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Att erbjuda nyheter på surfplattor i 

framtiden 
En marknadsanalys av nyhetstidningars digitala närvaro i surfplattor 

 

Sammanfattning 

Denna studie av den digitala marknaden för svensk dagspress är ett examensarbete utfört åt 

kvällstidningen Expressen. Undersökningen syftar till att utreda den strukturella 

marknadssituationen för svensk dagspress och dess förutsättningar rörande framtida 

närvaro i surfplattan. Via intervjuer med branschexperter söks tolkningar om läsartrender 

och behov i surfplattan, paketeringsstrategi och behovet av personifierade nyhetsflöden. 

Undersökningen och dess tolkningar understöds av en inledande litteraturstudie vilken 

behandlar den svenska dagstidningsmarknaden, dess digitala transformation och tekniska 

förutsättningar gällande surfplattan och rapporterade konsumenttrender. 

Studien visar bl.a. att den svenska dagstidningsmarknaden är utsatt för en hög intern 

konkurrens vilket ställer höga omställningskrav på bolagen i en digital era. Den läsartrafik 

som besöker nyhetstidningarna via surfplattan är mycket sannolik att fortsätta öka liksom 

behovet av mer tidsfördrivande och sammanfattade nyheter. Studien visar vidare att 

tidningarna bör anamma en plattformsneutral paketeringsstrategi med grafisk anpassning 

till surfplattan. Det ökade utbudet av nyhetsinnehåll på nätet ökar även vikten av att kunna 

erbjuda personifierade nyheter och rekommenderat innehåll. Inför framtiden kommer det 

bli viktigt att erbjuda en bra nyhetsupplevelse i surfplattan även om de digitala 

finansieringsutmaningarna i stort blir av större vikt för tidningarna att finna lösningen på. 

  



 

 

Offering news on tablets in the 

future 
A market analysis of newspapers digital presence in tablets 

 

Abstract 

This study of the digital market for Swedish newspapers is a master thesis carried out for 

the evening newspaper Expressen. The purpose of the study is to investigate the internal 

market structure of the Swedish daily press and its qualifications regarding offering tablet 

news in the future. Through interviews with industry experts an attempt is made at 

collecting interpretations about reading trends and user needs in the tablet, packaging 

strategies and the need of personalized news. The investigation and its assessment is 

supported by an initial literature study which examines the Swedish market for daily 

newspapers, its digital transformation and technical pre-conditions regarding the tablet and 

reported consumer trends. 

The study shows among other things that the Swedish market for daily news is exposed to 

a high degree of internal competition which sets high requirements on the firms concerning 

changeover abilities in a digital era. The amount of user traffic that reads news on tablets is 

very likely to keep on increasing as is the need of shorter news. The study shows further 

that the newspapers should adapt a platform neutral packaging strategy with graphical 

adjustments to the tablet. The increased offering of online news also increase the need for 

personalized news and recommended content. It will be important to offer a good news 

experience on the tablet in the future despite the fact that the digital financing issues in 

general are of greater importance for the newspapers to solve.   
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1 Inledning 
I rapportens introducerande kapitel följer en kort bakgrund till ämnesområdet samt 

motivering till den problematisering som temat påkallar. Slutligen utreds undersökningens 

syfte och de frågeställningar som kommer att ligga till grund för utredningen. 

1.1 Bakgrund 
Industrin för nyhetstidningar har sedan intåget av de digitala kanalerna genomgått en 

fundamental förändring i sättet man erbjuder sitt innehåll. Den digitala konverteringen 

sätter press på tidningsbolagen som i stora delar av världen upplever tappade 

försäljningssiffror av den fysiska produkten. I USA meddelar den oberoende tankesmedjan 

Pew Research Center i sin årliga rapport om det amerikanska medieklimatet att 

annonsomsättningen för affärsområdet print sedan 2006 har sjunkit med 55 procent 

samtidigt som annonsintäkterna för det digitala affärsområdet har stigit med 27 procent 

(Edmonds et al, 2013). Parallellt kan man sedan decennier tillbaka se ett sakta men stadigt 

reducerande av den totala mängden dagligt utgivna papperstidningar (NAA, 2012). Dessa 

siffror representerar den amerikanska marknaden för nyhetstidningar men fenomenet kan 

likväl observeras i Europa där både genererade annonsintäkter och försäljning av print-

produkten sjunker (ENPA, 2013). 

1.1.1 De nya mediekanalerna 
Nyhetstidningars traditionellt allena fysiska slutprodukt har i och med digitaliseringen 

kommit att kompletteras av ett digitalt innehåll vilket erbjuds i flertalet olika kanaler. 

Öppningen utav de digitala kanalerna har bidragit till att öka tidningarnas räckvidd där 

människor numera ges möjlighet att ta del av dess innehåll oavsett belägenhet. För att en 

nyhetstidning ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig är det av stor vikt att kunna 

närvara över flera medier då man annars ensidigt positionerar sig inom en fysisk 

produktmarknad vars tillväxt har upphört att existera. 

    I syfte att bygga upp ett tilltalande online-baserat innehåll har tidningarna tvingats 

investera mer resurser allt eftersom den digitala progressionen har utvecklats. Skiljelinjen 

mellan print och digital blir allt mer otydlig då de båda redaktionerna tenderar till att bli 

allt mer sammanväxta i det dagliga arbetet (Annet & Bughin, 2010). 

Introduktionen av mobila enheter såsom smartphones och denna rapports huvudsakliga 

fokus, surfplattor, har tagit betydelsen av digital närvaro till nya nivåer. Läsare kan nu 

tillgå tidningars innehåll på fri fot och utan behov av en traditionell dator. Surfplattans 

framfart har varit intensiv och bidragit till nya möjligheter för tidningarna att erbjuda sitt 

innehåll ur både ett funktions-och teknikmässigt perspektiv. Mediekonsumtionsmönstren 

har i samband med de bärbara enheternas introduktion kommit att förändras i en allt 

hastigare takt (Sundin, 2013)  
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I Burrell’s artikel om nyhetstidningars närvaro i surfplattan påvisas en optimism bland 

publicister som menar att surfplattan visar en stor potential i termer av ökat läsarantal och 

nygenererade intäkter. Vidare menar emellertid Rob Lynham (2013), presschef på 

mediebyrån MEC, att ”många publicister såg surfplattan som en lösning på den 

nedåtgående cirkulationen av den fysiska produkten, och detta har i det stora hela inte 

hänt”. Denna tudelade mening tycks visa på en viss osäkerhet kring huruvida surfplattor 

har, och kan komma att bli, en reell stödjande faktor i tidningars kompensationskamp mot 

dalande försäljningssiffror. Ur ett bredare perspektiv kan man fråga sig om den digitala 

närvaron innehåller högre potential till intäkter än vad den fysiska produkten gör. Det icke-

vetenskapliga magasinet The Economist (2006) har pekat ut tidningar som den typ av äldre 

media som har mest att förlora på den pågående digitaliseringen. Samtidigt kan man 

observera att en allt större andel av tidningarnas läsartrafik går genom surfplattan vilket 

innebär intäktsmöjligheter, primärt ur ett annonsperspektiv (Findahl, 2013). 

1.1.2 AB Kvällstidningen Expressen 
Expressen är ett svenskt mediehus, ägt av mediekoncernen Bonnier, och har levererat 

kvällstidningsjournalistik sedan grunden 1944. Tidningen är liberal, publicistiskt 

oberoende och når ut till ca 3,0–3,2 miljoner unika läsare i veckan (vecka 37, KIA-index). 

Expressen agerar över hela Sverige och har två regionalt fokuserade upplagor i Göteborg 

och Malmö, Göteborgs-Tidningen respektive Kvällsposten. 

    Man är framförallt tillgänglig som dagligt utgiven kvällstidning i fysisk form vilken 

länge har varit dess huvudaffär, men denna verksamhet har den senaste tiden fått backa 

undan för stora digitala satsningar. I takt med det ökande användandet av mobila enheter 

förflyttas fokus och allokerandet av monetära medel stadigt mot den digitala sidan av 

affären då tillgänglighet har kommit att bli en huvudfaktor i en bransch som nu genomgår 

en digital och affärsmässig transformation. Verksamheten i stort löper både som tidning, på 

nätet och i mobila enheter såsom smartphones och surfplattor. Expressen erbjuder även Tv-

nyheter i dess digitala distributionskanaler. Den digitala funktionen är vigt ett eget 

affärsområde kallat Expressen Digitala Medier (Expressen, 2014).  

    Expressen erbjuder sen nyligen sitt innehåll på webben enligt en format-anpassad 

paketering för specifikt surfplattor. Syftet med denna surfplatteanpassade sajt är att kunna 

erbjuda sitt innehåll och sina tjänster enligt ett format vilket lämpar sig för surfplattans 

storlek, användningssätt och tekniska specifikationer. Man erbjuder även sitt webb-

innehåll i mobil-anpassat format vilket även finns tillgängligt i dess nedladdningsbara 

smartphone-applikation. I samband med detta utvecklingsarbete anses det av relevans att 

titta närmare på marknaden för nyhetsförmedlares digitala närvaro på surfplattor, hur den 

ser ut och hur framtiden kan komma att te sig (Högström, 2014).  

1.2 Problematisering 
Expressen befinner sig för närvarande som tvåa inom segmentet kvällstidningar med färre 

antal sidvisningar och unika besökare på samtliga digitala kanaler jämfört med sin största 

konkurrent och nuvarande marknadsledare Aftonbladet. Vad som blir allt viktigare för 

Expressen som mediehus att inse, samt övriga tidningshus, är den konkurrensmässiga 
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betydelsen av att konvertera mot det digitala affärsområdet i stort. I takt med 

digitaliseringen förändras Expressens konkurrensbild då man positionerar sig inom 

ramarna för en marknad vars läsares enda syfte inte längre är att erhålla nyheter. Läsare 

besöker Expressen likaså i syfte att hitta djuplodande information, läsa om liveuppdaterade 

händelser och att bli snabbt och temporärt underhållna (Grenert, 2011). Detta gör 

marknaden som Expressen befinner sig inom svårdefinierad men tämligen bredare och mer 

vidsträckt, mer sannolik att inte bara konkurrera mot andra nättidningar, utan även mot 

andra webbsidor och applikationer vilka kan erbjuda snabb underhållning eller intressant 

läsning. För att kunna formulera och genomföra lämpliga strategier inom en marknad krävs 

det att företaget besitter nödvändig kompetens om hur marknaden ser ut, vilka krafter som 

påverkar den och till vilken grad, samt vilka faktorer som driver dess utveckling (Besanko 

& Dranove, 2010). Med bakgrund av Expressens rådande marknadssituation finns det 

därför stor nytta i att utreda dessa förhållanden. 

På samma sätt som en förändring i inriktning eller utveckling av en ny produkt kräver 

kunskap om marknaden, kräver en expansion av nytt formatanpassat innehåll en analys av 

omvärlden för att ge kunskap om de möjligheter som existerar på marknaden. Laurent och 

Gen (2008) hävdar i sin bok om omvärldsanalys att en grundlig översikt av marknadens 

funktion och konsumentinformation kan ge underlag för innovation. Vidare krävs en 

uppfattning om vad framtiden kan komma att kräva i form av läsarpreferenser och trender 

vid konsumerandet av nyheter på surfplattor. I en snabbt föränderlig marknad som den 

Expressen befinner sig i speglas framgång ofta genom innovation och en tidig föraning om 

framtida utvecklingsriktningar. 

De digitala publiceringsmöjligheterna har även lett till ett till synes oändligt utbud av 

nyhetsinnehåll som tidvis kan bli överväldigande. Mediestrategen Thomas Baekdal (2009) 

talar i sin blogg om framtidens nyheter om behovet av filtreringsmöjligheter och ett 

”värdefilter” vilket, likt en personlig assistent, filtrerar ut de nyheter som läsaren inte anser 

intressant. Exempel på denna typ av nyhetsaggregatorer existerar på marknaden med 

varierad framgång. I den hårda konkurrensen mellan dagstidningarna blir det allt viktigare 

att kunna tillgodose läsarnas behov och detta enligt metoder som är användbara. Att 

tillgodose behovet av personifierade nyhetsflöden enligt god funktionspaketering kan bli 

en nyckelfråga för de stora tidningarna. 

Mot bakgrunden att trafiken på surfplattor ökar och att allt fler tidningar avvecklar sin 

pappersbaserade publikation och konverterar digitalt finns det ett direkt och tidsrelevant 

intresse för Expressen i att kunna erbjuda nuvarande och potentiella läsare användarvänliga 

och nyskapande alternativ inom surfplattan (BBC, 2012). Genom att på detta sätt 

frambringa mervärde för läsaren på surfplattan kan man erhålla ett värdefullt försprång 

vilket kommer ha en betydelsefull effekt på de intäkter man lyckas generera och de 

marknadsandelar man önskar ha. Surfplattans potential är sannolikt långt ifrån fullt 

utnyttjad vilket talar för att det finns mycket kvar att hämta för samtliga digitala 

innehållsbaserade producenter. 
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1.3 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med studien är att med väl valda metoder och teoretiska modeller 

utreda och konkretisera Expressens affärsmöjligheter gentemot sin närvaro på surfplattan, 

inom ramen för de konsumentbehov och marknadstolkningar som erhålls, vars 

kombinerade föresatser är att öka den digitala läsartrafiken och generera större intäkter. 

Mot de tekniska och affärsmässiga förutsättningarna som nämnts ovan finns det en nytta i 

att tillhandahålla en surfplatteanpassad hemsida som bättre kan engagera de nuvarande 

läsarna och förhoppningsvis locka ny trafik. Därför ämnar undersökningen att påvisa 

ändamålsenliga resultat vilka kan fungera som underlag och vägledning vid fortsatt 

vidareutvecklande av Expressens innehåll och tjänster i surfplattor men även övrig webb 

där dessa delar framgångsegenskaper. Då utvecklingen av ett koncept för en 

surfplatteanpassad hemsida redan är framtagen på Expressen kommer jag att lägga mindre 

resurser åt att undersöka hur en sida konceptuellt bör utformas eller grafiskt illustreras. 

Syftena med projektet är istället att frambringa kunskap om hur marknaden för svenska 

dagstidningars närvaro i surfplattan ser ut samt söka branschexperters tolkningar av 

framtiden inom konsumtion av nyhetspublicering i denna kanal. Målet med dessa syften är 

därmed att ge Expressen en grund för fortsatt vidareutvecklande av surfplatteanpassat 

innehåll samt de strategiska beslut man kan komma att tvingas ta kring den och övrig 

närvaro i surfplattan.       

1.4 Frågeställningar 
Huvudfråga 

 Vilka är förutsättningarna för svenska digitala dagstidningars framtid gällande dess 

närvaro i surfplattan? 

Delfrågor 

 Till vilken magnitud verkar interna och externa krafter på marknaden för svensk 

digital dagspress? 

 Vilka framtida läsarbehov och konsumentbeteenden kan man urskilja vad beträffar 

att ta del av nyheter på surfplatta? 

 Till hur stor grad kommer läsare att vilja personifiera sitt nyhetsflöde i surfplattan i 

framtiden samt enligt vilka förutsättningar?  

 Hur bör nyhetstidningar paketera sitt innehåll i framtiden sett till upplevelse och 

funktion för att ge den bästa läsarupplevelsen? 

1.5 Avgränsningar 
Projektet kommer huvudsakligen att utreda marknaden för digitala nyhetsförmedlare inom 

dagstidningsbranschen likt den marknad Expressen och övriga sortimentet av dagligt 

utgivna kvällstidningar och dagstidningar befinner sig inom. Dock finns det starka 

incitament till att även titta närmare på andra innehållsbaserade sajter och magasin som 
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erbjuder sitt innehåll i surfplattan där publicering av nyheter inte nödvändigtvis är tjänstens 

huvudsakliga ändamål. Grunden till detta beslut ligger i det faktum att det finns skäl till att 

ta inspiration av alla typer av innehållsförmedlare och dess erfarenhet av att 

surfplatteanpassa sitt innehåll där dessa delar gemensamma utmaningar med 

dagstidningarna angående hur man ska tillfredsställa läsarnas behov. 

Det framtidsscenario som ofta återkopplas till samt syftas till att tydliggöra har i denna 

rapport en tidsram mellan 1-5 år. Anledningen till det tidsbestämda framtidsperspektivet 

grundar sig i det faktum att mediemarknaden är oerhört snabbrörlig och utvecklas i hastig 

takt (Sundin, 2013). Den snabbrörliga mediemarknaden bidrar till stora svårigheter att 

projicera framtiden för nyhetstidningarnas närvaro i surfplattor över en längre tidsperiod. 

Framtidsperspektivet har därför begränsats. I marknader som inte besitter lika hög 

utvecklingstakt är eventuellt behovet av en begränsad tidsram mindre viktig.  

    Att försöka utröna framtidstrender och behov inom en marknad är i allmänhet en svår 

uppgift vare sig man behandlar en nära eller avlägsen framtid. Att anlägga studiens syfte 

inom en överskådlig och begränsad tidsram som i denna rapport ansågs nödvändigt och bör 

öka valda metoders tillförlitlighet även om slutresultatet förblir spekulativt. 

Studien är utförd med utgångspunkt från den svenska marknaden för digitala dagstidningar 

och läsares förhållande till nyhetsförmedling i surfplattor. Litteraturstudien behandlar 

emellertid även utländska siffror angående konsumtionsmått på surfplattan i syfte att 

påvisa skillnader och likheter länderna emellan. De fysiska tidningarnas nedgång och den 

digitala progressionen kan skådas på en global nivå vilket gör internationella 

undersökningar relevanta.  

Projektets vision är att tillgodose Expressen med relevant branschtolkningsdata och 

marknadsanalys vilken kan komma att användas som inspiration eller riktningsunderlag 

vid framtida strategiska beslut beträffande hur framtida satsningar i surfplattan kan se ut. 

Arbetet syftar därmed alltså inte till att konkretisera förslag på framtida design- eller 

presentationsmässiga lösningar.   

1.6 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till digitala dagstidningar i Sverige men även övriga 

nyhetsförmedlare vilka till hög grad verkar på en digital marknad. Andra innehållsbaserade 

webb-tjänster vilka erbjuder sitt innehåll i surfplattan kan även hämta inspiration i 

rapportens resultat. Studien riktar sig även mot konsumenter som önskar få en inblick i den 

digitala marknaden för nyhetstidningar. 

1.7 Begreppskalibrering 
Innehållsbaserade tjänster definieras i denna studie som tjänster vars produktutbud bygger 

på kontinuerligt uppdaterade texter, bilder och video-flöden. Innehållstunga sajter bygger 

sin produkt på kontinuerligt uppdaterat innehåll vars syfte är att locka tillbaka läsaren till 

sajten vid ett senare tillfälle. En stor del av problematiken för innehållstunga sajter likt 
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Expressen och övriga digitala tidningar är hur det rika innehållet ska förpackas bäst i de 

olika digitala kanalerna för att tillgodose läsarnas behov på bästa sätt. Paketering av en 

produkt betyder likt namnet antyder hur en produkt eller tjänst förpackas vare sig 

paketeringen omfattar digitalt eller fysiskt innehåll. I tidningars och andra 

innehållsbaserade tjänsters fall handlar den digitala paketeringen av innehållet bl.a. om i 

vilka kanaler innehållet ska erbjudas, enligt vilken metodik samt hur den grafiska 

presentationen illustreras för konsumenten. Paketering handlar i mångt och mycket om hur 

monteringen av en produkt kan öka eller minska produktens värde beroende på dess 

sammansättning och presentation. I detta arbete syftar benämningen primärt på huruvida en 

dagstidnings innehåll strategiskt ska paketeras annorlunda i surfplattan i jämförelse med 

webben samt hur den paketerade upplevelsen i surfplattan bör uppfattas av läsaren ur ett 

funktionsmässigt perspektiv. 

Genom rapporten görs det skillnad på att besöka en online-baserad tjänst eller produkt via 

webb (desktop), mobil eller surfplatta. Ett besök genom webben eller desktop som kanal 

avser att besöket sker via en dator oavsett om den är stationär eller bärbar. Kanalen mobil 

avser den typ av mobiltelefon som enligt definition kan klassas som en smartphone; 

samma princip gäller surfplatta. En digital plattform betecknas i denna studie som den 

digitala kanal vilken används för att konsumera innehåll på internet. 

 

  

Figur 1: New York Times i surfplatta (Sutherland, 2011) 
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2 Metod 
I denna del av rapporten beskrivs de metoder som använts i studien och metodernas 

motivation. Vidare redogörs dess syfte i undersökningen, hur metoden har genomförts 

samt vilken målgrupp den riktade sig till. 

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Syfte 
När den grundläggande idén för projektet framställts initierades en litteraturstudie. 

Litteraturstudien syftar till att öka den allmänna förståelsen för problemområdet genom att 

granska och sammanställa relevant information och huvudteori från tidigare forskning och 

litteratur. Genom att inhämta väsentlig kunskap inom ramarna för rapportens tematik är 

huvudsyftet att erhålla en så bred teoretisk förståelse av vad som tidigare gjorts inom 

området. Utifrån detta ökar chansen att kunna ställa så sakliga och relevanta frågor som 

möjligt i de kvalitativa intervjuerna (Kvale, 1997). I förstudien kom litteratur och annat 

relevant innehåll på nätet och i forskningsartiklar att studeras och analyseras för att hämta 

kunskap om ämnet. 

Genom att undersöka det område som uppsatsen är tänkt att behandla inhämtades kunskap 

vilken användes för att kartlägga de digitala dagstidningarnas marknadssituation, hur den 

utvecklats genom åren och vad det kan komma att betyda för framtida digitala 

förhållanden. Till denna kartläggning hörde information om bl.a. strukturen på den digitala 

marknaden för svenska dagstidningar, hur dess affärsmodell har tvingats genomgå en 

förändring sedan digitaliseringen samt hur den fysiska tidningen har tappat i upplagor. Den 

tekniska genomgången i litteraturstudien syftade bl.a. till att anskaffa information om 

surfplattan och smartphones i allmänhet, hur nyhetsinnehåll i surfplattan kan paketeras 

samt vilka konsumtionsmönster och beteenden som observerats beträffande nyhetsläsning 

på surfplattan. 

    Ur ett övergripande ändamål ville jag med denna metod ge underlag till frågan hur den 

svenska dagstidningsmarknaden såg ut samt hur de tekniska samt konsumtionsmässiga 

förutsättningarna kan vägleda och tilltala Expressen i vidare utveckling av dess 

nyhetsinnehåll i surfplattor. 

2.1.2 Genomförande 
Relevant information om den digitala dagstidningsmarknaden söktes efter och hämtades i 

årsredovisade sammanfattningar av den svenska mediemarknaden, branschlitteratur, 

Kungliga Tekniska Högskolans biblioteksdatabas, Kungliga bibliotekets databas och 

diverse sökmotorer på nätet. Då den tekniska aspekten av problemområdet är 

förhållandevis ny, till stor del ännu outforskad och i ständig utveckling var det 
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problematiskt att hitta relevant litteratur i fysisk form. Därför hämtades teknisk information 

om bl.a. surfplattan och dess konsumtionsmönster till största del ur rapporter framställda 

av svenska och utländska branschrelaterade forskningsorganisationer, branschlitteratur och 

diverse artiklar på nätet.  

De vanligast använda sökorden vid databas- och artikelsökningen var 

dagstidningsmarknaden, digitala nyhetstidningar, digitalt innehåll, surfplatta, nyheter på 

surfplattan, surfplattestatistik, digitalisering av tidningar och digital affärsmodell samt 

motsvarande engelska sökord. Litteratur och artiklar lästes utefter dess rubriker och 

information valdes därefter ut selektivt om den ansågs vara relevant för studien.   

2.2 Intervjuer 

2.2.1 Syfte 
Det empiriska syftet med att intervjua lämpliga representanter inom branschen var att 

kartlägga dess tolkning av den digitala marknaden för nyhetstidningar, de krafter som 

verkar på den och den roll som surfplattan kan komma att ha i framtiden. Jag ville även ta 

reda på hur det framtida behovet av personifierade nyheter kan komma att utveckla sig, hur 

man som nyhetsförmedlare strategiskt bör tänka vid utformning och paketering av innehåll 

i surfplattan samt vilka de största framtida utmaningarna är. 

2.2.2 Motivering 
I sin bok om den kvalitative forskningsintervjun definierar Steinar Kvale 

forskningsintervjun som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (1997). Då 

ämnets problematisering är av tidsenligt hög relevans och ofta kan tolkas på olika sätt, ville 

jag åskådliggöra temat för undersökningen ur ett flertal olika perspektiv med avsikten att 

kunna återge en mer konkret syn på området i fråga. Då syftet med undersökningen är av 

explorativ karaktär och berör åtskilliga parter inom verksamhetsområdet ville jag fånga 

ämnesrelevanta mediebranschmänniskors erfarenheter som med sin situation, och med 

egna ord, kan förmedla ett eget perspektiv på den nuvarande och framtida 

marknadssituationen för nyhetstidningars närvaro i surfplattan och dess framtid. Då ämnet 

innehar denna karaktär handlar inte undersökningen om att kvantifiera ett set av objektiva 

data utan om att kunna tolka hur fenomen beter sig på vissa sätt och varför de gör det. 

Undersökningen kvalitativa natur syftar till att förstå den givna marknaden samt erhålla 

lämpliga intervjukandidaters tolkningar av framtiden. Med detta underlag ansågs intervjuer 

vara ett lämpligt redskap för denna rapport (Kvale, 1997). 

En enkätundersökning ansågs inte vara ett lämpligt val av metod trots den tidsliga vinning 

som skulle erhållits. Detta då enkäter framförallt söker svar på kvantitativa 

frågeställningar. Den stora delen av tolkningsarbetet i denna rapport syftar till att behandla 

ord och inte siffror där den kvalitative intervjuns precision i beskrivandet motsvarar 

exaktheten i de kvantitativa måtten. Undersökningen syftar heller inte till att förutsäga 
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beteenden hos en större grupp vilket skulle kräva ett mycket stort antal intervjuer. I ett 

sådant fall lämpar sig kvantitativa enkäter bättre (Andersson, 1995). En intervjusituation 

inrymmer dessutom en personlig kontakt där en skicklig intervjuare ges möjlighet att nå 

uppriktiga tolkningar av den intervjuades livsvärld. I syfte att erhålla givande och 

fullständiga svar är det viktigt att intervjuaren uppför upp en skyddad och harmonisk 

atmosfär vilket gör att den intervjuade känner sig trygg nog att tala fritt om sina 

upplevelser och personliga bedömningar. Det personliga mötet bidrar även till en ökad 

tolkningsförståelse av den intervjuades svar då intervjuaren får ta del av respondentens 

kroppsspråk och tonfall (Andersson, 1995).  

