativt överskattas av producentledet, medan andra 
kvalitativt ifrågasätts av konsumenterna. Samtidigt finns det områden, där konsumenterna 
förklarat sig nöjda, medan den professionella ambitionen sträcker sig längre och måhända 
bortom det för konsumenten noterbara. 
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KAPITEL 3.  

REKLAMEN I DAGSPRESSEN 
Börje Alström & Lowe Hedman 
 
Det är en myt att unga människor läser tidningen på ett annat sätt än vuxna. Detta 
konstaterande gör Tidningsutgivarna i en skrift (Florén, 1997) som vill peka på pressens 
betydelse för demokratin och vitaliteten i samhällsdebatten. Även om vi här skall syssla med 
reklaminvesteringarna i medierna så måste viss hänsyn tas till de olika mediernas funktion 
och förutsättningar att verka i dagens och morgondagens samhälle. 
 
Om tidningar således läses av unga och gamla i ungefär lika stor omfattning och om de 
dessutom läses i ungefär samma omfattning som för tio år sedan, borde de som ger ut 
tidningar – och andra – kunna känna sig säkra på tidningsläsningens etablering som en fast 
och stabil vana. Så är dock inte fallet, tvärtom. Det framgår om man tittar lite närmare på 
statistiken. 
 
Även om läsningen tycks relativt fast etablerad, har de nuvarande 168 tidningstitlarna tappat i 
upplaga under det senaste decenniet. Morgontidningarnas upplagor har fallit med 17 procent 
mellan 1990 och 2002 och kvällspressen har tappat 33 procent under motsvarande tid (Harrie, 
2003). Samtidigt som vi kan konstatera detta kan vi också notera att rörelsemarginalen för 
tidningar på tvåtidningsorter år 2001 i snitt låg på minus 0,3 procent (inkl. presstöd). Skälen 
till den låga lönsamheten - som under de senaste två åren varit extremt låg - kan framförallt 
sökas i två faktorer. Den minskande annonstillströmningen och de ökande distributions-
kostnaderna. Dagspressens andel av reklamintäkterna för s.k. traditionella reklammedier 
(”lilla reklamkakan”) är alltjämt den enskilt största, men andelen var 1990 78 procent och är 
2003 lite drygt 52 procent (Trotzig & Uddeståhl,  2003). 
 
Reklamens betydelse för dagspressens överlevnad måste ses mot bakgrund av den allmänna 
utvecklingen för pressen som ett av allt fler dagliga medier. Reklamen blir alltmer 
målinriktad. Den söker med större och större precision sina målgrupper. Dagspressen som ett 
brett och allmänt medium brottas här med stora övertäckningskostnader. Kostnader och 
bristande målprecision som reklamproducenterna inte är beredda att betala för. Dagspressen 
har hittills haft svårt att möta dessa preciserade krav. Krav som också innefattar en större 
precisering av läsarnas demografiska data för den enskilda tidningen. Detta mer sofistikerade 
sätt att resonera kring reklamen och dess effekter har hittills inte rests mot dagspressen, mer 
än i undantagsfall. Två av de centrala framtidsfrågor för dagspressen, som det finns anledning 
att ställa utifrån reklammarknadens förändring är: 
 

1. Kan dagspressen, som ett brett annonsmedium, bibehålla sin andel av den lilla 
reklamkakan? 

2. Kan dagspressen ställa om sin säljapparat för att möta de mer sofistikerade krav som 
marknaden ställer på tidningarna? 

 
Om båda dessa frågor besvaras nekande, då har dagspressen mycket liten möjlighet att 
överleva som det viktiga medium Tidningsutgivarna – och många andra - menar att tidningen 
är. Så låt oss därför göra en utblick i USA och Europa för att få en kontext till reklam-
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marknadens allmänna utveckling, som i den bästa av världar kan ge en fingervisning om den 
svenska dagspressens möjligheter på framtidens reklammarknad. 
 

REKLAMUTVECKLINGEN I EUROPA OCH USA 
Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) genomför, förutom sina sedvanliga mätningar, 
också mer komparativa studier. I skriften ”Internationella reklammarknader, 2003 (IRM, 
2003), görs en jämförelse av reklaminvesteringarna i traditionella medier i Europa, Japan, 
Kanada och USA. Under 2002 uppgick de totala medieinvesteringarna i traditionella medier i 
Europa till nära 81 miljarder euro, vilket är en minskning med 2,7 procent sedan 2001. 
Sammantaget för Europa, USA, Kanada och Japan minskade reklaminvesteringarna i de 
traditionella medierna med 3,8 procent jämfört med 2001, räknat i euro. Dagspressens andel 
av den lilla reklamkakan sammantaget för Europa minskade 2002 från 38,1 till 37,2 procent. 
 
Om vi jämför reklaminvesteringarna i traditionella medier i Europa från år 1990 till 2002 så 
ökade de från drygt 44 miljarder euro 1990 till drygt 87 miljarder euro år 2002. En ökning 
med hela 97 procent, för att sedan sjunka till strax under 81 miljarder. Det är således de 
senaste årens utveckling som dramatiskt förändrat reklamlandskapet på den europeiska 
marknaden. Ser man till utvecklingen mellan de olika medierna under samma tidsperiod utan 
att fördjupa sig i alltför mycket siffror, kan man konstatera att TV haft den gynnsammaste 
utvecklingen och att TV inte heller drabbats av någon nedgång i reklamintäkterna under de 
senaste två åren. Här har minskningen fallit tungt främst på dagstidningar och tidskrifter och, 
i någon mån, på radio. 
 
År 2002 hade dagspressen en andel av den europeiska lilla reklamkakan som motsvarade 37,2 
procent, tidskrifter 17,8 procent, TV 33,0 procent, radio 5,1 procent, bio 0,9 procent och 
utomhusreklamen 6,0 procent. 
 
I USA, Japan och Kanada har reklaminvesteringarna i traditionella medier ökat från drygt 81 
miljarder 1990 till drygt 198 miljarder för att sedan falla till nära 173 miljarder år 2002. 
Svängningarna för de icke-europeiska medierna har således varit kraftigast. Också i dessa 
länder har dagspressen drabbats värst under de senaste två åren och sedan 1998 är TV det 
enskilt största reklammediet. År 2002 hade dagspressen en andel av den icke-europeiska lilla 
reklamkakan som motsvarade 31,9 procent, tidskrifter 10,6 procent, TV 40,7 procent, radio 
11,8 procent, bio knappt en procent och utomhusreklamen 5,0 procent. 
 
De tryckta mediernas ställning på reklammarknaden i Europa, inklusive Sverige, är således år 
2002 betydligt starkare än deras motsvarigheter utanför Europa. Men med en allt tydligare 
amerikanisering i den globalisering som sker i etermedierna, men också av ägandet i de 
tryckta medierna är sannolikheten hög att den europeiska marknaden följer samma trend som 
den icke-europeiska. Eftersom de svenska dagstidningarnas ställning är avsevärt starkare än 
vad som är fallet för europeiska dagspress i snitt är risken för betydande intäktsfall på sikt än 
större i Sverige, givet att dessa tidningar inte förmår gå mot den globala trenden. 
 
Ser vi till utvecklingen på den nordiska mediemarknaden så är trenden inte entydig. De 
traditionella medierna har sedan år 2000 fått kännas vid en intäktsminskning på 12,3 procent, 
Finland en minskning på 7,1 procent, Sverige en minskning på 16,0 procent, medan Norge har 
en ökning på 5 procent. Om vi går till de enskilda medierna så har minskningen för 
dagspressen i Danmark sedan år 2000 varit 14,5 procent, i Finland 9,2 procent och i Sverige 
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17,7 procent. I Norge har det varit en tillväxt på 6,7 procent. Under samma period har TV haft 
en minskning på 8,3 procent i Danmark, 5,4 procent i Finland, 13,2 procent i Sverige och 3,8 
procent i Norge. 
 
När det gäller Internet och reklaminvesteringarna i just det mediet kan det vara intressant att 
titta lite närmare på vad som har hänt i USA – ett land som vi brukar säga ligger något före 
oss när det gäller medieutveckling, inkluderande då utvecklingen på reklammarknaden. Under 
slutet av 1990-talet och de första åren av 2000-talet ökade reklaminvesteringarna på nätet i 
USA med i genomsnitt 103 procent per år. År 2000 satsades det totalt 8 miljarder dollar på 
reklam på nätet. Men, mitt under den värsta IT-boomen, satsade de hundra största 
annonsörerna i USA fortfarande mest på de traditionella medierna. TV fick hela 25 miljarder 
av deras annonspengar, jämfört med bara 364 miljoner som satsades på webben. Mer än två 
tredjedelar av USA: s 500 största företag satsade inte ett öre av sina reklampengar på nätet 
(Devin, 2001). En slutsats, som man kan dra av det, är att annonsörerna är förhållandevis 
konservativa.  
 
I Sverige uppgick Internetannonseringen 2002 till 116 miljoner euro. Andelen har under de 
två tidigare åren gått ner med nio procent. På senare tid har situationen förändrats och nu sker 
en kraftig tillväxt av annonseringen på nätet. Vid motsvarande tidsperiod ökade 
investeringarna av reklam Internet i Danmark och Finland med 32,9 respektive 28,1 procent.  
Den största marknaden för Internetannonsering i Europa var 2002. Då uppgick den i 
Storbritannien till 313 miljoner euro. I förhållande till folkmängden är det dock betydligt 
mindre än exempelvis i Sverige.   
 
Det tredje största reklammediet 2002 är Internet. I Danmark har det under de två senaste åren 
ökat med 32,9 procent i Finland med 28,1 procent och i Sverige har det minskat med 9 
procent. För Norge finns ingen redovisning (Harrie, 2003).  
 
I tabell 1 har vi sammanfattat utvecklingen i Europa, särskilt Norden, när det gäller 
tidningarnas andel av den ”lilla reklamkakan”.  
 
 
Tabell 1. Tidningarnas andel av annonsmarknaden i de nordiska länderna och Europa totalt 

(procent). 
 
 1992 2002 Differens 
 
Danmark 67 59 -8 

Finland 65 56 -9 

Island 61 56 -5 

Norge 72 63 -9 

Sverige 73 52 -21 

Europa(inkl.Norden) 44 38 -6 
 
Källa: IRM, 2003 och Harrie, 2003 
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Utvecklingen i Sverige för dagspressen har gått längst i europeisk riktning bland de nordiska 
länderna. Omställningen har varit dramatisk under den senaste tioårsperioden med en 
minskning av andelen med närmare 30 procent. 
 
I november 2003 reviderade IRM sin prognos för 2004. Med hänvisning till den fortsatt höga 
arbetslösheten och dess effekter på platsannonseringen och då särskilt i Stockholmsområdet 
skrev man ner prognosen för de traditionella medierna och beräknar nu ökningen till två 
procent för år 2004. Det är framförallt prognosen för morgonpressen, som utgör hälften av 
reklamkakan, som medverkat till sänkningen av den totala prognosen. För landsortspressen 
stannar prognosen på plus 1,9 procent för 2004 (IRM, 2003). 
  
Av övriga medier prognostiserar IRM den största ökningen inom bannerområdet på Internet. 
 

DEN LOKALA REKLAMENS STÄLLNING 
En av de faktorer som åtminstone tidningsföretagen har använt sig av i konkurrensen om 
annonsmedlen är tidningarnas stora förtroende hos läsarna och annonsörerna (se bl.a. Alström 
& Hedman, 2002a). Så låt oss börja med att redovisa medborgarnas syn på reklamens 
trovärdighet i de olika medierna. De data som redovisas i det följande avsnittet är hämtade 
från en enkätundersökning som genomfördes under 2002 i Östersunds, Örnsköldsviks och 
Krokoms kommuner.2  
 
Tabell 2. Andelen som tycker att reklamen i de olika medierna är trovärdig (procent). 
 
 TV 1:sta 

tidning 
2:a 

tidning 
Radio Internet Direkt- 

reklam 
Kvinnor 49 82 82 48 32 66 
Män 50 72 61 32 26 49 
Under 35 år 57 85 74 55 38 69 
36 – 55 år 46 70 62 29 23 54 
Över 55 år 43 80 62 36 26 54 
Grundskola 51 82 63 45 34 58 
Gymnasium 48 77 69 41 29 61 
Högskola 46 73 64 33 27 55 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

45 74 62 34 26 56 
 

Tidig majoritet 55 81 72 46 35 61 
Sen majoritet 39 73 55 38 23 56 
Har Internet hemma 48 76 69 41 30 57 
Saknar Internet hemma 51 79 60 39 24 61 
Antal svar 639 665 455 484 396 594 
 
 
Som framgår av tabell 2 har reklamen den största trovärdigheten när den presenteras i 
dagstidningen. Det gäller alltså oavsett om det är i första- eller andratidningen, oavsett om 
läsaren är ung eller gammal, kvinna eller man, hög- eller lågutbildad, Internetinnehavare eller 
inte. 
 
                                                 
2 Enkäten skickades ut till 700 personer i åldrarna 16 till och med 75 år i Östersunds och Örnsköldsviks samt  
250 personer i Krokoms kommun. Svarsprocenten uppgick till 48 procent. Männen är något överrepresenterade 
bland de svarande, liksom de äldre. Skillnaderna är dock små (Ohlsjö, 2003:21f) 
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De som är under 35 år menar dock att TV är betydligt mer trovärdigt som reklammedium än 
vad de äldre åldersgrupperna gör. Samma tendens återfinns också för radio, Internet och 
direktreklam. Däremot kan vi inte notera några större skillnader mellan dem med olika 
utbildningsbakgrunder och reklamens trovärdighet eller mellan Internetinnehav eller inte och 
reklamens trovärdighet. 
 
