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Abstract 
The research in question examines whether a newspaper benefits from its activity on the 

Internet and if so - how. Today, the morning press is relatively stable, but tendencies show 

that there’s a decrease amongst regular readers. The extension of this may jeopardize the 

position of the morning newspapers in the market and several newspapers choose to publish 

their content on the Internet. An Internet activity is foremost about keeping the position in the 

market, not to make an economical profit, and to compete at the same terms with free 

newspapers and news sites. Later, advertisers have drawn their attention to the Internet which 

means that the conditions of financing a webpage are improving.  

 

As a part of the paper, we have been commissioned by the editor in chief at the Nya 

Wermlands-Tidningen, Staffan Ander, to investigate how their website currently is presented, 

what the users think of the website and what the future possibilities are for the website. The 

results are based on a questionnaire that 345 subscribers participated in. Thus isn’t the results 

representative for the whole readership of the Nya Wermlands-Tidningen. There are 

tendencies that articulate that there is a vague interest in the website in its current form. This 

is derived from the subscribers’ opinion that the website is superfluous in its current state and 

that the website is poorly marketed, which could explain the lack of interest.     

 

The conclusions are that the Nya-Wermlands-Tidningen at the moment is unthreatened as the 

leading newspaper in the county, but it’s a good investment in the long-term to further 

develop the website partly to get hold of the younger generation of readers who doesn’t have 

a strong tradition of reading newspapers. Furthermore, the website is in need of a more active 

marketing.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Sammanfattning 
I det föreliggande forskningsarbetet undersöks huruvida en tidning gagnas av sin verksamhet 

på Internet och i så fall på vilket sätt. Morgonpress är i dagsläget relativt stabil, men tendenser 

visar dock en nedgång av regelbundna läsare. I förlängningen kan detta äventyra 

morgontidningens ställning på marknaden och allt fler tidningar väljer att publicera på 

Internet. Främst handlar en Internetsatsning inte om att göra ekonomisk vinst, utan att behålla 

sin ställning på marknaden och konkurrera på lika villkor med både gratistidningar och 

nyhetssidor på Internet. På senare tid har även annonsörer riktat mer uppmärksamhet på 

Internet, vilket betyder att förutsättningarna för att finansiera en hemsida kommer att 

förbättras.  

 

Som en del av uppsatsarbetet har vi på uppdrag av Staffan Ander, chefredaktör för Nya 

Wermlands-Tidningen, undersökt hur Nya Wermlands-Tidningens hemsida ser ut idag, vad 

användarna tycker om den, samt hemsidans framtida möjligheter. Forskningsresultaten stödjer 

sig på en enkätundersökning som genomfördes av 345 prenumeranter. Således gör inte 

uppsatsens resultat anspråk på att vara representativt för hela Nya Wermlands-Tidningens 

läsekrets. Dock går det att skönja vissa tendenser som pekar på att det finns ett stort ointresse 

för hemsidan som dels beror på att den i sin nuvarande form betraktas som överflödig av 

prenumeranterna, och dels att hemsidan är undermåligt marknadsförd.  

 

Slutsatserna som kan dras är att Nya Wermlands-Tidningens ställning som länets ledande 

morgontidning idag är ohotad, men på ett långsiktigt plan är det en god investering att 

utveckla hemsidan för att fånga in de yngre läsare som inte har lika stark tradition av 

tidningsläsandet. Dessutom behövs en mer aktiv marknadsföring av hemsidan. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det svenska folket är ett av världens mest tidningsläsande folk. Särskilt morgonpress och 

främst de lokala morgontidningarna har en stark ställning på marknaden. Tendensen visar 

dock en nedgång av regelbundna läsare med cirka en procentenhet per år sedan 2001. Detta 

kan tyckas marginellt, men om nedgången fortsätter i samma takt kan även morgontidningens 

ställning hotas.1 För att bespara koncernen stora kostnader har Nya Wermlands-Tidningen 

brukat strategin att avvakta med Internetpublicering så länge det inte finns några möjligheter 

att få denna Internetsatsning att bära sina egna kostnader. Staffan Ander, chefredaktör på Nya 

Wermlands-Tidningen, anser att tidningen är stabil på marknaden, men tror även att Internet 

är en betydande kanal inför framtiden.2 I årsredovisningen för 2004 inleds rapporten med ett 

citat från Pressens Tidning om de varningssignaler som finns:  

 

Den prenumererade morgonpressens ställning blir inte starkare. Den 

långsiktiga trenden med minskade upplagor, svajiga räckvidder och tappade 

marknadsandelar på annonsmarknaden är tydlig.3 

 

Som en del av uppsatsarbetet fick vi i uppdrag av Staffan Ander att utvärdera hur läsarna ser 

på Nya Wermlands-Tidningens hemsida och undersöka dess framtida möjligheter. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med forskningsarbetet är att undersöka den tryckta pressens framtid i ett samhälle där 

Internet som digitalt medium växer sig allt starkare.  

 

Frågeställningen blir därmed:  

Hur ser utsikterna  ut för dagspressens verksamhet på Internet? 

 

Fokus har lagts på användarnas intresse och behov och Nya Wermlands-Tidningen har 

använts som ett konkret exempel. Dels för att det fanns en önskan hos Staffan Ander att 

undersöka framtida möjligheter, men främst för att tidningen är en av få tidningar som inte 

lagt så stora resurser på en hemsida.  
                                                 
1 Andersson, Ulrika ”Mot nya läsvanor?” i Lyckan kommer, lyckan går. s 297ff 
2 Intervju Staffan Ander, se bilaga 1 
3 Nya Wermlands-Tidningen. ”Årsredovisning för 2004” s. 3. www.nwt.se.  
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1.3 Tidigare forskning 

År 1998 genomfördes en läsvärdesundersökning av Nya Wermlands-Tidningen av Jesper 

Falkheimer vid dåvarande Högskolan i Karlstad. Författaren hade genom 

enkätundersökningar, fokusgrupper samt telefonintervjuer försökt att kartlägga läsningen av 

tidningen.4  Undersökningen visade att de ekonomiska faktorerna hade ökat sin betydelse 

beträffande valet att prenumerera eller inte. Främst ansåg respondenterna att priset på 

tidningen var för högt, men en annan bidragande orsak var även privatekonomin5. Ju äldre 

prenumeranterna var desto mer positiva blev de till Nya Wermlands-Tidningen medan 

ungdomsgruppen var betydligt svårare att nå. En fjärdedel av prenumeranterna hade funderat 

på att avsluta sin prenumeration det senaste året, i huvudsak på grund av de ekonomiska 

faktorerna, men även för att de hade tillgång till tidningen på arbetsplatsen eller att de valde 

andra lokala etermedier. 16 procent av de tillfrågade ville ha tillgång till tidningen i olika 

former på Internet och det var de yngre som var mest positiva till detta. Även i 

fokusgrupperna med högskolestudenter och gymnasieungdomar framkom det önskningar om 

en nätversion av tidningen.6   

 

Michael Karlsson har i sin avhandling Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala 

mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter från 2006 undersökt hur fyra av de största 

nättidningarna - aftonbladet.se, expressen.se, dn.se och svd.se - har använt sig av Internets 

möjligheter. Karlsson har inriktat sin studie på hur hemsidorna utnyttjat möjligheten till 

interaktivitet, konvergens (det kombinerade användandet av text, ljud och bild) och ständig 

uppdatering av innehållet. Internet innebär att andra former av kommunikation än traditionell 

överföring från producenthåll möjliggörs och det poängteras ofta att digitala medier öppnar 

upp för offentliga samtal med högt demokrativärde. Emellertid finner Karlsson att 

interaktiviteten i nyhetssammanhang nästan uteslutande består av hyperlänkar och 

möjligheten att e-posta artikelförfattaren, vilka i regel är frånvarande i det offentliga samtalet. 

Även konvergensen i nyhetsrapporteringen är undermålig. Aftonbladet är den nätpublikation 

som uppvisar flest konvergerande inslag även fast det bara rör sig om fem procent av det 

totala antalet nyheter. Karlsson menar därmed att innehållet fortfarande till stor del är 

textbaserat och att kommunikationsmönstret uppvisar en tydlig envägskommunikation, där 

                                                 
4 Falkheimer, Jesper I övrigt älskar jag NWT högt och rent! – Nya Wermlandstidningens läsarmarknad 1998. s 1 
5 Ibid. s 17 
6 Ibid. s 38f 
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information överförs från producent till mottagare. Tempot på nyhetsrapporteringen är hög 

och Karlsson har funnit åtta utmärkande drag för nyheter på Internet: 

1. De uppdateras ofta. 

2. De uppdateras utan att det talas om.  

3. Upphovsmannen/kvinnan byts ut. 

4. Källor kommer och går. 

5. Betydelseändringar/förskjutningar sker. 

6. Nyheter försvinner eller placeras svåråtkomligt.  

7. Bilder och grafik läggs till/byts ut/tas bort.  

8. Information som utlovas kommer ej.7 

 

I och med att nyheter på Internet saknar beständig form upplevs de mer som en process än 

som en färdig produkt. Det höga tempot ökar risken för felaktigheter och trovärdigheten för 

det journalistiska arbetet står i direkt relation till korrektheten i rapporteringen. Michael 

Karlsson menar att det som nu pågår eventuellt kan leda fram till en omdefiniering av vad 

journalistik faktiskt är.8  

 

1.4 Aktuell debatt 

För att behålla sina läsare satsar många tidningar på att utveckla en nätprodukt där läsarna kan 

ta del av nyheter samt köpa olika tjänster.9 Problemet är hur en webbsida skall kunna bli 

ekonomiskt lönsam. Det råder en gratiskultur på Internet som gör att dess främsta funktion är 

som medium för reklam och försäljning. Mer forskning behövs kring hur reklaminvesterare 

ser på Internet, hur Internet som medium skiljer sig från andra medier, varför variationerna 

vid hög- och lågkonjunktur varierar mer för Internet än andra medier, hur ekonomin i 

nätpubliceringar i relation till medieföretaget som helhet ser ut, hur Internet upplevs av 

konsumenterna, med mera. Dessa kunskaper skulle kunna ge en bättre bild av hur ekonomisk 

vinst kan uppnås vid publicering på Internet. 10  Det saknas även forskning kring hur 

elektroniska medier kan komplettera eller konkurrera med de traditionella medierna. 

                                                 
7 Karlsson, Michael. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
nyhetssajter. s 215ff 
8 Ibid. s 222 
9 Hedman, Love. Alström, Börje. Enlund, Nils. Hvitfelt, Håkan. Nygren, Gunnar. ”Medieutveckling”.  Nordicom 
Information, nummer 4 år 2005 s. 30 
10 Ibid. s. 35 
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Dessutom behövs undersökningar om hur viktig interaktiviteten är för användarna och i så fall 

på vilka områden och vid vilka tillfällen.11 

 

Staffan Ander lyfter fram problemet med att journalister som skriver en text till tidningen 

skall ha extra betalt om denna text publiceras i ännu ett sammanhang, exempelvis på en 

webbplats. Detta medför att det måste finnas en ekonomisk vinst vid publicering på Internet 

för att täcka tidningarnas omkostnader.12  

 

1.5 Begrepp och definitioner 

I forskningsarbetet kommer hemsida, webbplats, webbsida användas som synonymer för en 

plats eller sida som privatpersoner eller företag har på Internet. Internet kommer att stavas 

med stort ”I” även fast det idag går att stava ordet med en liten begynnelsebokstav. Det 

vardagliga uttrycket nätet kommer dock inte användas för att beteckna själva Internet, utan 

istället för att definiera en aktivitet på Internet såsom nätupplaga, nätpublikation eller 

nätjournalistik. Med dagspress avses både morgonpress (såsom Dagens Nyheter och Nya 

Wermlands-Tidningen) och kvällspress (Aftonbladet och Expressen).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ibid. s 38 
12 Intervju Staffan Ander, se bilaga 1 
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2. Material och Metod 
 

I det föreliggande forskningsprojektet har datainsamlingen huvudsakligen bestått av en 

surveyundersökning bland slumpmässigt utvalda prenumeranter på Nya Wermlands-

Tidningen. Resultatet från undersökningen har sedan behandlats och sammanställts i 

statistikprogrammet SPSS. Under projektets gång har vi även haft regelbunden kontakt med 

Staffan Ander, chefredaktör på Nya Wermlands-Tidningen. 

 

2.1 Population och urval 

Populationen för forskningsarbetet är alla läsare av Nya Wermlands-Tidningen i alla åldrar. 

Urvalsramen består av prenumerationshushåll och utifrån denna ram har 1000 adressater valts 

ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Att urvalet endast består av prenumerationshushåll 

har att göra med vissa tekniska begränsningar hos Nya Wermlands-Tidningen, antalet enkäter 

och enkätens utformning. Dock utgör lösnummerförsäljningen en så pass liten del av den 

totala upplagan att vi anser det vara ett försumbart bortfall som inte påverkar 

forskningsarbetet i någon högre utsträckning. Att populationen ändå utgörs av alla läsare av 

Nya Wermlands-Tidningen har att göra med att vi trots urvalsram fortfarande vill skönja 

tendenser bland alla läsare, inte uteslutande prenumeranter. Denna ansats har stötts genom att 

vi klargjort i enkäten att vem som helst i hushållet får svara på den.  

 

Från början var det tänkt att enkäten skulle skickas ut genom ett bundet slumpmässigt urval, 

det vill säga att en enkät skulle placeras som ett instick i var n:te tidningen medan tidningen 

gick i tryck. Således skulle enkäten ha nåtts av både prenumeranter och lösnummerköpare 

runtom i landet. Emellertid framstod detta efter hand som omöjligt på grund av att tidningens 

tryckpressar inte rent maskinellt tillåter att ett instick i var n:te tidningen görs. När Nya 

Wermlands-Tidningen gör reklamutskick går det ut i alla tidningsexemplar. Ett bundet 

slumpmässigt urval var därför inte möjligt i teknisk mening. Alternativet hade varit att sköta 

detta manuellt genom att stanna pressarna och placera enkäterna i exempelvis första 

tredjedelen av tryckningen. Detta hade i sin tur medfört en undermålig spridning då risken var 

överhängande att denna första tredjedel kördes ut till ett eller blott ett fåtal ställen. Själva 

utformningen av enkäten omöjliggjorde även ett bundet slumpmässigt urval då ovanstående 

instick förutsatte att enkäten endast bestod av en sida. Frågeformuläret var i A4-format och 

utgjordes av en sida med ett kort introduktionsbrev och tre sidor med frågor. Med allt detta 
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som bakgrund bestämdes det att enkäterna istället skulle gå ut med adresserade brev till 1000 

slumpmässigt utvalda prenumeranter. Urvalet skedde med ett av Nya Wermlands-Tidningen 

tillhandahållit slumpvalsprogram över förteckningen av tidningens alla prenumeranter, 

därmed är urvalet obundet och slumpmässigt.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

2.2.1 Intervju med Staffan Ander 

En faktor att ta ställning till vid intervjuer är i vilken grad frågornas innehåll och 

ordningsföljd skall vara bestämda på förhand. Detta tar sig i uttryck i antingen en 

ostrukturerad, semistrukturerad eller en strukturerad intervjuform. Vid intervjun13 med Staffan 

Ander föll valet på en ostrukturerad intervjuform, eller ett informellt samtal, där temat och 

frågorna inte var definierade i någon högre utsträckning. Detta för att få en överblick i 

informantens begreppsapparat, kunskapsmodell och begreppsanvändning.14 Dokumentationen 

skedde med hjälp av anteckningsblock.  