    Dessa fakta motiverade valet av intervju som forskningsmetod. Det nära samspelet med 

den intervjuade kan dock leda till att intervjuaren börjar identifiera sig med sin 

undersökningsperson. Detta gör att den objektiva och opartiska interpretationen av den 

intervjuades beskrivningar kan ha svårt att upprätthållas (Kvale, 1997). 

2.2.3 Målgrupp 
Målgruppen för undersökningen var människor vilka befann sig inom framförallt två skikt 

av mediebranschen. Den ena typen av respondenter befann sig inom branschen för digital 

nyhetsförmedling på nätet. Detta skikt representerades i undersökningen av Expressen, 

Sydsvenska Dagbladet och Tv4. Denna målgrupp syftade till att ge en intern samt extern 

förståelse i hur dagstidningsbranschen själva resonerar kring marknaden de befinner sig, 

dess närvaro i surfplattan och framtida utmaningar. Dess arbete och förståelse kring de 

digitala kanalerna och hur tidningarna har kommit att förändras till följd av dess uppkomst 

ansågs av värde för studien. 

    Det andra skiktet av respondenter var externa aktörer som på ett eller annat sätt i sitt 

ämbete hade arbetat med surfplattan som förmedlare av innehåll eller besatt en djup 

kunskap, alternativt forskat, i dagstidningars förändring över åren och surfplattans inverkan 

på nyhetsindustrin. I syfte att uppnå ett så varierat och flerdimensionellt perspektiv som 

möjligt ansågs det nödvändigt att intervjua externa aktörer som kunde berätta om 

dagstidningsmarknaden ur ett mer objektivt och utomstående perspektiv. Flertalet av de 

externa respondenterna hade även arbetat nära dagstidningar i sin yrkeskarriär vilket gjorde 

att de besatt kunskap om hur de funktionerade. Att intervjua branschmänniskor som 

utvecklat innehåll till surfplattan eller besatt kännedom om den sågs som en möjlighet till 

att erhålla en extern förståelse för surfplattan som mediekanal utan en direkt koppling till 

dagstidningar. Då surfplattan fortfarande kan anses som en relativt ny källa till läsartrafik 

bland tidningarna bedömdes det viktigt att ta erfarenhet och intryck från externa aktörer 

som besatt större kunskap om dess roll som förmedlare av innehåll och hur man bör 

plattformsanpassa sitt innehåll till den. Genom att ta del av erfarenheter från flera håll 

ökade chanserna till ett varierat och objektivt resultat där branschgemensamma 

nyckelfaktorer och trender för surfplattan och dess framtida funktion mot nyhetstidningar 

kunde pekas ut. 

Sammanlagt utfördes tio intervjuer varav fyra direkt kan kategoriseras till 

nyhetsbranschen. Övriga sex kandidater arbetade på ett eller annat sätt mot 
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nyhetsbranschen eller surfplattan som digital kanal i allmänhet. Intervjuförfrågningar 

skickades ut till sexton kandidater via mejl, sms eller muntlig förfrågan varav sex avböjde. 

Steinar Kvale (1997) menar att en vanlig intervjustudie brukar antalet intervjuer ligga kring 

15±10 stycken. Antalet intervjuer skiftar även beroende på den tid och de resurser som 

finns att erhålla under processens gång. Kvale nämner även att ”intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”. 

De intervjuades presentation och intervjudatum återfinns i bilaga I. 

2.2.4 Genomförande 
Intervjumetodiken var av en kvalitativ semi-strukturerad modell vilket motiverades genom 

ämnets explorativa karaktär. I en semi-strukturerad intervju är det förutbestämt vilka 

ämnesområden som ska behandlas samt vilken typ av information man önskar erhålla från 

intervjun (Andersson, 1995). Den semi-strukturerade intervjun följer inte intervjumallen 

till punkt och pricka utan ger intervjuaren möjlighet att under intervjuns gång ställa 

oplanerade följdfrågor samt göra förändringar vad gäller frågeordning och formulering 

beroende på hur samtalet utvecklas. Detta sågs som en möjlighet att uppnå spontana och 

intressanta svar och därmed upptäcka nya dimensioner i det tema som var föremål för 

undersökningen (Kvale, 1997). Att ge den intervjuade utrymme och dessa förutsättningar 

för utsvävningar ansågs vara av värde för rapporten. 

    Intervjuerna spelades in med diktafon för att underlätta tolkningsarbetet i efterhand samt 

arbetet med anteckningar under intervjuns gång. Detta ansågs även som fördelaktigt då 

respondenter kan uppleva det kontinuerliga antecknandet som ett störningsmoment vilket 

ökar risken för påverkade svar. Risken med denna metod är dock att den intervjuade kan 

uppleva ett visst obehag med att bli inspelad. Den svarande kan då bli mer försiktigt med 

det den säger och sättet den uttrycker sig på (Andersson, 1995). 

Intervjun genomfördes med hjälp av en intervjuguide som koncentrerade sig till vissa 

kategorier av ämnen i enlighet med rapportens frågeställningar och inbördes tematik. Den 

intervjuade blev vid intervjuns början försedd med en bakgrund till ämnet i fråga och 

rapportens ändamål. Sedan utreddes den specifika intervjuns syfte och användningen av 

bandspelaren. 

Då undersökningen delvis ämnade ta reda på respondenternas tolkning av till hur stor grad 

marknaden var utsatt för olika marknadskrafter konstruerades en marknadskraftskala för 

respektive marknadskraft som skulle undersökas. Varje svarande fick ge uttryck för sin 

tolkning genom att gradera en viss marknadskrafts påverkan genom en siffra. Denna 

kvantitativa skala syftade till att erhålla ett mer ingående mått på respondenternas tolkning 

av marknaden. För att kunna belysa frågeställningen ur flertalet perspektiv ansågs det 

nödvändigt att kvantifiera resultaten då ett kvalitativt svar inte alltid är föremål för korrekt 

tolkning. Det ansågs även nödvändigt att ge respondenten möjlighet att ge uttryck för olika 

grader av tvekan (Andersson, 1995).  
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Sex av intervjuerna utfördes på plats med den intervjuade. Tre intervjuer genomfördes via 

Skype med digitala inspelningsprogram som hjälpmedel och en intervju skedde via 

mejlkorrespondens p.g.a. tidsbrist från respondentens sida. Datan som erhölls från 

bandinspelningarna transkriberades och kategoriserades sedan utefter undersökningens 

teman och frågeställningar. De fysiska intervjuerna genomfördes med fördel på den 

intervjuades arbetsplats. En osäker miljö kan påverka respondentens uppträdande och 

därmed kvalitén på de svar denne ger uttryck för (Andersson, 1995). 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramar och verktyg som kom att användas vid 

analysen av resultaten. 

3.1 Porters fem krafter 
Många företag misslyckas med att definiera dess totala konkurrensbild för marknaden eller 

marknaderna man befinner sig inom. Ofta inbegriper ledningens definition på 

marknadsrivaler endast de direkta konkurrenterna vilket bidrar till risken att man definierat 

sin konkurrensbild för snävt. Vid arbetet med att formulera ett företags strategi är det av 

högsta betydelse att kunna ställa företaget i relation till dess omgivning. Genom att förstå 

sin marknads ekonomiska struktur, men även de externa krafter som verkar på den och den 

interna rivaliteten, kan man få en klarare bild över förutsättningarna för sin konkurrens. 

Därmed klarläggs även ett företags potentiella strategier och åtgärder som kan vidtas. 

Dessa externa krafter och ytterligare konkurrens-faktorer är fyra stycken (Figur 2): kunders 

förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från nya aktörer och hot från 

substitut (Porter, 2008). Den totala verkan de externa krafterna bildar avgör lönsamheten i 

en marknad. Ett företag uppnår maximal lönsamhet genom att positionera sig inom 

marknaden där man bäst försvarar sig för var och en av krafterna eller nyttjar dem till sin 

fördel. Genom att utröna hur mycket krafterna påverkar en marknads interna konkurrens 

åskådliggör man möjligheterna och hoten för företagets nuvarande position samt vilken 

positionering inom marknaden som kan innebära störst potential (Porter, 1980). En 

förståelse för magnituden av de påverkande krafterna i en marknad bidrar även med ett 

ramverk för förväntad och påverkande konkurrens över tid (Porter, 2008). 

 

Figur 2: Porter’s Five Forces, ombyggd utifrån (Porter, 2008) 
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Kunders förhandlingsstyrka: Kunders förhandlingsstyrka anger till hur stor grad 

kunderna förmår driva ner en marknads priser vilket minskar lönsamheten i den. En 

kundgrupp har hög förhandlingsstyrka om köpmarknaden innehåller ett stort antal aktörer 

relativt till kundgruppen storlek. En marknad med ett stort antal aktörer ger varje kund fler 

köpalternativ. Denna situation leder till att marknaden i högre grad styrs av utbud och 

efterfrågan vilket driver ner priserna (Besanko & Dranove, 2010). Kunder har även hög 

förhandlingsstyrka om marknaden är odifferentierad och innehåller standardiserade 

produkter. I detta fall styr inte produktens funktion ett eventuellt köp. Kunden kommer i 

detta fall att prispressa marknaden genom att köpa av det företag som kan erbjuda 

produkten till lägst pris (Porter, 2008). 

Leverantörers förhandlingsstyrka: På samma sätt refererar denna faktor till hur stor grad 

leverantörer kan höja priset på den produkt eller tjänst man säljer till branschen. 

Förhandlingsstyrkan hos en leverantör är bl.a. stark om dess marknad är mer koncentrerad 

än marknaden den säljer till. Denna situation bidrar till att branschaktörerna har ett mindre 

antal leverantörer att välja mellan vilket ger leverantören en starkare position vid 

prisförhandling. En leverantörs förhandlingsstyrka är även stark om marknadsaktörer erfar 

höga byteskostnader vid skifte av leverantör, t.ex. p.g.a. bindande kontrakt (Porter, 2008) 

Hot från nya aktörer: Hur pass svårt det är att nyetablera sig inom en marknad avgör hur 

stort hotet från nya aktörer är. När en ny konkurrent äntrar marknaden minskar 

lönsamheten för de innevarande på framförallt två sätt. Dels så tvingas befintliga aktörer 

dela på marknadsandelar och efterfrågan på produkt. Dels så blir marknaden mer raffinerad 

och ökar den interna konkurrensen vilket kan leda till priskrig. Hur pass starkt hotet för nya 

aktörer är påverkas bl.a. av legala faktorer, produktpatent, om drift inom branschen kräver 

speciella tekniska kunskaper, svåråtkomliga råmaterial eller stora investeringskapital 

(Besanko & Dranove, 2010). 

Hot från substitut: I detta hänseende definieras substitut som produkter eller tjänster vilka 

ingår i en annan marknad är huvudmarknaden men som trots detta uppfyller samma 

kundbehov och därmed minskar efterfrågan i huvudmarknaden. Hotet för substitut 

påverkas bl.a. av substitutens tillgänglighet, dess pris i förhållande till kvalité och hur pass 

pris-elastisk marknaden är, d.v.s. hur mycket efterfrågan på en produkt eller tjänst minskar 

då priset ökar. En produkts efterfrågan kan minska om priset på varan höjs vilket i sin tur 

kan öka efterfrågan på ett substitut (Besanko & Dranove, 2010). 
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4 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras den information som inhämtats under den litteraturstudie som 

bl.a. legat till grund för tidigare nämnda frågeställningar. Bl.a. så redogörs det för hur 

marknaden för svenska medier och nyhetstidningar ser ut, hur den mediala utvecklingen 

har påverkat tidningarnas värdekedjor samt teknisk information om mobila enheter och 

konsumtionsmönster i surfplattan. 

4.1 Den svenska dagstidningsmarknaden 
Oavsett media är medieindustrin en av de mest mångfacetterade och snabbast föränderliga 

industrierna. Dess gemensamma ständiga fokus ligger på innehåll (content) och till skillnad 

från en stor del av de övriga mediesektorerna producerar, paketerar och distribuerar 

nyhetstidningar och tidskrifter sitt egna innehåll (Annet & Bughin, 2010). I följande avsnitt 

presenteras en kortare då- och nutidshistoria över denna rapports huvudsakliga 

fokussektor: den svenska dags- och kvällspressen. 

4.1.1 Historisk dagspress 
De nedåtgående upplagorna yttrade sig periodvis redan på 50-talet och en starkt bidragande 

faktor till denna trend var televisionens framfart (Milld, 2008). Under denna tid var även 

ägarstrukturen inom den svenska dagspressen mångt mer raffinerad och innehållet 

differentierade sig inte till lika hög grad som dagens utbud. När digitaliseringen inleddes i 

början av 1990-talet förändrades förutsättningarna för tidningarna som tidigare 

funktionerat och konsumerats på likartat sätt i decennier (Sundin, 2013).  

    Det stora utbudet av lokala dags- och flerdagars-tidningar har av tradition en stor 

betydelse i Sverige. Bland flerdagars-tidningarna stod 2012 de lokala tidningarna för över 

hälften av den totala upplagan. I mitten av 90-talet uppstod gratistidningar vars enda 

inkomstkälla är annonsintäkter. Gratistidningen Metro fick ett starkt fäste i de svenska 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och har sedan lansering konkurrerat med de 

traditionella morgontidningarna (Konkurrensverket, 2003) (Sundin, 2013). 

4.1.2 Modern dagspress 
Modern dagspress har varit offer för digitaliseringen i decennier. Den totala fysiska 

upplagan av dagstidningar har sedan 2005 minskat med 23 procent. Reklaminvesteringarna 

i den tryckta produkten har under samma period stadigt minskat från 31 till 22 procent av 

mediemarknadens totala annonsinvesteringar, vilket mellan perioden 2011 och 2012 

innebar minskade annonsintäkter på 1 miljard kronor. Under samma period tappade 

dagspressen 3,5 procent i marknadsandelar. Dagspressen som tidigare varit den enskilt 

största reklaminvesteraren bland medieaktörer tappade i 2012 sin position till Internet och 

mobilt vars reklamintäkter mellan 2007 och 2012 fördubblades till ca åtta miljarder kronor 
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(se figur 2). För kvällspressen kommer 40 procent av de totala annonsintäkterna från 

nätannonseringen. 

 Investeringar  Andel (%)  Förändring 2005-2010 (%) 

Dagstidningar 6 881  21,6  -27 

Tidskrifter 1 760  5,5  -33 

Radio 672  2,1  5 

TV 5 935  18,6  26 

Bio 113  0,4  24 

Internet/Mobiler 8 055  25,3  97 

Gratispublikationer 2 507  7,9  -5 

Kataloger/Vägledande medier 493  1,5  -76 

Direktreklam 3 840  12,1  -13 

Utomhusreklam 1 030  3,2  -1 

Butiksmedia 96  0,3  55 

Bilagor 465  1,5  … 

Totalt 31 847  100,0  0 

 

Parallellt och under en hektisk digital utveckling har läsandet av dagspress på nätet ökat 

kraftigt. Trots de digitala ökningarna existerar dock ett stort behov av den tryckta 

produkten. De digitala annonsintäkterna för morgontidningar utgör endast åtta procent av 

de totala annonsintäkterna för dagstidningar (Sundin, 2013).  

Sedan 60-talet har ett stort antal fusioner och förvärv inom marknaden för flerdagars-

tidningar lett till en mer koncentrerad marknad där nyttjandet av bl.a. skalekonomier 

effektiviserar kostnadsmodellen (Konkurrensverket, 2003). Marknaden för dagspressen i 

storstäderna domineras av fyra giganter vars upplagor utgör nära på all utgivning av 

dagstidningar i de större städerna. Dessa är Bonnier, Schibsted, Stampen och Metro. 

Koncernen Bonnier står för den största andelen medieintäkter och hade 2011 totala intäkter 

i Sverige på 16 miljarder kronor. Bonnier är ett globalt medieföretag som mångfasetterat 

arbetar med en uppsjö av produkter, både fysiskt och digitalt, däribland affärspress, böcker, 

spel, film, tidningar, tidskrifter och TV (Bonnier, 2013). Bonnier erhåller ett starkt fäste 

inom den svenska dagstidningsmarknaden varav de största titlarna är Dagens Nyheter, 

Expressen, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Industri.  Bonnier står ensamt för 24 

procent av den totala upplagan av dagspress i Sverige (Sundin, 2013). 

    Norskägda Schibsted intog en stark position på den svenska dagstidningsmarknaden 

efter att ha köpt upp Aftonbladet 1996. När man två år senare tog över Svenska Dagbladet 

fastställde man sin roll som publicist inom både morgon- och kvällstidningar. Med en 

marknadsandel på 15 procent är man Sveriges näst största tidningsutgivare (Sundin, 2013). 

4.1.3 Kvällspressen – två giganter 
Med en marknadsandel på 53 procent i 2013 är Aftonbladet den största 

kvällstidningsutgivaren i Sverige. Bortsett från de syd- och sydvästra regionerna i landet 

där Expressens regionala editioner GT och Kvällsposten framträder starkast, utmärker sig 

både Expressen och Aftonbladet med en hög och relativt jämn spridning över landet. Båda 

Figur 3: Reklaminvesteringar i Sverige 2102 (miljoner kronor), bearbetat från (Sundin, 2013) 
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upplagorna har dock sjunkit i försäljning under 2000-talet där Expressen med GT och 

Kvällsposten ensamt utgör den största upplageminskningen med 44 procent. Om man 

jämför de två tidningarnas individuella minskning av den trycka upplagan med tappet för 

den totala upplagan av kvällstidningar, 39 procent, har Aftonbladet klarat sig bäst som 

minskat med 34 procent, d.v.s. en fem procent mindre minskning än snittminskningen för 

hela kvällstidningsmarknaden (Sundin, 2013).  

    Trots de stora upplageminskningarna de senaste åren är engagemanget för 

kvällstidningar och deras innehåll starkt då satsningarna på innehåll på webben varit stort. 

Digitalt läses Aftonbladet och Expressen av ca 4,9–5,5 respektive 3,0–3,2 miljoner unika 

besökare i veckan (vecka 37, KIA-index). Trots ett större läsargap på respektive sajt kan 

man likväl se att avståndet mellan upplagorna sedan 2007 minskar (Sundin, 2013). I 2012 

gick Expressen periodvis om Aftonbladet i tryckt upplaga medräknat GT och Kvällsposten. 

Tittar man istället på räckvidden för respektive tidnings totala digital- och printomfång har 

Aftonbladet en marknadsledande position (Helander, 2012). 

En undersökning utförd av webbstatistik-bolaget Webmie i januari 2014 visar med hjälp av 

tusen panelisters surfhistorik på skillnaderna mellan läsarbeteenden i webben mellan 

Aftonbladet och Expressen. Analysen visar bl.a. att Aftonbladets besökare spenderar en 

större del av sin totala webbspenderande tid på Aftonbladet jämfört med Expressens 

besökare. Vidare åskådliggör undersökningen hur 58 procent läser både Expressen och 

Aftonbladet på webben men hur endast sju procent av Expressens läsare besöker Expressen 

som enda kvällstidning. Detta jämfört med 34 procent som läser enbart Aftonbladet. 

Expressen beräknas däremot ha en mer effektiv närvaro på Facebook jämfört med 

Aftonbladet. Tio procent av den totala läsartrafiken bedöms vara dirigerad från Facebook 

till skillnad från sex procent av Aftonbladets läsare. Nio procent av trafiken på Expressen 

beräknas dessutom komma från Googles sökresultat jämfört med fem procent av 

Aftonbladets besökare (Dagensanalys, 2014). 

4.2 Mediekonvergens och transformation 
Det förändrade medielandskapet har bidragit till en transformation utav aktörernas 

operationella struktur. Howard King definierar vad en transformation innebär: 

“Transformation is a whole scale change to the foundational components of a business: 

from its operating model to its infrastructure. What it sells, to whom and how it goes to 

market”. Ett företag kan utveckla nya produkter, äntra nya marknader och utbyta processer 

i värdekedjan utan att nödvändigtvis genomgå en transformation. Transformationen 

definieras inte av aktörernas vilja att göra detta, då det är dyrt och riskfyllt, utan av 

nödvändigheten och det ofrånkomliga kravet att transformeras när företaget har 

misslyckats med att utvecklas. Ett företag som kontinuerligt förändras i linje med 

marknaden, erbjuder nya produkter och tilltalar nya kunder behöver inte förändra sin 

operationella struktur. Ett företag kan vara utsatt för omfattande omstruktureringar men 

förändras inte i realiteten förrän omgivningen och kunderna uppfattar förändringen (King, 

2013).  
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I och med den digitala utvecklingen kan behovet av förändring ses som varierande 

beroende på industrisektor. Musikindustrin anses ofta vara den industri som påverkats 

kraftigast med stora försäljningstapp p.g.a. olaglig fildelning. Behovet av komplexa interna 

förändringar och nya distributionsprocesser är i denna bransch stort. Nyhetstidningar, vars 

nuvarande processer kan definieras som högt sofistikerade med många interna steg, 

påverkas även de till hög grad av fluktuerande trender inom industrin. Det finns därför ett 

stort behov av omformulering av nuvarande affärsmodell (Annet & Bughin, 2010). I stort 

har de etablerade medieföretagen såsom Bonnier och Schibsted väl anpassat sig till det 

rådande klimatet. Med Schibsted i spetsen är man som mediesektor ledande i utvecklingen 

av innehåll för diverse plattformar (Sundin, 2013). 

4.2.1 Transformerad värdekedja 
Förändringen i ekosystemet för nyheter på webben påverkar de traditionella 

affärsmodellerna och värdekedjorna för hur nyheter produceras och distribueras. Vad som 

blivit allt tydligare i relation till de reformerade distributions- och konsumtionsformerna är 

det enorma omvandlingstryck som medieindustrin i stort är utsatt för, inklusive 

dagstidningar. Produktion av innehåll anses vara grunden i den värdekedja som numera 

upplever en vertikal konvergens till följd av flertalet digitala plattformar. Läsarupplevelsen 

går över flertalet enheter och det digitala intrånget ger upphov till både utmaningar och 

möjligheter (Ketonen, 2013) Möjligheterna till digital distribution faciliterar möjligheterna 

för nya bolag och nyhetsförmedlare att producera och distribuera eget material på webben 

såsom digitala nyhetsaggregatorer, nyhetsförmedlare specialiserade på t.ex. mobila nyheter 

och nischade nyhetssidor. Konsekvenserna av konvergensen och den branschöverskridande 

nyhetsdistributionen har resulterat i en komplex och mångfacetterad nyhetsmarknad vilken 

fungerar som arena på en global nivå (OECD, 2010). I syfte att vara konkurrenskraftig har 

därmed bolagen kommit att producera ett allt mer differentierat material över flertalet 

kanaler och distributionsformer och har därmed utvecklats till en typ av mediehus. Dessa 

konkurrerar inte längre enbart inom gränserna för den direkta marknaden utan även 

utanför. Dagstidningar jobbar mer än någonsin med rörligt material och snabba 

nyhetsuppdateringar. De två senaste decenniernas växande närvaro på webben har utökats 

genom stora satsningar på att kunna erbjuda sitt innehåll över flera plattformar såsom 

mobil och surfplattor (Annet & Bughin, 2010) (Sundin, 2013).  

4.2.2 Plattformsneutralitet 
Nyhetspublicister står numera inför samma utmaning rörande produktion av material som 

övriga mediemarknaden. Innehåll som tidigare utvecklats och anpassats baserat på val av 

distributionskanal har som kärna i affärsverksamheten genomgått en transformation i 

produktionsprocessen. Den traditionella affärsmodellen för multimediabolag har varit 

uppbyggd och organiserad baserat på valet av kanal som innehållet distribueras i. 

Innehållet har då utvecklats specifikt för varje kanal där typen och kategorin av innehåll 

kan skilja sig beroende på vilken kanal man konsumerar innehållet i. Digitala 

nyhetstidningar flyttar sig dock allt närmare en nyare multimediavärdekedja vars struktur 

inte baseras på val av kanal utan av ett plattformsoberoende innehåll som distribueras i alla 
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kanaler oberoende av typen av innehåll (Figur 4). Medan innehåll tidigare har producerats 

efter att valet av kanal är gjort distribueras numera samma typ av innehåll ut i samtliga 

distributionskanaler. Produktionen av ett centralt och kanaloberoende innehåll för alla 

kanaler har blivit ett vida accepterat sätt att producera innehåll idag. Centralt producerat 

innehåll har fått en större roll i den digitala verksamheten och utifrån denna 

produktionsprocess härstammar uttrycket ”content is king” (Pwc, 2009).  

    Hur prissättningen av den plattformsneutrala produkten utformas blir då även av 

relevans. Vissa hävdar av priset bör vara plattformsneutralt där priset för den gemensamma 

abonnemangsprodukten innefattar allt: Papper, webb, applikation, PDF-tidning etc. Genom 

att inte ge läsare möjlighet att prenumerera på enbart pappersprodukten skapar man en 

konsistent långsiktig politik och en prisstruktur som bygger en långsiktig relation med 

läsarna (Melesko, 2012). Den produktionscentrala strukturen låter digitala nyhetstidningar 

behålla värdet av nyheter och information online genom upphovsrättsliga teknologier 

(Pwc, 2009).  

                  

 

4.2.3 Behovet av en ny affärsmodell 
Den fysiska upplagan och dess annonsering utgör fortfarande den största andelen intäkter 

för nyhetstidningar. De största intressenterna är annonsörer, prenumeranter, köpare av 

styckupplagor hos återförsäljare och de digitala besökarna. Den traditionella 

affärsmodellen illustreras bäst i figur 5 som visar respektive tidningsforms andel av den 

totala omsättningen. Andelen skiljer sig från land till land beroende på dess utveckling och 

penetration av ny teknologi. 