Hand i hand med begreppet ”trovärdighet” torde begreppet ”saklighet” gå. Vi kan följaktligen 
förvänta oss att tidningar i större utsträckning än andra medier uppfattas som sakliga när det 
gäller reklamen. Tabell 3 ger oss svaret på den hypotesen. 
 
Begreppen trovärdighet och saklighet tycks, mycket riktigt, relaterade till varandra. Den 
slutsatsen kan dras av det faktum att tidningar betraktas som både trovärdiga och mest sakliga 
av samtliga reklammedier. Tidningar, följt av direktreklam, betraktas som sakligast. Saklighet 
och text som medium tycks kopplade till varandra. 
 
Precis som när det gällde trovärdighet är det den yngsta gruppen som avviker från de övriga. 
Det är också i den yngsta åldersgruppen, i det här sammanhanget bland dem under 35 år, som 
vi hittar den största andelen som tycker att reklamen i etermedierna är saklig. Måhända är det 
så att de yngsta vant sig vid de nya mediernas reklambudskap och internaliserat dem som det 
normala reklamspråket och därmed också som sakligt i större utsträckning än de äldre. 
 
 
Tabell 3. Andelen som tycker att reklamen i de olika medierna är saklig (procent). 
 
 TV 1:sta 

tidning 
2:a 

tidning 
Radio Internet Direkt- 

reklam 
Kvinnor 38 71 60 36 23 56 
Män 39 62 62 25 27 47 
Under 35 år 43 72 60 42 35 60 
36 – 55 år 37 61 54 22 27 46 
Över 55 år 38 69 54 30 27 52 
Grundskola 35 70 54 38 31 53 
Gymnasium 38 63 57 31 29 53 
Högskola 40 67 56 22 30 50 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

37 61 49 27 32 52 

Tidig majoritet 43 71 64 37 27 52 
Sen majoritet 30 64 50 24 33 52 
Har Internet hemma 39 66 56 31 31 52 
Saknar Internet hemma 39 68 56 30 24 53 
Antal svar 616 642 441 477 394 582 

 
Många uppfattar att reklam skall, förutom att vara trovärdig och saklig, vara underhållande. 
Går det att ha alla dessa egenskaper? Kan man tänka sig ett visst mått av underhållande 
inslag, utan att det sakliga för den skull går förlorat. Sannolikt påverkas uppfattningen om 
reklamens underhållningsvärde av mediets möjligheter. Den tryckta reklamen har inte lika 
stora möjligheter till omfattande och sammanhängande sekvenser, som kan ge underlag för ett 
mer underhållande förhållningssätt, som etermedierna och Internet. 
 
Av tabell 4 framgår att radion i alla åldersgrupper uppfattas som det mest underhållande 
reklammediet. I övrigt är det svårt att hitta några mer tydliga mönster, som kan relateras till 
respondenternas personliga egenskaper. 
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Tabell 4. Andelen som tycker att reklamen i de olika medierna är underhållande (procent). 
 
 TV 1:sta 

tidning 
2:a 

tidning 
Radio Internet Direkt- 

reklam 
Kvinnor 27 30 20 44 23 26 
Män 23 26 21 35 15 16 
Under 35 år 25 35 25 48 24 29 
36 – 55 år 25 20 14 38 14 14 
Över 55 år 25 33 27 28 27 24 
Grundskola 25 36 27 37 23 26 
Gymnasium 24 27 20 45 21 20 
Högskola 25 23 16 31 13 18 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

28 25 17 42 21 21 

Tid majoritet 25 28 22 42 20 20 
Sen majoritet 21 32 20 31 10 25 
Har Internet hemma 27 25 18 43 18 20 
Saknar Internet hemma 23 35 28 34 19 26 
Antal svar 639 649 444 496 394 583 

 
 
Reklam kan också uppfattas som spännande och som olika spännande i olika medier och 
därför också styra reklamköparnas investeringar.  
 
Andelen som tycker att reklamen är spännande är liten, vilket framgår av tabell 5. Totalt 
upplever cirka 20 procent reklamen i medierna som spännande. Mest spännande är 
radioreklamen, framför allt för den yngsta åldersgruppen, men skillnaderna är mycket små 
mellan de olika kategorierna. Kvinnor är generellt mer positiva än männen, dvs. de tycker i 
större utsträckning att all reklam är mer spännande. De yngre tycker i större utsträckning än 
de äldre att inte bara reklamen i radio, utan också den i Internet och direktreklam är 
spännande. De senare tycker i större utsträckning att tidningarnas reklam är spännande. 
 
Tabell 5. Andelen som tycker att reklamen i de olika medierna är spännande (procent). 
 
 TV 1:sta 

tidning 
2:a 

tidning 
Radio Internet Direkt- 

reklam 
Kvinnor 12 25 20 29 18 20 
Män 11 19 17 19 8 13 
Under 35 år 12 30 26 32 19 25 
36 – 55 år 12 15 14 20 8 10 
Över 55 år 16 24 17 19 14 16 
Grundskola 13 28 21 25 15 14 
Gymnasium 13 31 20 27 14 18 
Högskola 9 29 15 19 9 15 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

10 21 18 21 12 16 

Tidig majoritet 13 24 19 29 15 15 
Sen majoritet 11 21 16 17 13 19 
Har Internet hemma 8 20 18 25 13 15 
Saknar Internet hemma 17 25 21 21 12 20 
Antal svar 642 634 440 489 403 589 
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Konsumenterna kan eventuellt förväntas välja vissa reklammedier på grund av att de tror att 
de är mer ekonomiskt fördelaktiga än andra medier. Så skulle exempelvis direktreklamens 
popularitet (mätt bl. a i uppmätt ökad satsning från reklamköparnas sida) kunna förklaras på 
det sättet. Hur mediekonsumenterna ser på detta framgår av tabell 6. 
 
Av tabell 6 framgår att respondenterna tycker att direktreklamen är den billigaste reklamen, i 
varje fall av de alternativ som presenterades. Över 50 procent anser det, medan motsvarande 
siffror för de övriga medierna ligger mellan 30 och 40 procent. Det är framför allt de yngsta 
som tycker att reklamen är billig och det gäller alla reklamformer. Eller, uttryckt på annat sätt, 
priskänsligheten förefaller lägre i de lägsta åldrarna. De yngre har växt upp med kommersiell 
radio och TV, vilket de äldre inte har. Det kan vara förklaringen till skillnaden i uppfattning. 
Noterbart är att det är betydligt färre bland de med enbart grundskola som formell 
utbildningsbakgrund, som tycker att Internet är ett billigt reklammedium. Samma tendens 
återfinns för övrigt bland dem som saknar Internet i hemmet. Sannolikt kan denna uppfattning 
kopplas till dessa personers bristande kunskap om Internet och reklampriser i Internet. 
 
 
Tabell 6. Andelen som tycker att reklamen i de olika medierna är billig (procent). 
 
 TV 1:sta 

tidning 
2:a 

tidning 
Radio Internet Direkt- 

reklam 
Kvinnor 39 30 33 39 33 51 
Män 34 30 31 30 38 47 
Under 35 år 55 36 40 45 46 60 
36 – 55 år 35 34 31 30 31 42 
Över 55 år 23 24 23 25 20 35 
Grundskola 22 28 25 31 14 32 
Gymnasium 42 31 35 37 44 51 
Högskola 39 29 33 32 34 47 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

42 33 35 36 43 50 

Tidig majoritet 34 30 35 34 32 45 
Sen majoritet 31 21 11 32 25 40 
Har Internet hemma 40 32 34 37 41 49 
Saknar Internet hemma 29 25 25 29 17 36 
Antal svar 586 603 419 453 382 545 

 
 
Medier som upplevs locka, eller bevisligen lockar, konsumenter till köp kan tänkas vinna 
kampen om reklaminvesteringarna, en kamp som förväntas bli hårdare än tidigare som en 
följd av alltfler kommersiella medier och en inte lika snabbt växande budget för reklam-
investeringar. I vilken utsträckning mediekonsumenterna anser att olika medier lockar dem 
till köp framgår av tabell 7. 
 
Det är framför allt förstatidningens reklam och direktreklamen som förmår locka några större 
grupper till köp. Så om de gjorda uttalandena är ett mått på reklamens effektivitet så kan 
dessa medier sägas vara nästan tre gånger så effektiva som andratidningen och nästan tio 
gånger så effektiva som övriga reklammedier, dvs. TV, Internet och radio. 
 
Kvinnor förefaller mer benägna att handla som ett resultat av reklam. Det gäller i första hand 
de två mest effektiva reklamkanalerna, dvs. tidningar och direktreklam. Radio, Internet och 
TV lockar i större utsträckning yngre än äldre till köp. 
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Tabell 7. Andelen som tycker att reklamen i de olika medierna lockar dem till köp (procent). 
 
 TV 1:sta 

tidning 
2:a 

tidning 
Radio Internet Direkt- 

reklam 
Kvinnor 3 47 18 6 4 43 
Män 3 32 11 5 4 25 
Under 35 år 5 43 13 14 9 45 
36 – 55 år 1 36 16 3 2 36 
Över 55 år 3 40 15 1 3 22 
Grundskola 2 38 15 5 3 28 
Gymnasium 2 40 16 6 4 38 
Högskola 5 42 14 5 6 35 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

2 37 11 6 6 33 

Tidig majoritet 3 44 17 8 4 36 
Sen majoritet 3 36 16 1 3 33 
Har Internet hemma 3 40 14 6 4 36 
Saknar Internet hemma 3 40 17 6 3 32 
Antal svar 667 683 603 613 591 664 

 
 
Om man sammanfattar mediernas karaktärer så är tidningarna de mest trovärdiga, även om 
det bland de yngre finns en tendens att se mer positivt på TV:s trovärdighet. Men tidningarna 
och direktreklamen ses också som de mest sakliga reklammedierna och de leder också i större 
utsträckning till köp än reklam i andra medier. Reklamen är inte spännande och dess 
underhållningsvärde är också relativt lågt, om man bortser från radioreklamen. Reklamen är 
generellt sett inte billig. Ungefär 30-40 procent i de olika grupperna tycker att reklamen är 
billig och billigast anser de att direktreklamen är. När det gäller just den senare är det drygt 50 
procent som lägger sin röst på den. 
 

REKLAMKÖPARNAS SYN PÅ REKLAMEN 
För att få en uppfattning om reklamköparnas syn på de olika mediernas effektivitet skickades 
en enkät ut till 84 företag i Östersunds kommun3. Av dessa 84 var det 13 som inte 
annonserade i några medier överhuvud taget 
. 
Bland de företag som annonserar visar det sig att tidningarna är de annonsmedier som 
används flitigast av Östersundsföretagarna. 20 respektive 27 företagare annonserar ofta i 
Länstidningen (LT) respektive Östersunds Posten (ÖP). Internet nyttjas endast av åtta 
företagare mer frekvent och direktreklam nyttjar elva företag ofta. Radio och TV är de minst 
använda reklammedierna. Endast två företag uppger att de använder TV ofta. 
 
I undersökningen (Högnelid, 2003) användes ett balansmått för att tydliggöra företagens 
användning av de lokala medierna. Balansmåttet konstruerades så att alla som svarade att de 
annonserade (ofta eller sällan) i ett visst medium slogs ihop i en kategori. Från detta tal 
subtraherades de som svarat att de aldrig annonserade i respektive medium. Resultatet 
framgår av tabell 8, där de mest använda medierna står först. 

                                                 
3 Populationen utgjordes av 389 företag i Östersunds kommun. Företagen var verksamma inom sex olika 
områden. Inom varje område valdes 14 företag ut, totalt således 84 företag. Intervjuer med företrädare för 
företagen genomfördes via telefon.  
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Tabell 8. De av annonsörerna mest använda reklammedierna (balansmått). 
 
ÖP   46 

LT   30 

DR   -8 

Internet -32 

Radio Rix -48 

TV4 Mitt -58 

 
 
Högnelid (2002) gjorde en jämförelse mellan annonsörernas användning av de olika 
medierna, deras räckvidd, reklamens omtyckthet och reklamens lockelse till köp. 
 
 
Tabell 9. Jämförelse mellan annonsörernas användning av de olika medierna, deras räckvidd, 

attityd till reklam och reklamens upplevda lockelse till köp. 
 
Annonsörer Räckvidd Attityd Lockelse till köp 
 
ÖP ÖP ÖP DR 

LT LT LT ÖP 

DR Radio Rix DR LT 

Internet TV4 Radio Rix Radio Rix 

Radio Rix * TV 4 mitt Internet 

TV4 Mitt * Internet TV4 Mitt 

 
* Uppgifter saknas 
 
Annonsörernas val av medier stämmer, som framgår av tabell 9, väl med mediernas upplevda 
egenskaper. Rangordningen för de tre översta, som också är de i särklass mest använda 
kanalerna, stämmer med vad man kan förvänta sig. I sitt svar på varför annonsörerna valde 
annonsmedier som de gjorde i Östersund svarade de att de i första hand såg till mediets 
egenskaper, i andra hand till den målgrupp som man avsåg att nå och först längre ner kom pris 
och övriga aspekter av medievalet. 
 