 

2.2.2 Enkäter 

Enkäterna skickades ut tisdagen den 2:e maj och tidsfristen för enkätsvaren gick ut den 9:e 

maj. I regel för postenkäter med sig en låg svarsprocent, ofta långt under 50 procent. Denna 

siffra kan dock förbättras genom att skicka ut påminnelser och att utlova en belöning till de 

som svarar15. Den disponerade tiden till forskningsarbetet gjorde dock att vi höll en kort 

svarstid för respondenterna, istället för att skicka ut påminnelser. Emellertid föll valet på att 

belöna de svarande med en trisslott för att öka svarsfrekvensen.  

 

2.2.2.1 Fördelar med enkäter 

En kvantitativ studie är ett utmärkt val eftersom forskningsarbetet vill ange frekvenser och 

undersöka hur många av respondenterna som tycker på det ena eller andra sättet16. Den stora 

behållningen med en enkätundersökning är även möjligheten att nå ut till många respondenter. 

                                                 
13 Vi har diskuterat med Staffan Ander vid ett flertal tillfällen under projektets gång, men har i vårt tycke endast 
utfört en intervju, nämligen den ovan nämnda. Vid de andra tillfällena har vi haft både telefonsamtal och 
personliga möten med Ander där vi dryftat om projektets fortskridande, men som knappast faller under kategorin 
”Intervju”.  
14 Östbye, Knapskog, Helland, Larsen. Metodbok för medievetenskap. s 102f 
15 Ibid. s 134 
16 Trost, Jan. Enkätboken. s 22 
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Dessutom är det insamlade datamaterialet enkelt att behandla statistiskt och anses ha god 

reliabilitet. 

 

2.2.2.2 Problem med enkäter 

Det finns en rad problem som bör beaktas vid bedömningen av resultaten från en 

surveyundersökning. Då flertalet av enkätens frågor behandlar attityder hos respondenterna är 

det viktigt att framhålla vet ej som ett fullt godtagbart alternativ. Således tvingas inte 

människor utan ståndpunkt att ta ställning. Men denna legitimering kan dock ses som ett 

enkelt alternativ att välja, även bland de respondenter som faktiskt har en åsikt. Tre andra 

fenomen som kan ställa till problem för analysen är vad som kallas för jaeffekten, medelsvar 

och socialt accepterade svar. Jaeffekten är ett systematiskt drag som innebär att människor 

som är osäkra på vad de skall svara, i regel väljer ett positivt eller samtyckande alternativ. 

Medelsvar innebär att vissa människor dras till den neutrala mittpunkten i en fråga, framför att 

välja något av de två andra redovisade alternativen. Slutligen kan socialt accepterade svar 

innebära problem. Med detta menas att de flesta människor har en tendens att vilja ge en 

sympatisk bild av sig själva. Därmed svarar de moraliskt eller politiskt korrekt.17  

 

Vid utformningen av enkätens frågor har vet ej-alternativen strukits just för att få osäkra 

människor att ta ställning, vilket vi anser ger ett mer väsentligt datamaterial än om detta 

svarsalternativ varit med. Problemet med socialt accepterade svar anses vara mycket låg då 

själva enkätsvaren inte kan kopplas till någon av respondenterna. Ett annat problem med 

enkäter är just belöningssystemet. Vissa av respondenterna har säkerligen svarat blott för att 

få en trisslott och detta kan naturligtvis påverka undersökningens reliabilitet. 18  Andra 

nackdelar som kvantitativa studier för med sig är dels att svaren inte går inpå djupet, vilket 

skulle ha uppnåtts bättre med kvalitativa intervjuer. En mer djupgående studie baserad på 

intervjuer hade varit en möjlig ingång då forskningsarbetet delvis vill undersöka attityder och 

beteenden hos respondenterna.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Östbye, Knapskog, Helland, Larsen. Metodbok för medievetenskap. s 146 
18 Trost, Jan. Enkätboken. s 102f 
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2.2.3 Generaliserbarhet 

 

Generalisering innebär att vi drar slutsatser från något vi vet till något vi inte vet19 

 

Med generalisering menas att objekt såsom individer, institutioner, texter och händelser 

tillskrivs vissa gemensamma egenskaper20. Ett forskningsarbetes generaliserbarhet från ett 

urval till en större grupp beror dels på antal enheter i urvalet och dels metoden som används 

för att bestämma vilka enheter som skall ingå i urvalet. En central fråga när det gäller 

generaliserbarhet blir således huruvida de generaliseringar som dras på grundval av analysen 

är pålitliga?21 I vad mån analysresultaten kan göras allmängiltiga beror även på hur hög 

validiteten och reliabiliteten är i undersökningen22. Eftersom urvalet i forskningsarbetet är så 

pass litet i förhållande till hela populationen kan inte några anspråk på statistiskt korrekta 

generaliseringar göras. Däremot anses undersökningen kunna skönja vissa tendenser om hur 

Nya Wermlands-Tidningens hemsida uppfattas av sina läsare.   

 

 

 

                                                 
19 King, Keohane och Verba i Östbye, Knapskog, Helland, Larsen. Metodbok för medievetenskap. s 235 
20 Östbye, Knapskog, Helland, Larsen. Metodbok för medievetenskap. s 237 
21 Ibid. s 42 
22 Ibid. s 120 
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3. Morgonpressens situation  
 

Tidningarnas situation i Sverige har förändrats kraftigt under 1990-talet. Anledningen är 

främst 90-talets höga arbetslöshet och sämre privatekonomi samt att det även har tillkommit 

en ny tidningsgrupp som har växt sig allt starkare - nämligen gratistidningen.23 Det är inte 

endast tidningarna som har påverkats, hela mediemarknadens situation har förändrats på 

grund av nya tv-kanaler, nytt radioutbud och tidningspublikationer på Internet. 24 

Befolkningens medievanor har dessutom förändrats till följd av det större utbudet samt att 

konkurrensen bidrar till en ständig strid om konsumenternas uppmärksamhet.25 

 

3.1 Morgontidningarnas läsare 

Den största gruppen som läser morgontidningar är äldre personer, högutbildade, tjänstemän, 

akademiker samt gifta och sammanboende. Gruppen som läser minst utgörs av unga vuxna i 

åldern 15-29 år, låg- och medelutbildade, arbetare och ensamstående. Denna uppdelning har 

varit konstant ända sedan undersökningar av den här typen först började bedrivas, vilket visar 

att regelbunden läsning dels beror på ekonomiska faktorer men även på livssituationer och 

levnadsvanor. Tendensen är att läsandet bland unga vuxna minskar vilket delvis beror på att 

dessa människor flyttar allt oftare, exempelvis på grund av skola eller arbete. Undersökningar 

visar att människor som har bott på samma ort längre än ett år, läser morgontidningar mer 

regelbundet, än de som endast har bott på samma ort under en kortare period. Högutbildade 

läsare behöver dessutom inte vara en köpkraftig grupp i framtiden då Internetanvändningen är 

hög bland dessa.26  

 

Att läsa en papperstidning bygger mycket på vana. En morgontidning läses oftast till frukost 

och 81 procent av befolkningen brukar äta frukost hemma. Dessa vanor är emellertid på väg 

att förändras. Allt fler äter frukost ute eller på jobbet och väljer då att läsa tidningen där 

istället för att prenumerera på den hemma. Priset är inte orsaken till att läsare avslutar 

prenumerationen, utan det beror snarare på att takten på prishöjningen har varit hög. 

Dessutom finns nyheter tillgängliga på Internet och gratistidningar finns ute på marknaden.27 

 

                                                 
23 Andersson, Ulrika. ”Mot nya läsvanor?” i Lyckan kommer, lyckan går. s 299 
24 Weibull, Lennart. ”Svenskt medielandskap i förändring” i Tryckt. s 25 
25 Ibid. 42 
26 Andersson, Ulrika ”Mot nya läsvanor?” i Lyckan kommer, lyckan går. s 301f 
27 Ibid. s 303f 
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3.1.2 Inte utan min tidning 

För många är tidningen ett medel för att under sin frukost få en överblick av vad som händer i 

världen. En del läser den noggrant medan andra skummar igenom den samtidigt som de 

lyssnar på radio. Många anser att de får en dålig start på dagen om inte tidningen finns i 

brevlådan på morgonen.28 Medieförtroendet är även starkare för lokala morgontidningar än 

nyheter på Internet. 67 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende för 

morgontidningarna medan motsvarande siffra för Internet ligger på 17 procent.29 Att nya 

medieformer växer fram på marknaden leder förstås till att medieanvändningen förändras, 

samtidigt behöver inte ett nytt medium ersätta ett gammalt. De studier som har gjorts fram till 

idag visar att nättidningen inte utgör något hot för papperstidningen, utan fungerar snarare 

som ett komplement till den.30 Aftonbladets framgångar är ett tydligt exempel på detta.31  

 

Läsandet av dagstidningar har varit stabilt över de senaste 20 åren, men samtidigt har 

stabiliteten uppluckrats. De mest trogna läsarna är pensionärer och medelålders. Frågan är vad 

som händer när dessa naturligt faller bort ur prenumerationsregistret.32 

 

3.2 Ekonomiska faktorer för morgonpress 

En morgontidnings huvudsakliga inkomstkälla utgörs generellt sett av annonsförsäljningen. 

Närmare två tredjedelar av intäkterna kommer från annonser, medan den sista tredjedelen 

kommer från läsarmarknaden och då främst från prenumerationer. Annonsmarknaden består 

av två aktörer, dels professionella annonsörerna och dels privatpersoner. Intäkterna från 

annonsmarknaden styrs framförallt av hur konjunkturvariationer påverkar efterfrågan och 

vilken styrka övriga konkurrenter har som annonsorgan. Annonsintäkternas storlek blir 

således ett mått på hur effektiv tidningen är som kanal till olika målgrupper. För 

lokaltidningar är det relevant att beakta den lokala konkurrenten och eventuella 

gratistidningar, men även andra medier som exempelvis kommersiell lokalradio och lokal-

tv.33  

 

En annan faktor som påverkar en tidnings styrka som annonsorgan är hushållstäckningen. För 

att annonsmarknaden skall betraktas som lönsam bör hushållstäckningen på utgivningsorten 
                                                 
28 Christiansen, Birgitte & Bergström, Annika. ”Tidningarnas symbol och bruksvärde” i Tryckt. s 142f 
29 Weibull, Lennart. ”Förtroende för dagspressen” i Tryckt. s 119 
30  Bergström, Annika. ”www.dagstidningar.se - Om tidningsläsandet på Internet” i Tryckt. s 182 
31 Holmberg, Sören & Weibull Lennart. ”Lyckan kommer, lyckan går” i Lyckan kommer, lyckan går. s 28 
32 Andersson, Ulrika. ”Mot nya läsvanor?” i Lyckan kommer, lyckan går. s 311  
33 Melesko, Stefan. Stora tidningsföretags strategier för konjunkturanpassning. s 36f 
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ligga på cirka femtio procent.34 Nya Wermlands-Tidningen innehar en klar dominerande roll 

jämte sina lokala konkurrenter med en hushållstäckning på 53 procent i A-region Karlstad35. 

Hushållstäckningen är i regel stabil över tiden även fast upplagevariationer kan förekomma. 

Detta för med sig att på orter med måttlig befolkningsökning är det bara priset på 

prenumerationen som kan påverka tidningsintäkterna. Till skillnad från annonserna – som är 

underkastat konjunkturvariationer - är alltså den andra inkomstkällan, prenumerationerna, 

relativt oföränderlig.36 

 

De flesta av dagspressens kostnader är konstanta, sånär som på papperskostnaden. Den 

påverkas av antal producerade sidor och antal exemplar. I stort sett ligger kostnaderna kvar då 

annonsintäkterna faller, vilket kan få en mycket stor resultatpåverkan.37 

 

3.3 Den nya teknikens framväxt 

Mellan 1993 och början av 2000-talet har det rått en konstant ökning av tekniska medier. 

Cirka 70 procent av Sveriges befolkning äger idag en persondator hemma och nästan alla av 

dessa har även tillgång till Internet. Tillgången till Internet i hemmet är vanligare bland yngre 

personer och högutbildade. Bland 50-64-åringar är tillgången mycket lägre och ännu lägre 

bland pensionärer. Denna uppdelning efterföljs även när det kommer till medieanvändningen 

hos befolkningen, där äldre personer inte använder Internet lika ofta som ungdomar. 

Spridningstakten för Internet har emellertid mattats av efter 90-talet och har nu planat ut i ett 

stabilt användande. Användningsområdet för Internet är idag mindre nöjesinriktat än tidigare 

och istället mer fokuserat på nyttig vardagsanvändning som informationssökning och e-post. 

Cirka 30 procent använder mediet i huvudsak för att läsa nyheter.38 

 

Internets födelse kan spåras till slutet av 1960-talet och var då ett militärt projekt. Möjlighet 

att kommunicera via Internet spred sig snabbt och 1993 började mediet successivt 

kommersialiseras. Företag undersökte möjligheten att tjäna pengar på Internet då misstanken 

fanns om att kärnverksamheten inte längre skulle inbringa lika höga inkomster i framtiden. 

Men Internets aktörer upptäckte snart att varken information eller annonser resulterade i några 

direkta intäkter. Idag är dock läget annorlunda. Internet utgör en viktig marknadsplats för en 

                                                 
34 Ibid. s 37 
35 Tidningsutgivarna. ”Hushållstäckning”. www.dagspress.se 
36 Melesko, Stefan. Stora tidningsföretags strategier för konjunkturanpassning. s 37 
37 Ibid. s 38 
38 Bergström, Annika. ”Den fjärde vågen” i Lyckan kommer, lyckan går”  s.363ff 
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rad företag och har i allt högre utsträckning blivit en kommersiell kanal.39 Företag som inte 

vågar satsa på en verksamhet på Internet riskerar att förlora mer än de kortsiktiga förluster de 

gör genom att satsa på utveckling av nättjänster redan idag40.   