Figur 4: Den strukturella förändringen från kanaldistribution till innehållsproduktion, från 

(Pricewaterhousecoopers nyhetstidningar publicist-enkät, 2009) 
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Till skillnad från många andra branscher ligger inte dagstidningarnas största utmaning i att 

nödvändigtvis nå ut till en ny och större publik. Istället ligger de stora frågeställningarna i 

hur man ska lyckas ta betalt för den digitala verksamhet man bedriver idag och parallellt gå 

med vinst (Sundin, 2013). Den gamla affärsmodellen vilken byggde på försäljning och 

prenumeration av fysisk upplaga har förändrats i och med den digitala transformationen, 

där ingen ensam affärsmodell kan stå för framgång. Den digitala affärsmodellen, vilken 

baseras på produktion av innehåll som når rätt målgrupp samt försäljning av innehåll och 

annonsering, står även den inför ett skifte och kan komma att omdefinieras helt.  

    I fallet med digitala nyhetstidningar kommer en stor majoritet av intäkterna från 

annonsering då svårigheterna med att ta betalt för producerat innehåll kvarstår. Samtliga 

digitala innehållsmakare inkl. nyhetstidningar på nätet experimenterar med nya 

affärsmodeller vilka hoppas generera möjligheter för nya intäkter. Svårigheterna med att ta 

betalt för producerat innehåll tvingar publicister att tänka om kring konsumenternas behov 

(Pwc, 2009). Betalningsviljan på nätet är fortsatt låg men har ökat de senaste åren. Digital 

News Reports årliga rapport visar att ca tio procent av populationen i fem utvalda 

europeiska länder någon har betalat för digitala nyheter vilket innebär en ungefärlig 

tredjedels ökning från föregående år (Picard, 2013). I syfte att kompensera för 

intäktsförlusterna från den tryckta upplagan har flertalet tidningar börjat ta betalt för hela 

eller delar av sitt innehåll för prenumeranter. För dagstidningar står dock betalväggarna för 

en minimal del av den totala omsättningen. Av Aftonbladets totala intäkter utgör intäkterna 

från dess betaltjänst endast två procent (Sundin, 2013).  

Ny teknologi erbjuder publicister alternativa möjligheter att nå sin publik på innovativa 

sätt. En bredare och mer engagerad publik bidrar följaktligen med möjligheten att 

kapitalisera på innehåll med nya förfaranden. Utbudet av flertalet kanaler bidrar till en 

vertikal modell där tidningarna ges möjlighet att nå en specifik målgrupp. Detta gör även 

Figur 5: Nyhetstidningars affärsmodell, från (Pwc, 2010) 
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att annonsörer erhåller en större kunskap om sin målgrupp vilket gör dem mer benägna att 

betala ett dyrare pris för att synas (Pwc, 2009). Affärsmodellen som tidigare har byggt på 

ett linjärt och envägskommunikativt flöde mellan innehållsmakare, tidningshus och läsare, 

är inte längre brukbart till samma grad. Läsare av nyheter idag prenumererar på ett stort 

antal informationsflöden och behovet av en modell som samlar innehåll och material enligt 

läsarens personliga preferenser blir allt större (Baekdal, 2009). Det har kommit att bli allt 

viktigare för innehållsproducenter inom mediesektorn att tänka annorlunda kring hur den 

nuvarande affärsmodellen tar läsarnas skiftande konsumentbehov i beakt. Pew Research 

Center släppte 2013 en rapport vars resultat underströk de tre viktigaste gemensamma 

karaktärsdragen och strategierna som fyra olika nyhetstidningar i USA besatt vilka 

samtliga hade funnit innovativa sätt att upptäcka nya potentiella affärsmodeller. Dessa var: 

ett tydligt ledarskap och en tydlig vision, vilja att förändra den gamla interna redaktionella 

organisationen till en ny och engagemang till att göra den redaktionella produkten så 

perfekt som möjligt (Jurkowitz & Mitchell, 2013). 

4.3 Tekniskt innehåll 
I detta avsnitt presenteras det tekniskt relevanta innehåll vilket syftar till att beskriva 

smartphones och surfplattor samt den allmänna och nyhetsspecifika användningen utav 

dem. 

4.3.1 Paketering i surfplatta 
Att som publicist paketera sitt utvalda innehåll till ett samordnat erbjudande är historiskt 

sett ett medieföretags kärnkompetens. De aktörer som paketerar innehållet på ett sådant 

sätt att den slutgiltiga produkten är mer attraktiv som helhet än summan av dess 

beståndsdelar är de som lyckas bäst. Genom att klämma in de svagare delarna av 

offereringen mellan de starkare kan man avleda uppmärksamheten från dessa. En 

konsument riskerar att bli bortkommen vid valet av produkt om bolaget erbjuder ett stort 

antal och varierande erbjudanden (Annet & Bughin, 2010). Alla typer av digitala 

nyhetsförmedlare står inför valet av hur de ska paketera sitt innehåll för att göra det så 

attraktivt och upplevelserikt för läsarna som möjligt. Nyhetstidningar använder olika typer 

av paketeringsformer och nedan förklaras kort några utav de mest förekommande 

lösningarna. 

Applikation 

En mobilapplikation är ett datorprogram vilket är framtaget för att köras på mobila enheter 

såsom smartphones och surfplattor och är ofta utvecklade ur hänsyn till enhetens 

funktioner och tekniska specifikationer. En applikation är tillgänglig och laddas ner ifrån 

applikationsspecifika distributionsplattformar som ofta ägs och tillhandahålls av 

mobiltillverkaren och nås direkt i enheten (Rouse, 2013). 

    Nyhetstidningars applikationsinnehåll var till en början väldigt likt det innehåll som 

kunde synas i dess tidning eller webbsajt. Innehållet anpassades endast till mobilt format 

utan någon hänsyn till kreativa förhållningssätt till visuell design eller funktion. Dess fokus 

låg till en början på att endast vara närvarande i de mobila plattformarna. På senaste tiden 



21 

 

har dock tidningarna uppmärksammat på skillnaderna mellan de mobila enheterna. Vad 

som fungerar på en smartphone behöver nödvändigtvis inte fungera på en surfplatta. 

Geografiska skillnader kan på samma sätt bidra till skillnader i preferenser bland läsare och 

en tidning som förstår sig på dessa formatspecifika skillnader har en bättre möjlighet till att 

lyckas med sitt innehåll i en viss kanal (Levitz, 2013). Många tidningar nyttjar idag 

surfplattans visuella och funktionella möjligheter till att skapa en upplevelserik upplevelse.  

    I många fall fungerar nyhetstidningars applikation endast som ett skal och mobilt fönster 

till den mobilanpassade sajten på nätet som man når via mobilens webbläsare. I detta fall 

bidrar inte applikationen med ett visuellt annorlunda fungerande innehåll än det som den 

formatanpassade sajten på webben innehåller. 

PDF-tidning 

Ett vanligt sätt för nyhetstidningar att erbjuda läsare sitt innehåll är via det digitala 

dokumentformatet PDF. PDF-tidningen är en kopia av tidningen i digital form och ger inte 

möjlighet till interaktion. Tidningen kan laddas ner till och läsas i både datorer, 

smartphones och surfplattor (Näslund, 2013).  

    En vanligt förekommande metod bland nyhetstidningar är även att erbjuda den dagliga 

tidningen, såsom den fysiska upplagan ter sig, i en digital interaktiv upplaga. Denna 

upplaga innehar ett 3D-bläddringsverktyg med vilket du kan bläddra genom tidningen i 

syfte att behålla den uppskattade tidningskänslan. På detta sätt implementerar man 

tidningskänslan digitalt (Hjälmefjord, 2013). 

Nyhetsaggregatorer och personifierade nyhetsflöden 

En nyhetsaggregator är en tjänst vilken använder algoritmer och användarpreferenser för 

att personifiera en läsares nyhetsflöde baserat på vad denne önskar ta del av. En av de 

största aktörerna inom detta område är Flipboard. Flipboard bygger på personliga 

nyhetsflöden som filtrerar bort kategorier av innehåll som läsaren inte önskar ta del av. 

Genom att kompilera och sammanställa innehåll och material från nyhetstidningar, bloggar 

och sociala medier i ett personligt flöde får läsaren ta del av personligt relevanta ämnen 

endast (Skaggs, 2012). Publicister kan gratis ansluta sig till denna tjänst och få sitt innehåll 

visat i tjänsten. Läsare kan via de inbyggda delningsfunktionerna sprida vidare artiklar och 

nyheter vilket gör det möjligt för publicister att uppnå en större räckvidd av läsare. 

Flipboard specifikt har ett starkt fokus på en visuellt tilltalande design med lättbläddrade 

och tydliga artiklar och format. Genom att vända sig till utgivare av digitalt innehåll och 

presentera dess innehåll i omgjort gränssnitt är syftet att öka läsupplevelsen och öka antalet 

visningar (Flipboard, 2014). 

Nyhetsaggregatorer är främst använda i mobila enheter såsom surfplattor p.g.a. dess 

visuella presentation och unika användarupplevelse. Andra typer av tjänster som t.ex. Zite 

äntrar och analyserar dina läsarpreferenser i sociala medier och rekommenderar innehåll 

och artiklar baserat på denna information. Behovet av aggregatorer är sannolikt att öka då 

nyhetskonsumtionen tenderar att bli mer personlig samtidigt som algoritmer och 

traditionella redaktioner kompletterar varandra allt mer i sökandet efter relevant innehåll 

(Skaggs, 2012)  
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4.3.2 Smartphones 
Smartphone är benämningen på den typ av mobiltelefon vars kapacitet och avancerade 

funktioner sträcker sig längre än de som återfinns i en traditionell mobiltelefon. En 

smartphone är mer avancerad då den innehåller datorliknande funktioner såsom e-

posthantering, kalender och webbläsare samt opererar med hjälp av ett fullskaligt 

operativsystem vilket skapar möjlighet för tredjeparts-utvecklare att utveckla plattforms-

specifika applikationer, standardiserade för en viss typ av mobil (Datatermgruppen, 2012). 

Karakteristiska egenskaper för en smartphone är även dess stora hög-upplösta pekskärm 

och möjlighet till Wifi-uppkoppling. P.g.a. dess datorkompatibla mjukvara och avancerade 

tekniska funktioner ses ofta en smartphone som en kombination av en bärbar dator och en 

mobiltelefon (Encyklopaedia Britannica, 2013). Mobila datorenheter kategoriseras även 

traditionellt efter dess skärmstorlek där smartphones har en storlek mellan 3-5 tum (Ogg, 

2010). Utöver de datorliknande funktionerna innehåller även moderna smartphones en 

digitalkamera, GPS samt ett gyroskop och accelerometer vilka registrerar telefonens 

rörelser (Hao, 2012). 

   Den först mobila enhet som per definition kan kallas smartphone släpptes redan 1992 när 

IBM presenterade en mobil med pekskärm, e-posthantering och applikationer (Sager, 

2012). Begreppet smartphone lanserades dock inte först 1997 när Ericsson släppte sin 

konceptmodell GS88 (StockholmSmartphone, 2010). Olika uppsättningar av smarta 

telefoner lanserades under senare delen av 90-talet och början av 2000-talet. När Apple 

2007 introducerade sin iPhone blev den en omedelbar succé och kunde året efter erhålla 

nästan 13 procent av marknaden för smartphones. Därefter uppstod en uppsjö av nya 

tillverkare och operativsystem. Till de vanligaste operativsystemen idag hör Android och 

iOS, utvecklade av Google respektive Apple (Gartner, 2014). 

    Användningen av smartphones ökar alltjämt och penetrationen uppgick för 2013 till 62,9 

procent, en ökning med 12,2 procent jämfört med föregående år. 83 procent av 

smartphone-användarna brukar internet dagligen via sin telefon vilket påvisar vikten för 

företag att nå ut till och engagera användare via denna plattform (Google, 2013). 

4.3.3 Surfplattan 
Begreppet surfplatta är ofta svårdefinierat och inbegriper en viss otydlighet kring huruvida 

den kan kategoriseras som en dator eller en smartphone. Med säkerhet kan man dock säga 

att en surfplatta definieras som ett portabelt pekdon vars urskiljande egenskap, likt 

smartphones, är att all form av inmatning sker via pekskärmen med hjälp av fingrarna. 

Dess skärm är även över 7 tum stor (Ogg, 2010).  

    Konceptet av en surfplatta tog fart redan i början av 60-talet när företaget RAND 

utvecklade en av de första datorerna som med hjälp av en penna mottog handskriven text 

som inmatning. Utvecklingen under 70- och 80-talet gick förhållandevis trögt och under 

90-talet överskuggades surfplattans funktion av dess till storleken mindre nykomling PDA 

(Personal Digital Assistant). Under 2000-talet upplevde surfplattan en vitalisering på nytt 

som drog fördel av de tekniska framsteg som både PDAs och smartphones utgjorde. 

Surfplattan fick detta till trots inte sitt stora genomslag förrän 2010 när Apple lanserade sin 

iPad. Denna enhet drevs av Apples egna operativsystem iOS och hade en 9,7 tum stor 
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skärm samt inkluderade stor lagringskapacitet och trådlös uppkoppling. Snabbt uppstod 

nykomlingar inom branschen vilka ville kapitalisera på denna typ av produktsuccé 

(Marqueses, 2013). 

    Surfplattans design, stora skärm och starka tekniska egenskaper gör den praktiskt 

användarvänlig och öppnar upp för innovativa användningsområden. Den öppnar upp för 

möjligheten att skapa nytänkande och kreativt innehåll vilket kan länkas ihop med övriga 

applikationer på enheten (Gutsche, 2013). Surfplattans mobila egenskaper ger även 

reklamskapare förut icke utförbara möjligheter till tekniskt nya annonseringsmetoder och 

format vilka ofta är interaktiva i sitt sätt att fungera. 

4.4 Användning och beteenden i surfplatta 

4.4.1 Generell användning 
SOI:s (Svenskarna och Internet) årliga undersökning visar att nästan var tredje svensk 2013 

hade tillgång till en surfplatta, en ökning med ca tolv procent sedan föregående år. 

Användandet bland vuxna är högst representerat i åldersgruppen 26-45. Dessutom tyder 

undersökningen på att de bärbara enheterna inte håller på att ersätta datorer. Drygt 30 

procent har både dator, smartphone och en surfplatta och endast 0,5 procent innehar enbart 

en surfplatta. Datorn är därmed fortfarande en central punkt vid webbanvändning även om 

användningen av mobilt internet ökar. Den höga användningen av surfplattor illustreras 

även i nedanstående graf vilken visar att surfplattan har en spridningskraft minst likvärdig 

och periodvis högre än vad televisionen erhöll de första åren efter lansering (figur 6). Likt 

spridningstakten är högre än den för smartphones har även det totala antalet globala 

sidvisningar och mängden läsartrafik på en surfplatta passerat de på smartphone vilket 

vittnar om dess spridningskraft och effekt till engagemang (White, 2013) (Findahl, 2013). 

    En nyligen sammanställd global undersökning jämförde hur användare föredrog olika 

typer av aktiviteter på nätet beroende på vilken typ av enheter de använde sig av, dator, 

smartphone eller surfplatta. Granskningen visar på hur stor andel användare av varje enhet 

som föredrog att konsumera en viss typ av aktivitet på just den enheten. Denna metodik 

tydliggör profilbeteendet över olika enheter och inte bara föredragen aktivitet oavsett 

vilken enhet man använder. Detta visar på vikten av att koppla specifika beteenden till 

särskilda enheter och sambanden mellan dem. Resultaten visar att surfplattan var den klart 

mest föredragna enheten i en stor majoritet av online-aktiviteter (37 procent), varav de 

flesta var innehållsdrivna aktiviteter såsom att titta på video, läsa nyheter i 

aggregatortjänster och lyssna på pod-radio. Dessa resultat ger en stark indikation om 

surfplattans nuvarande och framtida drivkraft inom innehållsdrivet material (Mari, 2013). 
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4.4.2 Användning i relation till nyheter 
Att surfplattor skulle komma att användas till att läsa tidningar förutspåddes redan 1994 av 

det amerikanska mediabolaget Knight Ridder som menade att den digitala konverteringen 

är ofrånkomlig (1994). Mycket har hänt sedan dess och tidningars närvaro i surfplattan 

ökar alltjämt. Undersökningen av Svenskarna och Internet visar att 43 procent av 

svenskarna någon gång läser nyheter vid sitt dagliga användande av surfplattan vilket är 

den näst mest frekventa aktiviteten efter att läsa e-post. I mobilen är motsvarande siffra 45 

procent. De som använder en surfplatta vid läsning av webbnyheter minskar inte sitt 

datoranvändande för samma aktivitet. Vidare visar rapporten att surfplatteanvändare 

uppdaterar sig om nyheter på nätet mer frekvent än övriga enhetsspecifika läsargrupper och 

gör det då via både surfplatta, mobil och dator i lika stor utsträckning. Att specifikt läsa en 

dagstidning vid sitt dagliga användande gör 26 procent av surfplatteanvändarna vilket är en 

aktivitet som hamnar efter att besöka sociala nätverk och skriva e-post (Findahl, 2013). 

Digitals News Report årliga rapport om digital nyhetskonsumtion undersökte år 2013 den 

globala konsumtionen av nyheter i surfplattan i nio olika länder från fyra olika världsdelar. 

Resultaten visade bl.a. att bland surfplattor är Apple-produkter den vanligaste produkten 

att läsa nyheter på vilket förutspås bero på den breda tillgängligheten och 

marknadsföringen av nyhetsapplikationer på denna plattform. Undersökningen visar även 

att nyhetskonsumtionen på surfplattor är vanligast bland människor i åldern 25-44. I USA 

och Storbritannien anses surfplattor vara högt värderade vid läsning av snabba 

nyhetsuppdateringar och djupare reportage till skillnad från smartphone-användare som 

används mer frekvent för enbart snabba nyhetsuppdateringar (figur 7 & 8). En större andel 

surfplatte-läsande nyhetskonsumenter (39 procent) anser även att surfplatte-upplevelsen är 

bättre än den på dator. Detta i jämförelse med i genomsnitt 17 procent som föredrar 

nyheter på smartphone framför dator. Detta beror sannolikt på surfplattans optimerade pek- 

och svepfunktioner vilka lämpar sig bra för konsumtion av större mängder innehåll 

(DigitalNewsReport, 2013). 

    Att konsumera nyheter på surfplattan är ett beteende vilket ökar i ett stort antal länder. 
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Figur 6: Medieplattformars spridningstakt, ombyggd utifrån (Findahl, 2013) 
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Av de nio länderna i studien använder i genomsnitt 16 procent en surfplatta för att läsa 

nyheter någon gång i veckan. Danmark som vårt närmaste grannland i undersökningen har 

i studien den högsta andelen människor som minst en gång i veckan läser nyheter på 

surfplattan (25 procent) (DigitalNewsReport, 2013). 
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Figur 7: Preferenser i mobiltelefon, ombyggd utifrån (DigitalNewsReport, 2013) 
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4.4.3 Betalningsvilja på surfplattan och för nyhetskonsumenter 
Tittar man till den allmänna viljan att betala för nyheter på nätet är surfplatteägarna den 

konsumentgrupp som är mest benägen att göra detta. De är dubbelt så villiga att betala för 

nyheter än vad datoranvändare är. Skillnaden på betalningsvilja mellan surfplatta och 

smartphone är dock inte lika stor (6 procent). Studier visar även att amerikanska användare 

av både en surfplatta och en smartphone är fyra gånger så mycket mer benägna att betala 

för digitalt nyhetsinnehåll än vad den genomsnittliga amerikanen är. I Storbritannien är 

effekten inte lika påtaglig. Där är ägare av både surfplatta och smartphone endast något 

mer benägna att betala för nyheter än övriga digitala nyhetsläsare (DigitalNewsReport, 

2013).  

    Attityden till att betala för digitalt innehåll på nätet har starkt förändrats de senaste åren 

till följd av att allt mer tidningar börjar ta betalt för sitt innehåll. Även bland de som aldrig 

betalat för digitala nyheter i någon plattform kan i genomsnitt 14 procent tänka sig att 

betala för nyheter i framtiden (Picard, 2013). 

4.5 Framtiden 
World Press Trends årliga undersökning över den globala nyhetsindustrin och dess trender 

visar att den största utmaningen kommer fortsatt att vara hur man ska lyckas öka 

konsumenters engagemang i de digitala kanalerna. Trots att över hälften av den digitala 

populationen läser digitala nyhetstidningar står de för en liten av den totala 

internetkonsumtionen, närmare 7 procent av det totala antalet besökta sajter (Kilman, 

2013).  

    I takt med att nyhetspublicister kommer att försöka hitta sätt att finansiera sin 

verksamhet genom att ta betalt för nyheter spås antalet betalväggar och digitala 

prenumerationsmodeller att öka. Den dagligt utgivna fysiska tidningen spås, likt aktuella 

siffror vittnar om, fortsättningsvis att minska i upplaga. Den ökade digitala konverteringen 

av nyheter kommer att leda till en inkorporation av video, ljud och grafiska element i 

presentationen av nyheter enligt nya och värdefulla metoder (Cheney et. Al, 2011).  

Tilltron till surfplattan som en förändrande faktor i upplevelsen av hur vi tar del av nyheter 

var i regel stor vid lansering. Denna tillit grundades mycket i tron om att nyheter på 

surfplattan skulle konsumeras via speciella applikationer (PewResearchCenter, 2011). Att 

erbjuda sitt innehåll i en applikation, utvecklad för surfplattans specifika pekskärms-

egenskaper och med bättre anpassade läsmöjligheter, trodde man skulle attrahera läsare till 

den vida graden att man skulle kunna kapitalisera på innehållet. En studie från 2012 visar 

däremot att 60 procent av nyhetsläsarna på surfplattor tar del av nyheterna via en 

webbläsare. Enbart 23 procent av nyhetsläsarna på surfplattan använder tidningens 

applikation som källa. Även om applikationsläsande surfplatteanvändare är mer benägna 

att betala för nyheter än de som besöker tidningen via en webbläsare, är den generellt låga 

betalningsviljan och utformningen av innehåll på surfplattan en stor utmaning (Mitchell et. 

Al, 2012). Parallellt visar forskning i USA, Tyskland och Frankrike att den totalt 

spenderade tiden av nyhetsinnehåll på surfplattan är likvärdig den i den fysiska tidningen 

(Kilman, 2013). 
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Labesque, chefsforskare på IDC, menar att även om den initialt stora tillväxten av 

surfplattor i Europa har avtagit finns det fortfarande utrymme till en ökning. Den stora 

framtida tillväxten av surfplattor kan i jämförelse med klassiska datoranvändare komma att 

ske i nya konsumentgrupper, t.ex. äldre människor och barn. I affärssammanhang kan 

surfplattan komma att ersätta andra typer av enheter såsom mindre bärbara datorer. Atwal, 

forskningsdirektör på Gartner, tror att surfplattan kommer att konsumeras på rörande fot i 

allt högre grad allt eftersom enheten blir lättare och Wifi-tillgängligheten större. 

Surfplattan är trolig att bli en i serien av kopplade enheter där tjänster och innehåll delas i 

ett nätverk där olika delar av innehållet konsumeras på den typ av enhet som lämpar sig 

bäst i stunden (Ranger, 2014). 

Nyhetstidningar förstår nu mer än någonsin värdet av den allt mer fragmentiserade 

marknaden i den digitala miljön. Digitaliseringen ger tidningar möjlighet att öka kvalitén 

och tilliten i relationen med dess läsare samt hitta nya marknadsmöjligheter. Även om den 

fysiska produkten minskar i upplagor når man ut till fler människor än någonsin. 

Nyhetstidningar har även lyckats behålla ett fortsatt högt intresse, både hos allmänheten 

och hos annonsköparna (Kilman, 2013). Detta är delvis ett resultat av dess lättillgänglighet 

via de digitala kanalerna.  

    Nyhetstidningarnas problematik reflekteras motsägelsefullt i det höga läsarantalet i 

relation till de låga konsumentintäkterna. Utmaningen för många av tidningarna ligger 

primärt inte i dess antal läsare utan i hur man ska lyckas ta betalt och engagera en publik 

som tagit det obegränsade innehållet i de digitala kanalerna för givet. 

4.6 Sammanfattning av litteraturstudien  
Industrin för nyhetstidningar och dagspress är i uppenbar förändring. Den fysiska tidningen 

fortsätter att tappa i upplagor medan trafiken i de digitala kanalerna fortsätter att öka. 

Dagspressen som tidigare varit den enskilt största reklaminvesteraren bland medieaktörer 

tappade i 2012 sin position till Internet och mobilt vars reklamintäkter mellan 2007 och 

2012 fördubblades till ca åtta miljarder kronor.  

    Aftonbladet är den största kvällstidningsutgivaren i Sverige. Jämfört med Expressen kan 

man se att Aftonbladet har ett större antal sidvisningar.  

    Den digitala konvergensen har lett till en transformation av tidningarnas värdekedjor och 

stora resurser satsas på att förfina och utveckla de allt mer komplexa 

distributionsprocesserna och produktionerna av plattformsoberoende innehåll. Behovet av 

digitala konsumentintäkter driver på sökandet efter nya innovativa affärsmodeller vilka 

hoppas skapa en förändring i konsumenters fortsatt förhållandevis låga, men ökande, 

betalningsvilja på nätet.  

    Tillgången till surfplattor i Sverige fortsätter att öka och studier visar att en större andel 

surfplatteläsande nyhetskonsumenter anser att surfplatte-upplevelsen är bättre än den på 

dator (39 procent). Surfplatteanvändare uppdaterar sig även om nyheter mer frekvent än 

konsumenter av övriga enheter vilket antyder på vikten av att närvara i denna plattform. 

    Att paketera sitt innehåll enligt attraktiva och relevanta metoder blir allt viktigare i en 

marknad där kundbehoven tycks bli mer raffinerade. Behovet av personifierade nyheter 
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och nyhetsaggregerande filtreringstjänster i en marknad där utbudet av innehåll är stort kan 

bli allt viktigare att förhålla sig till om man önskar vara fortsatt relevant som nyhetsmedia. 