KONSUMENTERNAS VÄRDERING AV REKLAMEN 
Sedan Internet etablerade sig som ett annonsmedium, är det framförallt tidningarnas 
platsannonser, bilannonser och fastighetsannonser som minskat, i många fall drastiskt. 
Tidningarna hade här tidigare ett lokalt monopol, som inte inbjöd vare sig till rabatterade 
priser gentemot annonsörerna eller samverkan med andra reklammedier. Idag är bilden en 
annan. Stora tidningar ger kraftiga rabatter bara för att få bära dessa annonser, även om 
betalningsgraden är låg. Samtidigt pågår samarbetsprojekt såväl nationellt (exempelvis 
Aftonbladet, Helsingborgs Dagblad och Blocket.se), som mer regionalt och lokalt mellan 
olika parter, allt i syfte att inte tappa marknadsandelar. 
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I undersökningen i Östersund, Örnsköldsvik och Krokom ställdes ett antal frågor om 
medborgarnas sökpreferenser när man letar efter bostäder, bilar, lediga arbetstillfällen, 
nöjesaktiviteter och några andra reklambudskap. Vi börjar med att se hur olika grupper väljer 
mellan dagstidningar, Internet och andra sökplatser vid sökande efter en bostad.  
 
 
Tabell 10. Andelen av dem som letar bostäder som söker i respektive medium (procent). 
 
 Dagstidningar Internet Annan plats Söker inte 

sådana annonser
Kvinnor 41 11 3 45 
Män 48 9 2 41 
Under 35 år 46 20 6 28 
36 – 55 år 44 10 2 44 
Över 55 år 44 3 1 52 
Grundskola 48 3 1 48 
Gymnasium 42 11 3 44 
Högskola 45 16 4 35 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

45 13 3 39 

Tidig majoritet 46 10 3 41 
Sen majoritet 41 5 0 54 
Har Internet hemma 41 13 3 43 
Saknar Internet hemma 52 4 4 40 
Antal svar 236 52 14 232 

 
 
Av tabell 10 framgår att de aktivaste bostadssökarna är de i åldrarna under 35 år. Här är det 
hela 72 procent som söker bostadsannonser - många av dem är högskoleutbildade. Sannolikt 
utgör de en relativt rörlig målgrupp. Även om tidningarna är det helt dominerande mediet för 
bostadsannonser. Drygt 40-45 procent av dem som letar bostäder söker här. Bland de yngsta 
under 35 år), högskoleutbildade och ”innovatörer” är det betydligt vanligare än bland andra 
att använda sig av Internet, även om tidningen fortfarande har den viktigaste rollen. Det 
framgår också klart att har man Internet i hemmet, söker man i större utsträckning där, än om 
man inte har direkt tillgång till nätet. Andra platser att söka bostäder på är enbart marginella. 
Noterbart är också att det är en något större andel män än kvinnor som söker bostad. 
 
Av tabell 11 framtår resultatet för motsvarande sökning av bilannonser. 
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Tabell 11. Andelen av dem som letar bilar som söker i respektive medium (procent). 
 
 Dagstidningar Internet Annan plats Söker inte sådana 

annonser 
Kvinnor 37 6 6 51 
Män 53 12 10 25 
Under 35 år 31 15 14 40 
36 – 55 år 47 8 8 37 
Över 55 år 49 4 4 43 
Grundskola 53 4 8 35 
Gymnasium 42 12 8 38 
Högskola 36 9 8 47 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

43 11 9 37 

Tidig majoritet 42 8 8 42 
Sen majoritet 47 3 5 45 
Har Internet hemma 40 10 8 42 
Saknar Internet hemma 50 5 9 36 
Antal svar 231 44 20 214 

 
 
Som framgår är mönstret det samma bland dem som söker bilar som bland bostadssökande. 
Låt vara att alternativen till tidningar och Internet här är mer lockande. Att leta bilannonser 
förefaller dessutom vara en än mer manlig sysselsättning än att leta bostadsannonser. 
 
Att leta jobb är inte en lika vanligt förekommande verksamhet i medierna som att leta bostad 
och bil. I vart fall är det en mindre andel som jagar sådana annonser (se tabell 12). Men 
dagstidningens dominans bland andra medier är lika fullt omfattande. Men bland den grupp 
som är flitigast att leta jobb, de under 35 år, så är det hela 22 procent som letar på Internet, 
mot 34 procent i dagstidningen. Det är den minsta skillnaden mellan dessa två medier som vi 
noterat. Att Internetbruket är vanligare bland dem som har Internet är en självklarhet, liksom 
att de som upplever sig själva som mer innovativa i större grad utnyttjar nätet. 
 
 
Tabell 12. Andelen av dem som letar lediga platser som söker i respektive medium (procent). 
 
 Dagstidningar Internet Annan plats Söker inte sådana 

annonser 
Kvinnor 34 10 6 50 
Män 32 8 6 54 
Under 35 år 34 22 9 35 
36 – 55 år 39 7 7 47 
Över 55 år 25 2 2 71 
Grundskola 32 5 3 60 
Gymnasium 33 10 7 50 
Högskola 36 12 8 44 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

35 13 8 44 

Tidig majoritet 32 8 5 55 
Sen majoritet 32 5 5 58 
Har Internet hemma 34 11 6 49 
Saknar Internet hemma 33 5 5 57 
Antal svar 182 49 17 288 
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Tabell 13. Andelen av dem som letar nöjesannonser som söker i respektive medium (procent) 
 
 Dagstidningar Internet Annan plats Söker inte sådana 

annonser 
Kvinnor 84 2 2 12 
Män 77 4 2 17 
Under 35 år 82 10 4 4 
36 – 55 år 85 1 1 13 
Över 55 år 75 0 0 25 
Grundskola 77 2 1 20 
Gymnasium 83 3 2 12 
Högskola 84 3 1 12 
Innovatörer/ 
Tidiga accepterare 

77 5 3 15 

Tidig majoritet 86 2 1 11 
Sen majoritet 78 0 2 20 
Har Internet hemma 82 4 2 12 
Saknar Internet hemma 81 0 2 17 
Antal svar 486 16 7 88 

 
 
På nöjessidan är tidningen helt dominerande (se tabell 13), samtidigt är andelen som letar 
sådana annonser högst bland alla annonskategorier. Hela 85 procent letar regelbundet 
nöjesannonser och letandet är relativt jämt fördelat i alla grupper oavsett kön, ålder och 
utbildning. Det är tydligt att Internet ännu inte blivit en marknadsplats för nöjesannonser och 
alternativen till tidningarna i övrigt är helt marginaliserade. 
 

DE VÄXANDE REKLAMMEDIERNAS UTVECKLING 
För att göra en bedömning av hur reklamen i papperstidningar kommer att utvecklas framöver 
behöver vi göra en analys av i första hand de medier, som vi i dag uppfattar som de viktigaste 
konkurrenterna till papperstidningen på reklammarknaden. Det är, som redan torde ha 
framgått av det inledande avsnittet, etermedierna, framför allt TV, direktreklam, 
gratistidningar och, sedan ett decennium tillbaka, också Internet. Det kan i det sammanhanget 
vara intressant att komma ihåg att reklaminvesteringarna i dagspressen (storstads-, landsorts- 
och kvällspress) 2003 uppgick till knappt 8 miljarder kronor (IRM, 2004). 
 

TV OCH RADIO 
Såväl inom radio som TV pågår det sedan många år tillbaka en strävan mot att digitalisera 
inte bara produktionsapparaten, utan också distributionen av sändningarna. För televisionens 
del har det i Sverige redan satts ett datum då detta skall vara avslutat, nämligen i februari 
2008. Något motsvarande datum för radio finns inte, trots att digitala sändningar i radio har 
varit igång betydligt längre tid än digitala sändningar i televisionen. 
 
Digitaliseringen innebär flera olika saker. Det som är intressant i det här sammanhanget är att 
utvecklingen med all sannolikhet innebär en kraftig ökning av antalet kanaler, såväl på radio- 
som TV-sidan. Det i sin tur innebär en ökad konkurrens om den befintliga reklamkakan. Det 
finns inget som säger att den skulle öka bara för att det tillkommer ytterligare kanaler. 
Eftersom många av de nya kanalerna förutsättes bli s.k. nischkanaler, dvs. sådana som 
innehållsmässigt riktar sig mot klart avgränsade målgrupper, kan man tänka sig att reklam 
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riktad till just sådana grupper följer med kanalen. Det gäller självfallet under förutsättning att 
kanalerna lyckas dra till sig en stor publik. 
 
Om vi får den här utvecklingen, kan vi sannolikt förvänta oss att reklamen i etermedierna, 
framför allt i TV, kommer att öka. Mer investeringar kommer att göras i de nischade 
kanalerna. Vi kommer att få se en minskning av reklamen i de allmänna kanalerna, men inte i 
så stor utsträckning som ökningen i nischkanalerna skulle kunna motivera, av det enkla skälet 
att annonsörerna är konservativa och sannolikt avvaktar med att dra tillbaka sina investeringar 
i kanalerna som de under lång tid har arbetat med. 
 
Som redan framhållits ligger reklaminvesteringarna i Sverige när det gäller radio och TV på 
en, i förhållande till Europa i övrigt och framför allt i förhållande till Nordamerika, låg nivå. 
Det är ytterligare ett skäl till att vi kan förvänta oss att reklaminvesteringarna i dessa medier 
kommer att öka. 2003 uppgick reklaminvesteringarna i radio till knappt 0,5 miljarder och i 
TV till 3,5 miljarder kronor (IRM, 2004) 
 

DIREKTREKLAM 
Såväl den oadresserade som den adresserade direktreklamen har varit framgångsrik under 
många år, även under perioder av ekonomisk nedgång. Totalt uppgick investeringarna i 
direktreklam 2003 till 3,6 miljarder kronor (IRM, 2004). Direktreklamen uppfattas som billig 
av annonsörerna och uppenbarligen också, som vi har sett ovan, av konsumenterna. Den 
kritik, som av och till förs fram beträffande lämpligheten att skicka ut så stora mängder 
reklam till sådana som inte direkt efterfrågar den, är kanske mer marginell än vad många 
föreställer sig.  
 
Det är svårt att uttala sig om direktreklamens utveckling, både i Sverige och utomlands. För 
Sveriges del torde två saker vara avgörande. Det ena är om Sverige även fortsättningsvis får 
behålla det regelsystem, som säger att det är mottagaren som skall säga ifrån sig 
direktreklamen och inte distributören, som skall kunna bevisa att mottagaren faktiskt vill ha 
reklamen i fråga. En förändring i det avseendet skulle, i varje fall inledningsvis, öka 
kostnaderna för direktreklamen och också minska intresset för den, eftersom antalet läsare 
och presumtiva kunder skulle bli lägre än vad som gäller i dag. Ett annat problem, som 
direktreklamföretagen delar med tidningsföretagen, är hur distributionen skall kunna klaras av 
till rimliga kostnader framöver. Det blir allt svårare att rekrytera utdelare framför allt i 
storstadsområden. Det kan höja lönenivån och därmed göra direktreklamen alltför dyr.  
 

GRATISTIDNINGAR 
Konkurrensen på marknaden för gratistidningar är hård. Det talar knappast för fler 
investeringar på den marknaden. Dock förefaller det som att de tidningar som redan är 
etablerade har för avsikt att utvidga sin verksamhet. Tydligast på den punkten är tidningen 
Metros ledning. Tidningen har satsat hårt på bostadsmarknaden och därmed också tagit delar 
av reklaminvesteringarna på just det området. Flera sådana utspel kan förväntas. Det kan 
komma att innebära en överföring av reklammedel från mer traditionella dagstidningar till 
gratistidningar. 
 
Reklaminvesteringarna i gratistidningar uppgick 2003 till knappt en miljard kronor, vilket 
innebär något mindre än de totala investeringarna av det slaget i Internet (IRM, 2004). 
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Gratistidningar är, som redan sagts, ordentligt konkurrensutsatta för närvarande och det är 
troligt att en del av reklamen är rabatterad. En mindre nedgång i reklaminvesteringarna 
mellan åren 2002 och 2003 kan tyda på det.  
 

INTERNET 
Internetanvändningen 

Från 1995 och fram till 2000 gick datautvecklingen i alla avseenden mycket snabbt. 
Spridningen av personliga datorer ökade kraftigt, antalet Internetuppkopplingar likaså. 
Skillnaden mellan datorer med respektive utan uppkoppling till nätet minskade år från år. Vi 
kan ta ett konkret exempel, som visar att spridningen av Internet gick ovanligt snabbt, i varje 
fall i Sverige. Andelen som använder Internet åtminstone någon gång under en vecka uppgick 
till mer än hälften av befolkningen redan efter sju år från att Internet gjordes mer tillgängligt 
än tidigare. 1995 uppgick andelen till fyra procent och 2002 till 55 procent (Hedman & 
Bergström, 2003). 
 
Utvecklingen går inte längre lika snabbt. Sedan IT-boomens krasch i början av 2000 har 
tillväxten av datorer och uppkopplingar inte varit lika omfattande som under den senare delen 
av 1990-talet. Det finns till och med exempel på att tillväxten avtagit. Andelen i USA som 
använde Internet minskade exempelvis mellan 2001 och 2002 med en procentenhet, från 72 
till 71 procent. Året innan hade tillväxten varit fem procentenheter, från 67 till 72 procent. 
Det är mycket möjligt att vi nu, i varje fall i det här steget, har nått en nivå där utvecklingen 
kommer att gå relativt långsamt och där det behövs ett genombrott av något slag för att 
förändra situationen. En sådan faktor skulle en kraftig utbyggnad av ett bredbandsnät kunna 
vara. 
 
Trots att antalet användare kanske inte blir så många fler just nu, visar statistiken att ju längre 
tiden går, desto mer ökar användningen. Mellan samma år, som andelen som använde Internet 
gick ner något i USA, ökade användningstiden, från 9,8 till 11,1 timmar per vecka (Cole, 
2003). 
 