 

3.3.1 Nyheter på Internet  

Fri nyhetsförmedling är ett av de grundläggande elementen för ett demokratiskt samhälle då 

den både informerar medborgare och granskar makthavare, samtidigt som den öppnar för en 

fri debatt. Att publicera på Internet kan öka denna fria debatt men kan även riskera att 

försämra nyhetsjournalistiken. Det ökade informationsflödet kan bidra till fler felaktigheter 

och sämre källkritik, vilket leder till dåligt upplysta medborgare.41 Många av dagens företag 

väljer att ha en verksamhet på Internet och nyhetsbranschen utgör inte något undantag. Vissa 

väljer att publicera papperstidningens innehåll på Internet medan andra gör en separat upplaga 

speciellt för webbplatsen.42 Att läsa nyheter på Internet har totalt sett ökat sedan 1998 och den 

största nyhetssidan är aftonbladet.se. Det vanligaste är att komplettera en traditionell 

nyhetskanal, såsom en dagstidning, med en Internetsida, då en helt ny nyhetskanal i regel har 

svårt att överleva på Internet. Nyheter på Internet har ännu inte påverkat läsningen av de 

sedvanliga medierna, utan de som redan är nyhetsintresserade har istället hittat ännu en kanal 

att använda för detta ändamål. Emellertid urskiljs en attitydförändring om nyheter på 

Internet.43 Vissa forskare menar att en ny epok är antågande, Internetåldern, där traditionella 

medier växer ihop med mer interaktiva medier.44 

 

3.3.2 Annonsering på Internet 

De undersökningar som behandlar Internets möjligheter som reklammedium pekar enhälligt 

på att framtidsutsikterna för Internetannonseringar är goda. Annonsföreningens årliga 

enkätundersökning pekar på att mer än var tredje annonsör planerar att öka sina 

reklaminvesteringar under 2006, där den största ökningen kan tillskrivas Internet. 65 procent 

av de tillfrågade annonsörerna hävdar att de planerar att öka reklaminsatserna på Internet, 

medan endast en procent kommer att minska sin Internetannonsering. Sett i detta ljus är 

Internet det medium med den snabbaste ökningstakten. Ett flertal av de tillfrågade 

annonsörerna menar också att de kommer att minska sina investeringar i dags- och 
                                                 
39 Kärrbrink, Jesper. Ramsin, Håkan. Svensson, Bosse Den digitala mutationen. s 14ff 
40 Ibid. s. 38 
41 Bergström, Annika. ”Internet, journalistik och demokrati” i Medierna och demokratin s 186ff 
42 Bergström, Annika. ”www.dagstidningar.se - Om tidningsläsandet på Internet” i Tryckt s 179 
43 Bergström, Annika. ”Internet, journalistik och demokrati” i Medierna och demokratin s 190ff 
44 Dahlgren, Peter. ”Internetåldern” i Internet, medier och kommunikation s.13ff 
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kvällspress. Om dessa prognoser infrias innebär det att dagspressen fortsätter att tappa 

marknadsandelar.45 Under årets första kvartal har dock dagspressens samlade annonsintäkter 

ökat med 8,5 procent jämfört med samma period 2005. Även landsortstidningarna ökade sina 

annonsintäkter med 5,1 procent under perioden.46  

 

Det råder dock inte något tvivel om att Internet har en stor potential som annonseringsorgan. 

Reklaminvesteringen på Internet i Sverige under 2005 låg på 1 650 miljoner kronor47 och 

utgjorde 6,08 procent 48  av den totala medieinvesteringen. En av Storbritanniens mest 

tongivande personligheter inom Internetbranschen, Danny Meadows-Klue, vd för Digital 

Strategy Consultning, är av den uppfattningen att Internet kommer att ha en mycket 

framträdande roll i framtiden. Storbritannien är Europas mest utvecklade onlinemarknad med 

36 procent av all Internetannonsering i Europa. Enligt Meadows-Klue kommer Internet att gå 

om dagstidningarna i fråga om annonsering innan år 2006 är slut. Han förutspår även att 

Internetannonseringen kommer att gå om tv-reklamen i Storbritannien innan årtiondet är 

slut.49 Sina teser förklarar han med: 

 

Varje år spenderar allt fler användare mer och mer tid på Internet. Alla kan hitta sitt 

Internet med sitt urval av sajter och tjänster. Tjänster som inte fanns för några år sedan 

[…] En publik som aktivt söker sig fram till en kampanjsajt för en bil är så mycket mer 

värd än någon som passivt översköljs av tv-reklam.50 

 

Det är inte helt omöjligt att Sverige följer Storbritanniens exempel. Mellan 2004 och 2005 

steg Internetannonseringen med 24,5 procent i Sverige, medan motsvarande siffra för tv-

reklam var 10,7 procent.51 

 

 

 

 

                                                 
45 Mårtensson, Torbjörn. ”Internet vinnare hos annonsörerna.”. www.tu.se  
46 Tidningsutgivarna. ”Dagspressens annonsintäkter steg första kvartalet och mars 2006”. www.tu.se  
47 Institutet för Reklam- och Mediestatistik. ”Totala reklaminvesteringar i Sverige 2005 och 2004”. www.irm-
media.se  
48 Institutet för Reklam- och Mediestatistik. ”Medieutrymmeskakan 2005”. www. irm-media.se  
49 Lindstedt, Urban. ”Internetannonsering slår tv inom några år”. www.dagensmedia.se  
50 Ibid.  
51 Institutet för Reklam- och Mediestatistik. ”Totala reklaminvesteringar i Sverige 2005 och 2004”. www.irm-
media.se 
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3.3.3 Dagstidningarnas närvaro på Internet  

Tidningarnas vanligaste argument till att publicera på Internet är att nå en eventuell framtida 

marknad. De vill även vidga läsekretsen och nå ungdomarna, som är den grupp där 

tidningsläsandet minskar mest och användningen av Internet är störst. En norsk undersökning 

visar att de tidningar som startade sin Internetverksamhet i mitten av 90-talet föreföll känna 

en stress över att komma igång på detta område. Detta bidrog till att satsningarna gjordes utan 

tillräckligt kunskapsunderlag. Idag har dock flera av dessa företag hunnit utveckla sin 

verksamhet på Internet som sedermera blivit mycket lönsam. Däremot har kostnaderna visat 

sig vara alldeles för betungande för många tidningar.52  

 

De som når störst framgång med sina nätpublikationer är de som utnyttjar Internets 

möjligheter som de traditionella medierna inte besitter, såsom ljud, rörliga bilder och länkar 

med mera. Men det är svårt att förutspå hur framtiden ser ut för tidningar på Internet. Den 

generella tendensen är att dagstidningar vill göra sig synliga på Internet för att skapa sig ett 

varumärke i denna miljö.53 Det kan också vara viktigt att stabilisera varumärket på Internet, 

om nyhetsläsning på nätet visar sig bli ännu större i framtiden. Nyheter på Internet är dock 

inte den värsta konkurrenten för den enskilde dagstidningen, utan snarare andra 

dagstidningars verksamhet på Internet eftersom de etablerar en läsekrets där.54 Den svenska 

staten har även markerat vikten av dagspressens närvaro på Internet medels särskilda bidrag 

till andratidningar som vill satsa på nättjänster, men som inte haft resurser att göra det55. 

 

3.3.4 Internetstrategier 

Dagstidningar hade inledningsvis inte några speciella strategier för sin verksamhet på 

Internet. Men sedan en tid tillbaka går det att urskilja vissa mönster. En strategi är att 

vidareutveckla ett specialområde som tidningen redan arbetar med. Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten är exempel på tidningar som har specialiserat sig på bostads- och 

börsmarknad, samt resor. Detta kan innebära att papperstidningen och nättidningen utvecklas 

åt olika håll och då ökar chanserna för att i framtiden kunna ta betalt för nättidningen. En 

annan strategi är att integrera papperstidningen med nätpublikationen. Nättidningen skall då 

tillföra ett mervärde för läsaren. Dagens Industri är ett exempel på detta då de har låtit 

prenumeranter få tillgång till morgondagens tidning på Internet redan kvällen innan den 
                                                 
52 Hedman, Lowe. ”På väg mot en ny tidning” i På väg mot medievärlden 2020. s 56f 
53 Ibid. s 61 
54 Ibid. s 65 
55 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart Massmedier -  En bok om press, radio & TV. s 117 
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kommer ut. Ännu en strategi handlar om att utnyttja befintlig information, bearbeta den och 

sedan ge ut den i andra former. Det kan bland annat vara nyheter som riktar sig till speciella 

målgrupper och som anpassas därefter. Det förekommer även att en hel koncern samordnar 

hela sin verksamhet i en gemensam hemsida för alla sina tidningar. Ytterligare en strategi är 

byggandet av portaler. En portal är utformad som en startsida där information och tjänster 

finns tillgänglig på en och samma plats. Den fungerar således som en marknadsplats och 

tillhandahåller listor över andra webbsidor som bedöms vara relevanta för målgruppen. 

Portalernas innehåll konkurrerar med dagstidningarnas material vilket har lett till att en del 

tidningar satsar på byggandet av portaler. Det finns även ett visst intresse att skapa lokala och 

regionala marknadsplatser vilka vanligtvis har en stark koppling till lokala och regionala 

företag, intresseorganisationer, idrottsföreningar och andra intressenter. Tidningens roll blir 

då att samordna verksamheten och förmedla lokala och regionala nyheter.56 Anledningen till 

att tidningar har intresse av portaler eller marknadsplatser är att dessa skall marknadsföra 

tidningens namn och fungera som en inkörsport till papperstidningen. Aftonbladet.se är ett 

framgångsrikt exempel på en webbplats som i allt högre utsträckning liknar en portal framför 

en tidning.57 

 

 

                                                 
56 Hedman, Lowe. ”På väg mot en ny tidning” i På väg mot medievärlden 2020. s 62ff 
57 Bergström, Annika ”www.dagstidningar.se - Om tidningsläsandet på Internet” i Tryckt s 183 
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4. Nya Wermlands-Tidningen 
Nya Wermlands-Tidningen grundades 1836 av Jacob Lundberg och Jöns Christer Söderberg 

som var inspirerade av Aftonbladets tidning58. Deras mål var att ge ut nyheter snabbt och var 

tidigt ute med både inrikes- och utrikesnyheter, och konkurrerade därmed även med 

storstadstidningarna59. Nya Wermlands-Tidningen blev under mellankrigstiden den största 

tidningen i Karlstad. År 1975 lästes tidningen i fyra av fem hushåll i Karlstad kommun. 

Tidningen hade redan tidigt de grundläggande förutsättningarna, framförallt ekonomin, för att 

stärka konkurrensen ännu mer. Bland annat investerade de mycket inom ny teknik.60 Idag 

består Nya Wermlands-Tidningen, förutom av moderbolaget, även av fyra helägda 

dotterföretag samt två intresseföretag. Dessa ägs av familjen Ander och av Anne-Marie och 

Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. Nya Wermlands-Tidningen AB med dotterbolag 

ger ut 11 dagstidningar varav de flesta är lokala tidningar på Värmländska orter.61 NWT-

koncernen dominerar således tidningsmarknaden i Värmland och norra Dalsland, men har via 

sina dotterbolag även förgreningar till Uppland (Enköpingsposten), Västergötland (Hjo 

Tidning, Mariestads-Tidning och Skaraborgs Allehanda), västra Skåne (Helsingborgs 

Dagblad) och västra Norge (Bergens Tidende). Den totala upplagan av familjen Anders 

tidningar uppstiger till nästan 350 000 exemplar.62 

 

År 2004 minskade upplagorna för alla de tio största landsortstidningarna och Nya 

Wermlands-Tidningen var inte något undantag. Ett försök att möta denna negativa utveckling 

var att ändra storleken på tidningen till tabloidformat, vilket genomfördes i maj 2005.63 Trots 

motgångar lyckades koncernen under 2004 nå rekord med ett rörelseresultat på 113 miljoner 

kronor. En av orsakerna till detta är att koncernen lyckas hålla kostnaderna nere. 

Nettoomsättningen år 2004 låg på 520 miljoner kronor för hela koncernen och 391 miljoner 

kronor för dotterbolaget. Detta är i båda fall något mindre än år 2003 då siffrorna låg på 495 

miljoner kronor respektive 373 miljoner kronor.64 År 2000 var siffrorna däremot högre för 

koncernen, 655 miljoner kronor, men lägre för moderbolaget, 344 miljoner kronor.65  

 

                                                 
58 Nordmark, Dan. ”NWT – anrik Värmlandstidning” i Folk och press i rörelse s.17f 
59 Jonsson, Sverker ”Värmlandspressen under rekordåren” i Folk och press i rörelse s. 74 
60 Ibid. s. 66 
61 Nya Wermlands-Tidningen. ”NWT-koncernen”. www.nwt.se 
62 Eriksson, Thord. ”Familjernas affärer” i Journalisten 18 maj-1 juni. s 14. 
63 Nya Wermlands-Tidningen. ”Årsredovisning år 2004”. s 3. www.nwt.se 
64 Nya Wermlands-Tidningen. ”Årsredovisning år 2004”. s 16. www.nwt.se. 
65 Nya Wermlands-Tidningen. ”Årsredovisning år 2001”. s 6. www.nwt.se.  
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Idag ligger upplagan för Nya Wermlands-Tidningen på 57 30066 och cirka 186 000 för hela 

koncernen. Upplagan minskade mellan år 1978 och 2001 med 21 procent, varav 19 procent av 

minskningen skedde mellan år 1993 och 2001.67  

 

4.1 Policy 

Nya Wermlands-Tidningens huvudsakliga motto är att vara störst, först och bäst på 

marknaden. Tidningen skall vara den ledande tidningen i spridningsområdet, först med 

nyheter och heltäckande i spridningsområdet. Nya Wermlands-Tidningen skall även ha de 

bästa texterna och bilderna. Innehållsmässigt skall den vara angelägen för läsaren, innehålla 

variation och mångfald, vara lättläst och strukturerad, samt hålla sig till fakta och undvika 

slarv. Tidningen skall värna om den enskilde medborgarens intresse.68 Staffan Anders egna 

visioner om tidningen är att krympa den till en ännu mer lokalinriktad tidning och komma 

närmare den enskilde individen.69 

 

4.2 Nuvarande hemsidan 

Till skillnad från de delägda företagen i Skåne och Norge, har Nya Wermlands-Tidningen än 

så länge inte utforskat gränstrakterna till det skrivna, tryckta ordet. Ett seriöst och ambitiöst 

webbprojekt saknas och det enda redaktionella materialet på tidningens nuvarande hemsida 

består av Staffan Anders krönikor. Däremot var Nya Wermlands-Tidningen en av de första 

dagstidningarna på Internet. Redan i början av 1990-talet startade Nya Wermlands-Tidningen 

en hemsida på försök, där en redaktör skrev om och publicerade nyheter särskilt för hemsidan. 

Men eftersom intresse och lönsamhet uteblev lades hemsidan ned. Staffan Ander har även 

poängterat att: 

 

Vi har sagt att vi går in när det är möjligt att få det finansierat, men just nu ser vi ingen 

anledning att lägga tidningens resurser, prenumeranternas pengar, på en gratisprodukt 

som ingen har beställt […] Jag är rädd för gratistanken, vi vill ta betalt för tidningen, vi 

tycker att vår produkt är värd att ta betalt för.70 

 

Några år senare förändrades hemsidan till en enkel introduktion av tidningen. År 2004 

utvecklades sidan ytterligare för att ge användarna möjligheter att skriva till tidningen, bland 
                                                 
66 Tidningsstatistik. ”Upplagestatistik”. s 2. www.ts.se  
67 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart. Massmedier – En bok om press, radio & TV s. 125 
68 ”Så gör vi” Handbok för NWT hösten 2000.  
69 Intervju Staffan Ander, se bilaga 1 
70 Eriksson, Thord. ”Familjernas affärer” i Journalisten 18 maj-1 juni. s 18. 
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annat insändare och skicka in annonser. Tidningen lades även upp i pdf-format71 som en tjänst 

för prenumeranter som är ute och reser och vill kunna läsa tidningen var som helst i världen. 

