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Abstract
During the last 15 years the Swedish media market has developed a great deal,
thanks to the rise of new media. Literature, articles and investigations have

contributed to producing the chapter of background of this essay. How the local
newspaper and its organization has changed over time is being accounted in this

essay. From the newspaper being the only product on the market to now having a

spread out product portfolio. By doing the qualitative interview with research
representatives of six local newspapers the aimis to answer the following questions:

Who were your competitors 15 years ago? Who are your competitiors today? In what
way has the increased competition changed your way of working at the division of

advertisement and how do you consider the the increase of mediachannels having

affected the customer? How do you see the future? The main results show that all six
representatives agree on the fact that the competition has increased during the last 15

years. To be able to survive on a tougher market it is necessary to have a product
portfolio containing other media apart from the newspaper. All six representatives

mention the importance of parallel publication. The result of this research also shows

on discrepancies in customers awareness.
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Sammanfattning
Under de senaste 15 åren har den svenska mediemarknaden, i och med uppkomsten
av nya medier, växt ordentligt. Med hjälp av litteratur, artiklar och undersökningar

har uppsatsens bakgrunds kapitel växt fram. Här redovisas för hur den lokala
morgontidningen och dess organisation över tid förändrats. Från att ha tidningen som

enda produkt till att ha en väl utvecklad produktportfölj. Den kvalitativa

forskningsintervjun används och representanter för sex lokala morgontidningar
svarar på följande frågeställningar: Vilka var era konkurrenter för 15 år sedan? Vilka

är era konkurrenter idag? Hur har den ökande konkurrensen förändrat ert arbete på
annonsavdelningen och hur anser ni att ökningen av mediekanaler påverkat kunden?

Hur ser ni på framtiden? Det huvudsakliga resultatet som framkommit är att samtliga

sex representanter är överens om att konkurrensen under de senaste 15 åren ökat. För
att kunna överleva på den allt tuffare marknaden så krävs en produktportfölj

innehållande andra medier förutom tidning. Samtliga representanter pratar om vikten
av parallellpublicering/flerkanalspublicering. Vad resultatet även visar på är att hoten

inte bara kommer från konkurrerande medier utan även från kunderna. Allt fler

kunder och dess butiker har ingått kedjeföretag, vilket innebär att vissa kunder idag
saknar beslutsmakt gällande dess marknadsföring på grund av att besluten

centraliserats. Vad som också framgår är att kundernas medvetenhet skiljer sig åt

beroende på var i landet man befinner sig. I Helsingborg och på Helsingborgs
Dagblad upplever marknadschef Thorbjörn Falk att kunderna blivit allt mer

medvetna. I Östersund och på Östersunds Posten upplever annonschef Erik Olofsson
det motsatta, Olofsson upplever kunderna som allt mindre medvetna.
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1. Introduktion
1990 uppgick de totala medieinvesteringarna i Sverige till 13,3 miljarder kronor och
2004 hade den siffran stigit till 25,2 miljarder kronor.1 Detta visar på att förändringar

skett på den Svenska mediemarknaden och frågan är hur det påverkat de lokala
morgontidningarna.

1990 startades den första kommersiella marksända TV-kanalen, TV4. Visserligen
hade Jan Stenbeck tre år tidigare (nyårsafton 1987) startat TV3, men det var med

satelit via England. I början av 1990-talet började även Internet växa sig starkt, både
som ny teknik och som nytt medium. Direktreklamen började dyka upp i såväl

adresserad (adr) som i oadresserad (odr) form. 1993 bröts publicservicemonopolet

gällande radio och ännu en ny mediekanal var född. Gratistidningar hade visserligen
funnits tidigare i form av annonsblad, men 1995 sågs en ny typ av gratistidning. Det

var Metro som startades. En gratistidning med ett redaktionellt innehåll som delades
ut bland lokaltrafikens resenär i Stockholm.

Alla dessa nya medier som under 1990-talet växte fram på den svenska
mediemarknaden har förändrat förutsättningarna för det enskilda mediet. För 15 år

sedan sågs den lokala morgontidningen som det naturliga och enda annonsorganet

för annonsören. Idag har kunden fått fler alternativ i sitt medieval och därmed är den
lokala morgontidningen inte längre det självklara valet.