Bredbandsspridningen 

I januari 2003 hade cirka två tredjedelar av de svenska hushållen någon form av 
Internetkoppling. Det vanligaste var att vara uppkopplad via ett telefonmodem. Ungefär 
hälften av hushållen var i den situationen. Telefonmodemen har en teoretisk hastighet på upp 
till 58 kbit per sekund kapacitet, vilket gör att det tar relativt lång tid att ladda ner större 
informationsmängder. 16 procent av hushållen hade någon form av bredbandsuppkoppling. 
Till sådana räknades allt från s.k. äkta bredband4, ADSL-uppkopplingar till andra 
uppkopplingar, som var snabbare än de vanliga telefonmodemen. 
 
Den vanligaste tekniken är ADSL, som erbjuds hushållen via telefonlinjer. Hastigheten ligger 
på drygt 500 kbit per sekund. Den s.k. IT-kommission anser att överföringskapaciteten i 
bredband inom några år ska vara minst 5 Mbit per sekund. När man ställer krav på 2 
respektive 5 Mbit per sekund, avser man att detta skall gälla i båda riktningarna. I vissa 
system har man mer kapacitet in än ut. 
 
                                                 
4 Som ”äkta” bredband räknas 2 Mbit per sekund i bägge riktningarna. Det är det krav som regeringen har ställt för att ett nät skall 
definieras som bredband. Senare har önskemål från olika konsumenthåll framförts på ännu större kapacitet.  
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Data från Post- och Telestyrelsen (PTS) visar att bredbandsutvecklingen har kommit igång på 
allvar. Teleoperatörernas intäkter från just bredbandsuppkopplingar har nämligen ökat med 79 
procent mellan första halvåret 2001 och samma period 2002. Den totala marknaden för 
Internetuppkoppling växte med 16 procent till 2,62 miljarder kronor. Samtidigt konstateras 
det är priserna för att bli bredbandskunder med ständig uppkoppling har ökat och nu blivit, 
som PTS uttrycker det, för höga. De låg i början av 2003 kring 400 kronor per månad enbart 
för den fasta kostnaden. Det är en ökning med i runda tal 100 kronor per månad, dvs. 1 200 
kronor på ett år i förhållande till tidigare. 
 
Störst på marknaden är Telia med runt 50 procent av marknaden. Därefter kommer 
Bredbandsbolaget med drygt 20 procent. Resterande andel är spridd på många olika mindre 
aktörer. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet i början av 2003 (Reimegård, 2003), hävdar 
Björn Stolpe vid Institutet för informationsteknologi att konkurrensen mellan operatörerna är 
sned. Han menar att de tidigare monopolföretagen, som exempelvis Telia, har ett alltför stort 
försprång på marknaden. Nya företag som Utfors och Song Network får snabbt problem med 
att hänga med de större företagen. I praktiken visade det sig tämligen omgående att det var en 
korrekt bedömning. 
 
Politiskt har bredbandsfrågan inte varit någon stor fråga. Tidigare näringslivsministern Björn 
Rosengren gjorde vissa utspel på området, men den gjordes aldrig till någon stor fråga inom 
det socialdemokratiska arbetarpartiet. Moderaterna var kanske det politiska parti som var först 
ut när det gäller IT-frågor, sannolikt på grund av att den tidigare partiledaren Carl Bildts stora 
IT-intresse, bl.a. manifesterat i ett regelbundet återkommande e-postbrev. Det enda parti, som 
konkret engagerat sig för en utbyggnad av bredbandsnät över hela landet är centerpartiet. 
Tidigare partiledaren Lennart Daléus gav för några år (2000) sedan till och med ut en egen 
bok med rubriken ”Digital allemansrätt”. I januari 2003 gick den nya partiledaren Maud 
Olofsson ut och krävde samma sak. Hon dömde ut regeringens bredbandspolitik, som hon 
menade lägger ett för stort ansvar på kommunerna. ”Utbyggnaden är en nationell 
angelägenhet. Staten borde bilda ett särskilt bolag och satsa de 60-80 miljarder som skulle 
behövas och sedan hyra ut näten till privata operatörer”, hävdade hon och menade att 
”Marknadslösningen i dess nuvarande form har kollapsat” (Reimegård, 2003). Politiskt är 
bredbandsutbyggnaden vare sig en stor eller kontroversiell fråga. Partierna vill bygga ut ett 
sådant nät, men är oense om i vilken omfattning och vem eller vilka som skall betala för det. 
Med andra ord, politiska beslut kommer knappast att hindra en utbyggnad. 
 
En utbyggnad av bredbandsnäten kommer att underlätta för reklamen i nätet. Högre kapacitet 
gör det exempelvis lättare att överföra mer avancerade annonser rent tekniskt och samtidigt 
möjliggöra mer grafik. Breda nät möjliggör just den typ av tredimensionella interaktiva 
tjänster, som nämndes ovan. Det kan bli lyftet för Internet, åtminstone reklammässigt. 
Därmed ökar självfallet Internets konkurrensförmåga när det gäller att dra till sig 
reklammedel. 
 
Utvecklingen av antalet sajter på nätet 

Antalet sajter och därmed möjligheten att annonsera ökade lavinartat i USA i slutet av 1990-
talet. Under de fyra åren 1997 – 2000 var tillväxten hela 500 procent, från 1033 
annonsfinansierade sajter till 6206 (Devin, 2001). I Sverige har vi sett en motsvarande 
förändring, om än inte så omfattande. Det betyder i praktiken att det är betydligt fler medier i 
dag än tidigare som slåss om reklaminvesteringarna. För de traditionella reklammedierna är 
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detta självfallet en stor utmaning. Här kommer deras redan etablerade goda rykte och 
konsumenternas upplevda tillit till dem väl till pass. Det är troligare att pengarna hamnar i 
händer som man litar på, som man har kunskap om, än i sajter som kanske tillfälligtvis har 
många besökare, men där det kan vara oklart hur länge det förhållandet står sig. Det är kanske 
ingen tillfällighet att exempelvis ledningarna för dagstidningar så gärna just nu framhåller 
tidningarnas viktiga roll i det lokala samhället (Alström & Hedman, 2002a). 
 
Det förefaller som att nättidningarna tar en större andel av reklaminvesteringarna än vad 
radio- och TV-kanalernas sajter gör. Så är det i varje fall i USA. Borrell Associates gjorde 
2002 en undersökning, som visar att bara tre procent av den totala lokala reklamen på nätet 
går till TV- och radiosajter, medan hela 40 procent går till tidningarnas nätversioner 
(Bergman, 2003).  
 
Internet och reklam 

Det har, som vi redan har påpekat, visat sig vara möjligt att göra reklam för produkter och 
tjänster, som man kanske tidigare inte hade trott vara möjliga att göra reklam för, på annat sätt 
än via de redan etablerade medierna. Nu visar det sig till och med mycket fördelaktigt att 
annonsera dyra konsumentvaror, som bilar och fastigheter, över nätet. Tredimensionella 
bilder gör det lätt att studera både bilar och fastigheter till salu, liksom hotell och andra 
övernattningsställen inför resor och naturligtvis även olika typer av äventyr eller andra 
aktiviteter man kanske vill göra i samband med just dessa resor. Kombinationsmöjligheter av 
tjänster och möjligheten till ständig uppdatering av service i form av uppgifter om priser, 
förändringar i utbud, etc. är lätta att genomföra och ökar tryggheten för en presumtiv köpare. 
 
Konservatismen hos annonsköparna, som innebär att de väljer de annonsmedier de redan är 
vana vid, kan snabbt försvinna om det blir alldeles påtagligt att det finnas ekonomiska 
fördelar med att välja andra kanaler.  
 
En speciell tendens vi kan notera i det här sammanhanget är företagen själva börjar ta över en 
del av Internetannonsering i den meningen att de väljer att lägga annonspengarna på 
utveckling av den egna hemsidan. Absolut Vodka är ett bra exempel på detta. Företaget har 
skapat en egen hemsida Absolut DJ, där besökare kan blanda “dance cuts with musical 
samples provided by turntable notables like DJ Spooky” (Devin, 2001). 
 
Ytterligare en trend när det gäller marknadsföringen på nätet är att banners får lämna 
utrymme för mer prestationsbaserade modeller för marknadsföring. “En e-handelsplats kan 
erbjuda en sajt en provision som baserar sig på hur kvalitativ den förmedlande besökaren 
faktiskt är. Provision utbetalas antingen för unika besökare, nya medlemmar i en kundklubb 
eller ett förmedlat köp.” (Westerberg, 2001). Man kan väl säga att detta ingår i ett led att 
kostnadseffektivisera, att nå rätt målgrupp. Mer krut kommer i framtiden att läggas på att 
identifiera vilka som faktiskt är konsumenter av en viss given produkt. Man kommer att 
inrikta marknadsföringen mer på resultat än på att nå stora grupper. Det rör sig om en 
övergång från traditionell marknadsföring till ”affiliate”-marknadsföring, som startade i USA 
1996. Formen innebär att en sajt har länkar till andra, som vanligtvis har något till försäljning. 
Amazon.com har ca 350 000 ”affiliatesajter”, som står för ungefär 30 procent av Amazons 
intäkter (Westerberg, 2001). Det har uppstått en närmast akademisk fråga om ”affiliatesajter” 
skall betraktas som reklam eller service. IT-gurun Jakob Nielsen menar att om sajten erbjuder 
länkar till tjänster eller produkter, som man kan rekommendera, skall det räknas som service. 



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

 R-04-57 
Sida 53 (73) 

 
 

 

 

I annat fall är det fråga om reklam. I en analys av Internets roll i reklamsammanhang torde 
frågan vara av mindre intresse. 
 
Ändras reklamformerna? 

Den hårdnande konkurrensen som uppstår genom att allt fler sajter etablerar sig på nätet leder 
sannolikt till att vi kommer att se ett ökat intresse för att hitta okonventionella reklamformer. 
Till det kommer den iakttagelse som många har kunnat göra på senare tid, nämligen att 
andelen som klickar på en annons på nätet och går vidare för att titta på den har minskat från 
40 procent till 0,5 procent under en sexårsperiod (1995-2001), från Internets etablerande och 
framåt. 
 
En del okonventionella reklamformer, exempelvis textreklam och produktplaceringar, har vi 
sett tidigare. Frågan är nu om de försäljningsfrämjande aktiviteterna kommer att framträda i 
nya former eller skepnader och i sådana fall vilka. Det har redan diskuterats en hel del om inte 
”spin doctors”, kommunikations- och PR-byråer m.fl., har fått för stort inflytande på det 
redaktionella materialet. Inte bara den hårdnande konkurrensen bidrar till den här satsningen, 
utan det gör också den upplevda effektiviteten i själva formen. 
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KAPITEL 4. 

FÖRÄNDRINGAR I LIVSSTILAR – FÖRÄNDRINGAR I 
MEDIEANVÄNDNING? 
Asta Cepaite 
 
Den traditionella morgontidningen har länge varit förankrad som ett medium som används 
kollektivt och inom hushållet. Det är också känt att medieanvändning bland svenskarna har 
varit sammanflätad med olika vanor i hushållet. Dagstidningsläsningen är ofta integrerad i 
människors morgonsysslor, deras frukostätande och resor till och från arbetet. Vanemässig-
heten i dagstidningsläsning kan i viss mån förklara tidningens starka ställning hos den 
svenska befolkningen. Weibull och Kratz (1995) menar att lokala morgontidningar har sin 
stabilitet i att det finns stabila sociala miljöer med vilka läsarna identifierar sig. På senare tid 
har dock omfattande förändringar skett på olika plan: förändringar i mediestrukturen, sociala 
förändringar såsom hushållens ändrade karaktär och ökad individualisering av medie-
konsumtionen. Reimer (1994) menar att det inte är medieutvecklingen i sig utan snarare 
långsiktiga sociala, ekonomiska och kulturella förändringar i samhället som luckrar upp 
människors vana att läsa lokala morgontidningar.  
 
En del undersökningar (se t ex Weibull & Wadbring, 2000) pekar på att hushållet som bas för 
mediekonsumtionen minskar i betydelse. För detta kan det finnas olika skäl, bland annat att 
individualiseringen i mediekonsumtionen har skett inom hushållet, men också utanför 
hushållet. Det har inneburit att medieanvändningsmönster har ändrats. Tidningsläsningen är 
en del av dagliga rutiner och anpassas efter vardagen snarare än tvärtom. Viss tröghet och 
förändringsmotstånd ligger nog i vanans natur, men vanorna är inte oföränderliga. Olika 
samhällsförändringar som i sin tur influerar människors levnadssätt bidrar sannolikt till att 
vardagsrutinerna ändras. En av de viktiga sociala förändringarna, som troligen har effekt för 
vardagsorganisering och medieanvändning, är individernas arbetssituation. 
 
Arbete är en viktig aspekt i människors liv. Vardagen för många kan grovt uppdelas i arbete 
och fritid. Människorna bestämmer hur mycket tid de kan ägna åt fritidsaktiviteter. 
Informationsteknologins tillämpning har förändrat jobben när det gäller kvantitet, kvalitet, det 
utförda arbetets karaktär samt påverkat gränsen mellan arbete och fritid. Allt fler väljer idag 
boendeort utifrån andra aspekter än att det ligger nära arbetet och människor är idag mer 
benägna att pendla långa sträckor för såväl arbetets som boendets skull. Statistiken visar att 
pendlingen över kommungränserna ökar för nästan alla kommuner (Gillingsjö et al, 2003). 
Man kan fråga sig hur den ökade sociala och geografiska rörlighet i olika avseenden kan 
påverka den traditionella morgontidningens ställning.  
 