Hela tidningen laddas då hem till datorn och öppnas i programmet Adobe Acrobat Reader och 

är ett billigt sätt att göra tidningen tillgänglig på Internet. 72  Det går även att enbart 

prenumerera på pdf-tidningen för en årskostnad av 1250 kronor, vilket är något billigare än en 

prenumeration på papperstidningen som kostar 1730 kronor.73 Idag är syftet med hemsida att 

finnas tillgänglig för användare som brukar använda Internet i sitt vardagliga liv. Många 

ärenden går att utföra på Internet idag: betala sina räkningar, söka efter telefonnummer med 

mera och då är det viktigt att även Nya Wermlands-Tidningen kan kontaktas på Internet.74 

 

Redaktionen på Nya Wermlands-Tidningen har tillsammans arbetat fram vilket syfte och 

innehåll den nuvarande hemsidan skall ha: 

 

Nya Wermlands-Tidningens hemsida ska i första hand fungera som en service och en 

kommunikationskanal, inte en elektronisk tidning. Vi tror att tidningen gör sig bäst på 

papper. Använd dig av hemsidan när du vill tipsa redaktionen om något, få kontakt med 

annonssäljare eller ändra uppgifter i din prenumeration. Varje avdelning har sin egen 

rubrik där du hittar e-postadresser, telefonnummer och andra viktiga upplysningar. Vill 

du skriva ett debattinlägg eller insändare kan du göra det online. Men glöm inte att 

uppge namn och adress även om du skriver under signatur.75 

 

                                                 
71 Pdf = Portable Document Format, filformat från Adobe för att underlätta återgivning av dokument med 
bibehållen grafisk utformning i olika datormiljöer. Används bland annat av Adobe Acrobat Reader. 
72 Intervju Staffan Ander, se bilaga 1 
73 Nya Wermlands-Tidningens hemsida. ”Prenumeration”. www.nwt.se 
74 Intervju Staffan Ander, se bilaga 1 
75 Mailkorrespondens mellan Rolf Matthies, Daniel Lundström och Staffan Ander 2006-04-11 
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Hemsidans menyrad samt lite kort om vad som finns under respektive meny ser ut 

som följer:   

 

Prenumeration  För ändring av prenumerationen, exempelvis tillfällig 

adressändring, uppehåll i prenumerationen eller beställning av en ny 

prenumeration. Kontaktuppgifter till prenumerationsavdelningen 

finns samt prislista för prenumerationerna. 

 

Annons  Kort information om hur du annonserar samt länkar dit du kan 

annonsera via Internet, det vill säga Värmlandsfyndet, Firarhörnan 

och Dagens ros. Det finns även en länk med kontaktuppgifter till 

annonsavdelningen. 

 

Redaktionen  Kort om redaktionen och vilka etiska regler som tillämpas, samt 

kontaktuppgifter till redaktionen. Det finns även en bild och en länk 

på ansvarig utgivare som publicerar sina krönikor på hemsidan. 

 

Debatt   Ett formulär för att skicka in debattinlägg. 

 

Insändare   Ett formulär för att skicka in insändare. 

 

Chatter  Kort om sidan Chatter i tidningen samt formulär för att skriva till 

Chatter. 

 

Kontakta NWT- Alla kontaktuppgifter inom NWT, uppdelade i avdelningar. 

koncernen  

 

Läs NWT i pdf  Första sidan och snabbguiden kan laddas hem av alla. Vid 

hemladdning av hela tidningen krävs registrering, samt att du 

redan prenumererar på Nya Wermlands-Tidningen. 

 

Besök NWT  Formulär för att skicka in intresseanmälan av studiebesök. 

 

NWT-koncernen  Information om koncernen, årsredovisningar med mera. 
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Hyra bostad/lokal  Lediga bostäder och lokaler inom NWT:s fastighetsrörelse. 

 

Jobb   Presentation av lediga jobb inom NWT. 

 

Värmlandsfyndet  Annonser inom Värmlandsfyndet samt möjlighet att skicka in egna 

annonser.76 

                                                 
76 Nya Wermlands-Tidningen. www.nwt.se 



  

21 

5. Resultat 
Av 1000 utskickade enkäter returnerades 345 besvarade enkäter. Nedan redovisas en 

övergripande sammanfattning av varje frågas svar i enkäten. Exakta siffror finns i det 

sammanställda statistikdokumentet i bilaga tre.  

 

Fråga om bostadsort: 

Nära hälften av de svarande bor inom Karlstad kommun medan resten är utspridda över 

Värmland och ett fåtal bor utanför regionen. 23 personer har inte angett bostadsort alls. För att 

få en bättre överblick är orterna kategoriserade kommunvis. 

 

Fråga om ålder: 

Respondenterna är främst i åldersgrupperna 46-60 år och 61-80 år. Cirka 20 procent är i 

åldern 31-45 år. Ingen under 15 år har svarat och 2,3 procent har inte angett sin ålder 

överhuvudtaget.  

 

Fråga om boende: 

Den vanligaste hushållssammansättningen bland de svarande består av två vuxna. Därefter 

kommer hushåll bestående av en vuxen. Drygt 28 procent av de som svarat på enkäten har 

barn under 18 år. 2,9 procent har inte angett hur många vuxna eller barn under 18 år som bor i 

hushållet.  

 

Fråga om sysselsättning: 

Över hälften av respondenterna är yrkesverksamma och en tredjedel är pensionärer. Därefter 

är det några få studenter, arbetslösa eller annat medan 2,3 procent inte har svarat på frågan.  
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Fråga om tillgång till Internet: 

Cirka 19 procent har inte tillgång till Internet överhuvudtaget medan strax under 80 procent 

har tillgång till Internet någonstans. Över hälften av respondenterna har tillgång till Internet i 

hemmet.  

Var har du huvudsakligen tillgång till Internet? 

  Frekvens Procent Valid Procent 

Samman- 
räknad 
Procent 

Valid Hemma 210 60.9 62.3 62.3 
  Bibliotek 2 .6 .6 62.9 
  Hos bekant 6 1.7 1.8 64.7 

  
Inte alls tillgång 
till Internet 65 18.8 19.3 84.0 

  Jobbet/skolan 52 15.1 15.4 99.4 
  Övrigt 2 .6 .6 100.0 
  Total 337 97.7 100.0  
Missing Svar saknas 8 2.3   
Total 345 100.0   

 
 

Fråga om hur ofta Nya Wermlands-Tidningen läses: 

Över 90 procent av de som svarat på enkäten läser tidningen varje dag. Cirka fem procent 

läser den flera gånger i veckan.  

 

Fråga om besökandet av Nya Wermlands-Tidningens hemsida: 

Cirka 27 procent har besökt hemsidan, men det finns inte någon regelbundenhet bland 

besöken. De flesta av respondenterna har bara besökt hemsidan någon gång om året.   
 
                           Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida,  
                                         www.nwt.se? 

  Frekvens Procent Valid Procent 

Samman-
räknad 
Procent 

Valid Varje dag 1 .3 .3 .3 
  Flera gånger per vecka 6 1.7 1.8 2.1 
  En gång per vecka 2 .6 .6 2.7 
  Flera gånger per månad 7 2.0 2.1 4.8 
  En gång per månad 11 3.2 3.3 8.1 
  Några gånger om året 65 18.8 19.4 27.5 
  Aldrig 243 70.4 72.5 100.0 
  Totalt 335 97.1 100.0   
Missing Svar saknas 10 2.9    
Totalt 345 100.0    

 

 

Fråga om navigationen på hemsidan: 

Av de 27 procent som överhuvudtaget har besökt hemsidan tycker de flesta att det är väldigt 

eller ganska lätt att navigera. 
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Fråga om läsandet av pdf-tidningen: 

Sju procent av respondenterna har provat tjänsten att läsa tidningen i pdf-format.  

 

Fråga om hur pdf-tidningen upplevs: 

En bit över hälften är ganska nöjda med att läsa tidningen i pdf-format medan cirka 26 

procent inte är särskilt nöjda eller inte alls nöjda.  

 

Fråga om varför de inte läser pdf-tidningen: 

60 procent av de tillfrågade har inte utnyttjat tjänsten på grund av att de inte känner något 

behov av den. 21 procent anger att orsaken till att de inte använt tjänsten är att de inte har 

tillgång till Internet. Drygt 14 procent har inte svarat på frågan.  

 

Frågor om aktiviteterna på www.nwt.se: 

De mest populära aktiviteterna på hemsidan är att läsa och annonsera i Värmlandsfyndet, hitta 

kontaktuppgifter till Nya Wermlands-Tidningen, samt att läsa tidningen i pdf-format och 

chefredaktörens krönikor. Inga har angett att de besökt Chatter på hemsidan.  

 

Frågor om vilka tjänster respondenterna skulle vilja ha för att eventuellt besöka 

hemsidan oftare: 

Lokalnyheter är mest efterfrågat, samt ett arkiv med äldre nummer av Nya Wermlands-

Tidningen. Därefter önskas inrikesnyheter, evenemangskalender och tv-guide.  

  
                       Vad av saknar du på Nya Wermlands-Tidningens hemsida  
                       för att eventuellt vilja besöka den oftare? 

 Frekvens 

Procent  
(beräknad på 345 

respondenter 
Valid Utrikesnyheter 14 4,1 
  Inrikesnyheter 18 5.2 
  Lokalnyheter 39 11.3 
  Forum/Chat 2 .6 
  Debattsida 8 2.3 
  Tävlingar 12 3.5 
  Evenemangskalender 16 4.6 
  Arkiv med NWT-nr 24 7.0 
  Börsen 8 2.3 
  TV-guide 16 4.6 
  Väder 14 4.1 
  Ungdomssida som Chatter 2 .6 
  Övriga förslag 25 7.2 
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Frågor om vilka tjänster på hemsidan som respondenterna skulle kunna tänka sig att 

betala för: 

Några få kan tänka sig att betala för ett arkiv med äldre nummer av Nya Wermlands-

Tidningen och även för lokalnyheter. Flertalet anger dock att de överhuvudtaget inte kan 

tänka sig att betala för någon av hemsidans tjänster, i synnerhet inte när de redan är 

prenumeranter. 

 

Sammanfattning av svaren på enkätens öppna frågor angående Nya Wermlands-

Tidningens hemsida: 

Många av respondenterna har här lämnat kommentarer om papperstidningen 77 . 

Respondenterna som svarat för hemsidans räkning anger dock att de inte har något ytterligare 

att tillföra då de vanligtvis inte använder sig av hemsidan. Anledningarna till att dessa 

respondenter inte besöker hemsidan är framförallt att de upplever att de inte har något behov 

av den. En del menar att utformningen av hemsidan är undermålig då den framförallt saknar 

nyheter, vilket leder till att respondenten söker sig till andra nätpublikationer. De respondenter 

som är missnöjda med att läsa Nya Wermlands-Tidningen i pdf-format tar främst upp att det 

tar för lång tid att ladda hem alla sidor, att översikten är dålig och att det är besvärligt med 

pdf-format överhuvudtaget. Det framförs önskemål om att Nya Wermlands-Tidningen bör 

upphöra med pdf-tjänsten och istället gå i Värmlands Folkblads linje vars redaktionella 

material på Internet är gratis och tillgängligt för alla. Överlag tycker respondenterna att 

hemsidans innehåll borde utökas, exempelvis med möjligheten att skicka in annonser till 

födelsedagar och dop. Dessutom framförs önskemål om att hemsidan kan innehålla sådant 

material som inte får plats i tidningen, däribland fler annonser. Ett flertal respondenter anser 

också att det behövs bättre information om att hemsidan överhuvudtaget finns. 

 

                                                 
77 Vilket antingen beror på att de förväxlat hemsidan med papperstidningen eller för att intresset är större för 
papperstidningen än hemsidan. 



  

25 

6. Analys 
 

6.1 Tolkning av empirin 

Som tidigare påpekats i forskningsarbetet utgör inte enkätundersökningen tillräcklig grund för 

att erbjuda några generella slutsatser. Detta för att den inte är skäligt omfattande. Men av de 

345 besvarade enkäterna går det ändock att skönja vissa tendenser som kan vara av betydelse 

för en eventuell utveckling av hemsidan. Eftersom uppsatsen inte detaljerat behandlar de 

ekonomiska faktorer som krävs för utveckling och underhåll av en hemsida kan vi heller inte 

göra anspråk på att de förslag, tankar och idéer vi frambringar är ekonomiskt försvarbara. 

Uppsatsen pekar dock på en rad statistiska siffror och tendenser som ger en uppfattning om 

vilka möjligheter som erbjuds för en tidning som vill utarbeta en väl fungerande hemsida.   

 

När det kommer till bostadsorten finns det inte något giltigt samband mellan var 

respondenterna bor och hur ofta de besöker hemsidan. Visserligen besöker respondenterna 

från Karlstad mer frekvent hemsidan. Men då en majoritet av prenumeranterna huserar i 

Karlstad kommun, således överrepresenterade i undersökningen, är detta inte ett giltigt 

samband.  

 

Av de som besvarat enkäten befinner sig en majoritet i åldersgrupperna 46-60 och 61-80. 

Tillgången till Internet är relativt jämnt fördelad mellan dessa två grupper och den mindre 

ålderskategorin 31-45. Internettillgången är dock något högre i åldersgruppen 46-60. 

Fördelningen mellan de som har besökt hemsidan är jämn mellan dessa tre åldersgrupper. 

Åldersgruppen 31-45 utgör en procentuellt mindre andel av den totala undersökningen, 

samtidigt ligger de på en likvärdig nivå gällande besök på hemsidan i förhållande till de 

övriga två ålderskategorierna. Detta ger belägg för att det är mest yngre som besöker 

hemsidan, det vill säga personer i åldrarna 31-45 år.  

 

Var har du huvudsakligen tillgång till Internet? 

 Hemma Bibliotek Hos bekant 

Inte alls 
tillgång till 

Internet Jobbet/skolan Övrigt Total 
16-30 13 0 0 0 3 1 17 
31-45 52 0 0 0 16 0 68 
46-60 86 0 1 3 27 0 117 
61-80 57 1 5 51 5 1 120 

Ålder 

80 + 1 1 0 10 0 0 12 
Total 209 2 6 64 51 2 334 

 

Jämförelse mellan ålder och tillgång till Internet. 
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Ålder 
 16-30 31-45 46-60 61-80 80 + Total 

Varje dag 0 0 0 1 0 1 
Flera gånger per 
vecka 0 1 2 2 1 6 
En gång per vecka 0 0 0 2 0 2 
Flera gånger per 
månad 1 0 3 3 0 7 
En gång per månad 0 3 6 2 0 11 
Några gånger om 
året 4 24 26 11 0 65 

Hur ofta besöker 
du Nya 
Wermlands-
Tidningens 
hemsida, 
www.nwt.se? 

Aldrig 12 40 80 97 11 240 
Total 17 68 117 118 12 332 

 

          Jämförelse mellan ålder och hur ofta hemsidan besöks 

 

Trots att det är fler respondenter i den yngre ålderskategorin 31-45 som har besökt hemsidan, 

är det fler i de äldre ålderskategorierna som nyttjat pdf-tjänsten. I förhållande till hela 

undersökningen är dock den grupp som använt pdf-tjänsten ytterst marginell. Anledningen till 

att denna siffra är låg – blott 6,7 procent – beror på att det är få av respondenterna som 

överhuvudtaget besökt hemsidan. Bland de som använt tjänsten är de flesta ganska eller 

väldigt nöjda. Emellertid framgår det i de öppna svaren att pdf-tjänsten verkar krånglig, 

onödig och en del av respondenterna vet inte ens vad pdf är. 