Denna uppsats avser undersöka vad annonschefer på sex landsortstidningar i sverige

har att säga gällande konkurrenssituationen idag i jämförelse med för 15 år sedan?

Hur den ökande konkurrensen förändrat arbetet på annonsavdelningen och hur har
kunden (med kund menas den som köper annonser i tidningen) förändrats de senaste

15 åren? Uppsatsen syftar dessutom till att få svar på representanternas funderingar
gällande framtiden.

                                                  
1 Hedström, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)
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1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsen syftar till att undersöka vad representanter från annonsavdelningar på sex
landsortstidningar i Sverige har att säga gällande konkurrenssituationen idag i

jämförelse med för 15 år sedan? Hur den ökande konkurrensen förändrat arbetet på

annonsavdelningen och hur har kunden (med kund menas den som köper annonser i
tidningen) förändrats de senaste 15 åren? Uppsatsen syftar dessutom till att få svar på

representanternas funderingar gällande framtiden.

För att få svar på detta kommer följande fyra frågeställningar ställas:

1. Vilka var era konkurrenter för 15 år sedan?

2. Vilka är era konkurrenter idag?

3. Hur har den ökande konkurrensen förändrat ert arbete på annonsavdelningen
och hur ser ni att ökningen av mediekanaler påverkat kunden?

4. Hur ser ni på framtiden?

1.2 Disposition
Denna uppsats inleds som sig bör med ett abstract följt an en kort sammanfattning.
Därefter så ser uppsatsen disposition ut enligt följande:

Kapitel 1: Inledning – uppsatsen syfte och frågeställningar samt disposition

behandlas i detta inledande kapitel. Dessutom redovisas för uppsatsen

avgränsningar.

Kapitel 2: Bakgrund – här ges en övergripande beskrivning av det svenska
medielandskapet och dess förändring och här beskrivs de medier som

under de senaste 15 åren vuxit fram.
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Kapitel 3: Metod och material – kapitlet syftar till att redovisa för hur uppsatsen

genomförts.

Kapitel 4: Resultat och Diskussion – här redovisas för resultatet baserat på

representanterna från de sex landsortstidningarna. Diskussionen sker i
samma kapitel för att minska risken för upprepningar.

Kapitel 5: Reflektion över arbetet – har jag besvarat mina frågeställningar? har jag

fått de svar jag förväntade mig eller är jag förvånad över nått? har

undersökningen väckt nya frågor? Om jag skulle göra om
undersökningen, skulle jag då göra något på ett annorlunda vis?

Här ges även förslag till fortsatt forskning.

1.3 Avgränsningar
Min allra första avgränsning var när jag bestämde mig för att undersöka
landsortspressen. I ett första läge var jag på väg att undersöka den totala

morgonpressen, vilket skulle ha inneburit såväl storstads- som landsortspress.
Jag kände dock att skillnaderna mellan storstads- och landsortspress var för stora och

att det därför med den tid och de resurser jag hade skulle bli för omfattande.

 

Organisationsmodell för tidningsföretag

Ordet

Pengarna

Ekonomiavd. Annonsavd. Distribution

VD

Redaktion

Chefredaktör

Styrelse

Figur 1 Organisationsmodell för tidningsföretag Källa: Hvitfeld Håkan Nygren Gunnar, På väg mot

medievärlden 2020 Journalistik, teknik, marknad

Om man ser till organisationsmodellen ovan så är tidningsföretaget uppdelat så sett

att det är ett dubbelt ledarskap. Vi har chefredaktören som är ”ledaren” för det
journalistiska innehållet i tidningen. ordet. Vidare finner vi den verkställande
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direktören (VD) som är ”ledaren” över ekonomiavdelningen, annonsavdelningen och

distributionen. pengarna.

Min andra avgränsning var att jag valde bort ordet och istället intresserade mig för

pengarna. Anledningen till den avgränsningen beror till huvudsak på intresse.
Min tredje avgränsning blev att ta bort ekonomiavdelningen och distributionen. Kvar

var annonsavdelningen. Den här avgränsningen likväl som föregående bottnar i att
intresset för pengarna är större än intresset för ordet.