Hur de föränderliga kundbehoven kan komma att utvecklas blir tillika av stor vikt för 

företagen att hålla sig uppdaterade kring om man önskar distribuera sitt innehåll enligt 

attraktiva paketeringsmodeller i ett medie som förmodligen ännu inte nått sin fulla 

potential. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av de intervjuer som legat till grund för 

undersökningen. Kapitlet inleds med att redogöra för intervjuobjektens syn på den givna 

marknadens struktur, konkurrensbild samt de krafter som driver marknadens interna 

konkurrens. Varje kraft kommer att illustreras med en skallinje där varje representants 

individuella tolkning av kraftens magnitud är noterad. Kapitlet presenterar sedan de 

läsartrender och beteenden som har observerats utifrån ett branschperspektiv. Kapitlet 

avslutas med de responderandes syn på behovet av personifierade nyheter och 

paketeringsstrategier i surfplattan samt en kort vision om tidningars och surfplattans 

framtida utmaningar och möjligheter.  

5.1 Marknadsstruktur 

5.1.1 Konkurrensbild 

Direkta konkurrenter 

Det rådde en viss diskrepans mellan de intervjuades åsikter kring huruvida de närmaste 

konkurrenterna ska betraktas som andra nyhetstidningar specifikt eller som 

nyhetspublicister i allmänhet oavsett medieform. Ståndpunkten angående vad som kan 

inbegripas som aktuell direkt konkurrens var dock i samtliga fall den gemensamma 

förmedlingen av nyheter. De främst förekommande aktörerna som konkurrerar i den givna 

marknaden ansågs vara andra dagligt utgivna nyhetstidningar såsom kvällstidningen 

Aftonbladet och övrigt sortiment av morgontidningar såsom Dagens Nyheter, Sydsvenska 

Dagbladet och Svenska Dagbladet. Till denna kategori av konkurrens inom dagspress 

inkluderades i nästan hälften av fallen regionala upplagor i form av lokal- och 

landsortstidningar. Charlotte Svensson hävdar att man till denna marknad även bör räkna 

med internationella tidningar p.g.a. dess lättillgänglighet och starka närvaro online. Nästa 

steg av primära konkurrensaktörer ansågs frekvent även vara radio och television då dessa 

publicerar nyheter på daglig basis.  

Ett antal intervjuobjekt bedömde även att konkurrensbilden borde definieras ur ett antal 

olika perspektiv samt vad man som företag anser viktigt. Fredrik Strömberg trycker på 

vikten av att titta på marknaden, och specifikt surfplattan, ur ett tillgångsperspektiv och 

menar att man får titta på vad man som läsare har tillgång till i samma fönster. Detta bidrar 

till en tunnare avgränsning mellan olika typer av medieslag som nu konkurrerar i en och 

samma marknad: den digitala. Enligt Strömberg konkurrerar man därmed i mångt och 

mycket även mot alla andra aktörer som producerar innehållsbaserat material i allmänhet. 

På Expressen menar Dilem Guler att man i de flesta avseenden bör se alla källor till 
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nyheter som potentiella primära konkurrenter. Till dessa inkluderar hon även olika former 

av sociala medier, e-handel samt RSS-flöden.  

Indirekta konkurrenter 

Vid frågan om hur man bör definiera de indirekta konkurrenterna inom marknaden för 

dagligt utgivna nyhetstidningar i surfplattan gör man skillnad på konkurrensen om läsandet 

och konkurrensen om tid. När det gäller konkurrensen om spenderad tid öppnar surfplattan 

upp för en bredare marknadsdefinition då lättillgängligheten till andra sorters medier och 

tjänster är hög. Sekundära rivaler inom marknaden behöver därför inte definieras av att de 

förmedlar nyheter utan snarare av att de bidrar till lättillgängligt tidsfördriv och snabb 

underhållning. Till dessa nämns främst sociala medier såsom Facebook, Twitter och 

Instagram.  Pontus Jeppson menar att dessa, utöver att vara tidsfördrivande, tillgodoser ett 

basalt behov av information som tidningar traditionellt stillat. Jonas Olofsson belyser det 

faktum att sociala medier inom loppet av några år har gått till att vara ”top of mind” hos 

människor på rasterna på jobbet, en position som Expressen och Aftonbladet tidigare erhöll 

men i mångt och mycket nu har tappat. Vid applicerande av den rent tidsfördrivande 

faktorn kan all konkurrens brytas ner till allt annat som man kan använda tiden åt, t.ex. 

spel. En åsikt som tre av deltagarna delar. 

”Om någon använder Angry Birds i soffan på kvällen så är det på bekostnad av tv, 

tidningar eller vad det nu är” – Jonas Olofsson, Adlibris Mondo 

I tre intervjuer definieras även den sekundära konkurrensen som de aktörer vilka kämpar 

om de begränsade annonspengarna. Annonsörer väljer olika medier och produkter utifrån 

budskap och riktad målgrupp, något som återigen öppnar upp för en bredare 

konkurrensbild.      

”Indirekt finns det naturligtvis Facebook och en massa tjänster och produkter som 

konkurrerar om läsarnas tid och om läsarnas behov av information osv, och i väldigt hög 

utsträckning konkurrerar om annonspengarna.”  - Pontus Jeppsson, Sydsvenska 

Dagbladet 

Annica Carlsson på Expressen menar vidare att moderna uppstickare som internationella 

Buzzfeed eller svenska Omni inte heller bör glömmas bort.  

”De kanske t.o.m. kan ligga närmare vår kärnverksamhet än vad SVT eller SR gör.” – 

Annica Carlsson, Expressen 

5.1.2 Hot från marknadskrafter 
De intervjuade fick beskriva sin syn på hur de fem olika krafterna i Porters 

marknadsmodell påverkar den marknad som Expressen befinner sig inom. Var och en av 

representanterna ombads även gradera den magnitud av hot de ansåg varje kraft påverka 

marknaden med. Svaren redogörs för respektive kraft och fullständig svarsgradering 

återfinns i bilaga II. 
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Hotet från substitut 

Hotet från substitut inom marknaden graderas förhållandevis högt även om differensen 

mellan graderingarna skiljer sig. Vad som enligt respondenterna räknas som substitutvaror 

kan i de flesta fall återfinnas i föregående del vilken behandlar de indirekta konkurrenterna. 

Substituten ses bland samtliga deltagare som tidsfördrivande aktiviteter och tjänster vilka 

kan utföras på en surfplatta; t.ex. sociala medier såsom Facebook och Youtube men även 

spel, Video On Demand-tjänster och internationella nyhetsaggregatorer såsom Flipboard, 

Buzzfeed och Omni.  

    Kvällspressen bör se substitut som ett reellt hot anser Charlotte Svensson på Bonnier 

News. Det omvända gäller dock oftast inte då ovan nämnd typ av substitut inte bedömer 

sig själva som en del av marknaden. De ser därför inte digitala mobila nyhetstidningar som 

ett hot vilket gör att substituten förhåller sig helt fritt från marknaden vid prissättningen av 

sina produkter. Vid prissättningen av sin produkt förhåller sig dock inte tidningarna fritt 

från substituten. Ett par respondenter som menar att hotet är mycket högt, vill dock inte se 

eventuella substitut ur ett traditionellt konkurrensperspektiv. 

”Jag tycker inte om att prata i termer av hot och sådär utan det är ju så marknaden ser ut 

och det måste ju vi förhålla oss till och i vissa fall så kan vi utnyttja det och hitta fördelar i 

det och i andra fall är det bara att gilla läget.” – Pontus Jeppsson, Sydsvenska Dagbladet 

Det tudelade perspektivet tas likaså upp av Fredrik Strömberg som menar att sociala 

medier både är ett substitut och en viktig trafikdrivare mot nyhetssajters webbsajt. Pontus 

poängterar även att annonsörer som en andra kundgrupp har nära till substituerande 

produkter eller tjänster då även dessa är annonsbärare i olika utsträckning men samtidigt 

inte opererar inom den traditionella marknaden för nyhetstidningar. Den interna 

konkurrensen om annonskapital förvärras därmed då bl.a. sociala medier och spel även är 

relevanta annonsytor för annonsköpare.  

    Likt Pontus Jeppsson menar Dilem Guler att man i många kontextuella avseenden 

samtidigt inte behöver se hotet från substitut som högt då läsarna alltid besitter ett behov 

av specifikt nyhetsförmedling. Nyhetsrapporteringen under t.ex. större sportsammanhang 

eller politiska val är ofta mer intensiv och under denna period finns en lojal läsarskara som 

inte substituerar tidningarna med t.ex. spel.  

    En ytterligare åsikt var att hotet från substitut till stor grad bestäms av hur väl 

tidningarna optimerat sina distributionsvägar. Genom att inkludera sin produkt och synas 

på alla de plattformar som människor använder kan man minska hotet. Tidningarnas styrka 

nämns i flera fall vara människors bestående intresse för nyheter och att hålla sig 

uppdaterad. Jonas Olofsson menar att kvällstidningarnas starka varumärken alltid kommer 

att vara ”top of mind” hos människor vilket aldrig kommer att leda till att de blir helt 

substituerade. På Tv4 anser Gabriel Ashman att hotet för substitut mot Tv4 som digital 

nyhetsförmedlare är högt då läsare tenderar att söka sig mot traditionella nyhetsmedier vid 

sökandet efter nyheter. Hotet för dagspressen är därmed inte lika högt men aktörer som 

rapporterar nyheter enligt en annorlunda och modern tappning bör tas på allvar, t.ex. 

Nyheter24 som startade 2008 och sedan dess har växt kraftigt. Vidare öppnar läsarnas 

tidsfördrivande syften upp för nyhetssubstituerande aktiviteter: 
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”Om man läser nyheter för någon form av tidsfördriv eller underhållning, då finns det 

många som kan klassas in där och då tittar man på ett roligt klipp på Youtube istället för 

att kolla nyhetssändningar på Expressen.” – Gabriel Ashman, Tv4 

 

Hotet från nyetableringar 

En majoritet av respondenterna delar i större delen av fallen upp hotet från nyetableringar 

och höjden av marknadens inträdesbarriärer i två perspektiv. Svårigheterna med att starta 

en digital nyhetstidning kontra svårigheterna med att bedriva en fortsatt konkurrenskraftig 

verksamhet.  

Det anses relativt lätt att starta en digital nyhetstidning i Sverige i dagens läge. De låga 

tekniska inträdesbarriärerna med dagens starka internetpenetration samt den höga 

tillgången av datorer gör det möjligt för i stort sett vem som helst att via lättåtkomliga 

webbverktyg starta en digital nyhetsförmedlare. Barriärerna sänks ytterligare i och med det 

faktum att vem som helst har rättigheter att köpa nyheter och telegram från de större 

nyhetsbyråerna eller samla fria nyheter. Det görs även skillnad på svårigheterna med att 

skapa en digital nyhetsprodukt kontra en fysisk tidning. 

”Digitalt så är det ju mycket mycket lättare än i alla andra former därför att distributionen 

är färdig” – Gabriel Ashman, Tv4 

”Inträdesbarriären för digitalt är ju betydligt lägre än för print” – Annica Carlsson, 

Expressen 

Att bedriva en lönsam verksamhet i längden bedöms däremot som en stor utmaning och det 

talas framförallt om ett antal återkommande utmaningar vilka höjer inträdesbarriärerna på 

marknaden. För att kunna bygga en konkurrenskraftig produkt och arbeta med 

nyhetsjournalistik nämner två av respondenterna det stora behovet av ekonomiska 

investeringskapital vilka ofta driver väldigt ineffektiva och svårfångade intäkter. Att 

bevaka nyheter i längden enligt kvalitativa metoder är även dyrt och finansiellt utmanande. 

    Hälften av de svarande menar att de större aktörerna inom marknaden dessutom är 

högaktade starka varumärken med stor kundlojalitet vilket försvårar för potentiella 

nyetableringar. Pontus Jeppsson menar att det är svårt att etablera ett nytt varumärke i en 

marknad för nyhetsförmedling då de större varumärkena är mångåriga inom branschen.  

Figur 9: Respondenters gradering av hotet från substitut. 
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”Det är svårt att nå igenom bruset för etablerade varumärken, då är det ännu svårare för 

ett icke etablerat varumärke”. – Charlotte Svensson, Bonnier News 

För att kunna konkurrera med aktörerna inom marknaden är det även av vikt att vara unik 

och kunna erbjuda ännu ett lager av innehåll som de traditionella tidningarna normalt inte 

medför. Detta då de större varumärkena förmedlar en allmän och bred nyhetsjournalistik 

vilken ska tilltala en större massa. Att kunna erbjuda något nytt och nischat är enligt en 

majoritet av respondenterna en av de viktigaste faktorerna i utmaningen att växa. 

    Jonas Olofsson menar även att traditionella tidningars svårigheter med att hitta en 

fungerande affärsmodell försvårar för nya aktörer, något som enligt Andreas Wiss och 

Fredrik Strömberg å andra sidan kan vara till nyetableringarnas fördel. Nyetableringar har 

en nytta i att inte vara tyngda av ett tungt publicistiskt arv och en äldre publiceringskultur 

likt det som större tidningar ofta bär på vilket gör nyetableringar mer snabbrörliga, 

dynamiska och risktagande. De har även ett utpräglat digitalt affärstänk och en större 

kompentens kring publicering i digitala kanaler. Nya aktörer anses inte vilja konkurrera 

med traditionella nyhetsmarknaden då det inte är en attraktiv plats att befinna sig inom. 

Thomas Baekdal menar att de större företagen ur ett traditionellt digitalt nyhetsperspektiv 

har ett väldigt litet hot från nya aktörer då de digitalfödda uppstickarna aldrig skulle 

publicera nyheter på sättet som traditionella nyhetstidningar gör. Charlotte Svensson anser 

att hotet till stor grad bestäms av hur mycket tidningarna vågar reagera på de nya 

aktörernas handlingar. 

 

Köpares förhandlingsstyrka 

Kunder delas av respondenterna upp i läsare och annonsörer. Som läsare anser en majoritet 

av respondenterna att de besitter en hög förhandlingsstyrka men att det emellertid beror på 

om man ser läsare som enskilda individer eller en kollektivistisk grupp. Läsarnas kraft som 

kollektiv anses enligt Fredrik Strömberg vara större än i pappersvärlden. De reagerar 

kraftigare och har en större medvetenhet om vad de accepterar och förkastar. Samtidigt är 

kommunikationsvägarna mer effektiva i den digitala världen. Timo Ketonen likt Thomas 

Baekdal menar att läsarnas förhandlingsstyrka blivit starkare i och med det ökade utbudet 

av nyhetstjänster. Det ökade utbudet ger läsare mer valfrihet och gör dem samtidigt mer 

benägna att byta nyhetskälla om de inte är tillfredsställda med nuvarande val av tjänst. 

Den, bland tre av respondenterna, ansett låga differentieringen mellan tidningarna gör att 

Figur 10: Respondenters gradering av hotet från nyetableringar. 
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tidningarna måste särskilja sig från varandra för att göra läsare mer betalningsvilliga och 

därmed mindre benägna att byta tidning. Ketonen poängterar även att pappersprodukten 

förr i tiden var prenumerations-baserad, ofta på års- eller månadsbasis. På surfplattan och 

digitalt erbjuds man numera köpa lösnummer vilket inte binder läsarna till tidningen i 

samma omfattning. Läsarnas makt ökar allt eftersom nya och smidiga betallösningar tas 

fram. Andreas Wiss och Gabriel Ashman på Tv4 menar liktydigt att nyheter ofta är en 

icke-exklusiv innehållsform och när det kostnadsfria utbudet i digitala kanaler ökar så 

minskar betalningsviljan vilket gör dem priskänsliga, flyktiga och mer benägna att byta 

tidning, i synnerhet om en tidning inför en betalvägg. Sett till varje individuell läsare är 

förhandlingsstyrkan ansedd väldig låg då den stora kundgruppen gör varje enskild läsares 

makt svagare. 

    Tittar man till hur läsare förmår påverka innehållet menar Jonas Olofsson på Adlibris 

Mondo att förhandlingsstyrkan är låg sett till deras förmåga att påverka tidningarnas 

redaktionella agenda; detta då läsargruppen är stor och varje enskilda individs åsikt i 

sammanhanget blir mindre kraftfull. För regionala tidningar blir denna typ av makt större 

då tidningarna har ett mindre antal läsare att förhålla sig till. Charlotte Svensson menar 

liktydigt att den publicistiska verklighet som en tidning verkar i inte bör påverkas av 

läsare. 

Sett till annonsörernas förhandlingsstyrka anser Annica Carlsson på Expressen att den är 

större än läsarnas då den för tillfället finansierar verksamheten i väldigt hög grad. Gabriel 

Ashman som dagligen jobbar med annonsering understryker annonsörers höga makt 

genom deras stora valfrihet. Inom en mediabransch med flertalet aktörer som når ut till ett 

stort antal slutkonsumenter har annonsörerna många potentiella annonsytor att annonsera i. 

Så länge man inte är ute efter ett att nå ett visst segment av mottagare finns det många 

större aktörer att köpa av denna yta av. 

”Som annonsör behöver jag inte köpa Aftonbladet/Expressen eller någon av de stora 

aktörerna för att ändå nå samma människor eller samma räckvidd […] men jag gör det för 

enkelhetens skull […] jag bedömer att jag har rätt så stor möjlighet att påverka deras 

priser.” – Gabriel Ashman, Tv4   

Samtliga respondenter som nämnde annonsörer på denna punkt i intervjun anser att 

annonsörer besitter en hög makt. Fredrik Strömberg menar att deras höga makt beror 

mindre på marknadsstrukturen utan mer på hur de format och styrt utveckling och 

utformning av de annonsprodukter som publicisterna erbjuder. Annonsörers behov styr 

tidningarnas produkterbjudanden men ändrar däremot inte innehållet, och så bör det enligt 

Strömberg vara. 
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Leverantörers förhandlingsstyrka 

Leverantörers förhandlingsstyrka gentemot marknaden för digital kvälls- och dagspress i 

Sverige anses förhållandevis låg. Interna leverantörer av innehåll i form av journalister och 

fotografer sitter i en svagare position nu än vad de gjorde för några år sedan. Detta är till 

följd av de massiva nedskärningar som man kan se runt om bland tidningsredaktionerna i 

landet. De befinner sig inom samma vertikala integration i värdekedjan till följd av ett stort 

arbete med att bättra på kostnadsstrukturen. Parallellt med detta menar Gabriel att utbudet 

av innehållsmakare och journalister är högt i relation till en minskande arbetsmarknad. 

Beroendet av nyhetsbyråer ökar däremot i takt med att man gör sig av med den egna fasta 

bemanningen. Detta blir extra märkbart på regional nivå där lokaljournalistiken tvingats 

skära ned på personal i störst omfattning.  På sydsvenskan samarbetar man tillsammans 

med Dagens Nyheter gällande inrikesbevakning och diverse nischat material.  

”Lokaltidningar är redan idag väldigt beroende av nyhetsbyrån TT” - Pontus Jeppsson, 

Sydsvenskan 

Två respondenter poängterar även att innehållsleverantörer i form av människor och läsare 

besitter en allt starkare ställning i och med att behovet av denna typ av innehåll har blivit 

allt viktigare.  

    Journalister och fotografer har även möjligheten att starta egna nyhetstjänster vilket man 

kan se exempel på i Finland där en grupp med journalister etablerade en tjänst där man 

med en lägre frekvens gav ut längre och välskrivna artiklar. Timo menar att denna typ av 

tjänst kan bli allt vanligare framöver vilket skulle öka förhandlingsstyrkan bland 

journalisterna. Thomas Baekdal ser inte att leverantörssidan har någon som helst effekt på 

den moderna mediebranschen. 

 

Figur 11: Respondenters gradering av köpares förhandlingsstyrka. 

Figur 12: Respondenters gradering av leverantörers förhandlingsstyrka. 
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Intern konkurrens 

Tittar man till den generella interna konkurrensen som delvis påverkas av de fyra 

föregående marknadskrafterna anser samtliga representanter att den är hög eller mycket 

hög. Den digitala konkurrensen tätnar i och med den ökade konsumtionen av utländska 

medier och de allt mer utsuddade marknadsgränserna. Lättillgängligheten till tidningarnas 

tjänster, både på riks- och internationell nivå har lett till ett explosionsartat mycket större 

utbud med flertalet nischade sajter. Detta har inneburit att människor konsumerar mer 

nyheter och att marknaden har växt. Den gränsöverskridande verksamhet som sociala 

medier har bidragit till har med dess spridningsmönster brutit de traditionella 

konsumtionsmönstren och de geografiska gränserna, något som stärkt konkurrensen. Den 

digitala utvecklingen framskrider i snabb takt och ställer större omställningskrav på 

tidningarna. Annica Carlsson menar samtidigt att marknaden är någorlunda limiterad då 

antalet företag som förmedlar nyheter är begränsat.  

”Det är ju inget monopol och det är ju inte ett oligopol heller […] men någonstans är det 

väl ändå en fri marknad, framförallt med tanke på att inträdesbarriären ändå är ganska 

låg.”  - Annica Carlsson, Expressen 

Baekdal vidhåller en liknande åsikt och menar att konkurrensen bland de digitala 

tidningarna är relativt återhållsam sett till traditionell nyhetsrapportering.  De indirekta 

konkurrenterna och substituten som icke klassas som nyhetstidningar vilka skriver om 

problemen i Ukraina är väldigt få. Sett till konsumtion av innehåll i allmänhet är dock 

tidningarnas roll reducerade jämfört med marknaden som helhet. 

 

5.1.3  Drivkrafter till utveckling 
Utöver de självmotiverande drivkrafterna som tidningarna själva besitter nämns ett antal 

externa krafter som driver marknadsutvecklingen framåt. Dessa måste företagen inom 

marknaden förhålla sig till för att förbli konkurrenskraftiga gentemot övriga aktörer. Både 

Annica Carlsson och Jonas Olofsson nämner att den allmänna graden av konkurrens inom 

marknaden är en stark drivkraft. Stark konkurrens leder till att man måste förnya sig för att 

hänga med i marknadens utveckling och för att kunna sno marknadsandelar. I Expressens 

och den svenska digitala dagstidningsmarknaden är det de närmaste konkurrenterna som 

driver den interna utvecklingen framåt och framförallt Aftonbladet som marknadsledare.  

Figur 13: Respondenters gradering av intern konkurrens. 
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Timo Ketonen som tidigare forskat om tidningsmarknadens utveckling nämner att den 

klarast drivande drivkraften är det föränderliga konsumentbeteendet. Övergången från 

webb till mobil och surfplatta har varit direkt avgörande för hur tidningar numera utvecklat 

sitt erbjudande av innehåll vilket Dilem Guler även anser. Hon nämner att man på 

Expressen följer läsarnas beteenden samt var och hur de på nätet tar del av innehållet. 

Detta är beteenden som man sedan får anpassa sig till. Hur konsumenten väljer att ta del av 

tidningarnas tjänster är direkt betydande för dess fortsatta utveckling. Det finns även en 

utveckling i hur konsumenten initieras till att ta del av innehållet. 

”En central skillnad är att konsumentens allt mer fragmentiserade medievardag handlar 

mer om att bli serverad content istället för att söka upp det (se t.ex. Netflix 

rekommendationsalgoritmer eller publicering i sociala medieflöden). D.v.s. det handlar 

mer om att nå ut till användarna istället för att förvänta sig att de kommer till en själv.” – 

Andreas Wiss, Tv4. 

”Den andra drivkraften som definitivt driver den digitala utvecklingen för förlagen är ju 

att, kanske inte tryck- och papperskostnaderna, men att de fysiska distributionskostnaderna 

hela tiden ökar och därför så har man nästan bråttom med att ersätta printprodukten med 

nya digitala tjänster” – Timo Ketonen, PALMU Evolution Oy 

Ännu en extern drivkraft som nämns utav två av respondenterna är den teknologiska 

utvecklingen. Den externa påverkan som utomstående teknikbolag genom sinsemellan 

konkurrens utövar tvingar tidningarna till anpassning. När surfplattan lanserades med olika 

tillhörande operativsystem tvingades man utveckla specifika applikationer för varje enskilt 

operativsystem. Den digitala utvecklingen i sig, med tillhörande uppkomst av sociala 

medier och bloggar, tvingar tidningarna att erbjuda sitt innehåll på olika plattformar. 

En fjärde drivkraft nämnd vid två intervjuer anses vara konkurrensen om annonsörer och 

att allt fler externa publicister och icke-tidningar såsom bloggar och andra 

innehållsbaserade tjänster skapar annonsytor. En stor annonsör kan nu använda flera olika 

kanaler för att nå slutkund och skapa en dialog med konsumenten. 

Gabriel Ashman ger exempel på hur marknaden själv, utan påtryckning av externa behov, 

kan skapa förändrade konsumentbeteenden genom att erbjuda sitt innehåll i surfplattor och 

skapa ett icke tidigare medvetet behov hos konsumenten. 

”Snabbheten i den här förändringen har ju kommit av att man har rent tekniskt skapat 

förutsättningarna för det och sedan har någon börjat hitta på grejer att fylla den här 

tekniken med.” – Gabriel Ashman, Tv4 

Med surfplattans intåg kom också de redaktionella grafiska anpassningskraven då 

innehållet måste passa mediet. 
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5.2 Läsartrender och behov 
Följande kapitel presenterar de resultat som behandlar respondenternas åsikter kring 

huruvida framtiden för nyhetstidningar i surfplattan kan komma att se ut. 

5.2.1 Konsumtionstrender och behov i surfplattan 
I syfte att kunna förstå hur läsare tar del av nyhetsinnehåll i surfplattan och hur de kan 

komma att vilja göra det i ett längre perspektiv, ställdes frågor kring vilka trender och 

konsumtionsmönster man sett angående nyhetskonsumtion på surfplattan. 

Den tydligaste och mest frekventa trenden bland samtliga svaranden var den ökning av 

trafik och läsare som sker i surfplattan, både i allmänhet och vid nyhetsläsning oberoende 

om tjänsten erbjuds som applikation eller i webb. På både Expressen, Sydsvenska 

Dagbladet och Tv4 har man under en längre tid upplevt ökningar inom både mobil och 

surfplatta. En trend som steg kraftigt över sommaren och som för Sydsvenskan enligt 

Pontus Jeppsson stiger över långhelger. Denna ökning innefattar både områdena 

textinnehåll och rörlig bild. I skiftet att konsumera rörligt innehåll på dator till mobila 

enheter så upplever Gabriel Ashman att läsare spenderar en kortare tid på smartphone och 

en längre tid på surfplatta. En majoritet av respondenterna ser också att den största 

konsumtionen av surfplatta sker i hemmet på kvällstid. Dilem Guler anser att den 

traditionella datorn används i mer tydliga syften eller till arbete medan mobila enheter 

nyttjas till mer tidsfördrivande ändamål och på gående fot. Då kvällstidningar erbjuder ett 

större antal kortare nyhetsuppdateringar besöks även dessa oftare än morgontidningar. 