 

Värmlandsfyndet är utan tvekan hemsidans mest populära inslag. Respondenterna använder 

även hemsidan, dock väldigt sällan, till att hitta kontaktuppgifter till Nya Wermlands-

Tidningens redaktion. 

 

I enkätundersökningen framkommer det att en stor del av respondenterna vill ha möjligheten 

att läsa lokalnyheter på hemsidan och även ha tillgång till ett arkiv med äldre nummer av Nya 

Wermlands-Tidningen. Av de som framfört övriga synpunkter på hemsidans innehåll finns 

det således en önskan om fler redaktionella texter på hemsidan. 

 

På frågan om vilka tjänster respondenten skulle kunna tänka sig att betala för, hamnar arkiv 

med äldre nummer av Nya Wermlands-Tidningen högst upp. Dock är intresset överlag lågt 

för betaltjänster. I de öppna svaren framkommer det att få personer kan tänka sig att 

överhuvudtaget betala för någonting på Internet. Detta tänkesätt kan härledas till den 

gratiskultur som byggts upp kring webben. Eftersom informationsflödet på Internet är så pass 

kraftigt finns det egentligen inte utrymme för en renodlad betalprodukt – i synnerhet inte 

tidningar och andra redaktionella texter - då användarna i sådana fall söker sig till andra 
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hemsidor vars innehåll är gratis. Inkomster måste därför huvudsakligen komma från annonser 

och tjänster, inte produkten i sig. Om Nya Wermlands-Tidningen publicerar ett redaktionellt 

innehåll på sin hemsida, samtidigt som detta skulle vara en betaltjänst, skulle presumtiva 

besökare söka sig annorstädes. Flera av respondenterna anger också att hemsidans alla tjänster 

skall ingå kostnadsfritt i prenumerationen. 

 

De starkaste tendenserna är att det överlag verkar finnas ett stort ointresse för Nya 

Wermlands-Tidningens hemsida, främst för att så få av respondenterna överhuvudtaget har 

besökt hemsidan. Merparten av de som någon gång besökt hemsidan har heller inte gjort det 

mer än några enstaka gånger per år. Det är även en del av de svarande som inte har något 

intresse för Internet i största allmänhet. En tredjedel av respondenterna är pensionärer, där 

flertalet inte känner sig hemma på detta område. Över hälften av de som har svarat på enkäten 

har emellertid tillgång till Internet hemma och därmed beror inte ointresset främst på 

avsaknad av uppkoppling. 

 

Av enkätsvaren framgår det att många läsare inte ens vet om att Nya Wermlands-Tidningen 

har en hemsida. En bristfällig marknadsföring av hemsidan kan därmed vara en förklaring till 

det svala intresset. Ett flertal av respondenterna är även av den uppfattningen att det inte finns 

något mer att hämta på hemsidan, eftersom de redan prenumererar på tidningen. Metodvalet 

måste här tas i beaktande då valet medfört att fokus ligger på prenumeranterna, vilka 

förmodligen läser tidningen varje dag. Därmed finns inte något nämnvärt behov av att läsa 

tidningen på Internet. Metoden har således styrt siffrorna till viss del, även fast enkäten 

klargjort att vem som helst av hushållets medlemmar får besvara den. Dessutom har inte 

någon empiri insamlats från åldersgruppen 0-15 år, vilka möjligtvis i större utsträckning 

använder sig av Internet. Att det saknas svarande från denna åldersgrupp kan förmodligen 

härledas till att enkäten har adresserats ut direkt till prenumeranterna, vilka säkerligen i högre 

utsträckning har besvarat den, samt att 0-15 åringar sällan själva står för en egen 

prenumeration. 

 

6.2 Felaktigheter i svaren 

Under bearbetningen av enkätsvaren framkom det att några av respondenterna allvarligt 

missförstått frågorna. En del av dem som aldrig besökt hemsidan har fyllt i hur de upplever att 

navigera på hemsidan och vilka aktiviteter de företar sig. Definitionen av ordet ”aldrig” 

verkar alltså skifta och några respondenter kan ha definierat det som att ”aldrig besökt 
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hemsidan” snarare betyder ”besökt hemsidan en gång det senaste året”, ”besökte hemsidan för 

två år sedan” eller liknande. Detta kan vara anledningen till varför datamaterialet är 

missledande på den här punkten. I några fall förefaller det även som om respondenten 

förväxlat papperstidningen och hemsidan och därmed svarat för tidningens räkning. 

 

6.3 Diskussion 

Allt fler dagstidningar väljer att lägga ut på nätet och för vissa av dem innebär det framgång, 

exempelvis Aftonbladet, medan andra har svårare att bära de ekonomiska kostnaderna. Flera 

forskare poängterar emellertid att en verksamhet på Internet är viktig av flera orsaker, främst 

för att marknadsföra sitt namn och fånga in nya läsare. Att välja bort Internetsatsningar 

förefaller vara en stor chansning från tidningens sida och innebär en stor risk att hamna i 

skymundan för de framtida läsarna. Samtidigt kan en motvilja till en utvecklad 

Internetsatsning eventuellt vara en del av strategin att värna om papperstidningens tradition 

som tenderar att bli svagare. Men om detta är en framgångsrik strategi är svår att förutspå.   

 

 

Empirin i detta forskningsarbete visar att det inte finns något starkt intresse för Nya 

Wermlands-Tidningens hemsida. Resultatet pekar därmed åt ett annat håll än teorin. Samtidigt 

finns inte ungdomar representerade i empirin och det är främst i denna målgrupp som 

tidningsläsandet minskar. Dessutom säger flera forskare att dagstidningens ställning är stabil 

idag men att den i framtiden riskerar att äventyras, vilket betyder att det ointresse som empirin 

visar ändock är relativt logiskt. De som redan har papperstidningen i sin brevlåda föredrar helt 

enkelt detta. Empirin representerar dock inte ickeprenumeranter och det måhända är flera av 

dem som har ett större intresse av en Internetsatsning.  

 

Staffan Ander har tidigare framhållit att företaget inte ser någon anledning att tillhandahålla 

en gratisprodukt som inte någon har beställt. Ändå nämner flera respondenter att de inte 

tycker att hemsidan är tillräckligt bra för att besöka den och att de är kritiska till att Nya 

Wermlands-Tidningen inte satsar på en Internetverksamhet. Staffan Ander säger dessutom i 

intervjun att målet för tidningen är att komma närmare den enskilda individen. Han nämner 

ingenting om ekonomisk vinst. Först när en gratistjänst för läsarna kommer på tal hamnar 

plötsligt de ekonomiska faktorerna i fokus och den enskilda människan kommer i skymundan. 

Den väsentliga frågan blir vad av dessa två som Staffan Ander anser vara det huvudsakliga 

målet för tidningen? Och hur vill han gå till väga för att nå den enskilda individen? Att motta 



  

29 

en tidning direkt hem i persondatorn kan innebära större delaktighet för den enskilda 

individen då detta ökar möjligheterna till dialog mellan tidningen och läsaren samtidigt som 

det främjar den fria debatten i det demokratiska rummet.  

 

Vanans makt är stor och papperstidningen har fortfarande en stark ställning idag. Men trots att 

den lokala tidningsmarknaden är stabil, försvagas i viss mån dagspressens ställning. Internet 

spelar en allt väsentligare roll i våra dagliga liv och användandet är idag högt, samtidigt som 

attityden till nyhetsförmedling på Internet förändras. Förmodligen kommer inte läsarna i 

första hand välja en nättidning framför en papperstidning, då traditionen är så pass djupt 

rotad. Å andra sidan finns det en stor grupp människor som intar sina nyheter via Internet, 

vilket gör det viktigt för nyhetsmedier att anpassa sig till omvärldens förändringar och finna 

andra vägar att fånga in de som inte har en tradition av papperstidningar. Nya Wermlands-

Tidningen verkar bara se till de kortsiktiga målen och inte till att etablera en läsekrets på 

längre sikt. Det är vanskligt att utgå från att tidningens ställning kommer att vara lika stark om 

10 år, då tendensen pekar på en minskning av papperstidningsläsandet. I kapitel 3.1 beskrivs 

att tidningsläsandet är högst i den äldre generationen samt bland högutbildade. Läsningen 

bland unga vuxna är lägst och tendensen pekar på en fortsatt nedgång. Bland högutbildade är 

Internetanvändningen stor och mycket pekar på att även denna grupp kan minska sitt 

tidningsläsande i framtiden. Det är följaktligen inte alls långsökt att dra slutsatsen att antalet 

prenumeranter kommer att minska kraftigt i framtiden, frågan är bara hur snabbt denna 

nedgång kommer att gå.  

  

 

Att rikspress och lokala tidningar har olika premisser på tidningsmarknaden råder det inte 

någon tvekan om och detta förhållande utgör även utgångspunkt när det gäller deras 

Internetsatsningar. En rikstäckande tidning har naturligtvis bättre möjligheter att finansiera sin 

nätupplaga än vad en lokaltidning har, då marknaden är så pass mycket mindre för den senare. 

Men det ökade intresset för Internet bland annonsörer ger även lokaltidningars 

Internetsatsningar bättre förutsättningar att bära sina egna kostnader. Det gäller dock att 

marknadsföra hemsidan så att denna framstår som attraktiv för både användare och 

annonsörer. Om Nya Wermlands-Tidningen skall göra en helhjärtad Internetsatsning, vill de 

att hemsidan bär sina egna kostnader. Detta kräver dock att hemsidan utvecklas och 

marknadsförs betydligt bättre. På den här punkten verkar Nya Wermlands-Tidningen vara fast 
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i ett moment 22 då de inte vill satsa på hemsidan förrän den är självbärande, medan 

annonsörer har ett större intresse av en hemsida med regelbundna besökare. 

 

Nya Wermlands-Tidningen var tidigt ute med sin hemsida men den fick inte tillräckligt med 

genomslagskraft. Detta berodde förmodligen på, vilket Annika Bergström nämner, att varken 

persondatorer eller Internet inte var lika etablerat hos gemene man då som det är idag. 

Förutsättningar är dock annorlunda idag än förr. Möjligen gav Nya Wermlands-Tidningen 

upp för tidigt för att de inte fick några intäkter och på ett kortsiktigt plan är säkerligen en 

välutvecklad hemsida en förlustaffär för en lokaltidning. Däremot är en hemsida en god 

investering på lång sikt. Det är viktigt att stabilisera sitt varumärke på Internet, dels för att 

nyhetsläsningen på nätet uppenbarligen ökar och dels för att andra tidningars verksamhet på 

Internet konkurrerar om läsekretsen. Lowe Hedman hävdar att de som når störst framgång 

med sina nätpublikationer är främst de som utnyttjar Internets möjligheter som de traditionella 

medierna inte besitter, såsom ljud, rörliga bilder och länkar med mera. Emellertid 

framkommer det i Michael Karlssons undersökning78  av de fyra främsta nyhetssidorna i 

Sverige att denna konvergens inte är så vedertagen vid nyhetsrapporteringen. Däremot 

innebär nyhetsrapportering på Internet en annan form av journalistiskt arbete med 

kontinuerlig uppdatering av textmaterialet. Således är det fortfarande det skrivna ordet som 

står i centrum för nätpublikationer och det finns inte någon anledning att känna sig låst vid 

rörliga bilder, ljud med mera.  

                                                 
78 Se Tidigare forskning, s. 2 
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7. Slutsats 
Det är tydligt att papperstidningarna är relativt starka på marknaden men tendenserna pekar på 

en successiv minskning av läsandet. Samtidigt är Internetanvändning hög och annonsörer 

börjar i allt högre utsträckning intressera sig för Internet. Mycket pekar därmed på att 

dagspressens förutsättningar på Internet förbättras. 

 

I nuläget finns det inte något akut behov av att utveckla Nya Wermlands-Tidningens hemsida. 

Papperstidningen är relativt stabil på marknaden och få av de tillfrågade prenumeranterna är 

intresserad av tidningens webbplats. Trots detta är det av stor vikt att planera för en framtida 

hemsida och så småningom utveckla den. I och med att Internet är ett så pass dominerande 

medium i dagens samhälle, är det viktigt att vara delaktig där för att marknadsföra sig och att 

fånga in nya läsare, speciellt ungdomar. Dessutom står det klart att dagens hemsida behöver 

någon form av förändring, då många av prenumeranterna inte använder sig av den eller ens 

känner till att den existerar. Det nuvarande syftet med hemsidan, att vara en servicekanal för 

prenumeranterna, verkar inte ha någon genomslagskraft.  

 

Idag är det kanske inte ekonomiskt försvarbart för en lokaltidning att publicera redaktionellt 

material på Internet. Däremot handlar det mer om att på lång sikt stärka tidningens ställning 

framför att redovisa ekonomisk vinst. Som vi poängterat tidigare är det inte själva fenomenet 

med nyheter på Internet som utgör något hot för papperstidningen, utan det är andra tidningars 

hemsidor som konkurrerar om läsare på marknaden genom dessa kanaler. Dessutom tror vi att 

Internetannonseringen i framtiden säkerligen kommer att utgöra en minst lika viktig 

inkomstkälla som tidningsannonserna. Detta kräver dock att hemsidan är etablerad och välläst 

så att det blir ett fullgott val för presumtiva lokala annonsörer.  

 

Att ha en aktivitet på hemsidan behöver nödvändigtvis inte resultera i att hela tidningen 

publiceras på Internet, det kan räcka med ett fåtal texter. Hemsidan kan även ha ett 

annorlunda tema än papperstidningen för att utveckla hemsidan åt ett annat håll. Det är viktigt 

att komma ihåg att hemsidan är en helt egen produkt som kan fungera som ett komplement till 

tidningen. Hemsidan behöver inte enbart bestå av ett redaktionellt material utan skulle 

exempelvis kunna fungera som en portal. Staffan Ander vill själv ha ett mer lokalinriktat 

innehåll i tidningen och undersökningens respondenter har främst uttryckt önskemål om 

lokala nyheter på Nya Wermlands-Tidningens hemsida. Därmed kan en Värmlandsportal 
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utgöra en möjlighet för tidningen att behålla sin ledande ställning. Detta genom att vara en 

inkörsport till Värmland på Internet, samtidigt som tidningen stärker sin lokala förankring. 

Aftonbladet.se fungerar idag mer och mer som en portal vilket har varit ett vinnande koncept.  

Emellertid är det problematiskt att jämföra en lokaltidning med en kvällstidning, då de har 

olika ekonomiska förutsättningar. Men om Nya Wermlands-Tidningen vill fortsätta att satsa 

på att vara störst, först och bäst kan en Värmlandsportal ha potentialen att fullborda detta mål 

även på Internet.  