En av morgontidningens styrkor har varit att lokala morgontidningar har sin bas inom ett 
bestämt geografiskt område (Weibull & Kratz 1995). Informationen om vad som händer 
lokalt har varit en av de viktigaste och starkaste sidorna av den lokala morgontidningen. 
Lokala landsortstidningar har som regel haft en dominerande position på orten, vilket kan 
jämföras med storstadsmorgonpress, som inte haft lika omfattande läsning – sannolikt för att 
den inte varit lokal i samma bemärkelse. Dessutom är storstadslivet mindre stabilt, vilket 
påverkar morgontidningsläsning i storstadsområden negativt.  
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”Det är mer vanligt med förflyttningar – och omflyttningar – där än i landsorten; 
rörlighet av detta slag har ofta samband med en mindre regelbunden 
morgontidningsläsning.” (SOU 1994:94, s. 108) 

 
Studier (t ex Holmberg & Weibull, 2002) har visat att människors bristande integration i 
lokalsamhället har negativa effekter på intresset för lokal morgonpress. Arbetsrelaterad 
rörlighet bidrar därför sannolikt till minskad identifikation med lokalsamhället och därmed 
med den lokala tidningen (jfr Severinsson, 1994).  
 
En studie om tidningsfusionen i Skåne (Alström & Nord, 2003) pekar på att mediekonsumtion 
i olika arbetsrelaterade livsstilsgrupper ser olika ut. Den skandinaviska livsstilen blir mer 
mobil, vilket minskar den lokala identiteten och därmed kopplingen till det lokala material 
som haft en central roll i landsortstidningarnas produktion. 
 
I detta sammanhang är det relevant att närmare studera människors livsstilar, som har med 
arbetsrelaterad rörlighet att göra, i relation till medievanorna. Hur ser medievanorna ut hos 
olika livsstilsgrupper: hos de människor vars levnadssätt präglas av flexibilitet och hos dem 
vars arbetssätt kännetecknas av stabilitet? Vilka faror och potentiella möjligheter möter den 
lokala morgontidningen i samband med förändringar i medieanvändarnas livsstilar?  
 

SYFTE 
Undersökningen syftar till att beskriva hur medieanvändningsmönster ser ut beroende på 
individernas livsstil, den del som har med ett visst arbetssätt att göra. Syftet är även att 
beskriva vilken betydelse livsstilen har för vardagliga aktiviteter som är förknippade med 
medieanvändningen. 
 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR UNDERSÖKNINGEN 
Medieanvändning – en del i vardagen 

En av utgångspunkterna för detta kapitel är att tidningsläsningen betraktas som en vanemässig 
aktivitet i människors vardag. Vana att använda medierna innebär att man fortsätter med saker 
eller aktiviteter som man en gång valt, utan att ständigt överväga deras nödvändighet. 
Exempelvis, funderar knappast tidningsprenumeranterna varje morgon på om de ska läsa 
tidningen, det är något som man bara gör. Det ingår i dagliga rutiner. Människor är inte 
benägna att ändra på sina vanor, så länge de fungerar väl. Först om individens situation 
ändras, vilket ofta innebär att vardagsrutinerna upplöses, ändras sannolikt även medievanorna. 
Tidningsläsningen, liksom annan medieanvändning, förändras med människors livsfaser och 
tillgänglig tid: småbarnsföräldrar läser mindre och pensionärer läser mer än vad de gjorde 
tidigare i livet. Olika sociala förändringar, som att byta arbetsplats, kan också ha betydelse för 
medievanorna.  
 
Lästidpunkterna speglar de grundläggande funktionerna hos tidningen (Weibull & Kratz, 
1995). På morgonen är tidningen i första hand ett nyhetsmedium som talar om vad som har 
hänt sedan sist. Tidningens distributionstidpunkt har således betydelse för den lokala 
morgonpressens starka ställning som morgonmedium. Morgontidningens distribution till 
hushållen i början på dagen är viktig för den person vars vardag är upplagd på sådant vis att 
det finns tid och utrymme för läsningen. Tidningsläsningen styrs av balansen mellan 
personens fritid och arbetstid. Christiansen och Bergström (2000) påstår att personen som inte 
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har tid på morgonen för att läsa tidningen, då den tiden används för andra aktiviteter 
(exempelvis resor till jobbet), bläddrar igenom tidning snabbare än de som delvis eller helt är 
lediga på dagarna. 
 
Arbete som livsstil 

En del studier (se t ex Weibull & Kratz, 1995) har visat att dagspressens ställning, har 
försvagats under 1990-talet. Både andelen dagliga läsare och andelen som bor i ett hushåll 
med prenumeration har gått ned. Försvagningen av morgonpressen kan till viss del ha en 
ekonomisk bakgrund, men det finns även mer långsiktiga faktorer: förändringar av sociala 
livsmönster och livsstilar. En större geografisk mobilitet i samhället och minskad lokal 
identifikation är faktorer som har betydelse för morgontidningsläsningen och för annan 
mediekonsumtion (Weibull & Kratz, 1995). En annan utgångspunkt i kapitlet är att individens 
livsstil är viktig för de medievanorna han utvecklar. Livsstil är ett brett begrepp och används i 
olika sammanhang. Med livsstil menas här ett sätt på vilket människor organiserar sina 
dagliga aktiviteter i relation till arbetssätt. 
 
Mot arbetets förvandling: arbetsrelaterad flexibilitet  

Spridning av den nya informationsteknologin har omvandlat arbetsprocessen, genom att 
införa nya former av social och teknisk arbetsdelning. Datortekniken och dess tillämpningar 
har blivit allt billigare och bättre. Organisationer har utvecklats och antagit nya former, 
baserade på flexibilitet. Informationsteknologins tillämpning förändrar jobben när det gäller 
kvantitet, kvalitet och det utförda arbetets karaktär. Den flexibilitet hos arbetsprocesser och 
arbetsmarknader som informationsteknologin möjliggjort påverkar de traditionella sociala 
produktionsförhållandena. Det introducerar en ny modell av flexibilitet och en ny typ av 
arbetare, ”flexaren” (Castells, 1996). 
 
Social arbetsorganisation tycks spela större roll än tekniken när det gäller att skapa eller 
utplåna arbetstillfällen. Men tekniken omvandlar ändå arbetets karaktär. Omstruktureringen 
av företag och organisationer, som möjliggörs av informationsteknologin och stimuleras av 
konkurrensen på olika marknader, transformerar arbetet. Arbetsprocessen individualiseras. 
Individualiseringen, decentralisering av arbetsuppgifter eller deras samordning i ett interaktivt 
närverk karakteriserar dagens samhälle.  
 
Enligt Castells (1996), ligger ökad flexibilitet till grund för den pågående omvandlingen av 
arbetsarrangemang. Arbetskategorier som korttidsarbete och deltidsarbete ökar i omfattning. 
Allmänna kategorin ”flexibelt arbete” kan anta olika former i olika länder. 
 
De flesta medier har sin naturliga plats i hemmet och det är också i relation till hemmet som 
medierna främst diskuterats. Medieanvändningen har setts i relation till fritiden och den 
tidsdisponering som råder där. Den fria tiden skapas alltid i relation till arbetet. För att kunna 
förstå den dagliga medieanvändningen bör detta sättas i relation till den arbetsstruktur som 
sätter ramar för människors fria tid och uppfattningar om hur denna tid ska disponeras 
(Bengtsson, 2002).  
 
Flexibel arbetstid 

Benämningen flexibelt arbete kan känneteckna en viss arbetssituation, en arbetsprocess eller 
tidsfördelning mellan arbete och fritiden. En faktor som karakteriserar flexibilitet alternativt 
stabilitet i människans livsstil är möjlighet att arbeta på distans, d v s utanför arbetsplatsen. 
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Framväxten av distansarbetare, innebär enligt Castells (1996) diversifiering av arbetsställena 
för en del av befolkningen, i synnerhet dess mest dynamiska, akademiska segment.  
 
Arbetssituationen ändras genom att man i allt högre utsträckning kan jobba på distans. 
Informationsteknologierna möjliggör arbete när som helst och var som helst. Internationellt 
sett har Sverige haft en balanserad utveckling av distansarbete. Antalet distansarbetare 
uppskattas vara 9 procent av den svenska arbetsstyrkan. Räknar man i procent av antalet 
aktiva på arbetsmarknaden har andelen distansarbetande varit konstant. Däremot har den tid 
som man distansarbetar ökat (Rapp & Rapp, 1999). Distansarbetare året 2001 i Sverige är 
vanligare bland män än bland kvinnor. Distansarbetaren är ofta högutbildad, i medelåldern 
(35-45 år) och har etablerat sig på arbetsmarknaden (Rapp & Rapp, 1999). 
 
Distansarbete omvandlar människors vardag i och med att man i högre grad kan styra 
tidsfördelning mellan arbete och fritid. En trolig effekt av detta är att gränsen mellan arbete 
och fritid blir otydlig. När tiden blir mer flexibel kan människor för sin fritid använda den tid 
som tidigare var avsedd för arbete, och tvärtom. Nya beteendemönster kan växa fram, där 
bland annat medieanvändning kan få en ny plats i de flexibelt arbetandes vardag.  
 
Geografisk flexibilitet 

Arbetspendling är en form av rörlighet som vunnit terräng till skillnad mot övrig geografisk 
arbetsmarknadsrelaterad rörlighet. När det gäller pendling bor personen i fråga kvar på 
bostadsorten men arbetar i en annan arbetsmarknadsregion (Israelsson et al, 2003).  
 
En förutsättning för att man ska börja pendla är att det finns ett arbete att pendla till. Är 
arbetsmarknaden i pendlingsområdet bättre än i den egna kommunen är sannolikt 
utpendlingen större än inpendlingen och tvärtom. Det finns ett starkt samband mellan 
pendlingen och hur arbetsmarknaden ser ut i olika kommuner. Förutom arbetsmarknaden, 
finns en annan faktor som har stor betydelse för ökad pendling. Det är förbättrade 
kommunikationer. Det kan vara en vägsträcka som förbättras, snabbare tågkommunikationer 
eller större turtäthet för bussar och tåg (Gillingsjö et al, 2003). Den enskilde pendlarens 
arbetstider har också betydelse för viljan och möjligheten att pendla. Ju större möjligheterna 
till en flexibel arbetstid är, desto större blir också möjligheterna att pendla en längre sträcka 
(Israelsson et al, 2003).  
 
Enligt Arbetsmarknadsstyrelsens undersökning (Israelsson et al, 2003) pendlar ca 8 procent 
av de sysselsatta i landet till ett arbete i en annan arbetsmarknadsregion än den region där 
bostaden är lokaliserad. Arbetspendling är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. 
Pendlingen skiljer sig också för personer med olika utbildningsnivåer. Generellt sett ökar 
benägenheten att arbetspendla ju högre utbildning man har uppnått (Israelsson et al, 2003). 
 
Pendlingsbenägenheten har ökat över tid och det oavsett konjunkturlägen. Acceptansen för att 
pendla ökar hela tiden och möjligheterna att göra detta förbättras kontinuerligt. I 
undersökningen av Svenska kommunförbundet (Gillingsjö et al, 2003) framkommer att 
attityderna till pendling förändras över tid. Människor är idag mer benägna att geografiskt 
vidga sin arbetsmarknad i större utsträckning än de var tidigare. Fortsatt utbyggnad av 
infrastrukturen och en ytterligare höjning av utbildningsnivån bland personer i arbetskraften 
talar för en tendens till fortsatt ökning av pendlingen.  
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Flexibilitet i arbetsrelaterad social situation 

Det finns stora flöden i arbetsmarknaden – personer som fortsätter att förvärvsarbeta men 
byter jobb. Rörligheten på arbetsmarknaden är stor – över en halv miljon förvärvsarbetare 
bytte jobb mellan 1999 och 2000. Att byta jobb är vanligast bland de yngre sysselsatta. Större 
delen av personerna som byter jobb är mellan 20 och 35 år gamla. Tendensen att byta jobb 
minskar sedan gradvis med ökande ålder. Det är generellt sett fler män än kvinnor som byter 
jobb (SCB 2002).  
 
Författare av en annan studie (Israelsson et al, 2003) påstår att anställda uppvisat ungefär 
samma rörlighetsbeteende vad det gäller arbetsgivarbyte under tre decennier. Frekvensen av 
arbetsgivarbyten påverkas av konjunkturen. De ökar kraftigt under högkonjunkturen och 
minskar under lågkonjunkturen. Benägenhet att byta arbetsgivare anses vara individuell mer 
än påverkad av läget på den lokala arbetsmarknaden.   
 
Geografisk flexibilitet och tidningsval 

Vanan att läsa en lokal morgontidning och läsarnas värdering av det lokala innehållet är 
starkast på de mindre orterna. Den lokala tidningen definierar där vad som är viktigt och är 
ofta det stora lokala mediet (jfr Hellingwerf & Weibull, 2000). Det lokala nyhetsutbudet är så 
betydelsefullt att mindre kvalitativa och kvantitativa skillnader kan få stor inverkan på vilken 
av de konkurrerande tidningarna som föredras av läsarna (Severinsson, 1994).  
 
Läsarna är mest intresserade av de lokala nyheterna i tidningen. En studie av den lokala 
tidningens spridning (Hellingwerf & Weibull, 2000) visar att de boende på mindre orter runt 
regionstaden är betydligt mer intresserade av att läsa om händelserna i regionstaden än 
tvärtom. Ett stort intresse för att få lokalnyheter från andra orter torde ha att göra med 
pendling mot dessa orter. Pendling och förändringar i läsarnas geografiska orientering kan 
vara en förklaring till spridningsvariationerna i tätorten jämfört med landsorten. För läsare på 
orter utan egen tidningsutgivning, men från konkurrerande tidningar från olika angränsande 
utgivningsorter har den geografiska orienteringen en inverkan på tidningsvalet (Severinsson, 
1994).  
 