Gällande intervjuerna och valet av intervjupersoner så har jag valt att avgränsa mig
till representanter för annonsavdelningen. Två marknadschefer, två annonschefer, en

affärsutvecklare samt en chef företagsmarknad. Tanken från början var att genom

kvalitativ ansats i form av intervjuer med chefer dessutom med en kvantitativ ansats
genomföra enkätundersökningar med säljare på respektive tidning. På grund av

bristande resurser så bestämde jag mig ganska omgående för att endast genomföra
den kvalitativa ansatsen i form av intervjuer.
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2. Bakgrund
Det material som ligger till grund för mitt bakgrundavsnitt kommer till största del
från litteratur men till stor del även från artiklar och undersökningar, hämtade från

branschtidningar och branschorganisationer, på Internet.

Själva bearbetningen av det insamlade materialet har skett utifrån vad intervjuerna

visat på, detta för att få en hög relevans i bakgrundavsnittet.

2.1 Det svenska medielandskapet och dess förändring
Sedan slutet av 1980-talet har det svenska medielandskapet stått inför stora
förändringar. Den kommersiella TV:n respektive radion, 1991 respektive 1993 samt

Internet och dess framfart är tre stora förändringar. I och med detta så hårdnade det

svenska medielandskapet och konkurrensen om publiken och annonsörerna tätnade.
Dagspressen var inte längre det självklara annonsorgan som det en gång varit.

Landsortstidningarna stod nu inför ett viktigt beslut huruvida man skulle agera
snabbt eller reagera långsamt. Det blev under den här tiden allt vanligare med så

kallat korsägande, tidningsföretag som skaffade sig intressen i de nya medierna.

En landsortstidning som i ett tidigt skeende agerade var Östersunds Posten (då andra
tidning) som redan 1993 blev ägare både inom lokal-TV (TV4) och radio (Radio

Rix).2 Ett annat fenomen som dök upp var gratistidningar, först ut Metro. Detta var
visserligen inte ett helt nytt fenomen, med tanke på att det tidigare funnits så kallade

annonsblad. Men den nya gratistidningen, Metro, stod för ett redaktionellt innehåll

och delades ut till lokaltrafikens resenärer. De stora förändringarna som skett under
framförallt 1990-talet har tett sig betydligt mer omvälvande än i andra länder. Detta

tros bero på att den svenska mediemarknaden tidigare karakteriserats av stor

stabilitet. Radio och TV var nationellt distribuerade med ensamrätt på
licensfinansiering. Deras utbud reglerades av staten och finansierades av

mottagaravgifter. Dagspressen skiljer sig dock åt, då den finansieras av annons- och
prenumerationsintäkter.3

                                                  
2 http://www.op.se
3 Weibull & Gustafsson 1999
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2.1.1 Medieinvesteringarna och dess utveckling

De totala medieinvesteringarna i Sverige var under 1990 13,3 miljarder kronor.
Under 2004 hade den siffran nästan fördubblats till 25,2 miljarder kronor.

De medieinvesteringar som hamnade hos den svenska landsortspressen har dock inte

haft samma utveckling. 1990 var medieinvesteringarna i svensk landsortspress 4
miljarder kronor och under 2004 nästan 4,1 miljarder kronor.4

2.2 Dagspressen i Sverige
Den svenska dagstidningsbranschen kännetecknas av följande fem faktorer:

Det första kännetecknet är att nästan alla tidningar i huvudsak är lokala eller
regionala. Det andra kännetecknet är att Sverige är ett av världens mest

tidningsläsande länder och att den samlande dagstidningsupplagan är stor.
Ett tredje kännetecken är att kvällspressen oftast är ett kännetecken: Nästan alla som

läser en kvällstidning tenderar också att regelbundet läsa en morgontidning.