 

Vad än Nya Wermlands-Tidningen väljer att göra med hemsidan är det uppenbarligen av stor 

vikt att marknadsföra den bättre. Vi tror att det är angeläget för tidningen att utöka sin 

verksamhet på Internet för att behålla sin starka ställning på marknaden, eftersom 

morgontidningens läsare minskar samtidigt som Internetanvändningen ökar. Även om Nya 

Wermlands-Tidningen är stabil idag, finns risken att den försvagas på längre sikt om inte 

tidningen i högre utsträckning planerar inför sin framtida verksamhet på Internet. 



  

33 

8. Källförteckning 
 

Litteratur 

Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003) Massmedier. En bok om press, radio & TV. Falun: 

Albert Bonniers Förlag. Åttonde upplagan. 

Kärrbrink, Jesper. Ramsin, Håkan. Svensson, Bosse. (1998) Den digitala mutationen. 

Bokförlaget DN 

Trost, Jan (2001) Enkätboken. Lund. Studentlitteratur. Andra upplagan. 

Wahlgren, Lars. (2005) SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. 

Östbye H, Knapskog K, Helland K, Larsen L O (2003) Metodbok för medievetenskap. 

Malmö: Liber.  

 

Antologier 

Internet, medier och kommunikation (2002) Red. Dahlgren, Peter. Lund: Studentlitteratur 

Medierna och demokratin. (2004). Red. Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. Lund: 

Studentlitteratur.  

På väg mot medievärlden 2020 (2000) Red. Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Rapporter 

Folk och press i rörelse (1999) Red. Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per. Göteborg: 

NORDICOM – Sverige, Göteborgs universitet.  

Lyckan kommer, lyckan går. (2005) Red. Holmberg, Sören & Weibull, Lennart. Göteborg : 

SOM-institutet, Göteborgs universitet 

Medierna i samhället. Kontinuitet och förändring. (1999) Red. Carlsson Ulla. Göteborg: 

NORDICOM- Sverige. Göteborgs universitet 

Nordicom Information (2005) Nummer 4, årgång 27. Red. Carlsson Ulla. Göteborg: 

NORDICOM, Göteborgs universitet.  

Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. (2000) Red. Wadbring, Ingela & 

Weibull, Lennart. Göteborg: Dagspresskollegiet. Institutionen för journalistik och 

masskommunikation, Göteborgs universitet.  

 

 



  

34 

Avhandlingar och uppsatser 

Falkheimer, Jesper (1998). NWT – i övrigt älskar jag NWT högt och rent. Nya 

Wermlandstidningens läsarmarknad 1998. Avdelningen för medie- och 

kommunikationsvetenskap. Högskolan i Karlstad. 

Karlsson, Michael (2006). Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers 

karaktärsdrag på fyra nyhetssajter. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Melesko, Stefan (1999) Stora tidningsföretags strategier för konjunkturanpassning. 

Akademisk avhandling. Göteborg: Informations- och massmediegruppen, Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.  

 

Tidningsartiklar 

Eriksson, Thord (2004) ”Familjernas affärer” i Journalisten 18 maj-1 juni. 2004.  

 

Muntlig källa 

Ander, Staffan, chefredaktör på Nya Wermlands-Tidningen, 2006-04-21. Bilaga 1 

 
Internet 

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (2006) ”Medieutrymmeskakan 2005” 

http://www.irm-media.se/irm/(gr5l4p45ffnen445i1scbzrh)/medieutrymmeskakan.aspx  

(2006-05-21) 

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (2006) ”Totala reklaminvesteringar i Sverige 2005 

och 2004” 

http://www.irm-media.se/irm/(gr5l4p45ffnen445i1scbzrh)/tabell_reklamstatistik.aspx   

(2006-05-21) 

Lindstedt, Urban (2006) ”Internetannonsering slår tv inom några år” 

http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=73670 (2006-05-21) 

Mårtensson, Torbjörn (2006) ”Internet vinnare hos annonsörerna.” 

http://www.tu.se/article.do?category=134 (2006-05-21) 

Nya Wermlands-Tidningen. 

 http://www.nwt.se (2006-05-25) 

Nya Wermlands-Tidningen. ”NWT-koncernen”.  

http://www.nwt.se/nwtkoncernen.html (2006-05-25) 

Nya Wermlands-Tidningen. ”Prenumeration”. 

http://www.nwt.se/prenumeration_prislista.html (2006-05-25) 



  

35 

Nya Wermlands-Tidningen. ”Årsredovisning för 2004”. 

http://www.nwt.se/dokument/arsred_NWT_2004.pdf (2006-05-21) 

Nya Wermlands-Tidningen. ”Årsredovisning för 2001”. 

http://www.nwt.se/dokument/arsred_NWT_2001.pdf (2006-05-21) 

Tidningsstatistik (2006) ”Upplagestatistik” 

www.ts.se/TSNet/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_06_24feb_topplistor.pdf (2006-05-07) 

Tidningsutgivarna (2006) ”Dagspressens annonsintäkter steg första kvartalet och mars 2006” 

http://www.tu.se/article.do?article=10246&category=65 (2006-05-21) 

Tidningsutgivarna( 2006) ”Hushållstäckning” 

http://www.dagspress.se/tidningskarta_region.jsp?region=42 (2006-05-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

 

Intervju Staffan Ander, chefredaktör och ansvarig utgivare för Nya 

Wermlands-Tidningen, 2006-04-21 
 

Hur stor är er upplaga idag? 

Cirka 60 000. Före TV och radio hade vi den högsta upplagan, 75 000. På 30-talet tog vi ett 

stadigt grepp om Värmland som mest lästa tidning och detta grepp har vi inte släppt.  

 

Vad är ert huvudsakliga mål med tidningen? 

Att arbeta för läsarnas skull, vi skall finnas för den lilla människan och inte för makthavare. 

Vi skall förmedla nyheter, kunskap och underhållning. Förr hade vi ett större riksperspektiv 

medan vi idag koncentrerar oss mer på lokala händelser.  

 

Har du någon framtida vision om tidningen? 

Jag vill krympa den till en ännu mer lokal tidning och komma närmare själva individen.  

 

Kan du berätta lite om Nya Wermlands-Tidningens hemsida? 

Vi startade en hemsida redan i början av 90-talet med egen redaktör som publicerade särskilda 

nyheter för hemsidan. Men efter ett par år ansåg vi att det inte gav något, det fanns inget 

intresse hos läsaren. Kanske var vi helt enkelt för tidiga. Sedan kom andra prioriteringar för 

tidningen, bland annat bygget av det nya NWT-huset.  

 

Hemsidan omformades då till en enkel introduktion samt information om tidningen. Omkring 

2004 utvecklades hemsidan till att ha fler möjligheter för läsarna att skriva till tidningen 

genom att skicka in insändare, annonser till Värmlandsfyndet, kontakta oss på NWT, och så 

vidare. 

 

Vi har också lagt upp tidningen i pdf-format, som en tjänst för prenumeranter som reser 

utomlands och vill kunna läsa tidningen var som helst i världen. Pdf är ett billigt alternativ då 

det inte kostar något för oss att lägga upp den i det formatet.  
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I vilket syfte har Nya Wermlands-Tidningen en hemsida idag? 

Människor har sätt att använda Internet i sitt vardagsliv idag som gör det viktigt att finnas på 

Internet. Man gör mycket av sina ärenden där, betalar sina räkningar, söker efter 

telefonnummer och fyller i formulär. Då är det viktigt att även vi kan kontaktas på Internet. 

Möjligheter skall finnas att skicka in insändare, annonser till Värmlandsfyndet och så vidare.  

 

Vilka problem ser du med att lägga upp nyheter gratis på hemsidan idag? 

Det största problemet ligger i att annonsörer föredrar att annonsera i en betalprodukt än på en 

webbsida. Dessutom kanske man tror att vi på tidningen står fritt i att förfoga över 

journalisternas texter, men så är inte fallet. Om vi publicerar deras text både i tidningen på 

Internet vill de ha extra betalt för detta, vilket är ett stort dilemma i hela branschen. Idag får 

våra journalister en extra slant för att vi lägger ut tidningen i pdf-format.  

 

Sedan tycker jag att detta ”gratistänk” är en stor fara! Det är en del som tycker att vi är riktiga 

snåljåpar för att vi inte lägger ut nyheter gratis på Internet. Men jag ser annorlunda på den 

saken. En god produkt är värd att betala för. Vem skall betala för att du skall få tidningen 

gratis? 

 

Har du någon tanke om hur hemsidan skall se ut i framtiden? 

Jag vill veta mer om vad läsarna vill använda hemsidan till och vad de är beredda att betala 

för. Vi finns till för dem.  
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Hej NWT-prenumerant! 

 
 
 
Vi är två universitetsstuderande som på uppdrag av Staffan Ander, chefredaktör på Nya 
Wermlands-Tidningen, skall genomföra en utvärdering av tidningens hemsida. 
 
Till underlag för vårt arbete har vi valt att genomföra en enkätundersökning där just Din 
röst är viktig, vare sig Du brukar använda hemsidan eller inte. Alla som deltar får en 
trisslott som tack för hjälpen. Valfri familjemedlem i hushållet får fylla i enkäten. 
 
Fyll i enkäten och posta den med det bifogade svarskuvertet senast tisdagen den 9 maj. 
För att få trisslotten hemskickad, ber vi Dig att skriva prenumerantens namn och adress 
på en separat lapp och lägga tillsammans med enkäten. Om någon annan 
familjemedlem fyller i enkäten är det fortfarande prenumerantens namn som skall 
anges. Vi behandlar naturligtvis svaren konfidentiellt och inga svar kommer att kopplas 
till Dig personligen.  
 
Om du har några funderingar är du välkommen att höra av Dig till oss på våra 
respektive mailadresser eller telefonnummer nedan.   
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Eriksson, miah_eriksson@hotmail.com, 073 – 989 77 23 
 
Joakim Grimborg, pandabur@hotmail.com, 0705 – 14 52 85 
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Bostadsort:………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ålder 
 

 0-15 år  16-30  31-45  46-60 
        
 61-80  80+     

 
 
Hur ser din boendesituation ut?  
 

 Jag är ensamstående  Jag är särbo  Jag är sambo  Jag är gift 
 
 
 
Finns det barn under 18 år i ditt hushåll? 
 

 Ja  Nej 
 
 
Var har du huvudsakligen tillgång till Internet? Kryssa endast i en ruta. 
 

 Hemma  Bibliotek  Hos bekant  Har inte alls till- 
       gång till Internet  
 Jobbet / Skolan   Övrigt, nämligen:     

 
 
 
Vad har du för huvudsakliga sysselsättning? Kryssa endast i en ruta. 
 

 Jag är yrkesverksam  Jag är arbetslös  Jag är student  Jag är pensionär 
 
 
 
Hur ofta läser du Nya Wermlands-Tidningen? Kryssa endast i en ruta. 
 

 Varje dag  Flera gånger per   En gång per vecka  Flera gånger per 
   vecka    månad 
 En gång per månad   Några gånger om   Aldrig   
   året     

 
 
 
Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida, www.nwt.se? Kryssa endast i 
en ruta. 
 

 Varje dag  Flera gånger per   En gång per vecka  Flera gånger per 
   vecka    månad 
 En gång per månad   Några gånger om   Aldrig   
   året     

 
 
 

Om du har besökt hemsidan: Hur upplever du att det är att navigera och hitta på 
hemsidan? Kryssa endast i en ruta. 
 

 Väldigt lätt  Ganska bra  Inte så bra  Inte alls bra 
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Har du någon gång utnyttjat tjänsten att läsa tidningen i pdf-format på hemsidan? 
 

 Ja det har jag provat  Nej det har jag aldrig provat 
 
  
Om du svarade JA på föregående fråga: Hur tyckte du att det fungerade att läsa 
tidningen i pdf-format på hemsidan? Kryssa endast i en ruta. 
 

 Jag var väldigt nöjd  Jag var ganska nöjd  Jag var inte särskilt   Jag var inte alls nöjd 
     nöjd   

 
Kommentar……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Om du inte har utnyttjat tjänsten att läsa tidningen i pdf-format på hemsidan, varför 
inte? Kryssa endast i en ruta. 
 

 Tycker det verkar   Känner inget behov  Har inte tillgång  Övrigt, nämligen:  
 krångligt  av att läsa den på  till Internet    
   Internet    ……………………….. 

 
 
Vilka av nedanstående tjänster använder du på Nya Wermlands-Tidningens hemsida? Du 
får endast göra ett kryss per rad. 
 

 Varje 
dag 

Flera 
gånger 
per vecka 

En gång 
per vecka 

Flera 
gånger per 
månad 

En gång i 
månaden 

Några 
gånger per 
år 

Aldrig 

 
Ändra prenumeration 

       

 
Läsa chefredaktörens 
krönikor 

       

 
Hitta kontaktuppgifter 
till inom NWT 

       

 
Söka en lägenhet hos 
NWT 

       

 
Läsa tidningen i pdf-
format 

       

 
Läsa eller annonsera i 
Värmlandsfyndet 

       

 
Annonsera i firarhörnan 
eller dagens ros 

       

 
Tipsa NWT om nyheter 

       

 
Skriva insändare 

       

 
Söka jobb på NWT 

       

 
Skriva till Chatter 
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Vad saknar du på Nya Wermlands-Tidningens hemsida för att eventuellt vilja besöka den 
oftare? Du får kryssa i flera alternativ. 
 

 Utrikesnyheter  Forum/Chat  Evenemangskalender  TV-guide 
        
 Inrikesnyheter   Debattsida  Arkiv med NWT-nr  Väder 
        
 Lokalnyheter  Tävlingar  Börsen  En ungdomssida som  
       Chatter. 

 
 
Övriga förslag:………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Vad av nedanstående kan du tänka dig att betala för på Nya Wermlands-Tidningens 
hemsida? Du får kryssa i flera alternativ.  
 

 Utrikesnyheter  Forum/Chat  Evenemangskalender  TV-guide 
        
 Inrikesnyheter   Debattsida  Arkiv med NWT-nr  Väder 
        
 Lokalnyheter  Tävlingar  Börsen  En ungdomssida som  
       Chatter. 