Inrikesnyheter och nyheter från världen utanför Sveriges gränser ter sig viktigare än regionala 
nyheter. Intresset för omvärlden sprider sig inte horisontellt från den ort där man bor. De 
närmaste orterna kan snarare anses som oviktiga, om man på något vis inte är berörd av 
händelserna där (jfr Hellingwerf, Weibull, 2000, Severinsson, 1994). Människor verkar vara 
mest intresserade av information rörande den miljö som de befinner sig i.  
 
Storstadspress är oftast ett tillval för läsare på andra orter i landet. Annonser och lokala 
nyheter omfattas i det instrumentella intresset och de läsare som saknar en utpräglad instru-
mentell motivation faller ifrån som prenumeranter av tidningen. Den svagaste nedgången och 
starkaste ställningen för storstadstidningen kan noteras inom de marknader som ligger 
närmast denna stad. När gränserna mellan lokala marknader luckras upp, exempelvis genom 
att arbetspendlingen ökar, så försämras förutsättningarna för lokaltidningar (Severinsson, 
1994). 
 
Förändrade arbetsförhållanden kan förändra människornas sätt att organisera sin vardag, i 
vilken användning av olika medier, bland annat tidningar, har haft en bestämd plats. En 
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person vars arbetssituation präglas av flexibilitet utvecklar sannolikt en annan sorts livsstil än 
personen vars arbetssituation är mindre föränderlig.  
 
Regionens sociala struktur är viktig för den lokala tidningssituationen, och vice versa. Det är 
intressant att studera vilka utvecklingstendenser som finns i en vald region för att bättre förstå 
vilken roll den lokala tidningen har för olika grupper av invånare på utgivningsorten.  
 
Undersökningsram 

I undersökningen ingick Örnsköldsviks, Östersunds och Krokoms kommuner. Urvalet var 
1650 personer och totalt svarade 784 respondenter, varav 335 finns i Örnsköldsvik, 317 i 
Östersund och 132 i Krokom. 
 
I detta kapitel kommer jag att studera på vilket sätt grupper av människor med olika livsstilar 
tar del av lokala nyheter. Frågorna som är viktiga att belysa närmare i detta sammanhang är: 

- Vad kännetecknar människor vars livsstil präglas av arbetsrelaterad flexibilitet? 
- Hur ser medieanvändningen ut hos personerna som arbetar på ett flexibelt respektive 

mindre föränderligt sätt? 
- Har livsstilen inverkan på vardagsvanor, som är förknippade med medieanvändning? 

 
Med flexibelt arbete avses att man anpassar sig till flera olika situationer både på kontoret och 
på distans till kontoret (Rapp & Rapp 1999). I studien använder jag ett antal parameter som 
karakteriserar olika slags livsstilar som har med flexibla arbetssätt att göra. De kan delas upp i 
tre kategorier: 
 

- Flexibel arbetstid. I denna kategori ingår sådana livsstilsbeteckningar som ”Gränsen 
mellan arbete och fritid är tydlig” och ”Jag har möjligheter att arbeta på distans”. Den 
första syftar på individens subjektiva upplevelse av fördelningen mellan hans eller hennes 
arbetstid och fritid. Den andra parametern utgår från Distansarbetsutredningens definition 
av begreppet distansarbete. Som distansarbete kallas ”arbete som utförs med hjälp av 
informationsteknik i hemmet eller på annan plats på avstånd från en mer traditionell 
arbetsplats” (Rapp & Rapp 1999). 

 
- Geografisk flexibilitet. Denna beskrivning av livsstil avser plats för personernas arbete 

och boende och eventuell pendling mellan dessa. Pendlingen kan vara mer eller mindre 
intensiv, t ex från de dagliga resorna mellan bostadsorten och arbetsplatsen till mera 
sällsamma resor i arbetssyfte.  Två påståenden i undersökningen kan placeras under denna 
kategori: ”Jag reser i arbetssyfte mer än en gång i månaden” och ”Jag arbetar i en annan 
stad än där jag bor”. 

 
- Flexibilitet i arbetsrelaterad social situation. Beskrivningen syftar på individens 

subjektiva uppfattning om hur lång period han/hon arbetar på samma arbetsplats. 
Påståendet ”Jag byter ofta min arbetsplats” kännetecknar flexibilitet i denna kategori. 
Varje arbetsbyte måste innebära att människan omstrukturerar sin sociala situation.  

 
För att kunna beskriva medievanorna hos människor som har ett flexibelt respektive mer 
stabilt arbete frågas respondenterna om hur ofta de tar del av ortens dominerande lokal-
tidning. För att tydligare se eventuella förändringar av medieanvändning får respondenterna 
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bedöma hur deras medieanvändning, som omfattar konsumtion av tidningar, TV, radio och 
Internet, förändrats de senaste fem åren.  
 
Förändringar i livsstilen kan påverka människornas uppfattning om det är viktigt att läsa 
morgontidning. Respondenterna ombedda att ta ställning till en rad påståenden som berör 
vikten av att läsa tidning. Medieanvändningen hos olika grupper av respondenterna studeras 
även genom att de svarande får ta ställning till ett antal påståenden om deras vardags-
aktiviteter i samband med medieanvändning. 
 

RESULTAT 
Vem är den flexibelt arbetande? 

Vilka personer arbetar vanligen på ett arbetsrelaterat flexibelt sätt? De personer vars livsstil 
kännetecknas av arbetsrelaterad flexibilitet utgör mellan 10 och 32 procent av totala antalet 
respondenter, beroende på variabeln som avses. Av dessa är 10 procent som ofta byter 
arbetsplats, lika stor andel arbetar i en annan stad än där de bor. Möjligheten att arbeta på 
distans har 12 procent svarande. 19 procent svarande uppgav att de reser i arbetssyfte oftare 
än en gång i månaden. Gränsen mellan arbete och fritid är otydlig för 32 procent av 
respondenterna. 
 
Resultaten visar att människor, vars arbete kännetecknas av någon slags flexibilitet, som regel 
har gymnasie- eller högskoleutbildning. Bland dem som reser i arbetssyfte mer än en gång i 
månaden och bland de distansarbetande är antalet högskoleutbildade högst: 45 procent 
respektive 48 procent.  De flesta flexibelt arbetande är män i 36 – 45 års ålder Andelen 
kvinnor som arbetar på ett flexibelt sätt är betydligt mindre än män. Den största skillnaden 
mellan andel män och kvinnor finns bland dem som reser i arbetssyfte ofta: 70 respektive 30 
procent. Minsta skillnaden mellan andel män och kvinnor finns bland dem som upplever att 
gränsen mellan arbete och fritid är otydlig: 53 respektive 47 procent.  
 
Personer som har ett flexibelt arbete är oftast heltidsanställda. Andelen heltidsarbetande är 
stor bland alla respondenter, vilket motsvarar situationen på arbetsmarknaden. Antalet 
heltidsarbetande är dock större bland dem vars arbete är flexibelt än bland dem som anger att 
arbetet kännetecknas av stabilitet. Merparten av de flexibelt arbetande bor i tätort. Undantaget 
är pendlarna – personerna som arbetar i en annan stad än de bor – 60 procent anger att de bor 
i glesbygd.  
 
Arbetsrelaterad flexibilitet är något större bland respondenterna i Krokom än i de andra 
kommunerna som ingick i undersökningen. Skillnaden mellan Östersunds och Örnsköldsviks 
kommuner är närmast obefintlig. 
 
Medievanor hos olika livsstilsgrupper 

Regelbundenhet i medieanvändning tyder sannolikt på att det finns en etablerad vana att ta del 
av vissa medier. Frågan som ställdes till respondenterna löd: Hur ofta tar du normalt del av 
följande medier? Daglig användning, dvs. 6-7 dagar i veckan, av de lokala medierna har 
mätts hos personerna med olika livsstilar. Svaren är redovisade för användning av följande 
medier: den dominerande lokaltidningen på orten (Östersunds-Posten respektive 
Örnsköldsviks Allehanda), regional TV (Mitt Nytt) samt regional radiostation (Radio 
Jämtland respektive Radio Västernorrland).  
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Tabell 1. Livsstil och medievanor 
 
 Livsstilsvariabler Medieanvändning 6-7 d/v, (procent) 

Lokaltidning Regional TV  Regional radio 
Flexibel 
arbetstid 

Har möjlighet arbeta Ja 
på distans Nej 
 

66   8 14  
69 13 25 

 Gränsen mellan arbete Ja 
och fritid är tydlig Nej 
 

69 11 23 
69 18 26 

Geografisk  
flexibilitet 

Reser i arbetssyfte mer Ja 
än en gång i månaden Nej 
 

73   8 22 
68 13 24 

 Arbetar i en annan Ja 
stad än bor Nej 
 

54   5 19 
71 13 24 

Flexibilitet i 
arbetsrelaterad 
social situation 

Byter ofta min Ja 
arbetsplats Nej 

54   5 16 
71 14 25 

 
 
Resultaten visar ingen märkbar skillnad i den dagliga läsningen bland personerna vars 
arbetstid är flexibel. Däremot, verkar den geografiska rörligheten och i synnerhet pendlingen 
ha betydelse för lokaldagstidningsläsningen. Andelen dagliga läsare som pendlar mellan 
bostadsorten och arbetsorten är avsevärt mindre än de som bor och arbetar på samma ort. 
Lokaltidningsläsning är också mindre vanlig bland människorna som ofta byter arbetsplats än 
bland dem som arbetar på samma arbetsplats längre tid. Studien av tidningsfusion i Skåne 
(Alström & Nord, 2003) visar motsvarande resultat. Med ett arbete som medger större 
flexibilitet följer en mindre regelbunden användning av lokala medier.  
 
Anledningen till skillnaden i daglig läsning mellan dessa livsstilsgrupper har sannolikt med 
förändrade vardagsrutiner att göra. De pendlande mellan arbets- och bostadsorterna använder 
möjligen morgontimmarna till resan till arbetsplatsen istället för tidningsläsningen. Byte av 
arbetsplats kräver sannolikt omstrukturering av den berörda personens vardagsliv och därmed 
påverkar hans/hennes medieanvändning. Ekonomiska orsaker kan också ligga bakom den 
mindre regelbundna tidningsläsningen. 
 
Tittandet och lyssnandet på den regionala TV- respektive radiostationen är inte lika starkt 
förankrade i människors vanor som lokaltidningsläsningen, vilket man kan utläsa av svaren 
om den dagliga medieanvändningen. Trots det kan man observera olikheter i etermediernas 
användning mellan människor med flexibel respektive stabil livsstil. I enlighet med resultaten 
rörande tidningsläsningen, uppvisas största skillnaderna i regionala TV-tittandet mellan 
arbetspendlare och icke-pendlare, mellan de som ofta byter arbetsplats och de som gör det 
mer sällan. En märkbar skillnad finns även mellan distansarbetare och personer som upplever 
att gränsen mellan arbetet och fritiden är tydlig.  
 
Förändring i medievanor i olika livsstilsgrupper 

För att se om tendenserna till förändring av medievanorna har funnits en längre tidsperiod, 
fick respondenterna bedöma hur de upplevde eventuella förändringar i egen medieanvändning 
under ett antal år. Följande fråga ställdes till respondenterna: ”Hur har din medie-
användning förändrats under de senaste fem åren?” Frågan rörde användning av 
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tidningar, TV, radio och Internet generellt. Svarsalternativen “minskat mycket” och “minskat 
lite” har i resultatpresentationen dragits ihop, liksom “ökat mycket” och “ökat lite”. 
Tendenserna till förändring antingen åt minsknings- eller åt ökningshåll har varit mest viktiga 
att belysa för att uppmärksamma respondenternas uppfattningar om förändringar i 
medievanorna. Därför har svarsalternativet “oförändrat” uteslutits från redovisningen. 
 
I tabellerna 2 till 5 redovisas resultaten av förändringar i medieanvändning för varje 
livsstilsparameter. 
 
 
Tabell 2. Förändringar i medieanvändning och distansarbete (procent) 
 
Medieanvändning  Har möjlighet arbeta på 

distans 
Har inte möjlighet arbeta på 

distans 
Dagstidning Minskat 
 Ökat 
 

30 
16 

14 
20 

TV Minskat 
 Ökat  
 

29 
25 

29 
20 

Radio Minskat 
 Ökat 
 

18 
25 

16 
28 

Internet Minskat 
 Ökat 

4 
81 

6 
67 

 
 
Distansarbetande anger att de har minskat tidningsläsningen de senaste åren i större 
utsträckning än personerna som inte arbetar på distans. Ökningen av Internetanvändningen är 
också större bland distansarbetande. Distansarbete verkar dock ha inget eller marginellt 
inflytande på TV-tittandet och radiolyssnandet. Distansarbete innehåller som regel 
användning av informationsteknologier vilket i sin tur innebär att de arbetande har tillgång till 
bland annat Internet. Detta kan bidra till att läsning på skärmen blir till en vana och som inte 
vållar några svårigheter när man söker information eller tar del av den. Mindre omfattande 
läsning av tryckta dagstidningar kan sannolikt kompenseras av tidningarnas 
nätupplageläsning.  
 