    Charlotte Svensson menar att surfplattan vid lansering framförallt användes av ”early 

adapters” vilket inte längre gäller. Som ett substitut till hemmadator används numera 

surfplattan av både barnfamiljer och affärsmänniskor.  

Fredrik Strömberg var en av huvudpersonerna vid utvecklingen med att digitalisera 

Bonnier Tidskrifters magasinprodukter till surfplattan. Under denna tid märkte han snabbt 

att magasinläsarna på surfplattan besatt ett exceptionellt flyktigt beteende. Läsarnas 

koncentrationsnivå var låg vilket observerades genom att de spenderade kortare tid på allt 

fler tjänster och hoppade mellan dessa i hög takt. Detta beteende ställer höga krav på 

produktutvecklarna.  

”Där den trycka produkten ganska mycket är en sköld eller ett vindskydd mot 

verkligenheten eller omvärlden, så är den digitala produkten ett fönster mot densamma. 

Det är något man använder som en språngbräda för att hitta andra saker och man sticker 

iväg i tangentens riktning” – Fredrik Strömberg, f.d. Bonnier Tidskrifter    

De digitala läsarna är ju mycket mer flyktiga, vi vet inte lika mycket om dem om som 

pappersläsarna, de är mycket mera otrogna mot oss, så det är en annan typ av läsare som 

man måste jobba på ett helt annat sätt med.” – Fredrik Strömberg, Sydsvenska Dagbladet 



39 

 

5.2.2 Framtidens läsartrender och behov i surfplattan 
Samtliga respondenter tror att trafiken mot nyhetstidningar i surfplattan kommer att öka. 

Ett segment som förväntas öka är Webb-TV och rörlig bild som nyhetsinnehåll i allmänhet. 

En observerad framtidstrend som bland de svarande var den vanligaste förekommande är 

hur digitala nyhetstidningar går mot att rapportera nyheter på ett allt mer sammanfattande 

och förkortat vis. Utbudet av rörlig bild spås öka då reportage inte längre har samma 

bärkraft som de tidigare haft p.g.a. det allt mer förkortade och snabba nyhetsflödet. Gabriel 

Ashman menar att reportagetexter blir allt kortare och beskrivande för att skapa sökträffar 

och passa det mobila mediet. Omställningskraven på tidningarna i och med de förändrade 

konsumtionstrenderna blir allt viktigare att följa. 

”Det är väl det vi stora mediehus inser att vi kanske inte är så snabbrörliga och har 

någonstans förlitat oss på en djupgående bra journalistik, medan om man kollar på hur 

media konsumeras av unga idag så är det snabba och rappa nyheter, det är det man är 

intresserad av.” – Dilem Guler, Expressen 

Dilem Guler tror inte att läsarbehoven kommer att förändras radikalt i grunden. Man 

kommer fortsättningsvis att vilja ta del av lättillgängliga nyheter med bra innehåll. Istället 

tror hon att det kommer att ställas högre krav på de tekniska förutsättningarna. Tjänstens 

laddningstider och bakomliggande tekniska funktion tros bli ännu viktigare för att 

tillfredsställa läsarnas behov.  

    Jonas Olofsson menar att man i framtiden inte får tappa en konsuments grundläggande 

behov vilka är information, förmedling, analys och underhållning     

5.2.3 Personifiering av nyheter 
Frågan som ställdes till de intervjuande i samband med denna del av rapporten var till hur 

stor grad man tror att läsare kommer att vilja personifiera sitt nyhetsflöde i framtiden och 

hur detta ska göras. 

Behovet 

Personifiering av nyheter anses av flertalet respondenter vara en kritisk fråga som kan 

komma att spela en stor roll i sättet man kommer erbjuda nyheter på i framtiden och hur 

man ska lyckas att locka läsare. Annica Carlsson på Expressen menar likt flertalet av 

respondenterna att det kommer att finnas två typer av läsare som vill personifiera sitt 

nyhetsflöde till olika grad och enligt varierande metoder.  

”Jag tror att det kommer finnas två falanger. Det kommer finnas några som vill 

personifiera sitt nyhetsflöde ganska långt ut, sen kommer det finnas de som faktiskt tycker 

det jag säger, d.v.s. att det kan vara bra att veta saker även om jag inte aktivt efterfrågar 

dem” – Annica Carlsson, Expressen 

Intresset för nyheter, allmänbildning och en övergripande samhällsbild alltid kommer att 

vara bestående vilket eventuellt öppnar upp för två sorters personifieringstjänster. Dock 

uppstår ett problem angående hur man ska kunna kombinera dessa. 
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Timo Ketonen tror att trenden med personifierade nyheter blir allt starkare men att tjänsten 

måste vara relevant och lättanvänd för läsarna. Att erbjuda ett lätt filtreringsalternativ är 

något som merparten av respondenterna håller med om. 

Likt Annica Carlsson tror Dilem Guler att det finns människor som kommer att vilja 

personifiera sitt nyhetsflöde och att man i stor utsträckning redan använder sådana 

funktioner utan att som konsument reflektera över det. Det kan man se på de tjänster som 

används men som i många fall inte betraktas som personifierade av konsumenter, t.ex. 

sociala medier eller e-handelsbutiker som visar plagg liknande de man redan tittat på. 

Därmed kan behovet vara större än vad man som konsument tror. Nästa steg blir då en 

egenvald personlig konfiguration likt sajter där man kan spara favoritdelar eller göra egna 

startsidor. Hon poängterar även vikten av det rapporteringsansvar som Expressen har inför 

läsarna: 

”Vi är ett nyhetsmedia, vi kan inte helt personifiera ett innehåll, pga. den enkla anledning 

att vi har ett ansvar att förmedla nyheter. Det spelar ingen roll om du inte ä intresserad av 

vad som händer utanför Sverige men vi kommer ändå behöva rapportera om Ukraina.” – 

Dilem Guler, Expressen 

Fredrik Strömberg förhåller sig kritisk till personifierade nyhetsflöden och menar att frågan 

om huruvida det finns ett behov av personliga filtreringsmöjligheter idag är färdig och 

poänglös då sociala medier är din personifierade nyhetstjänst. Där existerar en mer 

lustfylld process i att följa människor man gillar vilket agerar som ett personligt flöde. Likt 

hur Pontus Jeppsson talar om nyhetsproduktion i allmänhet, menar Fredrik att 

personalisering produceras inifrån och ut och att svagheten ligger i just detta faktum. 

Innehållet som visas trots filtrering är likväl endast tidningens innehåll och kommer inte 

från någon annan källa vilket är en nackdel. Han tror dock att vi går mot en framtid där 

personifierade nyhetsflöden kommer att bli allt vanligare.   

”Jag tror att vi kommer att gå mot att folk kommer göra det. Jag tror det kommer vara 

strategiskt och historiskt poänglöst för jag tror att den frågan redan är avgjord. Jag har ett 

personaliserat nyhetsflöde redan som är kick-ass och den består av liksom tusentals 

människor ute på nätet” – Fredrik Strömberg, f.d. Bonnier Tidskrifter 

Metod 

Pontus Jeppsson menar att den traditionella synen har varit att producera sitt innehåll 

inifrån och ut där allt innehåll når alla människor. Att kunna välja och styra sitt flöde som 

användare menar Pontus är en självklarhet om man utvecklar en produkt idag.  

”En logik och intelligens som automatiskt lyfter upp det innehåll som vi vet att du är 

intresserad av, exakt så som Google och Facebook jobbar idag.”  Pontus Jeppsson, 

Sydsvenska Dagbladet 

Vissa människor kan uppleva ett sådant filtrerande som integritetskränkande men Pontus 

anser att det är flödet av egenvalda nyheter som gör att en tjänst blir intressant och bra. 
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Yngre människor kan komma att vilja ha kortare nyheter och notiser och det är enligt dessa 

principer som man kommer att vilja filterara. På sikt tros en filtreringstjänst utövas 

automatiskt:  

”Jag vill inte filtrera själv men jag förväntar mig att tjänsten gör det åt mig givet vad jag 

har konsumerat.” – Gabriel Ashman, Tv4 

”Jag tror inte att de kommer vilja göra det själva, det är väldigt få människor som orkar ta 

sig den ansträngningen. Jag tror att de förväntar sig att det ska ske per automatik” – 

Charlotte Svensson, Bonnier News 

    Charlotte Svensson anser att tidningarna utifrån dess kunskaper om vad människor läser, 

hur de läser samt hur länge, kan skapa målgrupper som inte bygger på vad läsare uppger 

sig läsa, utan vad de i realiteten läser. Utifrån denna kunskap kan man gradvis förändra sin 

produkt och personifiera en viss typ av innehåll mot en viss typ av målgrupp. Sedan får 

man noggrant följa hur målgrupperna reagerar på denna förändring. Om en viss typ av 

personifiering eller riktade nyheter minskar läsandet får man iterera sin produkt och denna 

ansträngning kan man inte förvänta sig av en läsare. Charlotte menar att 

målgruppsanpassning är en bra början innan man börjar anpassa på individnivå. T.ex. kan 

man förenkla vissa beståndsdelar i sin tjänst för den icke så IT-mogna gruppen eller 

erbjuda ytterligare funktioner för en mer krävande IT-mogen grupp.  

”Man kan inte göra en produkt som passar hela marknaden, det måste man släppa.” – 

Charlotte Svensson, Bonnier News 

Innan personifierings-tjänsten appliceras fullt ut kan tidningarna kan börja på en mer 

grundläggande nivå. Det kan t.ex. handla om att som besökare inte bli erbjuden att ta del 

nyheter som man redan läst.  

Fredrik Strömberg anser att svagheterna med att på en centraliserad nivå personifiera 

nyhetsflöden direkt på t.ex. Expressens sajt är att utbudet redan är så pass begränsat att det 

blir överflödigt. Likt Gabriel Ashman menar Fredrik även att det tidsfördrivande syftet 

med att besöka Expressen för snabba och korta uppdateringar inte uppmanar konsumenter 

till att vilja personifiera sitt flöde. Istället tror han att relevansen kommer att ligga i en 

tjänst som anpassar sitt erbjudande utefter vad man läser, var man läser och övrig 

läsarhistorik. Denna typ av funktion bygger till skillnad från en personaliseringstjänst 

ingen generell bild av läsaren utan en ögonblicksbild. 

”Det är inte personalisering utan det är situationsanpassning. Du måste titta på den 

närmaste tiden som den här personen har agerat på innan den kommer till ett visst 

innehåll t.ex. du måste skapa ett snapshot av den här personen just här och nu liksom. Och 

kanske anpassa relaterat material till det.” – Fredrik Strömberg, f.d. Bonnier Tidskrifter 

Även Jonas Olofsson tror att en personaliseringstjänst ska bygga på en rekommendations-

funktion som aktivt erbjuder innehåll baserat på det typ av konsumtionsmönster du har. 
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”Jag tror att det är överskattat att man vill göra det själv men jag tror inte att det är 

överskattat att man vill ha det.” – Jonas Olofsson, Adlibris Mondo 

En sådan funktion skulle t.ex. kunna rekommendera artiklar du kan läsa härnäst och som 

du bör finna intressanta. Vid ett sådant moment kan systemet fråga användaren om 

rekommendationerna är lämpliga eller inte. Att aktivt låta användaren bestämma sitt eget 

innehåll, t.ex. att skapa sin egen startsida, är för ansträngande. Både Andreas Wiss och 

Jonas anser att Netflix rekommendationsmodell är ett föregångsexempel där ett bortvalt 

klick blir ett aktivt val som systemet anpassar sig efter. Det bakomliggande systemet kan 

då skjuta ut nytt material och pröva på nytt.  

Andreas nämner också att risken med en personifieringstjänst är att användaren upplever 

känslan av att gå miste om nyheter som man egentligen ville ta del av. En kombination av 

personaliserat innehåll och allmänt innehåll är en lösning där vissa ytor av en sajt eller 

applikation är tillägnade personalisering och en bredare yta där innehållet är styrt och 

utvalt av en redaktion mot en bredare kontext.   

Thomas Baekdal som konsulterat tidningar om strategilösningar menar att människor i 

allmänhet inte vill personifiera något innehåll då det är för ansträngande. Människor söker 

istället upp källor som ligger närmare deras intresse. 

” Think about how social media works. People do not spend any time trying to organize 

their followers into groups. Instead, people choose to follow those they care about, and if 

something annoys them, they unfollow it.” – Thomas Baekdal, Baekdal.com 

Tidningar bör enligt Baekdal sluta att försöka erbjuda allt åt alla likt. Vid en konsultation 

till en av sina tidningsklienter bad han dem tänka på sin redaktionella strategi som en lista 

av spellistor. Varje spellista innehåller sitt egna redaktionella fokus vilket låter läsarna 

följa det de finner intressant. Denna modell menar han även fungerar i världen av bloggar. 

Man ser aldrig en blogg försöka täcka hundratals olika ämnen, istället existerar det 

hundratals olika bloggar.  

Charlotte Svensson tror att det finns ett större behov av personalisering på surfplattan än på 

desktop.  

”Jag tror att du har ett större behov att det i mobila enheter, du förväntar dig dessutom det 

i mobila enheter. Desktop är fortfarande väldigt mycket ett arbetsverktyg.” – Charlotte 

Svensson, Bonnier News 

Andreas Wiss tror att behovet av ett personifierat flöde är lika oberoende av plattform men 

anser samtidigt att det skulle kunna finnas ett större behov i bärbara enheter då de kan 

anses som mer personliga. Grunden bör dock vara att upplevelsen ska vara sömlös, 

enhetlig och fungera lika oavsett skärm. 



43 

 

5.3 Paketering 
Denna punkt behandlar till största del frågan om huruvida man som nyhetstidning bör ha 

en separat surfplatte-strategi angående paketering av innehåll och hur den i sådana fall 

bör vara utformad. 

5.3.1 Plattformsstrategi 
 Majoriteten av respondenterna menar att man inte utövar en specifik strategi för 

surfplattan. Grunden till detta är i många fall att kunna uppnå en så plattformsneutral 

strategi som möjligt. 

    Gabriel Ashman nämner att Tv4 alltid har haft devisen att vara plattformsneutrala ur ett 

affärsmässigt perspektiv där en annonsaffär innebär att man annonserar på alla plattformar 

om man annonserar på TV4 Play. Han, likt Pontus Jeppsson och Charlotte Svensson, är 

dock övertygad om att olika enheter kräver olika tillvägagångssätt angående innehåll och 

paketering, något som Ashman tror att många medieföretag misslyckas med att uppnå. 

”Jag är helt övertygad om att olika devicer kräver olika typ av anslag i bild och text och 

att man kanske är i olika state of mind. I mobil t.ex. kanske en artikel bör vara 

sammanfattande vilket den kanske inte behöver vara i platta.” – Gabriel Ashman, TV4 

Att anpassa sitt erbjudande till surfplattan är viktigt men det är även av betydelse att 

tidningarnas innehåll måste fungera sömlöst på alla plattformar. Man måste kunna erbjuda 

en kanaloberoende och användarvänlig upplevelse. Sydsvenska Dagbladet har två 

versioner av sin tjänst: en mobil-sajt och en desktop-sajt vilken är automatiskt 

anpassningsbar ner till surfplattenivå. Han tror att den kanaloberoende upplevelsen med 

anpassning för varje typ av enhet är ett måste.   

    Trots att majoriteten av de svarande inte har en specifik surfplattestrategi menar samtliga 

att man bör jobba mer utifrån en sådan. Dilem Guler menar att man måste jobba utifrån 

surfplattan som ett innehåll där man måste anpassa vilket typ av innehåll som ska 

publiceras i enheten. Det kan komma att bli nödvändigt för organisationen att ha en 

individuell surfplatte-redaktion likt den man har för mobil. Som majoriteten av de svarande 

tror hon att upplevelsen i surfplattan ska vara snarlik den i övriga plattformar och att det 

finns en övertro till surfplattan och mediebolags uppfattning att en sådan upplevelse och ett 

sådant konsumtionssätt ska skilja sig nämnvärt från övriga enheters. Istället kan vissa delar 

av innehållet i tjänsten göras om till en ny upplevelse i syfte att inte utveckla tjänsten för 

långt från sin kärnprodukt, något som även Baekdal anser. 

“Newspapers should have a non-packaged, format-less strategy.”- Thomas Baekdal, 

Baekdal.com 

”Det finns ju en viss trend på att man ska göra en helt annan upplevelse på tablet. Att det 

inte alls ska vara i närheten av normalläget.” – Dilem Guler, Expressen 

Timo Ketonen har sett en tydlig trend där smartphones tenderas att strategiskt prioriteras 

vilket han menar kan bero på att tidningar inte anser att surfplattan uppnått de resultat man 
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hade förväntat sig.  

    På Adlibris Mondo har man ingen specifik surfplatte-strategi. I syfte att fungera sömlöst 

på alla enheter har man implementerat en responsiv funktion på sin sajt där sajten 

automatiskt skalar ner sig till den storlek som din skärm har, oavsett skärmstorlek. Detta är 

av pragmatiska skäl då den stora variationen mellan olika enheters skärmstorlekar 

försvårar utvecklingen av en applikation som passar alla.   

5.3.2 Funktionspaketering och upplevelsen 
Flertalet respondenter menar att paketeringen och den grafiska presentationen i surfplattan 

är av stor vikt då berättarvärdet ökar. Vid övergången till surfplattan försökte många 

tidningar att överföra papperstidningens paketering till det nya mediet genom att införa ett 

s.k. ”Swipe”-läge där användaren med fingret kan svepa artiklar i sidledes. Charlotte 

Svensson tror att detta sätt att läsa nyheter på är en ihållande trend och att tidningarna 

behöver jobba på att överföra den upplevelse som papperstidningar inger.  

”Man måste ge en känsla av koll och ändlighet, och att den grafiska presentationen måste 

vara, den måste vara lättillgänglig och ha ett högt berättarvärde. Du måste snabbt kunna 

få en överblick och förstå utan att läsa” – Charlotte Svensson, Bonnier News 

Sedan måste denna typ av produkt tillfredsställa en användares olika grundbehov. Man 

måste kunna göra en daglig produkt som tillfredsställer den dagliga nyhetsöverblicken på 

tre minuter, genomläsningen på trettio minuter och möjligheten till longtail-läsningen i tre 

timmar. 

    Tvärtemot tror Timo Ketonen att tidningars redaktionella mentalitet om att tidningar ska 

ha ett slut inte kommer att gälla i framtiden. Den digitala produkten ska inbjuda till mer 

läsning genom att vara dynamiskt fungerande och erbjuda nytt innehåll varje gång man 

loggar in på nytt. Även Fredrik Strömberg menar att det har funnits en övertro till den 

ändliga känslan av en tryckt produkt.  

”Den här överblicken som den tryckte produkten gav, som många saknade som upplevdes 

ge kontroll, de flestas upplevelse av det tror jag är att det var falskt snarare än skönt.” – 

Fredrik Strömberg, f.d. Bonnier Tidskrifter 

Flera respondenter understryker att tidningar vid utformning av sin produkt i surfplattan 

måste beakta hur människor i Norden tycker om att ta del av tidningar.  

Även Andreas Wiss tror att en Swipe-funktion med artiklar och innehåll i attraktiva flöden 

är något som lämpar sig för tidningsinnehåll i surfplattan. Samtidigt menar han att en sådan 

förhållning till utformningen av innehåll kan vara extra lämplig för magasin med längre 

artiklar till skillnad från nyhetstidningars innehåll som verkar bygga allt mer på kortare 

artiklar och snabba uppdateringar.  

    Paketering och design anses även gå i trender. På IDG var Jeppsson med i utvecklingen 

av en Swipe-funktion i mobilen där användaren tilläts bläddra till nästa artikel inom 

samma kategori av ämne. Denna funktion fick dock aldrig något genomslag. Han tror dock 

att denna typ av plattformsspecifika utformning är nödvändig: 
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”Jag tror att våra tjänster, som kan vara en sajt eller en app eller någon sorts 

tidningshybrid eller vad det nu är, kommer vara mycket mer anpassad efter de fysiska 

förutsättningarna i en surfplatta, alltså att det är mycket mer pekskärmsanpassat och att 

du kan använda den typen av gester som att swipea och handgrepp som är naturliga för 

surfplattan, vi kommer designa kring det. Nu tar vi mest desktopsajten och trycker in i en 

iPad.” – Pontus Jeppson, Sydsvenska Dagbladet 

Fredrik Strömberg upplevde under utvecklingen av de surfplatteanpassade magasinen att 

man använde surfplattans specifika egenskaper till viss del. Man utvecklade sin produkt 

baserat på en scroll-funktion istället för Swipe-funktion vilket vid tiden var baserat på 

forskning som visade att läsare helst läser på surfplattan i ett enspalts-läge och med en 

scroll-funktion. Man försökte implementera en taktil strategi med scrollande 

sidoupplevelser. Produkten tog dock aldrig fart som man önskat. Baserat på detta tror 

Fredrik att den grafiska utformningen har mindre betydelse.  

”Jag tror ibland att för många är köpet av en digital redaktionell produkt dagstidning eller 

magasin inte är fråga om upplevelse över huvud taget utan det är en fråga om 

lättillgänglighet och bekvämlighet.” – Fredrik Strömberg, f.d. Bonnier Tidskrifter 

Den gemensamma ståndpunkten bland en majoritet av de svarande är att upplevelsen ska 

vara enkel och lättillgänglig där lättanvända funktioner vilka inte kräver en överdriven 

mängd aktiv läsarinput kommer att lyckas. P.g.a. hur folk använder surfplattan är det 

viktigt att upplevelsen och konsumtionsmetoden inte blir statisk utan flödesrik. 

”Här pratar vi rent grafiskt om hur man tar del av nyheterna. Det ska vara enkelt och 

lättillgängligt. Kan inte svara på om det kommer vara swipebaserat i framtiden men 

funktioner som gör att det är enkelt att ta del av innehållet. Jag vill inte behöva sitta och 

skriva massa saker osv. Man ska kunna gå vidare lätt och effektivt.” – Annica Carlsson, 

Expressen 
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5.4 Perspektiv och långsiktig framtid 
I denna del presenteras de intervjuades tolkningar av tidningarnas framtida utmaningar 

och surfplattans långsiktiga framtid. 

5.4.1 De största utmaningarna 
På frågan om vilka de största utmaningarna nyhetstidningarna står inför i surfplattan knöt 

flertalet respondenter an till faktorer som delas av både bärbara enheter och webben. 

Nedan listas de vanligast förekommande svaren. 

Den största utmaningen som fyra respondenter ansåg det var hur tidningar ska fortsätta att 

vara relevanta och skapa intresse i en allt mer fragmentiserad marknad med större utbud 

och substitut. Andreas Wiss nämner vikten av att vara ”top of mind” när läsaren har en 

stund över och står i valet av tjänst, både för existerande och nya målgrupper.  

Den näst största utmaningen nämndes vara hur man ska få folk att betala för tidningarnas 

innehåll. Allt eftersom trafiken i bärbara enheter ökar tvingas annonsaffären flyttas ned till 

mobilen och surfplattan vilket ännu inte är ett lika etablerat affärsområde som webben. 

Pontus Jeppsson menar att man i en helt digital värld aldrig kommer att nå de 

omsättningssiffror som man gjorde med den fysiska tidningen. Att bygga om sin 

finansieringsmodell och skapa digitala konsumentintäkter på läsarnas bekostnad blir då av 

allt större relevans. 

För att höja sitt läsarantal och skapa intresse krävs det att man befinner sig i de 

distributionskanaler där läsarna finns. Kvällspressen står inför en utmaning i och med att 

deras tidigare mest lönsamma produkt är på nedgång, nämligen den fysiska produkten. 

Man tvingas då hitta nya former och kanaler för att föra berättandet vidare och få 

människor att hitta ens innehåll. En stor prövning för tidningarna kommer vara att ha en 

hög synlighetsgrad i andra flöden, även konkurrerande tjänster, och därmed trigga till 

läsning. Att ha en klar distributionsstrategi för de kanaler man ska befinna sig i och hur 

man redaktionellt anpassar sin berättarform utefter dessa kanaler är en stor utmaning. 

Ännu en utmaning som nämns i tre av fallen är den om att lyckas möta läsarnas behov. 

Baekdal uttrycker problematiken kring att människor inte längre är intresserade av bli 

tillgodosedda med ett paket av ett stort antal, för många icke-relevanta, nyheter varje 

morgon. Dilem Guler menar att en stor prövning är att förutspå vad som kommer att bli 

nästa stora grej och att ombytligheten bland konsumenters behov i den digitala världen 

tvingar tidningarna till att se framåt. Att kunna möta läsarnas behov utefter hur de beter sig 

och i vilka plattformar kommer att vara av yttersta vikt för att lyckas som digital tidning. 

5.4.2 Surfplattans framtida roll som kanal för nyhetstidningar 
Surfplattans roll som mediekanal ifrågasätt utav flertalet respondenter. Lanseringar av 

surfplatteliknade enheter med telefonfunktion vittnar enligt Jonas Olofsson om att en 

konvergens mellan smartphone och surfplatta är på gång. Fredrik Strömberg utesluter inte 

möjligheten att surfplattan som kanal kommer att sluta att användas om fem år. Dilem 
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Guler ifrågasätter även de allt mer suddiga gränsdragningarna mellan surfplattor och 

smartphones men tror fortfarande att bärbara enheter som konsumtionsplattform kommer 

att vara kvar, oavsett om de fungerar som mindre datorer eller större surfplattor. 

”Jag tror att man inte kommer prata tablet, desktop, mobil. Jag tror man kommer prata 

skärmstorlekar”. Dilem Guler, Expressen   

Thomas Baekdal menar att vi snart kommer nå en punkt där vi kommer att sluta tala om 

specifika enheter i allmänhet, utöver nya framträdande format. 