 
 
Övriga förslag:…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Vad vill du mer framföra till oss angående Nya Wermlands-Tidningens hemsida?  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
 
      Frekvenstabeller 
 
 Bostadsort 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Sammanräknad 

Procent 

Valid Karlstad kommun 142 41.2 44.1 44.1
  Arvika kommun 12 3.5 3.7 47.8
  Säffle kommun 10 2.9 3.1 50.9
  Torsby kommun 12 3.5 3.7 54.7
  Sunne kommun 25 7.2 7.8 62.4
  Kristinehamn kommun 11 3.2 3.4 65.8
  Forshaga kommun 12 3.5 3.7 69.6
  Åmål kommun 11 3.2 3.4 73.0
  Årjäng kommun 16 4.6 5.0 78.0
  Gullspång kommun 1 .3 .3 78.3
  Utanför regionen 6 1.7 1.9 80.1
  Grums 11 3.2 3.4 83.5
  Kil kommun 16 4.6 5.0 88.5
  Hammarö kommun 14 4.1 4.3 92.9
  Munkfors kommun 2 .6 .6 93.5
  Filipstad kommun 4 1.2 1.2 94.7
  Karlskoga kommun 2 .6 .6 95.3
  Eda kommun 1 .3 .3 95.7
  Dals Ed kommun 3 .9 .9 96.6
  Storfors kommun 2 .6 .6 97.2
  Hagfors kommun 9 2.6 2.8 100.0
  Totalt 322 93.3 100.0 
Missing Svar saknas 23 6.7  
Totalt 345 100.0  
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 Ålder 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman- 
räknad  
Procent 

Valid 16-30 17 4.9 5.0 5.0
  31-45 68 19.7 20.2 25.2
  46-60 118 34.2 35.0 60.2
 61-80 122 35.4 36.2 96.4
  80 + 12 3.5 3.6 100.0
  Total 337 97.7 100.0 
Missing Svar saknas 8 2.3  
Totalt 345 100.0  

 
   
 Hur många vuxna finns det i hushållet? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman- 
räknad 
Procent 

Valid 1 78 22.6 23.3 23.3
  2 227 65.8 67.8 91.0
  3 23 6.7 6.9 97.9
  4 4 1.2 1.2 99.1
  5 1 .3 .3 99.4
  7 1 .3 .3 99.7
  10 1 .3 .3 100.0
  Totalt 335 97.1 100.0 
Missing Svar saknas 10 2.9  
Total 345 100.0  

 
  
 Hur många barn under 18 år finns det i hushållet? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman- 
räknad  
Procent 

Valid 0 239 69.3 71.3 71.3
  1 31 9.0 9.3 80.6
  2 53 15.4 15.8 96.4
  3 10 2.9 3.0 99.4
  4 1 .3 .3 99.7
  5 1 .3 .3 100.0
  Totalt 335 97.1 100.0 
Missing Svar saknas 10 2.9  
Totalt 345 100.0  
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     Vad har du för huvudsaklig sysselsättning? 
 

  
Frekve

ns Procent 
Valid 

Procent 

Samman- 
räknad  
Procent 

Valid Yrkesverksam 196 56.8 58.2 58.2
  Arbetslös 6 1.7 1.8 59.9
  Student 13 3.8 3.9 63.8
  Pensionär 115 33.3 34.1 97.9
  Annat 7 2.0 2.1 100.0
  Totalt 337 97.7 100.0 
Missing Svar saknas 8 2.3  
Totaltt 345 100.0  

 
 
  
  Var har du huvudsakligen tillgång till Internet? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman- 
räknad 
Procent 

Valid Hemma 210 60.9 62.3 62.3
  Bibliotek 2 .6 .6 62.9
  Hos bekant 6 1.7 1.8 64.7

  

Inte alls 
tillgång till 
Internet 65 18.8 19.3 84.0

  
Jobbet/skol
an 52 15.1 15.4 99.4

  Övrigt 2 .6 .6 100.0
  Total 337 97.7 100.0 
Missing Svar saknas 8 2.3  
Total 345 100.0  

 
 
   Hur ofta läser du Nya Wermlands-Tidningen? 
 

  Frekvens Procent 

Valid 
Procen

t 

Samman- 
Räknad 
Procent 

Valid Varje dag 317 91.9 93.2 93.2

  
Flera gånger per 
vecka 18 5.2 5.3 98.5

  
Några gånger om 
året 2 .6 .6 99.1

  Aldrig 3 .9 .9 100.0
  Totalt 340 98.6 100.0 
Missing Svar saknas 5 1.4  
Totalt 345 100.0  
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 Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida,  
  www.nwt.se? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman-
räknad 
Procent 

Valid Varje dag 1 .3 .3 .3

  
Flera gånger per 
vecka 6 1.7 1.8 2.1

  
En gång per 
vecka 2 .6 .6 2.7

  
Flera gånger per 
månad 7 2.0 2.1 4.8

  
En gång per 
månad 11 3.2 3.3 8.1

  
Några gånger om 
året 65 18.8 19.4 27.5

  Aldrig 243 70.4 72.5 100.0
  Totalt 335 97.1 100.0  
Missing Svar saknas 10 2.9   
Totalt 345 100.0   

 
  
  
                        Om du har besökt hemsidan: 
 Hur upplever du att det är att navigera och hitta på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman-
räknad 
Procent 

Valid Väldigt lätt 14 4.1 14.9 14.9
  Ganska bra 63 18.3 67.0 81.9
  Inte så bra 14 4.1 14.9 96.8
  Inte alls bra 3 .9 3.2 100.0
  Totalt 94 27.2 100.0  
Missing Svar saknas 251 72.8   
Totalt 345 100.0   

 
 
 
     Har du någon gång utnyttjat tjänsten att läsa tidningen 
                       i pdf-format på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Ja 23 6.7 7.2 7.2
  Nej 296 85.8 92.8 100.0

  
Tota
lt 319 92.5 100.0  

Missing 

Svar 
sakn
as 26 7.5   

Totalt 345 100.0   
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          Hur tyckte du att det fungerade att läsa tidningen  
                      i pdf-format på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman-
räknad 
Procent 

Valid Väldigt nöjd 2 .6 8.7 8.7
  Ganska nöjd 15 4.3 65.2 73.9

  
Inte särskilt 
nöjd 5 1.4 21.7 95.7

  Inte alls nöjd 1 .3 4.3 100.0
  Totalt 23 6.7 100.0  
Missing Svar saknas 322 93.3   
Totalt 345 100.0   

 
 
 
  
            Om du inte har utnyttjat tjänsten att läsa tidningen  
                   i pdf-format på hemsidan, varför inte? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman-
räknad 
Procent 

Valid 
Tycker det 
verkar krångligt 10 2.9 3.4 3.4

  

Känner inget 
behov av att läsa 
tidningen på 
Internet 178 51.6 60.1 63.5

  
Har inte tillgång 
till Internet 63 18.3 21.3 84.8

  Övrigt 45 13.0 15.2 100.0
  Totalt 296 85.8 100.0  
Missing Svar saknas 49 14.2   

Totalt 345 100.0   
 
 
 
 
                     Hur ofta använder du dig av tjänsten  
                  "Ändra prenumeration" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Varje dag 2 .6 1.0 1.0

  
Några gånger per 
år 26 7.5 12.9 13.9

  Aldrig 173 50.1 86.1 100.0
  Totalt 201 58.3 100.0  
Missing Svar saknas 144 41.7   
Totalt 345 100.0   
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      Hur ofta använder du dig av tjänsten "Läsa chefredaktörens  
                              krönikor" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Samman-
räknad 
Procent 

Valid 
Flera gånger per 
vecka 7 2.0 3.6 3.6

  
En gång per 
vecka 3 .9 1.5 5.1

  
Flera gånger per 
månad 1 .3 .5 5.6

  
En gång i 
månaden 4 1.2 2.0 7.6

  
Några gånger per 
år 11 3.2 5.6 13.2

  Aldrig 171 49.6 86.8 100.0
  Totalt 197 57.1 100.0  
Missing Svar saknas 148 42.9   
Totalt 345 100.0   

 
  
 Hur ofta använder du dig av tjänsten "Hitta kontaktuppgifter  
                             till NWT" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Varje dag 1 .3 .5 .5

  
Flera gånger per 
vecka 1 .3 .5 1.0

  
En gång per 
vecka 1 .3 .5 1.5

  
Flera gånger per 
månad 1 .3 .5 2.1

  
En gång i 
månaden 1 .3 .5 2.6

  
Några gånger per 
år 28 8.1 14.4 17.0

  Aldrig 161 46.7 83.0 100.0
  Totalt 194 56.2 100.0  
Missing Svar saknas 151 43.8   
Totalt 345 100.0   

 
 
        Hur ofta använder du dig av tjänsten "Söka lägenhet  
                                hos NWT" på hemsidan? 
  

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid 
En gång i 
månaden 1 .3 .5 .5

  
Några gånger per 
år 3 .9 1.5 2.1

  Aldrig 191 55.4 97.9 100.0
  Totalt 195 56.5 100.0  
Missing Svar saknas 150 43.5   
Totalt 345 100.0   
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        Hur ofta använder du dig av tjänsten "Läsa tidningen  
                             i pdf-format" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Varje dag 1 .3 .5 .5

  
Flera gånger per 
vecka 3 .9 1.5 2.0

  
Flera gånger per 
månad 4 1.2 2.0 4.1

  
En gång i 
månaden 5 1.4 2.6 6.6

  
Några gånger per 
år 13 3.8 6.6 13.3

  Aldrig 170 49.3 86.7 100.0
  Totalt 196 56.8 100.0  
Missing Svar saknas 149 43.2   
Totalt 345 100.0   

 
   Hur ofta använder du dig av tjänsten "Läsa eller annonsera 
                    i Värmlandsfyndet" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Varje dag 2 .6 1.0 1.0

  
Flera gånger per 
vecka 3 .9 1.5 2.5

  
En gång per 
vecka 4 1.2 2.0 4.5

  
Flera gånger per 
månad 1 .3 .5 5.0

  
En gång i 
månaden 5 1.4 2.5 7.5

  
Några gånger per 
år 26 7.5 13.1 20.6

  Aldrig 158 45.8 79.4 100.0
  Totalt 199 57.7 100.0  
Missing Svar saknas 146 42.3   
Totalt 345 100.0   

 
 
           Hur ofta använder du dig av tjänsten "Annonsera i  
                 firarhörnan eller dagens ros" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Varje dag 1 .3 .5 .5

  
En gång i 
månaden 2 .6 1.0 1.5

  
Några gånger per 
år 9 2.6 4.6 6.1

  Aldrig 184 53.3 93.9 100.0
  Totalt 196 56.8 100.0  
Missing Svar saknas 149 43.2   
Totalt 345 100.0   
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            Hur ofta använder du dig av tjänsten "Tipsa NWT  
                                 om nyheter" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid 
Några gånger per 
år 3 .9 1.5 1.5

  Aldrig 192 55.7 98.5 100.0
  Totalt 195 56.5 100.0  
Missing Svar saknas 150 43.5   
Totalt 345 100.0   

 
 
     Hur ofta använder du dig av tjänsten "Skriva insändare"  
                                   på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid 
En gång i 
månaden 1 .3 .5 .5

  
Några gånger per 
år 9 2.6 4.6 5.1

  Aldrig 186 53.9 94.9 100.0
  Totalt 196 56.8 100.0  
Missing Svar saknas 149 43.2   
Totalt 345 100.0   

 
 
         Hur ofta använder du dig av tjänsten "Söka jobb på  
                                  NWT" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid 
Flera gånger per 
månad 1 .3 .5 .5

  
Några gånger per 
år 1 .3 .5 1.0

  Aldrig 193 55.9 99.0 100.0
  Totalt 195 56.5 100.0  
Missing Svar saknas 150 43.5   
Totalt 345 100.0   

 
 
 
             Hur ofta använder du dig av tjänsten "Skriva till  
                                Chatter" på hemsidan? 
 

  Frekvens Procent 
Valid 

Procent 

Sammanr
äknad 

Procent 

Valid Aldrig 195 56.5 100.0 100.0
Missing Svar saknas 150 43.5   
Totalt 345 100.0   
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  Vad av saknar du på Nya Wermlands-Tidningens hemsida  
              för att eventuellt vilja besöka den oftare? 

 

 Frekvens 

Procent  
(beräknad på 345 

respondenter 

Valid Utrikesnyheter 14 4,1

  Inrikesnyheter 18 5.2

  Lokalnyheter 39 11.3

  Forum/Chat 2 .6

  Debattsida 8 2.3

  Tävlingar 12 3.5

  Evenemangskalender 16 4.6

  Arkiv med NWT-nr 24 7.0

  Börsen 8 2.3

  TV-guide 16 4.6

  Väder 14 4.1

  
Ungdomssida som 
Chatter 2 .6

  Övriga förslag 25 7.2

  

 
        Vad av nedanstående kan du tänka dig att betala för  
                 på Nya Wermlands-Tidningens hemsida? 
 

 Frekvens 

Procent  
(beräknad på 345 

respondenter 

Valid Utrikesnyheter 4 1.2

  Inrikesnyheter 4 1.2

  Lokalnyheter 14 4.1

  Forum/Chat 2 .6

  Debattsida - -

  Tävlingar 6 1.7

  Evenemangskalender 7 2.0

  Arkiv med NWT-nr 15 4.3

  Börsen 4 1.2

  TV-guide 8 2.3

  Väder 5 1.4

  
Ungdomssida som 
Chatter 1 .3

  Övriga förslag 36 10.4
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Korstabeller 
 
 
Korsjämförelse: 
 Bostadsort 

Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida, www.nwt.se?. 
 
 

 
 Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida, www.nwt.se? Totalt 

  Varje dag 

Flera 
gånger per 

vecka 
En gång 

per vecka 

Flera 
gånger 

per 
månad 

En gång 
per 

månad 

Några 
gånger om 

året Aldrig   
Bostadsort Karlstad kommun 0 2 1 3 4 34 98 142
  Arvika kommun 1 1 0 0 0 3 6 11
  Säffle kommun 0 0 0 0 0 3 7 10
  Torsby kommun 0 1 0 0 1 3 7 12
  Sunne kommun 0 0 0 2 1 6 15 24
  Kristinehamn kommun 0 0 0 0 0 0 11 11
  Forshaga kommun 0 0 0 0 1 1 10 12
  Åmål kommun 0 0 0 0 1 0 9 10
  Årjäng kommun 0 0 0 0 0 1 15 16
  Gullspång kommun 0 0 0 0 0 0 1 1
  Övriga landet 0 2 0 0 1 1 2 6
  Grums 0 0 0 0 0 1 9 10
  Kil kommun 0 0 0 1 2 1 12 16
  Hammarö kommun 0 0 0 0 0 2 12 14
  Munkfors kommun 0 0 0 0 0 2 0 2
  Filipstad kommun 0 0 0 0 0 1 2 3
  Karlskoga kommun 0 0 0 0 0 1 1 2
  Eda kommun 0 0 0 0 0 0 1 1
  Dals Ed kommun 0 0 0 0 0 0 3 3
  Storfors kommun 0 0 0 0 0 0 2 2
  Hagfors kommun 0 0 0 1 0 0 8 9
Totalt 1 6 1 7 11 60 231 317
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Korsjämförelse: 
 
 Ålder 
 Var har du huvudsakligen tillgång till Internet?   
 

Var har du huvudsakligen tillgång till Internet? 

 Hemma Bibliotek Hos bekant 

Inte alls 
tillgång till 

Internet Jobbet/skolan Övrigt Total 

16-30 13 0 0 0 3 1 17

31-45 52 0 0 0 16 0 68

46-60 86 0 1 3 27 0 117

61-80 57 1 5 51 5 1 120
Ålder 

80 + 1 1 0 10 0 0 12

Total 209 2 6 64 51 2 334

 
 
 
 
 
 
Korsjämförelse: 
 
                       Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida, www.nwt.se? 
 Om du har besökt hemsidan: Hur upplever du att det är att navigera och hitta på hemsidan? 
    

Om du har besökt hemsidan: Hur upplever du att det är att 
navigera och hitta på hemsidan? 

  Väldigt lätt Ganska bra Inte så bra Inte alls bra Total 
Varje dag 0 1 0 0 1
Flera gånger per vecka 1 4 1 0 6
En gång per vecka 1 1 0 0 2
Flera gånger per månad 1 5 1 0 7
En gång per månad 0 8 2 0 10
Några gånger om året 11 41 9 2 63

Hur ofta besöker du Nya 
Wermlands-Tidningens 
hemsida, www.nwt.se? 