Om gränsen mellan arbete och fritid är tydlig eller otydlig har liten inverkan på 
förändringarna av dagstidningsläsning (tabell 3). Däremot har TV- och radio användning 
minskat mer bland respondenterna som upplever att gränsen mellan deras arbete och fritid är 
otydlig. Ökning av medieanvändning har varit ungefär lika omfattande hos båda grupperna. 
Undantaget är utveckling av Internetanvändning under de senaste 5 åren: de svarande som 
angav att gränsen mellan arbete och fritid är otydlig, både minskade och ökade sin 
Internetanvändning i högre grad än de som haft tydligt avgränsade arbets- och fritidsområden.  
 
Alltså, visar resultaten minskning i tidningsläsningen och etermedieanvändning samt ökning i 
Internetanvändning i större utsträckning bland personerna vars upplevda gräns mellan arbete 
och fritid är otydlig.  
 



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

 R-04-57 
Sida 64 (73) 

 
 

 

 

Tabell 3. Medieanvändning och gränssättare mellan arbete och fritid (procent) 
 
Medieanvändning  Gränsen arbete - fritid tydlig Gränsen arbete - fritid otydlig
Dagstidning Minskat 
 Ökat 
 

14 
20 

19 
20 

TV Minskat 
 Ökat 
  

26 
21 

37 
21 

Radio Minskat 
 Ökat 
 

14 
30 

22 
24 

Internet Minskat 
 Ökat 

5 
67 

9 
72 

 
 
Under de senaste fem åren har TV-tittandet minskat mer än användning av andra medier hos 
de respondenterna som uppgav att de reser i arbetssyfte oftare än en gång i månaden.  
Personerna som inte reser i arbetssyfte lika ofta har också minskat TV-tittandet, men i lägre 
grad än de som reser ofta. Internetanvändningen har rent allmänt ökat bland respondenterna. 
Ökningen är dock mera omfattande bland personerna som instämde i påståendet ”Jag reser i 
arbetssyfte oftare än en gång i månaden”. Radion är ett annat medium som under de senaste 
fem åren ökat i användning hos båda respondentgrupperna.  
 
 
Tabell 4. Medieanvändning och resande i arbetssyfte (procent) 
 
Medieanvändning  Reser i arbetssyfte Reser inte 
Dagstidning Minskat 
 Ökat 
 

17 
14 

15 
21 

TV Minskat 
 Ökat 

36 
12 

28 
22 

Radio Minskat 
 Ökat 
 

15 
30 

16 
27 

Internet Minskat 
 Ökat 

4 
81 

6 
66 

 
 
Resultaten i tabellen 5 visar att dagstidningsläsningen och TV-tittandet har minskat något 
bland arbetspendlarna. Internetanvändningen är relativt stabil i båda grupperna. 
Radiolyssnandet har minskat mer bland dem som pendlar mellan arbets- och bostadsorter. 
Liknande förändringsmönster i medieanvändning under de senaste åren kan man märka även 
bland respondenterna som uppger att de ofta byter arbetsplats. 
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Tabell 5. Medieanvändning och pendling (procent) 
 
Medieanvändning  Arbetar på annan ort än 

boendeorten 
Arbetar och bor på  

samma ort 
Dagstidning Minskat 
 Ökat 
 

19 
21 

15 
20 

TV Minskat 
 Ökat  
 

31 
17 

29 
21 

Radio Minskat 
 Ökat 
 

23 
28 

15 
28 

Internet Minskat 
 Ökat 

5 
71 

6 
69 

 
 
Användning av webbtidningar och attityd till dagstidningsprenumeration 

Medierna blir en relativt naturlig del av människors liv genom tillvänjning. Tidningarna har 
längst av alla medier haft en bestämd plats i de svenska hushållen. Dator- och 
Internetanvändning har snabbt spridit sig bland allmänheten, skärmmedierna utvecklats och 
blivit mera läsvänliga. Dessutom finns det ett brett utbud av information och tjänster på 
Internet vilka användarna kan ta del av. Det innebär sannolikt att människor utvecklar en 
starkare vana att använda Internet. Det är troligt att förändringar i arbetssätt i kombination 
med tillgång till Internet kan påskynda bildning av en vana att läsa tidningar på webben.  
 
Respondenterna tillfrågades om hur ofta de läser tidningssidor på Internet. Svaren som 
redovisas i tabell 6 handlar om läsning en gång i veckan, av den anledningen att ju mer 
frekvent användningen av mediet är desto större är sannolikhet för vanebildning.  
 
 
Tabell 6.  Flexibilitet och läsning av tidningssida på Internet (1 ggr/v, procent) 
 
 Livsstilsvariabler Läser tidningssida 1 

gång/veckan 
Flexibel 
arbetstid 

Har möjlighet arbeta på distans Ja 
 Nej 
 

58 
39 

 Gränsen mellan arbete och fritid Ja 
är tydlig Nej 
 

42 
40 

Geografisk 
flexibilitet 

Reser i arbetssyfte mer än en gång Ja 
I månaden Nej 
 

50 
39 

 Arbetar i en annan stad än bor Ja 
 Nej 
 

51 
41 

Flexibilitet i 
arbetsrelaterad 
social situation 

Byter ofta min arbetsplats Ja 
 Nej 

50 
40 
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Av undersökningsresultaten att döma är människorna vars livsstil präglas av flexibelt arbets-
sätt mer benägna att läsa tidningar på Internet än de som är i en mer stabil arbetssituation. 
Skillnaden mellan grupperna med olika livsstilar märks mest bland distansarbetande och dem 
som inte har möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans. Människor som ofta reser i 
arbetssyfte, byter jobb och arbetspendlar läser tidningar på Internet i större utsträckning än 
icke-pendlarna, som mer sällan reser i arbetssyfte eller byter jobb. De som har tydlig gräns 
mellan arbete och fritid och den grupp för vilka arbete och fritid går ihop läser tidningssidor 
på Internet i ungefär lika omfattande utsträckning.  
 
Hur påverkas attityder till prenumeration av tryckta tidningar i samband med att arbetssättet 
blir mer flexibelt? Respondenterna bads att ta ställning till huruvida påståendet ”Den som 
har Internet behöver inte ha någon dagstidningsprenumeration” var felaktig eller riktig. 
Man kan se att trots att fler personer som har ett flexibelt arbete läser nätversioner av 
tidningar, påverkar det knappt deras inställning till den tryckta tidningens prenumeration. 
Båda livsstilsgrupperna – de vars arbetssätt kännetecknas av flexibilitet och de med stabil 
arbetssituation – förnekar i påståendet att ”de som har Internet behöver inte någon 
dagstidningsprenumeration”. Största skillnaden mellan svaren finns mellan arbetspendlare 
och de som bor och arbetar på samma ort. Av arbetspendlarna är det 36 procent som anser att 
man inte behöver prenumerera på dagstidningar om man har tillgång till Internet, medan 21 
procent av icke-pendlarna instämmer i det.  
 
När det gäller benägenhet att prenumerera på en dagstidning eller skäl till varför människor 
upphör med prenumerationen har prisfrågan tagits upp i en rad studier. Respondenterna kunde 
instämma eller inte instämma i påståendet ”Jämfört med vad man får är det ganska billigt 
att prenumerera på en morgontidning”. Drygt hälften av respondenterna menar att jämfört 
med vad man får är det ganska billigt att prenumerera på en morgontidning. De som ofta byter 
sin arbetsplats tycker dock i mindre utsträckning (43 procent jämfört med 54 procent av 
personerna som arbetar på samma arbetsplats) att morgontidningsprenumeration är ganska 
billig. 
 
 
Tabell 7. Livsstil och vikten att läsa tidning (instämmer i påståendet, procent) 
 
 Livsstilsvariabler Inte viktigt läsa 

morgontidning 
Har inte tid att 

läsa 
morgontidning 

Nyheterna för 
oviktiga 

Flexibel 
arbetstid 

Har möjlighet arbeta Ja 
på distans Nej 

41 
27 

 

22 
13 

51 
41 

 
 Gränsen mellan arbete Ja 

och fritid är tydlig Nej 
28 
33 

 

14 
14 

42 
43 

Geografisk 
Flexibilitet 
 
 
 
 
Flexibilitet i 
arbetsrelaterad 
social situation 

Reser i arbetssyfte mer Ja 
än en gång i månaden Nej  
 
Arbetar i en annan stad Ja 
än bor Nej 
 
Byter ofta arbetsplats Ja 
 Nej 

34 
27 

 
31 
29 

 
47 
27 

16 
14 

 
15 
13 

 
19 
13 

46 
41 

 
39 
43 

 
51 
41 
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Den lokala morgontidningen har haft en viktig roll som informationsförmedlare. Resultaten 
pekar dock mot tendensen att tidningens roll som informationsförmedlare blir svagare i vissa 
medborgargrupper. Av dem som har möjlighet att arbeta på distans, instämmer 41 procent i 
påståendet att det inte är så viktigt att läsa en morgontidning, man får ändå reda på vad som 
händer. Andelen bland icke-distansarbetande som instämmer i detta påstående utgör 27 
procent. Samma fördelning mellan svaren ser man mellan respondenterna som ofta byter 
arbetsplats och de som gör det sällan.  
 
En stor del av nyheterna är för oviktiga för att man ska orka ägna tid åt dem, anser drygt 
hälften av distansarbetarna och de som ofta byter arbetsplats. Skillnaden mellan svaren i 
grupper med andra livsstilar är liten. En tänkbar anledning till att nyheterna känns mindre 
viktiga för människor som arbetar på distans kan vara överbelastning av information som de 
får från olika håll. Distansarbetare utgör den största delen av alla representanter av 
livsstilsgrupper som läser tidningssidor på Internet. Distansarbetarnas svar visar att under den 
senaste femårsperioden har de minskat tidningsläsningen mer än användningen av andra 
medier. Denna minskning var även störst bland andra grupper vars livsstil kännetecknas av 
flexibilitet. Byte av arbetsplats kan innebära att den berörda personen i viss mån måste ändra 
sina vardagliga rutiner, som bland annat inkluderar medieanvändning, och omfördela tiden för 
olika aktiviteter. En förutsättning för att det dagliga livet ska bli någorlunda rutinerad, är 
stabilitet i livssituationen. Byter man arbete ofta, måste man sannolikt prioritera andra saker i 
stället för att aktivt ägna sig åt informationsinhämtning via olika kanaler. Resultaten visar att 
en större andel distansarbetare och personerna som ofta byter arbetsplats instämmer i 
påståendet ”jag är så upptagen att jag inte har tid att läsa morgontidningar” än andra grupper. 
 
Skäl till medieval  

Människor prioriterar vissa medier framför andra av olika anledningar. Det kan vara själva 
medieformen som är tilltalande för användaren. Exempelvis tycker många att text- och 
bilddisposition i den tryckta tidningen ger en god överblick. Mediets egenskaper, innehåll, 
tillgänglighet samt användarens behov och livsstil har sannolikt betydelse för vilken attityd 
man bildar kring medierna. Den positiva inställningen bidrar till ökad benägenhet att använda 
särskilda medier, och vice versa.   
 
I denna studie är det av intresse att undersöka vad som är viktigt, både när det gäller sättet att 
inhämta informationen och medieegenskaper, för användarna när de väljer medierna. 
Respondenterna fick ta ställning till ett antal påståenden som svarsalternativen till frågan 
”Vad är viktigast när du väljer medier?” varav de viktigaste redovisas i tabell 8. 
 
Viktiga anledningar för medieval, oavsett svarandes livsstil, är att man kan söka infor-
mationen när man själv vill, att nyheterna uppdateras ofta och att man får informationen 
snabbt. De flesta (80-95 procent) respondenter angav att dessa egenskaper är avgörande för 
medievalet. Av resultaten kan man utläsa att medieanvändarna i allmänhet har en positiv 
attityd till de medieegenskaper som kännetecknar digitaliserade medier, t ex webbtidningar. 
Informationen som medierna förmedlar betraktas av medieanvändarna som en färskvara, d v s 
man efterfrågar kontinuerlig uppdatering av den. Känslan av delaktighet, genom att 
interaktiviteten möjliggörs, är också viktig för de svarande. 
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Medieanvändarna med olika livsstilar uppvisar en viss skillnad i uppfattning av vikten av de 
olika medieegenskaper. Svaren som redovisas i tabell 8 visar andelen respondenter som 
instämde i respektive påstående: ”Det är viktigt att man kan koppla av från tekniken”, ”…att 
man inte behöver söka information själv” och ”…att informationen är bearbetad (dvs. analys, 
kommentarer är gjorda)”. 
 
 
Tabell 8  Viktigaste skäl till medieval (procent) 
 
 Livsstilsvariabler Koppla av från 

tekniken  
Inte behöver 
söka info själv 

Info är 
bearbetad 

Flexibel 
arbetstid 

Har möjlighet arbeta Ja 
på distans Nej 

52 
66 

 

34 
51 

63 
73 

 Gränsen mellan arbete Ja 
och fritid är tydlig Nej 

65 
64 

 

53 
44 

74 
68 

Geografisk 
Flexibilitet 
 
 
 
 
Flexibilitet i 
arbetsrelaterad 
social situation 

Reser i arbetssyfte mer Ja 
än en gång i månaden Nej 
 
Arbetar i en annan stad Ja 
än bor  Nej 
 
Byter ofta arbetsplats Ja 
 Nej 

56 
67 

 
59 
66 

 
54 
66 

39 
51 

 
35 
51 

 
41 
51 

68 
73 

 
68 
75 

 
68 
73 

 
 
Generellt sett grundas de flexibelt arbetandes medieval i mindre utsträckning på de 
egenskaper som traditionella medierna har. Att få kunna koppla av från tekniken verkar vara 
viktigare för personerna vars livsstil präglas av större stabilitet. Skillnaden i svaren är störst 
mellan distansarbetande och de som jobbar på en geografiskt bestämd arbetsplats, t ex ett 
kontor. Distansarbetande har i regel informationstekniken som sitt arbetsinstrument, vilket 
möjligen gör att de bildar en vana att använda sig av tekniken och därmed inte betraktar dess 
användning som ansträngande.   
 