Surfplattans potential som inkomst- och trafikdrivande plattform nämns i de flesta av fallen 

vara måttlig eller låg. Pontus Jeppsson menar att tidningarna satte större tilltro till 

surfplattan vid lansering då mediet som kanal fortfarande var ny. En tydlig trend är att 

surfplattan har blivit ett komplement till läsandet utan att byta ut mobilläsningen som 

ensamt stått för den största grundläggande marknadsförändringen. 

    Fredrik Strömberg tror inte att surfplattan kommer att vara en reell hjälp i tidningarnas 

kamp mot att kompensera för nedgången av den fysiska tidningen. Surfplattan anses vara 

ett bra fönster mot webben men mervärdet i en tidnings produkt ligger inte i kanalen den 

konsumeras. 

”Antingen lyckas man på något mirakulöst vis ta betalt generellt, eller så får man lyckas 

göra sin affär generellt utan konsumentintäkter och bara annonsintäkter. Tror inte tableten 

har något värde i sig.” – Fredrik Strömberg, Bonnier Tidskrifter 

Likt Fredrik menar Charlotte Svensson att det inte är en specifik enhet som kommer att 

rädda tidningar och poängterar dess svårigheter att nå ut digitalt. 

”Det som är oslagbart med en papperstidning, det är att den landar på din dörrmatta 

varje dag. Du påminner om varumärket varje dag, även om du bara går och lägger den på 

högen på en pappersinsamling, så blir du även utsatt för varumärket varje dag. Hur ska vi 

lyckas göra det digitalt? Hur ska vi nå igenom bruset?” – Charlotte Svensson, Bonnier 

News 

Enligt Andreas Wiss handlar surfplattans framtida roll för nyhetstidningarna om 

konsumenters betalningsvilja och mognadsgrad.   

Surfplattans specifika roll mot affärsområdet för den fysiska tidningen anses relativt 

obetydlig men Timo Ketonen anser att det är en tidsfråga innan tidningar kommer att 

upphöra tillverkningen av den fysiska produkten. Tvärtemot tror Dilem att den fysiska 

tidningen alltid kommer att bestå likt den linjära teven har gjort i Tv-branschen. En stor 

anledning till detta är den tydliga varumärkesbyggande effekten som den fysiska produkten 

har på marknaden. Thomas Baekdal menar likt Strömberg att surflattans framtida potential 

som nyhetskanal för marknaden inte ligger i den specifika enheten utan nyhetstidningarnas 

förmåga att hitta en bestående affärsmodell. 
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“As for tablets saving print? Yes, that role is overblown. The problem was never with the 

format, so simply switching to tablets doesn’t solve any of the problems. The challenge is 

to shift from a disconnected market model to one that is connected.” – Thomas Baekdal, 

Baekdal.com 
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6 Diskussion 
I diskussionen presenteras de analyser som gjorts utifrån de intervjuades svar och 

litteraturstudiens grund. Kapitlet är indelat i två delar. Resultatdiskussionen kommer att 

analysera de svar vilka erhölls från denna studies metod. Metoddiskussionen analyserar de 

eventuellt negativa effekter som uppstått till följd av denna studies metodiska 

tillvägagångssätt samt val av intervjurepresentanter.    

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen analyseras de resultat som erhållits av intervjuerna. Diskussionen 

av resultaten kategoriseras enligt de fyra frågeställningar som studien kretsar kring. 

Nämligen marknadssituationen, konsumentbehoven, personifierade nyheter och 

paketering. Avslutningsvis diskuteras framtiden för nyhetstidningar i surfplattan i 

generella termer. 

6.1.1 Marknadssituationen 
I syfte att förstå marknaden och de krafter som verkar på den var det nödvändigt och av 

högt intresse att definiera marknaden så som branschexperter väljer att avgränsa den.  

    Det är tydligt att den klassiska definitionen av dags- och kvällstidningsbranschen har 

luckrats upp i och med de digitala mediernas framgång. Åsikterna kring vad som anses 

som Expressens och övriga dagstidningars primära konkurrenter var samstämmiga, även 

av de som inte befann sig inom tidningsbranschen. De närmsta och direkta konkurrenterna 

ansågs enhälligt vara andra dags- och kvällstidningar men i vissa fall även internationella 

tidningar. Detta är sannolikt p.g.a. dess lättillgänglighet i och med webben samt en hög 

språkkunskap bland det svenska folket. I ett andra led kom övriga nyhetsförmedlare såsom 

Radio och Tv. Denna traditionella syn på marknaden har i mångt och mycket varit det mest 

framträdande perspektiv man som dagstidning brytt sig om att anmärka på då tidningars 

roll i samhället traditionellt har varit stark. Behovet av att dela upp marknadens 

konkurrenter ytterligare i sekundära konkurrenter har dock blivit nödvändigt allt eftersom 

den digitala verksamheten har blivit större. Till de sekundära konkurrenterna nämns höra 

sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram men även spel.   

Att definiera Expressens marknad utifrån ett surfplatteperspektiv är kanske heller inte 

fullkomligt applicerbart. Det överhängande beteendet idag bland konsumenter är 

fullständig konsumtion av bärbara enheter utan tanke på vilken typ av enhet man använder. 

I detta fall kan det därför vara nödvändigt för tidningar att sluta definiera sina tjänster som 

specifika surfplatte- eller mobilversioner. I en mentalitet av flera enheter blir det därför 

meningslöst att inbegripa surfplattan vid en marknadsdefinition.   
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Det är även tydligt att vissa aktörer har en större mognadsgrad angående att definiera 

marknaden som Expressen befinner sig inom. Fredrik Strömberg tar definitionen av 

marknaden ett steg längre genom att till marknaden inbegripa samtliga producenter av 

starkt innehållsdrivet material. Att definiera industrin på detta vis vittnar om en förståelse 

för komplexiteten inom digitala plattformar. Ett företag som innehar en så pass bred 

konkurrensbild riskerar dock eventuellt att även försvåra definitionen av den 

konkurrensstrategi man som företag exekverar enligt. Om man som företag tar sig an en 

för stor marknad och erbjuder ett stort antal varierade erbjudanden riskerar konsumenten 

att bli bortkommen. Då det är svårt att vara konkurrenskraftig mot samtliga potentiella hot 

kan det sannolikt vara fördelaktigt att förtydliga och precisera sin konkurrensbild mot ett 

smalare skikt av konkurrenter. Detta för att bättre kunna identifiera sin kärnverksamhet och 

konkurrera starkare mot ett mindre antal framstående hot.  

    Jonas Olofsson nämner betydelsen av att definiera marknaden ur olika perspektiv. Att 

observera och definiera konkurrensen ur flertalet perspektiv har som en naturlig följd har 

sannolikt blivit en nödvändighet i och med den annars breda definitionen. I synnerhet kan 

det rimligen vara viktigt att definiera konkurrensen ur ett perspektiv som direkt korrelerar 

med företagets överhängande målsättning. Om man som tidning anser sig konkurrera 

utifrån ett visst perspektiv kan det därför vara av extra relevans att definiera marknaden 

enligt denna faktor i syfte att sortera ut de mest relevanta hoten. Att t.ex. definiera sin 

marknad enligt ett annonseringsperspektiv kan öppna upp för en marknad som framförallt 

inbegriper andra tidningar p.g.a. den breda målgrupp som annonsörer når på ett sådant 

plan. Att definiera Expressens marknad enligt ett tidsfördrivande perspektiv breddar istället 

marknaden mot alla typer av innehåll och applikationer som finns nära till hands på den 

bärbara enheten. Denna typ av marknad definieras enligt Pontus Jeppsson av det basala 

behov av information som konsumenter har. Dessa två perspektiv vittnar om en skillnad i 

hur man som företag väljer att betrakta den marknad man konkurrerar i samt den strategi 

och målsättning man strävar efter och därmed behöver definiera sin marknad utifrån. 

 

Figur 14: Svenska digitala dagstidningars konkurrensbild 
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Hot från marknadskrafter 

Som analysverktyg till de krafter som verkar på marknaden har Porters fem krafter använts 

vars modell presenterades i teorikapitlet. Genom att analysera marknaden ur ett antal olika 

perspektiv kan en bedömning göras huruvida stark konkurrens samt lönsamheten inuti 

marknaden är. Då samtliga krafter av de tillfrågade respondenterna anses förhållande vis 

medelmåttiga eller höga bedöms marknaden vara ogynnsam för nya aktörer och svår att 

konkurrera inom. 

 

Hot från substitut 

Hotet från substitut bedöms vara högt p.g.a. den starka tidskonkurrerande närvaron av 

sociala medier men även Video On Demand-tjänster och nyhetsaggregatorer vilka riskerar 

att leda uppmärksamheten till andra nyhetsmedier. Dessa typer av produkter stillar samma 

tidsfördrivande behov av underhållning som Expressen i viss mån kan erbjuda. Då utbudet 

av substitut är högt och de finansiella byteskostnaderna för läsarna är låga minskar 

efterfrågan på produkterna inom marknaden. Detta gör det även svårt för tidningarna att 

positionera sig annorlunda i syfte att avleda denna typ av konkurrens. Tidningarna fördel 

ligger dock i att vara erkända renommén vars starka varumärken inte kommer leda till att 

de substitueras helt. Substituten bör likväl tas på allvar då de bidrar till en förlust av 

intäkter genom att konkurrera om annonspengar och läsartrafik.  

    Paradoxalt nog fungerar även en stor del av substituten som inkomstbärare. Tio procent 

av Expressens trafik bedöms komma från Facebook vilket vittnar om den potential ett 

socialt media har som trafikdrivare i kampen om läsare. Genom att ha en stark närvaro och 

Figur 15: Porters modell över marknadskrafterna 
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hög synlighet i sociala medier och övriga relevanta plattformar kan dess negativa effekt 

neutraliseras och istället verka enligt gynnsamma effekter. På detta sätt kan man öka 

kvällstidningars redan starka ställning hos kunderna. 

    Genom att skapa en produkt vars mervärde ökar byteskostnaden för kunderna kan man 

även förminska hotet från denna kraft. Då läsarna är priskänsliga finns det även stor 

anledning att anta att läsarna skulle söka gratisalternativ till substitut, vars efterfrågan 

skulle öka, om tidningarna börjar ta betalt för sitt innehåll.  

Hot från nyetableringar 

Det anses generellt svårt för nya aktörer att etablera sig inom marknaden för digital 

dagspress. Utmaningen delas däremot upp i två steg. Lättillgängligheten av digitala 

verktyg för att starta upp en sida på nätet är ytterst obegränsad. De tekniska 

inträdesbarriärerna och de förenklade publiceringsmöjligheterna gör det förhållandevis 

oproblematiskt att starta en digital nyhetstidning. Det är emellertid svårt att hålla sig 

konkurrenskraftig inom en marknad vars omställningskrav enligt de intervjuade samt 

tidigare påvisade studier är stora. De stora tidningarnas mångåriga journalistiska arv 

poserar i detta fall både som en möjlighet och risk för de nyinträdda företagen. Att tilltala 

den stora massan med relevant journalistik är svårt och försvårar nyetableringar. Expressen 

och Aftonbladet har även sedan länge ett starkt förtroende hos läsarna p.g.a. deras 

mångåriga starka varumärke och tidiga framgångar med den fysiska produkten. Detta är ett 

beteende hos konsumenten som för nya aktörer är svårt att förändra. Fredrik Strömberg 

nämner dock nyetableringarnas fördel med att inte vara tyngda av en mångårig 

journalistisk kultur vilken kan försvåra ett utvecklingsarbete hos de gamla redaktionerna. 

Nya konkurrenter har därmed en möjlighet att med utomstående och moderna tilltag bygga 

upp en verksamhet i en föränderlig nydigital marknad som kräver risktagande och 

dynamik.  

    Tittar man till dagspressens historia har den varit tämligen odramatisk gällande 

nyetableringar där ett mindre antal större tidningar har bevarat en marknadsledande 

position över åren. Digitala uppstickare i form av Nyheter24 och internationella 

nyhetsförmedlare likt Buzzfeed visar dock att man som ny aktör har en möjlighet till 

etablering om man erbjuder en viss typ av innehåll. Nyheter24 vars fokus ligger på 

lättdelat innehåll har rönt framgångar p.g.a. dess höga närvaro i sociala medier. 

Hoten för nyetableringar skulle kunna minskas genom att inleda samarbeten med andra 

tidningar. På detta sätt kan man gemensamt motverka nya hot genom att t.ex. utveckla 

nyhetspublicistiska politiska spärrar för nyhetsförmedling vilket gynnar de redan 

etablerade företagen eller sänka priserna tills den nya aktören går med ekonomisk förlust 

och tvingas lämna marknaden.  

Köpares förhandlingsstyrka 

Marknadens kunder vilka delas upp i läsare och annonsörer utövar båda en hög makt på 

aktörerna. Det ökade utbudet av nya samt personaliserande och aggregerande 

nyhetstjänster på den digitala sidan minskar byteskostnaderna för läsarna. Läsarnas 
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ombytliga och flyktiga beteende driver ner marknadens intäkter och gör den mindre 

lönsam. Även om betalningsviljan bland surfplattesurfande användare är högre än de på 

övriga plattformar är digitalt kvällstidningsinnehåll, enligt Gabriel Ashman och Andreas 

Wiss, en icke-exklusiv produkt som länge tagits för givet att vara gratis. Kombinerat med 

det faktum att utbudet inom marknaden är relativt odifferentierat minskar byteskostnader 

för kunden ytterligare.    

Återigen spelar tidningarnas starka varumärken en stor roll för den kundlojalitet som 

existerar på marknaden. Valet av tidning har för många läsare varit en fråga om tradition 

och beteende vilket är svårt att ändra på. Detta minskar kundernas förmåga och kraft 

gentemot aktörerna. Sett till kundernas relativa kraft gentemot marknaden är den även 

mindre. Den kundgrupp som tar del av marknadens innehåll är i jämförelse med den 

medelstora marknaden förhållandevis stor. Den kollektiva köpmakten fördelas därmed 

mindre på varje individ. Då marknaden för specifikt kvällstidningar är jämförelsevis liten 

mot den stora kundgruppen erhåller kunderna mindre köpalternativ. Detta gör att 

marknaden till lägre grad styrs av utbud och efterfrågan vilket ökar kvällstidningarnas 

makt och ger dem en bättre position vid en prisförhandling. 

Sett till annonsörerna besitter även de en hög makt. Annica Carlsson menar att de har en 

högre makt då de finansierar verksamheten i väldigt hög grad. Annonsörer har även ett 

stort utbud av valmöjligheter vid annonsering då de inte endast måste söka sig till 

tidningsbranschen för att nå ut till vald målgrupp.  

Att förhandlingsstyrkan bland kunder är hög var ett mer frekvent svar bland de 

respondenter som arbetar inom tidningsbranschen. Det är inte osannolikt att denna attityd 

bland de tidningsarbetande är ett bevis på den press som man på tidningarna upplever sig 

känna i kriget om läsare. Även om förhandlingsstyrkan bland kunder teoretiskt sett inte 

nödvändigtvis är mycket hög är den motsatta uppfattningen kanske ett nödvändigt måste 

vid utvecklingen av sin produkt. Förhandlingsstyrkan har sannolikt blivit större i och med 

de digitala kanalernas intrång vilket har gett läsarna en större kommunikativ förmåga med 

sin publicist. Tidningarna och de arbetande är därmed mer medvetna om de behov som 

finns och de krav man måste tillgodose för att skapa en tillfredsställande produkt. Ur detta 

avseende är den upplevt höga förhandlingsstyrkan bland anställda motiverad. 

Det är ur denna krafts hänseende svårt för aktörerna inom marknaden att positionera sig 

annorlunda i syfte att minska kunders förhandlingsstyrka. Genom att erbjuda ett 

differentierat och marknadsunikt innehåll kan man dock öka byteskostnaderna och 

efterfrågan med intentionen att skapa lojalare kunder.           

Leverantörers förhandlingsstyrka 

Förhandlingsstyrkan hos leverantörer anses medel-låg bland de svarande. De leverantörer 

som bidrar med nyheter och innehåll har i och med den senaste tidens nedskärningar 

placerats i en tuffare situation gentemot marknaden. Gabriel Ashman nämner att utbudet av 

innehållsmakare i förhållande till marknaden är hög vilket även minskar deras kraft. Då 
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denna kraft inte anses vara av ett större värde för de resultat som önskats i denna rapport 

har ingen djupare analys av leverantörers förhandlingsstyrka gjort. Även Thomas Baekdal 

menar att leverantörer inte har någon påverkan på mediebranschen som den ser ut idag.  

Intern konkurrens 

De fyra externa krafternas styrka tillsammans utgör den grad av lönsamhet som marknaden 

erhåller. Granskar man respondenternas utlägg om hur hög den interna konkurrensen är 

representerar den väl den kombination av styrka som de föregående fyra krafterna utövar 

på den.  

    Den interna konkurrensen är närbelägen mycket hög. Sett till Expressens specifika 

kvällstidningsmarknad existerar endast en direkt konkurrent vilken är Aftonbladet. Den 

låga differentieringen bland de två tidningarnas till majoriteten kostnadsfria innehåll bidrar 

till låga byteskostnader för både läsare och annonsörer vilka kan välja fritt. Inberäknar man 

dessutom ett andra skikt av dagstidningar och en tredje digital innehållsdriven 

marknadsaspekt ökar konkurrensen oerhört. De indirekta konkurrenterna hotar sno läsarnas 

tid vilka måste ledas tillbaka till sajten via sociala medier vilka själva agerar som 

potentiella konkurrenter. Sociala mediers förmildrande effekter på marknaden som 

komplement till nyhetstidningar gör dock deras roll i marknaden tudelad. De sociala 

medierna låter människor dela och kommentera nyheter vilka genom en sorts kollektiv 

intelligens kan lyfta upp tidningars innehåll. Sett till tidningarnas unikitet av rapporterande 

och grävande nyhetsinnehåll minskar den interna konkurrensen något då innehållet blir av 

mer exklusiv karaktär för läsarna. 

Som nämns i litteraturstudien är marknaden för digitala nyhetstidningar en växande 

företeelse ur både ett perspektiv av reklaminvesteringar och förhöjd läsartrafik. Det finns 

därmed god anledning att tro att de befintliga konkurrenterna har större incitament till att 

fortsätta bedriva sin verksamhet då det finns mer intäkter att kassera. Den växande 

marknaden kan sannolikt bidra till att fler nyetableringar vill äntra och ta del av de nya 

intäkterna. Detta förhöjer konkurrensen om befintliga marknadsandelar ytterligare.   

6.1.2 Konsumtion i surfplattan 

Ökad läsartrafik 

Det är tydligt att både nyhetstidningar och en stor del av övriga innehållsdrivna 

medieföretag upplever en förhöjd läsartrafik från surfplattan som kanal. Samtliga 

tillfrågade vittnar om detta fenomen. Svenskar och Internets årliga undersökning vilken 

visade att svenskars tillgång till surfplattan 2013 ökade med 12 procent sedan föregående 

år korrelerar tydligt med den trend av intensifierad surfplattetrafik som respondenterna 

talar om. En anledning till denna ökning är enligt Charlotte Svensson att surfplattan som 

medie inte längre bara används av ”early adapters” utan av samtliga medlemmar i 

familjen. Ökningen förväntas även bland de intervjuade att fortsätta. Tittar man till 

surfplattans spridningstakt sedan lansering kan man se att den erhåller den största 

spridningstakten sedan televisionen (figur 6). Att döma av den moderna surfplattans till 
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årens hittills korta livstid (ca fyra år), och den spridningstakt som smartphone upplevde 

under dess första åtta år, är det mycket sannolikt att tillgången till surfplattan kommer att 

öka i minst tre till fyra år till med en intensifierad ökning de närmaste två åren. Detta 

förutsatt att surfplattan som enhet består i sin nuvarande form och inte ersätts med ny 

teknologi. 

Kortfattade nyheter 

En vanligt förekommande upplevelse bland de svarande oavsett eventuell bakgrund inom 

tidningsbranschen var hur nyhetstidningars digitala rapporterande går mot att blir allt mer 

kort och sammanfattande. Dilem Guler intygar även detta som mer förekommande bland 

kvällstidningar vilket motiverar anledningen till att de har fler besökare under dygnets 

gång än en morgontidning vilken anses vara mest relevant på morgonen. Studerar man 

tidigare påtalade studier vilka undersöker användarpreferenser bland surfplattor i USA och 

Storbritannien ser man tydligt att surfplattan i nyhetssammanhang används mest frekvent 

till att ta del av snabba nyhetsuppdateringar (figur 8). Surfplattan används i näst högst mån, 

mellan 40-50 procent av fallen, även till att ta del av mer djupgående nyheter. Dessa 

resultat går hand i hand med hur den svenska digitala nyhetsmarknaden enligt 

respondenterna har observerats att utvecklas de senaste åren. Om nyhetsmarknaden i 

föregående studies länder har följt de behov som studien visar kan trenden av en mer 

kortfattad och sammanfattande nyhetsrapportering sannolikt även observeras på den 

svenska marknaden. Behovet av kortfattade nyheter vilket iakttagits i litteraturstudien 

speglas i de intervjuades uppfattade förändrade marknadsutbud. Studier vilka undersöker 

denna faktor i Sverige kunde inte hittas men det förekommer förmodligen god anledning 

att tro att en liknande studie i Sverige skulle medföra likartade resultat av någorlunda hög 

reliabilitet då liknande behovet i Sverige har observerats av de intervjuade.      

    Tittar man till figur 7 erhålls liknande resultat om än mer påtagliga där mobilen i än 

större grad används till korta nyheter och i mindre grad till fördjupade nyheter. 

Anledningen till beror med stor sannolikhet p.g.a. dess tämligen lilla skärm som lämpar sig 

bättre åt förkortade texter. Tittar man till de intervjuades svar erhåller vi oss även om det 

faktum att surfplattan framförallt används i hemmet medan mobilen används på resande 

fot. Sett ur dessa resultat lämpar sig surfplattan bättre åt fördjupade reportage då den 

stresslösa och lugna hemmamiljön möjligtvis inbjuder till en mer koncentrerad och 

fördjupad läsning. Att både surfplattan och mobilen i hög grad används åt förkortade 

nyheter kan dock vara ett resultat av att marknaden genomgår en förändring i sättet man 

erbjuder nyheter där det höga utbudet av tidsfördrivande underhållningsaktiviteter 

uppmanar till förkortade reportage i syfte att bevara läsarnas intresse och uppmärksamhet. 

Ett större utbud av förkortade nyheter uppmanar även till fler sidvisningar vilket är 

gynnsamt för en tidnings annonsintäkter då annonsörer vanligtvis betalas utifrån antalet 

sidvisningar de exponeras på. Ett faktum som sannolikt driver intäkter för tidningarna. 

Även om surfplattan enligt tidigare studier primärt används åt att ta del av kortare 

nyhetsuppdateringar vid nyhetskonsumtion är surfplattan samtidigt den enhet som i 

jämförelse med smartphone används mest åt fördjupande nyheter. Den anses även lämpa 

sig bättre än nyhetsläsning på dator i högre grad än vad en mobiltelefon gör (figur 7 & 8). 
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Genom att i hög grad användas åt både korta och djupa nyheter blir surfplattan ett 

mångsidigt verktyg vilket även underbyggs av Charlotte Svensson som menar att 

surfplattan fungerar som ett fullgott komplement till den traditionella datorn. Hon berättare 

även att en nyhetssida ska tillfredsställa ett brett spektrum av nyhetsbehov genom att 

tillgodose läsare med en produkt vilken lämpar sig för både en snabb nyhetsöverblick, en 

längre genomläsning och möjligheten till longtail-läsning. Surfplattan, som av tidigare 

studier att döma förefaller lämpa sig åt både korta och långa nyheter, skapar möjligheten 

för läsare att ta del av nyheter på detta breda sätt som Charlotte åsyftar bör vara möjligt. 

Flyktigt beteende 

Ett konsumtionsmönster i surfplattan som upplevts bland flertalet respondenter är läsarnas 

allt mer flyktiga beteende och låga koncentrationsnivå när det kommer till att ta del av 

innehåll. Detta fenomen blev extra tydligt för Fredrik Strömberg som under 

utvecklingsarbetet med att digitalisera magasin till surfplattan på Bonnier Tidskrifter 

observerade hur läsare enligt allt högre frekvens hoppar mellan tjänster. Han menar att den 

fysiska tidningen är ett skydd mot omvärlden som i bättre grad motverkar ett flyktigt 

beteende. Med surfplatta som kanal är dock avståndet till konkurrenter och substitut endast 

några knapptryck bort. 

    Ur avseendet att nyhetstidningarnas konkurrensbild de senaste åren har kommit att 

breddats i väldigt hög grad är det förmodligen rimligt att den spenderade tiden på varje 

tjänst minskar om de inte kan bidra till ett mervärde som behärskar skapa en högre 

koncentrationsnivå. Ett annat faktum som kan bidra till denna trend är det digitala 

”hyperlänkande” som sker mellan sajter och tjänster i digitala miljöer. Hyperlänkar i 

sociala medier och andra typer av tjänster dirigerar runt folk i det digitala länknätverk som 

uppstår. Då tidningar driver mycket trafik från just sociala medier via länkar till artiklar är 

det dock möjligt att tidningar snarare tjänar trafik på länkning än vad de förlorar. Det är 

emellertid tänkbart att länkning i tjänster bidrar till ett flyktigt beteende bland läsare som 

blir vana att kontinuerligt tillföras nytt och spännande innehåll. Det är dock värt att 

diskutera om det flyktiga beteendet riskerar att hota tidningarna genom att drastiskt minska 

dess läsarskara. Sannolikt ligger hotet till större del i den minskade tid som läsare 

spenderar på sajten och inte i ett minskat antal besökare. Så vida de inte skapar en sämre 

produkt kommer det, likt Jonas Olofsson och ett par respondenter till anser, alltid att finnas 

ett konsumentbehov av nyheter, förmedling, analys och underhållning vilket 

kvällstidningarna erhåller en bra blandning av. Trots den förhöjda konkurrensbilden och 

hyperlänkandet i digitala tjänster ökar trafiken av läsare på tidningarna vilket talar för att 

det flyktiga beteendet är ett hot ur termer av minskade sidvisningar och spenderat tid.    