En fjärde och näst sista faktor är att de svenska morgontidningarna med ytterst få
undantag abonneras. Morgontidningen distribueras dagligen varje morgon till sina

abonnenter. Den femte och sista faktorn är att den svenska dagspressen av tradition

varit knutna till politiska partier. Fortfarande deklarerar många svenska dagstidningar
sin politiska ståndpunkt, men detta är något som endast skall avspeglas på

dagstidningens ledarsida och inte i det redaktionella.5

                                                  
4 Hedström, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)
5 Weibull & Gustafsson 1999
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2.2.1 Svenska dagstidningar
De svenska dagstidningarna brukar delas in i fem huvudgrupper:6

1. Storstadspressens morgontidningar – till den här gruppen räknas de

högfrekventa dagstidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtliga är

sjudagarsutgivna, prenumererade och morgonutgivna.

2. Storstädernas kvällstidningar – den här gruppen utgörs av de fyra
kvällstidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

3. Landsortspressen – i den här gruppen inkluderas samtliga hög- och
medelfrekventa dagstidningar utanför storstäderna (högfrekventa = 6-7

nummer per vecka, medelfrekventa = 3-5 nummer per vecka). Samtliga
tidningar är prenumererade och morgonutgivna och majoriteten har

sexdagarsutgivning.

4. Lågfrekventa dagstidningar – den här gruppen omfattar samtliga lågfrekventa

dagstidningar, vilket innebär utgivning 1-2 dagar per vecka. De flesta av
dessa är endagsutgivna och prenumererade och har inte sällan karaktären av

organisationstidningar. De finns både i storstäderna och på landsorten.

5. Gratistidningar – gruppen utgörs av två huvudtyper: dels den gratisutgivna

dagstidningen, dels lokala gratistidningar, normalt med veckoutgivning.

                                                  
6 Weibull & Hadenius 2003
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2.3 Landsortstidningens organisation och dess utveckling
Om man utgår från en stor eller medelstor svensk tidning så är den som regel

organiserad i tre huvuddelar: redaktion, teknik och administration.
I de flesta fall har det funnits både en VD och en chefredaktör. Chefredaktörens

ställning har dock förändrats. I de äldre tidningstraditionerna var redaktionen

tidningens ansikte utåt. Sedan 1980-talet har det skett en maktförskjutning till den
ekonomiska ledningen. VD har i allt större utsträckning blivit företrädare för

tidningen, något som tidigare föll på chefredaktören. Klart är att det i dagens
tidningsföretag i allt större utsträckning än tidigare förutsätter ett mycket nära

samarbete mellan VD och chefredaktör. På tidningens administrativa sida finner vi

särskilda upplage- och annonsavdelningar samt en ekonomiavdelning. På de större
tidningarna finner man dessutom en marknadschef som ansvarar för försäljningen av

tidningen. Traditionellt sett har det på ett tydligt sätt markerats en skiljelinje mellan å
ena sidan annons- och marknadsavdelningar och å andra sidan redaktionen.

Tidningen skall inte kunna misstänkas för att tidningens redaktionella innehåll

påverkats av vem som annonserar i tidningen. En aspekt som är viktig och som
förändrat tidningsorganisationen är att de ekonomiska villkoren förändrats. De fasta

kostnaderna för att ge ut tidningen blir inte lika höga som tidigare om man kan köpa

in det redaktionella innehållet. Man behöver inte längre ha ett tryckeri. Starten av
tidningen Metro är ett tydligt exempel på hur man lyckades med detta.

En strikt uppdelning mellan ansvaret för pengarna och ordet var det som utmärkte
den traditionella organisationen. Behovet av samordning ökade dock i takt med

teknikutvecklingen och datoriseringen. Konvergensen inom tidningsföretagen ökade.

Tekniken möjliggjorde inskanning av bilder, sidredigering, annonsmottagning,
sidplanering, annonsfakturering med mera. All data kunde nu transporteras i

tidningshusens system och nyttiggöras av de avdelningar som behövde de aktuella
uppgifterna. Avdelningsgränserna började i och med detta suddas ut. Allt eftersom

den nya tekniken gjorde sitt intåg så började en ny organisationsstruktur synliggöras.

Det var en struktur som var funktionsanknuten och styrd av de flöden som utmärkte
tidningsföretaget. Detta var i samma skeende som den kommersiella TV:n och radion

för första gången utsatte tidningsmarknadens monopol för konkurrens. Den här
modellen synliggjorde det funktionella i att samordna all bearbetning av såväl
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redaktionellt material som annonser. Modellen uppenbarade dessutom det faktum att

såväl det kommersiella som det redaktionella materialet enbart handlar om ett
insamlande.7

2.3.1 Parallellpublicering/flerkanalspublicering

Den funktionsstyrda modellen banade väg för olika former av parallellpublicering.