Mer än hälften av respondenterna med mer stabil livsstil tycker att det är viktigt att inte 
behöva söka informationen själv. Där har vi förmodligen nuvarande eller potentiella kunder 
för eter- och tryckta medier, som ger en överblick och fördjupning i händelseskildring utan att 
informationen är individanpassad. De flexibelt arbetandes val av medierna beror till stor del 
av andra faktorer än möjligheten att få slippa söka informationen på egen hand. De livsstilar 
som särskilt verkar ha betydelse för inställningen till informationsinhämtningssätt är 
distansarbete och arbetspendling.  
 
Människor med flexibel livsstil anger i mindre utsträckning än de med stabilare livsstil att det 
är viktigt att få bearbetad information. Distansarbetare, människor som har en otydlig gräns 
mellan arbete och fritid samt arbetspendlare är de grupper som minst prioriterar analys, 
kommentarer och annan publicistisk bearbetning av informationen. 
 
Orsakerna till skillnaden mellan de olika livsstilsgrupperna är säkerligen mångfacetterade. 
Flexibelt arbetssätt kräver snabb anpassning till förändrade arbetsvillkor som i hög grad 
innebär ökad användning av olika informationsteknologier. Genom att man ofta använder 
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dessa teknologier, blir användningen enklare och lättare, vilket bidrar till en mer positiv 
attityd till relativt nya sätt att inhämta informationen.  Kunskap, erfarenhet och nödvändighet 
av exempelvis Internetanvändning kan med stor sannolikhet vara en grund för de nya 
medievanor som sakta är på väg att etableras hos medieanvändarna, och särskilt hos 
personerna med flexibel livsstil. 
 
Livsstil och vardagsrutiner  

Arbete, som ofta upptar stora delen av den yrkesverksamma människans dag, har betydelse 
för hur personerna organiserar sin fritid, i vilken också ingår tiden som ägnas åt medier. Ökad 
mobilitet kan därför med stor sannolikhet bidra till att tiden mellan arbete och fritid 
omfördelas. Vad händer med vardagsrutinerna om människas livsstil förändras till mer 
flexibel än den var tidigare? Hur påverkar det i sin tur denna persons medieanvändning?  
 
Morgontidningen har sedan länge haft en stark position som ett frukostmedium. Det är vanligt 
att människor läser tidning vid frukostbordet innan de går till jobbet (om de har ett sådant). 
Hur används de morgontimmarna av personer vars jobb präglas av flexibilitet: arbetspendlare, 
distansarbetare, och andra? Landsortstidningens utpräglade morgonkaraktär gör det särskilt 
intressant att se om det finns några förändringstendenser i medievanor hos de olika 
livsstilsgrupperna. För att få en inblick i hur människor använder medier i sin vardag, har 
följande fråga ställts till respondenterna: ”Hur ser din medieanvändning ut i samband med 
vardagsaktiviteter?” Procentantalet i tabell 9 redovisar summan av svaren ”alltid” och 
”ofta” på respektive påstående. 
 
 
Tabell 9. Livsstil och vardagsrutiner, morgonen (procent) 
 
 Livsstilsvariabler  Vid frukostbordet läser 

morgontidning (alltid eller ofta) 
Flexibel  
arbetstid 

Har möjlighet att arbeta på distans  Ja 
 Nej 

68 
77 

 
 Gränsen mellan arbete och fritid Ja 

är tydlig  Nej 
 

78 
72 

Geografisk  
Flexibilitet 
 
 
 
 
Flexibilitet i 
arbetsrelaterad 
social situation 

Reser i arbetssyfte mer  Ja 
än en gång i månaden  Nej 
 
Arbetar i en annan stad Ja 
än bor  Nej 
 
Byter ofta arbetsplats   Ja 
 Nej 

77 
76 

 
60 
78 

 
69 
77 

 
 
Människor med flexibel livsstil läser morgontidningarna vid frukosttiden mer sällan än de 
med stabil livsstil. Skillnaden i medievanor är störst mellan arbetspendlare och dem som 
arbetar och bor på samma ort. Pendlarna läser tidningen på morgonen i mindre utsträckning, 
även i jämförelse med andra grupper som arbetar på ett flexibelt sätt. 
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Orsaker till att de arbetsmässigt flexibla personernas vana att läsa morgontidningar vid 
frukosten är svagare, jämfört med de mindre geografiskt och tidsmässigt flexiblas vanor, kan 
vara flera. För att någon aktivitet ska bli en vana krävs det att man ägnar sig åt den 
kontinuerligt under en viss period. Flexibilitet i arbetssättet kräver snabbare anpassning till 
olika slags förändringar vilket innebär viss turbulens i aktiviteter som är beroende av 
arbetssituationen. Troligen finns det större möjlighet att gamla vanorna rubbas och nya 
etableras snabbare hos människorna med flexibel livsstil. Det är tänkbart att människor som 
själva kan bestämma hur mycket tid de ska ägna åt arbetet och fritiden och vilken tid på 
dygnet de ska jobba, utvecklar andra rutiner än människor vars arbetstider inte är flexibla. 
Dessutom används den fria tiden på olika sätt hos de vars arbetssätt är flexibelt respektive 
stabilt. Exempelvis tiden, som arbetande i samma ort där de bor kan ägna åt medie-
användning, utnyttjar arbetspendlarna sannolikt för resor till arbetet. Medieanvändningen ser 
därmed olika ut hos de flexibelt respektive icke-flexibelt arbetande.  
  
Eftersom tidningsläsningen på morgonen varierar mellan livsstilsgrupperna, kan man fråga 
sig om tidpunkten för läsningen ändras, t ex om läsningen av morgontidningarna förskjuts till 
kvällen. Respondenterna besvarade frågan om hur ofta läser de morgontidningen på kvällen 
som de inte hunnit läsa den på morgonen.  
 
 
Tabell 10. Livsstil och vardagsrutiner, kvällen (procent) 
 
 Livsstilsvariabler  Läser morgontidning på 

kvällen (alltid eller ofta) 
Flexibel  
arbetstid 

Har möjlighet att arbeta på distans Ja 
 Nej 

46 
38 

 
 Gränsen mellan arbete och fritid Ja  

är tydlig  Nej 
 

37 
41 

Geografisk  
Flexibilitet 
 
 
 
 
Flexibilitet i 
arbetsrelaterad 
social situation 

Reser i arbetssyfte mer Ja 
än en gång i månaden Nej 
   
Arbetar i en annan stad Ja 
än bor  Nej 
 
Byter ofta arbetsplats  Ja 
 Nej 

42 
38 

 
51 
37 

 
42 
38 

 
 
Resultaten i tabell 10 visar att flexibelt arbetande läser morgontidningarna på kvällarna i 
högre utsträckning än de icke-flexibla. Drygt hälften av arbetspendlarna skjuter fram 
läsningen av morgontidningen till kvällen. Icke-pendlarna tar också del av morgonpressen på 
kvällen, men i lägre omfattning. Liknande tendenser kan man även se i andra grupper av 
personer med flexibel respektive stabil livsstil. Distansarbetarna och människorna vars 
arbetstid saknar tydliga gränser läser morgontidningar oftare på kvällarna än personerna vars 
arbetstid är mindre flexibel. Arbetsresenärer och personerna som ofta byter jobb följer samma 
tidningsläsningsmönster som övriga flexibelt arbetande.  
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SAMMANFATTANDE ANALYS 
Undersökningen syftade till att studera på vilket sätt grupper av människor med olika 
livsstilar tar del av lokala medier, primärt morgontidningar. Morgonpressen utgör en del i 
människors mediala omgivning, därför är det viktigt att undersöka tidningsläsandet i kontext 
av andra medier som kommunbefolkningen har tillgång till. 
 
Denna undersökning ger en begränsad inblick i tendenserna till förändringar av 
medievalsmönster. Man kan se hur människor vars livsstil kännetecknas av flexibilitet i 
arbetssättet använder medierna i jämförelse med dem som har ett mer stabilt levnadssätt. 

 
Personen vars sätt att arbeta kännetecknas av flexibilitet, är generellt sett en högutbildad 
medelålders man, heltidsanställd och bor i tätort (förutom arbetspendlarna, som oftare bor i 
glesbygd). Dessa sociala faktorer kännetecknar en grupp som är ganska liten i relation till 
hela populationen, men som ofta betraktas som köpstark. Det är spännande att titta närmare på 
vilka strömmar och mönster som finns i olika samhällsgruppernas medierelaterade beteende.  
 
Det verkar som om olika livsstilar, som har med arbetsformen att göra, bidrar till 
utvecklingen av olikartade medieanvändningsmönster. Människorna vars livsstil känne-
tecknas av stabilitet har även starkare förankrade medievanor. De så kallade traditionella 
medierna har sin bestämda plats i vardagen och hotas mindre av att bli utbytta till Internet 
eller till några andra aktiviteter, inte nödvändigtvis förknippade med mediekonsumtion. 
Flexibiliteten i arbetssituation en omdefinierar för de berörda personerna begreppen fritid, 
arbetstid och arbetsplats. Anpassning till nya situationer och nyuppkomna sätt att organisera 
vardagen innebär ofta också att mediepreferenser förändras. En flexibel arbetsform ökar 
sannolikt behovet av att använda sig av Internet som ett arbetsinstrument och en snabb 
informations- och kommunikationskanal. Minskning av tidningsläsningen och i många fall 
etermediernas användning kan till viss grad bero på förändringar i vardagsrutinerna och 
tidsfördelningen mellan olika aktiviteter, bland annat medieanvändning, resor till och från 
jobbet, mängden arbetstillfällen under dagen osv.  
 
Det är värt att påpeka att inställningen till tidningsprenumerationen knappt påverkas av det 
flexibla arbetssättet och en mer omfattande Internetanvändning. De flesta respondenter i båda 
grupperna, d v s med flexibel och stabil livsstil, anser att man behöver tidningsprenumeration, 
trots att man har tillgång till Internet, vilket ger möjlighet att läsa tidningar på nätet. 
Skillnaden i attityden till prenumeration är mera märkbar mellan arbetspendlarna och icke-
pendlarna. Arbetspendlarna menar i större utsträckning att prenumerationen inte är nödvändig 
om man har tillgång till Internet. Inställningen kan ha olika grunder, såväl individuella som 
kopplade till livsstilen.  
 
Trots den allmänt rådande positiva inställningen till tidningsprenumerationen, visar 
undersökningsresultaten att tidningen och även nyheterna generellt inte är lika viktiga för de 
flexibelt arbetande som för människorna med stabilare livsstil. Distansarbetare och personer 
som är mer benägna att byta arbetsplats är de grupper där tidningen är en mindre viktig del i 
vardagen. Dessutom anger de ovannämnda grupperna att tiden inte räcker till för att läsa 
tidningar. Svaren bör visserligen tolkas med försiktighet, men de tyder sannolikt på en lägre 
prioritering av tidningsläsningen bland personerna med flexibel livsstil. Det finns en uppsjö 
av informationskanaler tillgängliga, som till viss del förmedlar liknande innehåll. Användning 
av medierna är i hög grad vanemässig. Så länge man är nöjd med den form, innehåll och de 
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andra egenskaper mediet har att erbjuda, och så länge vardagsrutinerna inte rubbas av yttre 
faktorer (som t ex ökad flexibilitet i arbetet), ifrågasätter man sannolikt varken behovet av de 
tidigare valda medierna eller överväger andra medieanvändningsalternativ.  
 
Noterbart är att medieanvändarna förväntar sig att informationen uppdateras kontinuerligt, att 
det finns en viss grad av interaktivitet i medieanvändningen och att informationen förmedlas 
snabbt. Dessa egenskaper är viktigast för de flesta respondenters val av informationskanal. 
Det finns ingen märkbar skillnad mellan människorna med flexibel respektive stabil livsstil 
när det gäller preferenser av medieegenskaper. Grovt kategoriserat kan de ovannämnda 
medieegenskaperna betraktas som typiska för Internet. Ökningen i Internetanvändning har 
varit ganska stor de senaste åren och kan observeras i alla respondentgrupperna. De medie-
egenskaper som kan känneteckna dagstidningar prioriteras mer av personer med stabil livsstil. 
Denna grupp av människor tenderar att välja medierna med hänsyn till möjligheten att få 
informationen journalistiskt bearbetad och inte behöva söka information på egen hand. 
Dessutom vill man gärna koppla av från tekniken. Med det avses sannolikt de informations-
teknologier som senast har kommit på mediemarknaden och inte hunnit etableras hos 
merparten av allmänheten.  
 
För medieföretagen, där den tryckta tidningen är en huvudprodukt, kan det vara intressant att 
se vad som händer på läsarmarknaden. Den subjektiva allmänhetens bedömning av senaste 
årens medieanvändning visar att man upplever en minskning i tidningsläsningen och annan 
mediekonsumtion. Denna minskning är generellt något mer omfattande hos den andelen av 
allmänheten som är arbetsmässigt flexibel. Men den lokala landsortspressen har ändå en 
relativt stabil position i medieanvändarnas tillvaro. Det kan dock vara viktigt för pressens 
framtida utveckling att se vilka grupper av allmänheten som är potentiella tidningsläsare, 
vilka egenskaper de efterfrågar hos en tidning och vilken plats morgonpressen har i deras 
dagliga aktiviteter. Samtidigt kan man lokalisera varifrån medieanvändarmarknadens 
utmaningar för pressen kommer. 
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