Rörlig bild 

Majoriteten respondenter förväntar sig en ökning av segmentet Webb-TV och rörlig bild 

där läsarna ger sken av ett tydligt förhöjt behov. Enligt Gabriel Ashman beror detta delvis 

på att det förkortade och allt mer sammanfattande innehållet inte längre har samma 

bärkraft som tidigare.   
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6.1.3 Personifiering av nyheter 

Behov 

En majoritet av respondenterna anser tydligt att personifierade nyhetsflöden är av relevans 

inför framtidens sätt att offerera nyheter. Medan behovet generellt anses som relativt högt 

och av betydelse anses behovet av olika djupgående personifieringsflöden kunna vara 

tämligen individuellt och beroende av läsarens preferenser. På ena sidan av spektrumet 

finns den grupp av läsare vilka vill personifiera sitt nyhetsflöde till hög grad och enbart ta 

del av nyheter inom den preferens av ämneskategori man finner intressant. Denna läsare 

skulle även kunna vilja utforma utseende, konfiguration och uppbyggnad på sajten likt 

fenomenet att bygga sin egen startsida. På andra sidan spektrumet finns den typ av läsare 

som enbart önskar ta del av ett mindre antal rekommendationer av artiklar eller favorisera 

alternativt öka frekvensen av nyheter inom en viss kategori. Den skara av läsare som 

positionerar sig mellan dessa två ytterligheter eller i mitten av skalan kan sannolikt vara 

den grupp som blir svårast att fånga upp och tillfredsställa med tanke på dess mångsidiga 

och svårdefinierade behov. I enlighet med hur Annica Carlsson anser att behovet kan vara 

olika stort kan det bli aktuellt att erbjuda två sorters tjänster vilka tillåter personifiering till 

olika hög grad. Att kunna erbjuda dessa två möjligheter i en och samma tjänst vore dock 

mest fördelaktigt och kommer sannolikt att vara en stor del av problematiken kring 

framtidens personifierade tjänster. 

Sociala medier 

Både Thomas Baekdal och litteraturstudien talar om det framtida värdet i aggregatorer och 

värdefilter vars algoritmer sorterar ut prefererat innehåll åt läsaren. Den bakomliggande 

orsaken till det ansedda behovet är det ökade utbudet av nyheter vilket gör det mångt 

mycket svårare för läsare att hitta och sortera ut de nyheter de är intresserade av. Även 

Fredrik Strömberg tror att personifierade nyhetsflöden kommer att bli allt vanligare men 

han ställer sig emellertid tvivelaktig till det reella behovet. Fredrik menar att frågan om det 

framtida behovet av personifierade nyheter är meningslös då läsare redan tar del av 

personifierade nyhetsflöden i de sociala medierna. Att som tidning erbjuda 

personifieringsmöjligheter av nyheter producerade inifrån och ut anses strategiskt gagnlöst 

då en filtrering likväl enbart visar tidningens innehåll och ingen annans. Dessutom är 

utbudet redan så pass begränsat att en filtreringstjänst blir överflödigt. Det positiva med 

flödet i de sociala medierna är att det bygger på människor man är intresserade av där 

människorna själv agerar nyhetsförmedlare. 

Nyhetskälla vs aggregatorer 

Fredrik visar på vikten av det sannolikt nödvändiga faktumet att skilja på tidningars egna 

personifierade nyhetsflöden med tillhörande filtreringsmöjligheter samt externa 

tredjeparts-tjänster vilka aggregerar nyheter från andra källor och förser läsaren med 

alternativ för hur dessa ska tas del av. Vi kan se lyckosamma exempel på sådana tjänster 

såsom Flipboard och Zite vilka rönt stor framgång genom att samla nyheter som 

användaren finner intressant. Som nyhetstidning kan de egna filtreringsmöjligheterna 

eventuellt bli av störst relevans då man önskar öka lojaliteten på sin egen sajt samt minska 
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beroendet av tredjeparts-tjänster. Vad som då blir tänkvärt är huruvida behovet av 

tidningars egna filtrerings- och rekommendationsmöjligheter skiljer sig gentemot behovet 

av externa aggregatorer. Det är inte osannolikt att allt eftersom tredjeparts-leverantörerna 

växer så minskar behovet av personifiering på nyhetskällans egen sajt. Kan tidningarna 

erbjuda en bättre produkt och ett mervärde i det rekommendations- och 

personifieringssystem som erbjuds kan man minska aggregatorernas relevans. Utbudet av 

nyhetsaggregatorer på den svenska marknaden och svenska dagstidningars närvaro i dessa 

är sannolikt något begränsad i dagens läge vilket gör att tidningar som ursprungskälla av 

nyheter fortfarande har en hög relevans och läsarlojalitet. Trots Fredriks uttalande om att 

de sociala medierna redan agerar som ett personifierat nyhetsflöde ökar både Expressens 

och Aftonbladets läsarskara vilket även ifrågasätter de sociala mediernas roll som 

nyhetsförmedlare. Detta talar för att det finns möjligheter att erbjuda 

personifieringsalternativ som nyhetstidning. 

    I takt med att publicister kommer att försöka finansiera sin verksamhet genom att ta 

betalt för sitt innehåll finns en risk att dess innehåll kommer att bli mindre tillgängligt i 

aggregatorer. På samma sätt som ny teknologi kommer att förenkla aggregeringen av 

nyheter kommer den allt större spridningen och utbudet av nyhetskällor på nätet att 

försvåra den. Om inte tidningar hittar innovativa sätt att ta betalt för sitt innehåll genom 

tredjeparts-tjänster kan utbudet av gratis innehåll i dessa komma att bli mindre. 

Svårigheter 

I enlighet med Fredriks Strömbergs något negativa syn på personifierade nyhetsflöden 

finns det även ett intresse i att försöka utreda det egentliga behovet av personifierade 

nyheter. Att erbjuda fullskaliga personifieringsalternativ bygger på devisen att läsare under 

alla omständigheter vet vad för sorts information de eftersöker vilket i mångt och mycket 

inte behöver vara en sanning. Likt Annica Carlsson menar finns det alltid en risk att läsare 

upplever att de missar viktiga och relevanta nyheter vilka de egentligen önskar ta del av 

men går miste om då personifieringen filtrerar bort dessa. Det finns då en risk att läsaren 

kommer att söka upp ytterligare nyhetskällor i syfte att inte missa nyheter. Faran är då hög 

att läsaren tvingas ta del av samma nyheter flera gånger vilket gör att de eventuellt slutar 

använda filtreringstjänsten helt och hållet. Läsare kommer även alltid att ha ett stående 

behov av allmänbildande nyheter vilka ett nyhetsfilter kommer att ha svårt att förhålla sig 

till och filtrera igenom. Dilem Guler poängterar vikten av det publiceringsansvar som 

Expressens står inför och menar att vissa typer av nyheter alltid kommer att kräva 

exponering oavsett läsarens preferenser. 

Likt hur Fredrik Strömberg och Gabriel Ashman menar att läsarnas tidsfördrivande syfte 

driver tidningar mot kortare nyheter finns det en risk att ett allt mer sammanfattat innehåll 

inte uppmanar läsare till att vilja personifiera sitt flöde. Om syftet med besöket är att få en 

kort men sammanfattande överblick av vad som har hänt finns det en risk att 

personifieringens roll neutraliseras och blir mindre betydelsefull. Om utbudet istället 

baserade sig på djupare reportage och granskningar är det inte osannolikt att behovet av 

filtreringsmöjligheter skulle vara större. Kvällstidningarnas förhållandevis breda utbud av 

nyheter är i mångt och mycket det som gjort dem framgångsrika. Om denna breda styrning 
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skulle reduceras kanske intresset för dem skulle minska. Det finns även en stor trolighet i 

att människor som har djupa och nischade ämnespreferenser hittar detta ämne hos andra 

källor än dagstidningar.  

Rekommendationstjänst 

Flertalet av de responderande menar att en nyhetstidnings personifieringstjänst bör bygga 

på rekommendationer. Genom att tjänsten per automatik lyfter upp och erbjuder det 

innehåll som man tidigare har kunnat se att läsaren är intresserad av viktas den större delen 

av arbetet till publicisten och det bakomliggande systemet. Jonas Olofsson likt Charlotte 

Svensson och Thomas Baekdal menar att den enskilde läsaren inte besitter motivation och 

ansträngning nog att utföra filtreringsvalen själv. Att erbjuda nyheter baserat på 

konsumtionsmönster är ett sätt att låta systemet göra ansträngningen baserat på en läsares 

aktiva val. Detta sätt att erbjuda nyheter anses bland de svarande vara relevant och en bra 

början i ledet av eventuella och framtida mer utvecklade personifieringsbehov. 

    En sådan tjänst förändrar delvis hur nyheter traditionellt har levererats som färdiga paket 

av innehåll. Det ökade utbudet av ”smarta” webbtjänster samt sociala medier har även fått 

läsare att omdefiniera sina behov. Istället för att bli levererad ett färdigt paket av nyheter 

förväntar man sig i allt högre grad att nyheter ska nå dem baserat på dess preferenser och 

intressen. 

En sannolikt stor utmaning för denna metod är dock det faktum att nyheter är en färskvara. 

Till skillnad från t.ex. Netflix vars utbud inte ökar i samma takt som nyheter, måste det 

bakomliggande systemet för en tidnings rekommendationssystem ständigt göra lämpliga 

rekommendationer och analyser baserat på det konstanta flödet av nyinkomna nyheter. I 

Netflix fall hinner systemet analysera det inte lika snabbt ökande utbudet för att kunna göra 

en så bra bedömning som möjligt av vad tittaren finner intressant. Enligt samma princip att 

nyheter är en färskvara måste systemet kunna utreda huruvida en nyhet fortfarande är av 

intresse eller för gammal för att en läsare ska vilja ta del av den.  

    Pontus Jeppsson menar även att en rekommendationsfunktion i viss mån kan upplevas 

som integritetskränkande för läsaren men att det samtidigt är just en sådan funktion som 

gör en tjänst värd att använda. Pontus svar vittnar om betydelsen i att bygga ett 

rekommendationssystem som arbetar diskret och lyfter fram nytt och oprövat innehåll som 

via läsarens val sorteras bort eller främjas. Funktionen blir då varken uppenbar eller 

påtaglig. Tittar man även till hur webbtjänster fungerar idag har många ett inbyggt 

rekommendationssystem vilket talar för att det bör finnas en vana bland människor att få 

vissa typer av innehåll presenterat för sig. Dilem Guler nämner t.ex. att sociala medier och 

e-handelsbutiker använder sig av sådana funktioner i hög utsträckning. Även Video On 

Demand-tjänster likt Netflix och musiktjänster som Spotify lyfter upp riktat innehåll åt 

användaren.  

Stegvis implementering 

För att läsare inte ska gå miste om nyheter de i själva verket önskar ta del av kan man likt 

Andreas Wiss föreslå att erbjuda personifierat innehåll på vissa mindre ytor av sajten. På 

detta sätt finns även en möjlighet att tillfredsställa det kundsegment som befinner sig i 
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mitten av det spektrum som anger till hur stor grad man önskar personifiera innehållet. 

Genom att erbjuda personifiering i små steg och på vissa ytor kan man även, likt Charlotte 

anser, studera hur olika segment av kunder reagerar på en viss typ av förändring. Att 

stegvis implementera en sådan funktion är antagligen fördelaktigt för en sajt som 

Expressen eller annan stor digital dagstidning. När man befinner sig inom en marknad där 

kundmakten är förhållandevis stor och byteskostnaderna låga skulle en stor och omedelbar 

förändring kunna leda till stor skada i termer av läsarantal och varumärke.   

Personifiering på surfplattan 

Behovet av personifiering anses bland ett par respondenter eventuellt kunna vara större på 

surfplattan och mobil än det i dator. Både Charlotte Svensson och Andreas Wiss baserar 

detta på tanken om att den mobila enheten upplevs som mer personlig än en dator vilken 

fortfarande ses som ett arbetsverktyg. Detta perspektiv på mobila enheter korrelerar direkt 

med tanken om personliga nyheter. Genom att erbjuda personliga nyheter i en enhet som 

upplevs som mer intim och personlig skulle sannolikt acceptansen för en sådan funktion 

vara högre. 

6.1.4 Paketering 

Plattformsstrategi 

Resultaten gör det tydligt att inget av de tillfrågade bolagen har en strategi för hur nyheter 

och innehåll ska strategiskt plattforms-anpassas till specifikt surfplattan. Surfplattan 

inbegrips i många fall i en generell mobil strategi över anpassning i bärbara enheter. 

Däremot är majoriteten av de tillfrågade övertygade om att surfplattan som enhet kan kräva 

ett annorlunda anslag och utförande vid utformning och presentation av innehållet. Likt 

litteraturstudien om mobila applikationer visade har vi kunnat se en utveckling där 

skillnaden mellan de mobila enheterna i högre grad har kommit att uppmärksammats. 

Innehållsmakare som förstår sig på formatspecifika skillnader och kanalstyrda 

användarpreferenser har en bättre möjlighet med att lyckas med sitt innehåll. Med tanke på 

respondenternas insikt i detta kanske vi kan förvänta oss en utveckling i hur innehåll på 

surfplattan kan komma att presenteras. 

Upplevelsen i surfplattan bör även enligt majoriteten vara sömlös och snarlik den 

upplevelse som erbjuds i övriga kanaler om än presentationen lämpligen bör vara justerad 

för surfplattan. En kanaloberoende upplevelse med anpassning till var typ av enhet är 

enligt Pontus Jeppsson ett måste i framtidens utveckling till surfplattan. Baekdal hävdar 

även att det är viktigt att man inte utvecklar för långt från sin kärnprodukt i syfte att kunna 

erbjuda en enhetlig upplevelse vilket även understöds av tidigare studier. Den 

plattformsneutrala paketeringsupplevelsen syftar enligt litteraturstudien till att inte förvirra 

läsaren vid köpet av en produkt med ett större antal differentierade produkter.  

    Att behålla en plattformsneutral strategi vittnas av de responderande som viktigt vilket 

även teorin understryker. Att erbjuda samma typ av innehåll och nyhetsreportage 

oberoende av kanal eller plattform är viktigt även om presentation och längd på innehållet 

kan anpassas beroende på enhet i syfte att skapa en bättre upplevelse. Man kan även fråga 
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sig om en viss typ av nyhet eller innehåll bör anpassas annorlunda beroende på andra 

faktorer än enhetstyp, t.ex. geografiska skillnader eller olikheter bland målgrupper. Den 

svenska marknaden är sannolikt inte mogen för detta ytterligare steg av 

innehållsanpassning men vad som obestridligen anses viktigt är att påpeka och 

uppmärksamma skillnader mellan kanalen och hur det plattformsoberoende innehållet ska 

justeras för var enhet. Likt Dilem Guler nämner kan det bli aktuellt för tidningar att starta 

en redaktion tillägnad surfplattan på samma sätt som tillägnade mobilredaktioner öppnades 

upp när smartphones kom att driva allt mer trafik. På detta sätt kan man dra maximal nytta 

av den trafikpotential surfplattan bevisligen har. 

Upplevelsen och funktionspaketering 

Presentationen av nyheterna och hur man funktionellt tar del av dem är för många av 

respondenterna en viktig fråga även om meningsskiljaktigheter uppstod kring vissa 

aspekter av upplevelsen. Att utforma den digitala tidningen efter den fysiska tidningen 

ändliga egenskaper var ett ämne som diskuterades. Charlotte Svensson anser t.ex. att 

företagen måste jobba mer på att inge den känsla av koll och ändlighet som den fysiska 

tidningen skänker. Detta för att främja lättförståelse och en känsla av överblick. Timo 

Ketonen tror tvärtemot att överförandet av den fysiska tidningens ändliga och begränsade 

känsla inte går hand i hand med framtiden. Han anser att tidningar kommer att locka fler 

läsare om innehållet presenteras dynamiskt med nya nyheter varje gång man loggar in eller 

besöker sajten. 

    Det är värt att diskutera om det ena av dessa två alternativ alltid utesluter det andra. 

Genom att kombinera dessa två egenskaper skulle man kunna erbjuda det bästa från två 

principer att presentera nyhetsinnehåll enligt. Utmaningen ligger i att skapa en produkt 

som till en början kan erbjuda en grov överblicks-känsla av ändlighet men som samtidigt 

gör det tydligt att det finns ett stort utbud av olika innehåll att fördjupa sig i, vilket 

presenteras och lyfts fram olika för varje gång man besöker sajten. Skulle man lyckas med 

detta blir tjänsten både lättförståelig och icke-spretig samtidigt som den uppmanar till 

läsning av det varierade innehållet. 

Tittar man till hur tidningar traditionellt har försökt att överföra känslan av den fysiska 

tidningen till den digitala verkar det finnas en tilltro till den fysiska tidningen som en 

optimal produkt. Genom att överföra den fysiska tidningens upplevelse digitalt förutsätter 

man att människor har samma behov i en digital miljö som i den fysiska. Kanske bör man 

försöka jobba enligt andra ramar än de fysiska omfattningar man till stor grad har förlitat 

sig på hitintills? Fredrik Strömberg tror till stor grad att den upplevt saknade känslan av 

överblick och ändlighet, som den fysiska produkten traditionellt ingett, är en falsk känsla 

hos läsarna. Fredriks uttalande vittnar eventuellt om att tidningar i den digitala miljön bör 

till högre grad släppa de fysiska referensramar som man traditionellt har förhållit sig till. 

Den svep-trend som uppstod i och med de bärbara enheterna är en trend som av både 

Andreas Wiss och Charlotte Svensson anses lämpa sig för tidningsinnehåll i surfplattan. 

Genom att med fingrarna svepa genom innehåll i attraktiva flöden kan man utnyttja de 

plattformsspecifika egenskaperna som även Pontus Jeppsson tror är viktiga att konstruera 
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en tjänst utefter. Pontus ser det som en nödvändighet och tror att Sydsvenska Dagbladet i 

framtiden kommer att vara mycket mer anpassad efter de förutsättningar i termer av 

lämpliga svep-rörelser och handgrepp som är naturliga för surfplattan. Detta anses vara ett 

bättre alternativ än att replikera webbsajten såsom den ser ut i datorn vilket är det sätt som 

sajten i surfplattan erbjuds idag. Fredrik Strömberg som arbetat med att utveckla magasin 

till surfplattan på Bonnier Tidskrifter tror däremot att utformningen har mindre betydelse. 

Trots försök till surfplatteanpassade och taktila utformningar fick aldrig produkten den 

försäljning eller läsarsiffra man hoppades på.  

    De varierande erfarenheterna och åsikterna bland de svarande kan dels visa på en 

inkonsekvens bland läsarpreferenser eller eventuellt en icke tillräckligt hög 

erfarenhetskunskap blad de intervjuade. Vad som dock är sannolikt utifrån resultaten är att 

den funktionsmässiga designen av en tjänst är högst beroende på typen av innehåll som 

designen sker utefter. Det är mycket troligt att en nyhetstidning har vitt skilda design- och 

funktionskrav på sig i jämförelse med t.ex. en Video On Demand-tjänst, sociala medier, 

diskussionsforum och andra innehållstunga sajter. Den kontextuella betydelsen är viktig 

och funktionen bör korrelera med det ständigt uppdaterade innehållet som en nyhetssajt 

står inför. Strömbergs erfarenhet av digital magasinutveckling behöver nödvändigtvis inte 

stå inför samma krav som den vid utvecklingen av en nyhetssajt även om erfarenheten från 

den förstnämnda är viktig. Fredrik tror att köpet av en digital dagstidning eller magasin 

handlar om lättillgänglighet och bekvämlighet snarare än designupplevelse.  

Det är ingen nyhet att uppbyggnaden av en digital produkt är en utmaning vilken inte har 

några rätta svar. Snarare kan det handla om en känsla av vad som upplevs som attraktivt 

samt att tillgodose en läsares basala behov. Annica Carlsson menar att det inte går att svara 

på om framtiden för nyhetssajter i surfplattan kommer att bygga på svep-funktioner. 

Däremot anses de grundläggande kraven vara enkelhet och lättillgänglighet vilket både 

Dilem Guler och Fredrik Strömberg även anser. Om tjänsten ställer krav på läsaren i form 

av mycket inmatning för att fungera ypperligt blir upplevelsen statisk och ineffektiv.  

6.1.5 Framtiden 

Framtida utmaningar 

De största utmaningarna inför framtiden för digital dagspress handlar i stort om att fortsätta 

erbjuda relevant innehåll enligt metoder som tillfredsställer läsarnas behov. Det ökade 

utbudet av innehållstunga tjänster i en fragmentiserad digital marknad, vars gränser i allt 

högre grad suddas ut, ökar den interna konkurrensen om läsarnas uppmärksamhet. För att 

väcka uppmärksamhet och engagemang krävs närvaro i relevanta distributionskanaler där 

formen på berättandet måste anpassas utefter kanalens egenskaper och läsarnas tillhörande 

behov. Det digitala affärsområdet står även inför utmaningen att hitta nya och innovativa 

modeller att finansiera sin verksamhet enligt. Betalningsviljan bland digitala kunder tycks 

öka men är fortfarande låg vilket ställer krav på tidningarnas utbud och hur man ska 

förhålla sig mot ett kundbeteende som ännu inte driver några större konsumentintäkter.  
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Den rådande situationen vittnar om att nyhetstidningarna står inför flertalet utmaningar av 

varierande och föränderlig karaktär. Den digitala marknaden skiftar i beteende och 

påverkas externt av teknologiska framsteg och skiftande konsumentbehov. Att kunna 

anpassa sig efter de enorma omställningskrav vilka en tidning upplever kommer att bli av 

yttersta vikt vilket ett par av de responderande bekräftar. I och med att den digitala miljön 

är så pass föränderlig är det sannolikt att beslutstaganden blir svårare att genomföra då man 

inte vet om ett beteende eller en trend kommer att hålla i sig. Enligt rapportens föregående 

svar är tolkningen som sådan att det blir av allt större vikt för en nyhetstidning att våga ta 

potentiellt affärsomvälvande beslut i syfte att växa och utvecklas som företag i en marknad 

som allt mindre påverkas av tidningars fysiska produkt. Att ta relevanta beslut som lämnar 

det fysiska affärsområdet är problematiskt i och med att det är det enda affärsområde som 

driver konsumentintäkter i högst grad. Detta då betalnyheter i Sverige fortfarande är 

relativt begränsat. Rapporternas granskning av det fysiska affärsområdets nedgång vittnar 

dock om att fler beslut orienterade kring digital utveckling kan bli allt viktigare att våga ta. 

De intervjuades förhållandevis högt ansedda påverkande marknadskrafter vittnar om en 

konkurrenssituation som tvingar företagen till förnyelse i syfte att kunna överleva. Den 

stora kundmakten och hotet för lättillgängliga substitut ställer krav på lyhördhet för 

konsumentbehoven och relevant innehåll vilka håller läsarna lojala.  

Surfplattan 

Litteraturstudien visar på en markant ökning av surfplattan de senaste åren och mycket 

talar för att tillgängligheten kommer att fortsätta öka. Även om surfplattans roll i nuläget 

anses som viktig ur ett annons- och trafikdrivande perspektiv ses kanalen ur ett längre 

perspektiv som marginaliserad i kriget om intäkter och läsare. Som enhet anses den inte ha 

ett större värde för tidningarnas framtid i och med att framtiden i mångt och mycket hänger 

på att hitta en bestående affärsmodell vilken är anpassad till det digitala klimatet. Enligt 

Thomas Baekdal är detta ett bestående faktum vilket är oberoende av surfplattans existens. 

Som ett fungerande fönster mot webben tillgängliggör den sajten för läsare men som 

tillgängliggörande konsumtionssätt anses den inte vara tidningens mervärde. 

6.2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen analyseras de potentiellt negativa aspekterna med studiens utförande 

och val av metod. 

Tio stycken intervjuer låg till grund för denna studie. Intervjuerna genomfördes med olika 

uppsättning metoder då tillgänglighet och tidsbrist var två faktorer som försvårade 

planeringen av dessa. Vid explorativa undersökningar av denna typ är det ofta svårt att 

konkretisera antalet intervjuer man behöver utföra för att våga dra några slutsatser om 

ämnet i fråga. Steinar Kvale menar att en vanlig intervjustudie brukar antalet intervjuer 

ligga kring 15±10 stycken. Antalet intervjuer skiftar även beroende på den tid och de 

resurser som finns att erhålla under processens gång. Tar man dessa faktorer och kopplar 

till denna undersöknings tidsram vilken var ca 20 veckor lång, är tio intervjuer sannolikt ett 

accepterat antal vilka man vågar dra ett antal lösare slutsatser från baserat på de 
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intervjuades gemensamma svar. I mångt och mycket är det upptill intervjuaren att själv 

avgöra huruvida planerat antal intervjuer är för stort eller för litet. Utifrån denna rapports 

resursmässiga förutsättningar är tolkningen den att tio antal intervjuer har varit ett nog stort 

antal intervjuer för att kunna urskilja ett antal tydliga mönster vilka kan svara på de 

frågeställningar som utgör studien. Ett större antal intervjuer hade kunnat resultera i en 

större svarsreliabilitet men de resurser vilka har lagts på uppsatsen analys och övriga delar 

hade då blivit lidande.        

Studien utfördes med respondenter från varierande skikt inom mediemarknaden. Likt 

nämnt i rapportens metoddel var syftet att få en så bred och objektiv bedömning av 

marknadssituationen som möjligt. Då Expressen har varit denna rapports beställare har 

dock flertalet av de responderande anställning på bolag inom Bonnier-koncernen. Dessa 

var Expressen, Tv4 och Sydsvenska Dagbladet vilka samtliga är Bonnierägda. Detta var ett 

medvetet val då det ansågs svårt att hitta intervjupersoner inom konkurrerande koncerner 

vilka frivilligt skulle önska dela med sig av strategiska val och framgångsfaktorer. Då 

Schibsted och Aftonbladet är direkta konkurrenter med Bonnier och Expressen gjordes 

endast ett kontaktförsök med en Schibsted-ägd tidning, Svenska Dagbladet. Den tillfrågade 

tackade då nej. Trots att denna rapports utfrågade Bonnierbolag är fristående från varandra 

kan de bära på ett gemensamt arv och en mentalitet kring marknaden vilken delas av bolag 

inom koncernen. Risken uppstår då att studiens resultat inte uppnår den kvalitativa 

objektivitet vilken man önskar erhålla. Intervjuer med människor inom en annan koncern 

kunde ha gett ett mer nyanserat resultat. 