Aldrig 0 2 1 1 4
Total 14 62 14 3 93
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Korsjämförelse: 
 
 Hur ofta besöker du Nya Wermlands-Tidningens hemsida, www.nwt.se?  
 Ålder 
  

Ålder 
  16-30 31-45 46-60 61-80 80 + Total 

Varje dag 0 0 0 1 0 1
Flera gånger per vecka 0 1 2 2 1 6
En gång per vecka 0 0 0 2 0 2
Flera gånger per månad 1 0 3 3 0 7
En gång per månad 0 3 6 2 0 11
Några gånger om året 4 24 26 11 0 65

Hur ofta besöker du Nya 
Wermlands-Tidningens 
hemsida, www.nwt.se? 

Aldrig 12 40 80 97 11 240
Total 17 68 117 118 12 332
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Sammanställning över svaren på den öppna frågan 

angående www.nwt.se samt övriga kommentarer  

 

Övriga orsaker till varför respondenten inte har utnyttjat att läsa 

pdf-tidningen på hemsidan: 

”Har inte tänkt på att det finns.” (7 stycken) 

”Visste inte om att möjligheten fanns” (12 stycken) 

”Har inte tänkt på att den fanns. Kommer att besöka den nu. ” 

”Trodde inte att NWT släppte något på Internet.” 

”Trodde att NWT som en av få tidningar inte förmedlade nyheter på 

Internet.”  

 

”Har ej varit inne på hemsidan.” (3 stycken) 

”Har ingen dator hemma.” 

”Har inte bredband eller adsl.” 

”Går långsamt utan bredband.” 

 

”Föredrar tidningen i pappersform.” (7 stycken) 

 

”Har inte gjort mig besväret att registrera mig.” 

”Har inte behövt.” 

”Svårt med data. Inte intresserad av datan.” 

”Kan ej med.” 

”Kan ej.” 

”Vad är pdf?” 

”Har inte adobe reader. Vad kostar nätupplagan? Har ju tidningen.” 

”Vill ha upp nyheterna direkt på startsidan.” 

”Har hört att den inte är bra, visste inte att den hade utvecklats. När jag 

varit utomlands har jag kollat VF men nu får jag gå in och titta på NWT 

då istället.”  

”Läser aftonbladet på nätet tror inte NWT har något ytterligare att 

tillföra.” 

”Försökte läsa för några år sedan och då fanns ingen info.” 
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Övriga kommentarer från de som läst pdf-tidningen på 

hemsidan: 

”När man vill läsa föregående nummer tvingas man öppna hela 

tidningen. Detta tar tid. Borde göras om så att man först kom till en 

huvudmeny och kunde välja sida, ungefär som när man läser dagens 

nummer.” 

 

”Mycket att ladda hem, saknar bättre översikt.” 

”Kräver bredband när man ska hämta hem.” 

”Gör som VF istället!” 

”Skulle vara smidigare om det inte var i pdf-format utan länkar till olika 

rubriker istället. ” 

”Provmånaden utnyttjades.” 

”Svårt eller omöjligt att söka gamla nyheter.” 

 

Övriga förslag på innehåll för hemsidan: 

”Eftersom jag inte varit inne på hemsidan vet jag inte om jag saknar 

något. ” (6 stycken)  

 

”Saknar inget.” 

”Jag läser tidningen.” 

”Jag läser tidningen i pappersform. Varför ska jag använda datorn? 

Billigare?!” 

”Det räcker med tidningen.” 

 

”Sport.” (3 stycken) 

”Annonser.” 

”Snabba nyheter, typ aftonbladet.” 

”Måste ha ett mervärde än bara samma innehåll som tidningen. Lägg in 

uppehåll i prenumeration är ett bra sätt men det måste i så fall bli mer.” 

”Mer välkomnande! Prisuppgifter/kostnad/Gratis?” 

”Det är lättare att läsa tidningen. (än på nätet)” 
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”Info att den finns!” 

”Onlinetidning likt DN eller Aftonbladet.” 

”Nyheter brukar jag läsa på aftonbladet.se men om ni blir tillräckligt bra 

så kanske vi besöker er sida.” 

”Bättre tips/spelförslag än bara det som finns i tidningarna. Trav och 

V75 och stryktips.”  

”Gör den öppen för alla samt sökbar.” 

”Skicka in annonser för födelsedag, dop m.m.” 

”Korsorden löses flitigt, skulle vilja ha mer. ” 

 

Övriga förslag om vad respondenten kan tänka sig att betala 

för på hemsidan 

”Tycker att den servicen kan ingå i prenumerationen.” (9 stycken) 

(Med kommentarerna att Internet är ett komplement för tidningen, 

exempelvis på resande fot, samt att icke-prenumeranter kanske bör 

betala.) 

 

”Jag vill inte alls betala för en nyhetssida.” (14 stycken) 

 

”Beror på, handlar det om att betala för hemsidan och inte behöver 

vanlig prenumeration – kanske, annars bör allt ingå om man ändå har 

tidningen.” 

 

”Inget ska kosta på en nyhetssida. Då kollar man hellre på någon annan 

nättidning. Skulle eventuellt kunna betala för en reseguide eller 

receptsamling.” 

 

” Tycker inte om att läsa tidningen på nätet.”  

”Inget, tidningen är det som gäller till frukost.” 

”Ingenting” (4 stycken) 

 

”Vet inte. Möjligtvis när man annonserar något för en mindre kostnad.” 

”Köp och sälj.”  
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”Matrecept.” 

”Beställning av bilder som produceras i tidningen.” 

”Bättre tips/spelförslag än bara det som finns i tidningarna. Trav och 

V75 och stryktips.” 

 

Mer att framföra angående Nya Wermlands-Tidningens 

hemsida: 

”Ingen aning om att det fanns en hemsida. Har hört att NWT var emot att 

publicera på Internet.” Jag önskar en korrespondent från Norge.”  

 

”Jag har inte letat efter NWT:s hemsida eftersom den var endast en 

informationssida med adresser och inte någon som gav några artiklar. Är 

det ändrat krävs kanske lite reklam. ” 

 

”Jag visste inte att hela tidningen fanns på nätet.”  

”Jag ska gå ut och läsa den nu. Har inte tänkt på att den finns tidigare.” 

 

”Jag ska nog sätta mig in i den lite mera, kan tyvärr inte tillföra så 

mycket eftersom jag ej använder sidan” 

 

”Den ser trevlig ut, jag kommer att börja använda den omgående.” 

”Jag kan inte uttala mig i och med att jag inte vet hur den ser ut.” 

”Tack alla på NWT för deras bra arbete. Jag ska bättra mig med att kolla 

på hemsidan.”  

”Har inte tänkt på att det finns en hemsida. Nu kanske jag lockas till att 

gå ut på den.” 

 

”Är ju aldrig på hemsidan men tidningen är en tidning, ingen i familjen 

vill vara utan. Den är kanon. Tack” 

 

”Jag använder Internet dagligen men har inte känt behov av att besöka 

hemsidan. Nu är det gjort och kanske kommer några insändare den 

vägen till NWT per e-post.”  
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”Enkäten kunde ha frågat VAD jag skulle vilja läsa där, för jag visste 

inte att NWT hade en välutvecklad hemsida. Sökte för flera år sedan 

efter NWT:s hemsida men möttes av att tidningen egentligen inte var 

intresserad av att ha någon” 

 

”Tycker att hemsidan ska vara gratis som andra tidningars hemsidor är. 

Kan inte tänka mig att betala något för hemsidan då man redan betalar 

för mycket för en vanlig prenumeration.”  

 

”Tyvärr har jag inte varit inne och kollat på länge men efter denna enkät 

ska jag gå in och se vad ni har. Var inne och kollade för flera år sedan då 

”fanns” sidan men utan innehåll. Med andra ord: mycket få länkar, 

sökvägar etc. ” 

 

”Har inte varit inne på hemsidan sedan förra sommaren då jag ändrade 

sommaradress. Då var den så dålig att jag inte brytt mig om att kolla 

mer. ” 

 

”Jag läser NWT i pappersformat under frukosten, varför ska jag då läsa 

NWT på nätet? Jag kan ju välja all världens tidningar istället ☺ Att 

komma åt gamla NWT-nummer kan eventuellt vara intressant, om man 

missat något.”  

”NWT ska ligga på frukostbordet, som tidning.” 

”Har inga synpunkter på hemsidan för jag läser tidningen.” 

 

”Jag har NWT som kommer i brevlådan. Läser denna varje morgon och 

behöver inte nätupplagan. På nätet läser jag konkurrenttidningarna VF, 

DN, Aftonbladet och Expressen.” 

 

”Jag läser tidningen på morgonen och har ingets större behov av 

informationen från tidningen mer än kontakter m.m.” 
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”Ingenting. Har aldrig besökt den och kommer förmodligen aldrig att 

göra det så länge tidningen ligger i brevlådan.” 

 

”Eftersom jag aldrig varit inne på den så kan jag inte säga så mycket. 

Det känns lite att det räcker med tidningen som vi får varje morgon. 

Däremot läser jag en del kvällstidningar på nätet.”  

 

”Jag prenumererar på NWT och har inget behov av att läsa den på nätet. 

Jättesmidigt dock om man är bortrest, har använd nätvarianten några 

gånger, när jag sökt info om kontaktsätt.” 

 

”Föredrar papperstidningen. Den är mycket bättre när jag tänder spisen.” 

”Som gammal pensionär känner man sig sidsteppad på detta område” 

 

”Eftersom jag och min familj tycker att papperstidningen är bra och 

fyller sin funktion för oss använder vi aldrig nwt:s hemsida.”   

 

”Föredrar att läsa pappersvarianten.”  

”Är inte intresserad.” 

”Jag trivs med NWT som tidning utan hemsida på dataskärmen.”  

”Eftersom jag prenumererar på NWT så är behovet med en hemsida 

lågt.” 

 

”Jag tycker om att hålla i tidningen. Känslan. Prassla. Bläddra. Sitta och 

läsa vid frukost. Skönt slippa läsa framför datorn. (Bra tända i 

braskaminen på vintern)” 

 

”Jo, tack för upplysningen, har inte ens tänkt tanken att den faktiskt 

fanns på nätet. Vanans makt är stor för man vill ju ha något att bläddra i 

till morgonkaffet.” 

 

”Det behövs mer information om att hemsidan finns.” 

”Det som talar för hemsidan skulle väl vara att den inte prasslar.” 



 Bilaga 4 

 

”Eftersom jag inte har tillgång till Internet kan jag inte svara på dylika 

frågor” (5 stycken) 

”Eftersom jag inte har besökt hemsidan så har jag ingen åsikt” (5 

stycken) 

 

”Det verkar som att NWT tidigare sett webben mer som ett hot än en 

möjlighet och jag tycker det återspeglas i hur ni använt er av detta 

medium. Därav mitt svala intresse för er sida.”  

 

” Jag tror på idén att publicera hela tidningen kostnadsfritt på Internet. 

Kostnaden att trycka och distribuera en papperstidning lär vara lika med 

abonnemangspriset. I övrigt täcker annonsintäkterna alla kostnader.” 

 

”Det är dags att lägga ut nyheter på webben nu” 

”Lokala nyhetsnotiser och händelser vore intressant” 

 

”Gör den lättnavigerad som VF:s hemsida så att man kan följa nyheter 

och debatt precis som hos de flesta nättidningarna. (Aftonbladet, 

Expressen, VF) 

 

”En person som bor på annan ort kan tänkas önska gå in på hemsidan 

och läsa lokalnyheter över Karlstadområdet och då kanske betala för det, 

istället för hela tidningen” 

”Det är en bra service-sida, men det är ingen hemsida man surfar till för 

att läsa nyheter. ” 

”Nyheterna ska finnas direkt på startsidan, som VF.” 

”Annonsinläggningen som man gör själv borde vara gratis som hos VF.” 

 

”Upplägget är lite tråkigt, det borde finnas några flashiga rubriker som 

väcker intresse.” 

”Saknar möjlighet att söka tidigare artiklar.” 

 

”Försökte lämna in annons på Värmlandsfyndet. Tekniska problem 

uppstod. Gissar att NWT använder sig av teknik för att i framtiden kunna 
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kommunicera budskap till vår pc. Minns inte vad metoden kallas men 

vår brandvägg stoppade ert program.” 

 

”Sista frågan angående vad jag är beredd att betala för: Det finns många 

sidor som är gratis att läsa och min absoluta uppfattning är att surfa på 

Internet ska alltid vara gratis (förutom det man betalar för distributör”) 

 

”Undvik rörliga annonser/reklam. På första sidan vore det bra om 

snabbmeddelanden kom ut mycket snabbt tex omderigering av vägar, 

olyckor, planerade vägbyggen etc.”   

”Ha som VF och Aftonbladet när det gäller Internet” 

 

”Plus: Snygga bilder och ganska bra text = grafiskt ok  

Minus: När jag jämför med DN och Expressen är det otympligt att ladda 

ner sida efter sida av NWT. Tar för lång tid att få en överblick. Därför 

utnyttjar jag sällan att läsa NWT elektroniskt.”  

 

”Jag vill kunna söka reda på till exempel en recension eller något annat i 

tidigare nummer. De tidningar jag läser på nätet är ju de jag inte har 

därför blir det mest kontaktuppgifter jag kan titta efter. Och då är det väl 

så i livet att jag bor bra (behöver ingen bostad) ska inte sälja något och 

inte annonsera på familjesidan (hoppas jag) heller. Men detta ändrar ju 

sig över tid. Men som sagt: faktaletning eller något som stått tidigare vill 

jag kunna ta ut.”  

 

”Pdf-formatet verkar ok men det är knöligt när man betalar med autogiro 

och därför inte har någon faktura att kolla upp prenumerantnumret. Även 

jobbig att komma ihåg att ta med sig vid resor etc.” 

”Använder pdf-format för att kunna följa vad som händer i Värmland på 

semestern. Vi spenderar två månader på våren och två månader på 

hösten i Spanien.” 

 

”Jag önskar att NWT utkommer med ett söndagsnummer (i 

pappersformat)” 
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”Jag gillar inte den nya fyndshopen” 

”En bra tidning” 

”Förstora datumet på tidningen” 

”Jag fick inget svarskuvert” 

”Varför en hel tidning med bara sport! Varför då inte en hel sida med 

bara intressanta saker för kvinnor? Snålt med utrymme för det 

kvinnliga.” 

”Mer reportage om hundar, hästar och katter. Även från utställningar 

eller uppvisningar. Detta är också en sport.” 

”Tycker ni är för vargvänliga…… osv enkät 120” 

” Ni har för ensidig rovdjurs journalistik.” 

”Mer kultur, kultursidorna borde alltid vara i samma del” 

”Mera sport” 

”För mycket sport” 

”Vill ha bra lokala idrottsnyheter där snabb resultatinfo kommer ut. 

Helst där våra ungdomar är engagerade. Helst inte trav.” 

”Formatet på tidningen är bra. Mer lokala nyheter.” 

”Jag är besviken på distributionsproblemen, som sker ofta.” 

 

 

 