Intervjuer som fördes över telefon, Skype eller mejl p.g.a. tidsbrist eller långa geografiska 

avstånd riskerar resultera i svar vilka inte är ett resultat av den dynamik som kan uppstå vid 

en personlig kontakt. I de intervjuer som inte utfördes på plats med respondenten mister 

man förmågan att tolka kroppsspråk och andra fysiska uttryck vilka kan ge en ytterligare 

dimension till ett svar. Den intervju vilken fördes via mejlkorrespondens innehåller heller 

ingen fysisk samtalston ur vilken man kan tolka tonfall och röstläge. Svaren i detta fall 

blev även mer kortfattade och koncisa än de verbala intervjuerna vilka ledde till längre och 

mer uttömmande utlägg. För att uppnå ett så optimalt resultat som möjligt bör intervjuerna 

ske på plats med den intervjuade.  

    Den informella strukturen på intervjuplanen bidrog till att de frågor som uppstod vid 

intervjuerna kunde skilja sig åt mellan tillfällena i olika hög grad. Risken med detta är att 

vissa av svaren blir osammanhängande och överflödiga för rapporten. På samma sätt kan 

en informell struktur ge upphov till spontana och intressanta svar vilka emellertid inte 

alltid kan klassa som reliabla då de inte ingår i ett för alla intervjuer generellt svarsmönster. 

    Ännu ett faktum som kan ha vinklat de svar som mottogs är den att 

företagsrepresentanter inte gärna delar med sig av de negativa aspekterna av ett ämne då 

man vill framföra en god bild utåt. 

Vid en undersökning som denna vilken försöker utröna nutida och framtida läsarbehov och 

beteenden kan det vara lämpligt att intervjua både bolag och konsumenterna själva. I denna 

undersökning utfördes dock inga intervjuer eller enkäter med läsare. Anledningen till att 
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ingen kontakt med konsumenter togs är tvådelad. Dels ansågs det inte föreligga tid eller 

resurser att intervjua de båda skikten av marknaden. Den andra orsaken grundar sig i denna 

studies syfte vilken var att få en tolkning av marknaden sett utifrån ett branschperspektiv. 

Det interna branschperspektivet ansågs som mest intressant då jag ville tolka läsartrender 

vilka de tillfrågade bolagen har upplevt och vilka de tror kommer att bestå eller utvecklas. 

Det ansågs inte resursmässigt möjligt eller forskningsmässigt relevant att föra en 

undersökning över läsarkonsumenters behov i surfplattan då en behovsmätning av 

surfplattan som plattform sannolikt är svår att utföra då man i detta fall inte hade en 

grundtjänst i kanalen att utgå ifrån vid intervjun. Att fråga konsumenter efter behov i 

surfplattan utan en referenstjänst skulle sannolikt ge upphov till mycket lösa och abstrakta 

svar. Genom att fråga hur branschmänniskor upplever att marknaden konkret svarar och 

tenderar att utvecklas utifrån vissa perspektiv och tjänster som erbjuds nu och som testats 

ansågs det mer möjligt att erhålla intressanta och till verkligheten mer sanningsenliga svar.  

    När surfplattan lanserades var det inte många som såg ett direkt behov av denna typ av 

enhet. Branschen kom istället att skapa ett behov vilket är sannolikt att ske igen vid 

utvecklingen av nyhetstidningar i surfplattan. En konsuments upplevda behov är inte heller 

alltid i parallellitet till dess egentliga behov. Det är ofta svårt att konkretisera de behov man 

har förrän en given produkt skapar dem åt en. Detta är anledningen till varför ett internt 

branschperspektiv bättre ansågs kunna ge insikt om den branschspecifika utmaningen som 

föreligger i att skapa en framgångsrik produkt utifrån hur kundbehov och trender kan 

komma att utvecklas. 

Det verktyg som låg till grund för analysen av marknaden var Porters fem krafter. 

Anledningen till att denna modell användes som utgångspunkt ligger i modellens 

kvalitativa förmåga att beskriva en marknads struktur ur ett mångfacetterat perspektiv. 

Genom att titta på hur marknaden för digitala nyhetstidningar i Sverige påverkas av olika 

marknadskrafter kan man bygga sig en bättre uppfattning om hur ett företags nuvarande 

position i marknaden påverkar dess ekonomiska vinst samt hur en omställning av 

företagets position och strategi kan förända dess utsatthet och konkurrensmässiga position. 

En analys av marknaden och marknadskrafterna kan skapa en klarare bild av de 

konkurrens- och marknadsmässiga förutsättningar som Expressen står inför. Genom att 

undersöka de påverkande marknadskrafterna kan även de etablerade tidningarna skapa sig 

en uppfattning kring hur marknadskrafterna kan komma att påverka dess situation i 

framtiden (Porter, 2008). Dessa syften korrelerar med studiens syfte vilket var att 

konkretisera Expressens affärsmöjligheter på surfplattan i framtiden inom ramen för de 

marknadstolkningar som erhålls och strategipåverkande marknadskrafter som finns. Att 

tillgodose Expressen med framtida marknadsmässiga förutsättningar i relation till framtida 

kundbehov och trender ansågs vara en viktig utgångspunkt i målet att skapa en grund för 

kommande strategiska beslutstaganden.         
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7 Slutsats 
I konklusionen kommer denna rapport att återknyta till de frågeställningar vilka ligger till 

grund för studiens syfte genom att lyfta fram de slutsatser som undersökningen resulterat i. 

I kapitlets avslutande del tolkas rapportens slutsatser ur ett längre perspektiv vilket syftar 

till att återkopplar till studiens huvudfråga. 

Denna studie har via intervjuer med branschrelaterade konnässörer försökt att definiera de 

förutsättningar som den svenska dagstidningsmarknaden besitter rörande tidningars 

nuvarande och framtida närvaro i surfplattan som mediekanal. Med hjälp av fyra 

delfrågeställningar beträffande tidningarnas marknadsstruktur samt läsarbehov, 

personifierade nyhetsflöden och paketeringsstrategier i surfplattan har studien identifierat 

ett antal slutsatser rörande aktörstrender och läsarbeteenden inom marknaden samt de 

strategier som nyhetstidningarna anammar i syfte att svara dem. Dessa konklusioner 

ansatsar till att orientera de digitala nyhetstidningarna mot en lyckad strategi gällande dess 

förekomst i surfplattan. 

7.1 Till vilken magnitud verkar interna och 

externa krafter på marknaden för svensk 

digital dagspress? 
Den digitala marknaden för nyhetstidningar i Sverige är komplex och tycks bli allt mer 

svårdefinierad allt eftersom de digitala framstegen suddar ut skiljelinjerna mellan marknad 

och substitut. Det finns ingen tydlig definition utav konkurrensbilden mer än att de direkta 

konkurrenterna är andra nyhetsförmedlare i form av tidningar, Tv och radio. Andra 

innehållstunga digitala aktörer utöver nyhetstidningar som riskerar sno uppmärksamhet 

räknas som indirekta konkurrenter och dessa är sociala medier såsom Facebook, Twitter 

och Instagram men även spel och andra applikationer vilka kan brukas för tidsfördrivande 

ändamål. 

Graden av det hot som substitut anses inverka på marknaden för svensk digital dagspress är 

medelhögt. Hotet anses stort p.g.a. lättillgängligheten av tidsfördrivande substitut vilka 

verkar som underhållning samt de låga finansiella byteskostnaderna för kunden. 

Tidningarnas starka varumärken, konsumenters nyhetsbehov samt de sociala mediernas 

neutraliserande effekt som trafikdrivare minskar emellertid den kraft som hotet utgör. 

    Hotet för nyetableringar inom marknaden anses som medelhögt vilket motiveras genom 

stora omställningskrav i en föränderlig marknad, behovet av journalistisk kompetens och 

närvaron av redan befintligt starka renomméen vilka har ett starkt förtroende hos läsarna. 

De tekniskt låga inträdesbarriärerna, de förenklade publiceringsmöjligheterna och fördelen 
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av att inte vara tyngd av ett mångårigt journalistiskt arv, vilket anses försvåra framgång i 

den digitala miljön för traditionella nyhetstidningar, förenklar dock nyetableringars 

möjligheter inom marknaden. 

    Även kunders förhandlingsstyrka anses vara medelhög vilket baseras på läsarnas 

flyktiga beteende, lättillgängligheten av andra nyhetstjänster, marknadens odifferentierade 

utbud samt annonsörers stora utbud av valmöjligheter vid annonsering. Kunders 

förhandlingsstyrka minskar dock sett till kundgruppens vida storlek relativt till den 

begränsade marknaden. Den kollektiva köpmakten fördelas mindre på varje individ vilket i 

kombination med en stor läsarlojalitet till resultat av starka varumärken minskar dess 

förhandlingsstyrka. 

    Till resultat av senaste tidens nedskärningar inom tidningsbranschen samt det höga 

utbudet av innehållsmakare i förhållande till marknaden är leverantörers 

förhandlingsstyrka medellåg. 

    Den interna konkurrensen inom marknaden är hög där lättillgängligheten av indirekta 

konkurrenter och substitut är en bidragande orsak. Sett till den specifika 

kvällstidningsmarknaden med Expressen och Aftonbladet som huvudaktörer tätnar 

konkurrensen än mer. Det odifferentierade innehållet mellan de två tidningarna och de låga 

byteskostnaderna för kunderna framför krav på stora ansträngningar från tidningarna i 

syfte att hänga med i marknadsutvecklingen och förbli konkurrenskraftiga. Den växande 

digitala nyhetsmarknaden lockar även potentiella nyetableringar vilka önskar ta del av 

marknaden och dess intäkter vilket höjer konkurrensen ytterligare. 

7.2 Vilka framtida läsarbehov och 

konsumentbeteenden kan man urskilja vad 

beträffar att ta del av nyheter på surfplatta? 
De tydligast utmärkande läsarbehoven och konsumenttrenderna vilka studien kan redogöra 

för utifrån presenterade resultat är en ökad tillväxt av läsartrafik i surfplattan samt ett ökat 

utbud av kortfattade nyheter. Den ökade läsartrafiken genom surfplattan är mycket 

sannolik att öka och så även läsarnas behov av allt mer sammanfattande nyheter vilket går i 

parallellitet med hur surfplattan som enhet används för snabba uppdateringar vid 

nyhetsläsning. Ytterligare två beteenden samt behov vilka har observerats och spås 

fortsätta är surfplattekonsumenters allt mer flyktiga beteende och den ökade konsumtionen 

av rörlig bild. Läsarnas korta koncentrationsnivå spås till stor del bero på ökad konkurrens. 

Det observerat ökade utbudet av rörlig bild och Webb-TV kommer att fortsätta enligt de 

responderande. 
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7.3 Till hur stor grad kommer läsare att vilja 

personifiera sitt nyhetsflöde i surfplattan i 

framtiden samt enligt vilka förutsättningar?  
Behovet av personifierade nyheter anses i framtiden vara generellt högt p.g.a. det ökade 

nyhetsutbudet men anspråken kommer att te sig annorlunda beroende på läsarens 

individuella preferenser. En stor svårighet för nyhetstidningar kommer att vara att erbjuda 

olika grader av personifiering i syfte att tillfredsställa alla de spektrum av personifiering 

som olika läsare önskar ta del av. Att lyfta upp och erbjuda nyheter enligt ett 

rekommendationssystem, baserat på en läsares konsumtionsmönster, lyfter det aktiva 

filtreringsarbetet från läsaren till det bakomliggande systemet. Denna metod anses vara i 

högsta grad relevant och en bra början i en nyhetstidnings arbete med personifiering. En 

personifieringstjänst bör implementeras stegvis i syfte att studera hur olika segment av 

kunder reagerar på en viss typ av förändring. Behovet av personifierade nyhetsflöden är 

generellt lika stort över alla kanaler men behovet kan komma att bli starkare i surfplatta 

och mobil. Detta då bärbara enheter tenderar att upplevas som mer personliga vilket går 

hand i hand med det personifierade nyhetssyftet.  

7.4 Hur bör nyhetstidningar paketera sitt 

innehåll i framtiden sett till upplevelse och 

funktion för att ge den bästa 

läsarupplevelsen? 
Nyhetstidningar bör paketera sitt innehåll enligt en plattformsneutral strategi där 

upplevelsen i surfplattan ska förefalla så sömlös och snarlik den upplevelse som erbjuds i 

övriga kanaler. Genom att erbjuda en så kanaloberoende upplevelse som möjligt med 

anpassning till var typ av enhet skapar man en enhetlig produkt över alla plattformar vilket 

inte riskerar att förvirra läsaren. Innehållets utformning och presentation bör anpassas till 

surfplattans specifika egenskaper i syfte att skapa en bättre och mer användarvänlig 

upplevelse. 

    Det finna inga tydliga svar på hur en nyhetstjänst ska konstrueras i termer av funktion 

och presentation. Det anses emellertid lämpligt att utnyttja surfplattans plattformspecifika 

egenskaper vid utformning av attraktiva innehållsflöden. Att ta del av nyhetsinnehåll enligt 

surfplattans karakteristiska svep-rörelser och handgrepp anses som en nödvändighet i 

framtiden.  

    En nyhetstjänst ska paketeras i syfte att vara så enkel och lättillgänglig som möjligt. 

Eventuellt köp av en digital tidningsprodukt kan i högre grad handla om sådana faktorer 

snarare är den konkreta designupplevelsen. 
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7.5 Perspektiv och förutsättningar 
Det är tydligt att tidningarna traditionellt sett har besuttit en övertro till surfplattan som 

kompensations-medie till de fallande upplagorna. Likt smartphonen är surfplattans roll och 

genomförande svår att förutspå utöver det faktum att de säkerligen kommer att öka. Flera 

deltagare nämner att över hälften av sidvisningarna på dess digitala sajter kommer att 

drivas från bärbara enheter i framtiden. Vilket föregående litteraturstudie visade upplever 

nyhetsläsare på surfplattan det som en större och bättre upplevelse på denna enhet i 

jämförelse med på dator. Detta talar för en potentiell ökad framtida utfasning av datorn 

som kanal för nyheter förutsatt att det surfplatteökande konsumentbehovet följs och 

återstår. 

    Hur surfplattan som ett mellanting av smartphone och dator kommer att bestå är även 

det av osäkerhet. Flera deltagare tror att gränsdragningen mellan de bärbara enheterna 

kommer att bli allt mer otydlig vilket även går i korrelation med den mediekonvergens som 

vi via litteraturstudien har sett accelerera de senaste decennierna. Genom att enligt goda 

metoder och erbjudanden närvara i surfplattan kan man som tidning täcka upp för ett 

växande affärsområde och överföra dagstidningarnas traditionellt starka ställning genom 

historien in i det digitala rummet.  

    För Expressens del finns det sannolikt mycket att hämta i en funktionell och 

upplevelserik närvaro i surfplattan. Studier visar bl.a. att Expressen har mindre 

sidvisningar och en mindre totalt spenderad tid på sajten än vad Aftonbladet för närvarande 

har. En surfplattetjänst som utvecklas utefter de rekommendationer och råd vilka har 

presenterats och diskuterats i denna rapport kan förhoppningsvis öka läsarupplevelsen och 

därmed även antalet sidvisningar och totalt spenderad tid på sajten. En differentierad 

produkt och upplevelse likt denna skulle även kunna öka antalet lojala läsare som enbart 

läser Expressen som kvällstidning vilka för närvarande är mindre än motsvarande siffra för 

Aftonbladet. 

Samtliga respondenter förutspår en tillväxt av läsartrafik i surfplattan som kanal vilket 

vittnar om att det sannolikt finns mycket att tjäna på att kunna erbjuda en användarvänlig 

och lättillgänglig upplevelse i den. Att förutspå ett framgångsrikt koncept i en till graden 

högt föränderlig marknad är emellertid svårt även om några av de rekommendationer och 

råd vilka har presenterats i denna studie förhoppningsvis kan funktionera som måttstock. 

Förutsättningarna för svensk digital dagspress och dess framtid i surfplattan är i mångt och 

mycket lik den framtid som man står inför digitalt i stort. En ökande men fortsatt låg 

betalningsvilja samt ett föränderligt konsumentbehov påverkar utvecklingen i samtliga 

kanaler man erbjuder sitt innehåll i. Eventuella betalmetoder skulle sannolikt baseras på 

typ av innehåll eller funktion och inte på typ av kanal. Medan nyhetstidningar kämpar för 

att fortsatt förhålla sig konkurrenskraftiga erbjuder surfplattan en möjlighet till ökad 

läsartrafik och potentiellt ökade möjligheter till lojalitet och betalningsvilja. Sett till 

tidigare studier, vilka bl.a. visar att nyhetskonsumenter på surfplattan uppdaterar sig mer 

frekvent än övriga enhetsspecifika grupper, finns det även goda skäl att tro att surfplattan 

lämpar sig som nyhetskanal. Många såg inget direkt behov av surfplattan vid dess 
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lansering. Innehållsmakare kom däremot att skapa ett behov vilket konsumenter inte visste 

om att de besatt. På samma sätt kan nyhetstidningarna ta kontroll över 

konsumentmarknaden genom att utveckla en produkt vilken skapar en framtida standard. 

De svårtolkade och ofta föränderliga konsumentbehoven är svåra att förhålla sig till vilket 

både hämmar och skapar möjligheter vid utvecklingen av en plattformsanpassad produkt.  

    Följdfrågorna man ställer sig är huruvida surfplattan som enhet kan driva ytterligare 

intäkter än annonsbaserade sådana samt hur mycket kapital man törs investera i den sett 

utifrån surfplattans framtida aktualitet. Dessa kan vara några av de mest avgörande 

framtidsfrågorna för surfplattans framtida roll inför nyhetstidningar.   

7.6 Vidare forskning 
Denna studie har försökt att utreda bredare och generella trender och tolkningar 

beträffande vissa marknadsspecifika aspekter kring nyhetstidningar och surfplattan som 

kanal. Genom att undersöka någon av dessa aspekter på ett djupare plan skulle en högre 

kunskap kunna erhållas. Vidare forskning om de olika paketeringsmöjligheter en tidning 

står inför vid framtida utveckling vore av intresse och relevans att titta närmare på. De 

fallande upplagorna till fördel för den digitala verksamheten ställer högre krav på hur man 

ska kunna inbegripa den fysiska upplagan i eventuella paketeringserbjudanden där den 

digitala produkten i surfplattan ingår. Genom att undersöka hur ett sådant erbjudande ska 

paketeras kan man potentiellt förlänga den fysiska tidningens livslängd samtidigt som man 

lockar läsare till digitala köp.  

    För Expressens vägar vore det även lämpligt att föra noggrannare fallstudier på den 

nyutvecklade surfplatteanpassade sajten i syfte att iterera fram en bättre produkt. 

    Personifiering är enligt de svarande en framtidstrend vilken av tidningarna bör bejakas. 

Det vore därför intressant att undersöka närmare vilka olika beståndsdelar och funktioner 

en personaliseringstjänst enligt läsare bör innehålla.  
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Bilaga I – Intervjuer 
Nedan följer den intervjuplan vilken låg till grund för samtliga intervjuer. Då intervjuerna 

var av semi-strukturerad karaktär uppstod periodvis följdfrågor vilka inte finns med i 

intervjuplanen. Ur samma princip ställdes inte alla nedanstående frågor till samtliga 

intervjuande p.g.a. tidsbrist. 

Intervjurepresentanter 
Annica Carlsson, 3 juli 2014 

Traffic-chef, AB Kvällstidningen Expressen, Stockholm 

Fredrik Strömberg, 8 juli 2014 

F.d. Creative Director, Bonnier Tidskrifter, Stockholm 

Dilem Guler, 3 juli 2014 

Affärschef webb, AB Kvällstidningen Expressen, Stockholm 

Pontus Jeppsson, 8 juli 2014 

Affärsutvecklare, Sydsvenska Dagbladet, Malmö. Tidigare mobilchef, IDG   

Jonas Olofsson, 4 juli, 2014 

Koncept- och strategichef, Adlibris Mondo, Stockholm 

Timo Ketonen, 4 juli, 2014 

Medieforskare och Service Business Designer, PALMU, Evolution Oy, Helsingfors  

Thomas Baekdal, 8 augusti, 2014 

Medie- och tidningsanalytiker, Baekdal.com, Vejle Danmark 

Andreas Wiss, 15 juli 2014 

Digital strategist och f.d. Produktägare för Second Screen-applikationer, Tv4, Stockholm 

Gabriel Ashman, 1 juli 2014 

Digital annonseringschef, Tv4, Stockholm 

Charlotte Svensson, 25 juli 2014 

Digital utvecklingschef, Dagens Nyheter och CIO (Strategisk IT-chef), Bonnier News 

Intervjuupplägg 

 Introduktion 

 Marknadssituation 

 Paketering 

 Läsartrender 

 Avslutningsfrågor 
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Intervjuplan 
Den intervjuplan som låg till grund för intervjuerna presenteras nedan. 

Introduktion 

Beskriv din nuvarande roll och företagets verksamhet. 

Beskriv din bakgrund inom arbetet med surfplattor och hur ni arbetar med den kanalen nu. 

Marknadssituation 

Marknadsdefinition 

Hur skulle ni definiera marknaden för nyhetstidningars närvaro i surfplattan och i bärbara 

enheter?  

Vilka är de direkta och indirekta konkurrenterna? 

Porters fem krafter 

Hur stort är hotet från substitut, d.v.s. aktörer utanför tidningsmarknaden som ändå 

indirekt konkurrerar med olika typer av tidsfördriv och underhållning, såsom Facebook, 

spel, Youtube etc.? 

Hur svårt är det att etablera sig som digital nyhetstidning i Sverige?  

Hur svårt är det att vara en lyckad nyhets/innehålls-förmedlare i surfplattan? Vad krävs 

för att vara konkurrenskraftig?  

Hur stort är hotet för nya konkurrenter inom marknaden? 

Hot stort är hotet från de indirekta konkurrenterna vi nyss talade om (substituten)? 

Hur stor är leverantörers förhandlingsstyrka? 

Hur stark är kunders förhandlingsstyrka? 

Vilka krafter driver utvecklingen inom den digitala marknad som vi just diskuterat och 

dess närvaro i surfplattan?  Varför? 

Hur tror du att dessa krafter kan komma att förändras i framtiden för diskuterad marknads 

närvaro i surfplattan? 

Paketering 

Till vilken grad tror ni att läsare kommer att vilja personifiera sitt nyhetsflöde i 

surfplattan? 
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Hur stor potential ser ni i tredjeparts-lösningar såsom Flipboard och tidningskiosker av 

olika slag? 

Hur tror ni att man kommer att vilja ta del av nyheter och annat flödesbaserat innehåll på 

surfplattan? Tror du att det finns trender i att folk vill ta del av nyhetsbaserat material 

enligt vissa metoder som är vanliga nu, T.ex. Swipe-baserat, Flipboard etc.? 

Vad består en bra grafisk läsarupplevelse utav när det kommer till att bläddra och ta del 

av nyhetsmaterial/flödesbaserat content i surfplattan?  

Hur använder ni plattans specifika egenskaper för att erbjuda ert innehåll på surfplattan? 

Strategi 

Hur ser er nuvarande strategi ut för paketering av digitalt innehåll/nyheter på surfplattan? 

Vilka ser du som de största nödvändiga förändringarna i företags strategitänk angående 

att erbjuda sitt innehåll på plattan? 

Läsartrender 

Trender 

Vilka trender har ni märkt angående hur läsare vill ta del av ert innehåll på surfplattan?  

Hur tror ni att läsarbeteendet på just surfplattan kan komma att utvecklas? 

Vilka kommer att bli de viktigaste läsarbehoven att tillfredsställa angående läsning på 

surfplattan? 

Finns det några faktorer eller aspekter som du anser att tidningar har överskattat när det 

kommer till surfplattenärvaro? Aspekter som inte har den genomslagskraft som man 

generellt verkar tro att de ska ha. 

Avslutningsfrågor 

Vilka kommer att bli de största utmaningarna i framtiden angående att möta läsarnas 

behov av att ta del av nyheter på surfplattan? 

Vad för utmaningar och möjligheter delar framtiden för alla innehållsbaserade bolag i 

surfplattan? 

Vilka andra faktorer kan komma att bli viktiga att uppmärksamma vid framtida 

vidareutveckling av hur man erbjuder sitt innehåll på surfplattan, t.ex. redaktionella, 

systemmässiga, tekniska trender etc.? 
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Jag läste senast idag i dagens media att digitala skärmar är underlägsna printprodukter i 

genomslagskraft och engagemang. Har surfplattan en reell framtid, kan den rädda 

tidningarna och andra content-bolag som söker intäkter?  

Hur tror ni att marknaden för nyhetsförmedling i surfplattan kommer att ha utvecklats om 

fem år?  

Vart förväntar ni befinna er i sättet man erbjuder sitta innehåll på surfplattan om fem år? 

Nedan följer den graderingstabell vilken de intervjuade ombads fylla i: 

Graderingsfrågor: Till hur stor grad påverkar 

krafterna marknaden? 

1: Mycket lågt    7: Mycket högt 

  

Hotet för substitut 
 

Hotet för nya aktörer  

Kunders förhandlingsstyrka  

Leverantörers förhandlingsstyrka 
 

Graden av konkurrens inuti 

marknaden 
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Bilaga II – Fullständig 

graderingstabell 
Nedan följer den fullständiga resultattabell som innehåller de intervjuades svar på frågan 

om hur starkt de anser att varje marknadskraft verkar på marknaden för svenska digital 

dagspress. Thomas Baekdal avstod från att svara p.g.a. komplexiteten i frågan.  

 

 
Annica 

Carlsson 

Gabriel 

Ashman 

Fredrik 

Strömberg 

Jonas 

Olofsson 

Timo 

Ketonen 

Dilem 

Guler 

Pontus 

Jeppsson 

Charlotte 

Svensson 

Andreas 

Wiss 

Thomas 

Baekdal 

Substitut 2 5 7 5 3 5 7 6 4 Ej svar 

Nya 
aktörer 

6 3 4 6 6 3 3 4 6 Ej svar 

Kunder 5 6 5 2 6 6 6 3 5 Ej svar 

Leverantör

er 
1 2 5 5 4 6 3,5 2 4 Ej svar 

Intern 

konkurrens 
5 4,5 7 6 6 5 7 7 6 Ej svar 
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