Detta som en direkt följd av den ökande digitaliseringen. Den kommersiella
marknaden och kampen om den gjorde det attraktivt och i många fall billigare för

tidningsföretagen att bli delägare i lokala radio- och TV bolag än att låta

konkurrenterna knapra på de egna intäktsmarginalerna. Medieforskaren Lars Hultén
menar att den traditionella uppdelningen mellan ordet och pengarna kommer

förändras i takt med den ökande konkurrensen. Hultén menar att nyhetsjournalistiken
i det alltmer kommersialiserade medieföretaget utsätts för marknadens krav och han

anser sig se en tydlig maktförskjutning inom företaget.8

Parallellpublicering

Tidning TV Radio Webb-tidning

Distributiv funktion

Bearbetande funktion

Insamlande funktion

Figur 2 Parallellpublicering Källa: Hvitfelt & Nygren 2002

Från att tidningsföretaget haft tidning som enda produkt så föds

parallellpubliceringen. Det innebär att företaget har flera produkter, såsom ses i
modellen ovan. Tidningsföretaget kan numera ses som ett medieföretag med en

produktportfölj inte enbart innehållande tidning. Ingen vet heller vilken produkt som
i framtiden kommer vara landsortstidningens största. Parallellpubliceringen gör att

företaget i den allt hårdnande konkurrensen kan behålla reklaminvesteringarna inom

                                                  
7 Hvitfelt & Nygren 2002
8 Hvitfelt & Nygren 2002
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företaget, trots att nya medier uppstått. Värnandet om att behålla positionen på

marknaden samt en nyfikenhet på nya medier har varit vägledande för utvecklingen.9

2.4 Förtroendet för morgontidningen
Enligt en undersökning genomförd av Sifo som jag tagit del av via dagspress

hemsida litar hela 76 procent av ungdomarna i åldern 16-24 år mest på
morgontidningen.10

Om man ser historiskt så har förtroendet för morgontidningen ökat i jämförelse med

andra medier. Trots vikande upplagesiffror. Vid mätningen år 1997 litade 45 procent

mest på morgontidningen. År 2000 hade den siffran ökat till 68 procent. Att det är
hela 76 procent av ungdomar i åldern 16-24 år som har störst förtroende för

morgontidningen tros enligt professor Lennart Weibull bero på den så kallade
Metroeffekten.11 Med den menas att synen på tidningar förändrats tack vare att

gratistidningar intagit bland annat Stockholms tunnelbanor. Tidningar betraktas på

nytt som viktiga. Weibull tror vidare att dagstidningarnas närvaro på webben bidragit
till ökat intressen för tidningen, framförallt bland de yngre.12

2.5 Gratistidningarna och dess eventuella hot mot
dagstidningarna

Enligt Mårtensson13 finns det i Sverige idag omkring trehundra regelbundet utkomna

gratistidningar. Det som över tid hänt med gratistidningarna är att de blivit allt mer

dagstidningslika. De har ett allt mer redaktionellt innehåll än tidigare. För tjugo år
sedan så innehöll gratistidningarna i genomsnitt 85 procent annonser medan

genomsnittet idag ligger kring 65 procent. Andelen med redaktionell text har med

andra ord ökat avsevärt. Man kan säga att gratistidningarna gått från att i princip varit
renodlade annonsblad till att bli mer dagstidningslika. Det var i och med starten av

gratistidningen Metro år 1995 som den verkliga konkurrensen om både läsare och
                                                  
9 Hvitfelt & Nygren 2002
10 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=48974&idx=5
11 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=48974&idx=5
12 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=48974&idx=5
13 Mårtensson 2004
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annonsörer hårdnade. Till en början möttes Metro av ett enormt motstånd från

dagstidningarna. Men numera är Metro enligt Ingela Wadbring accepterad som ett
naturligt inslag på mediemarknaden och konkurrensen kommer idag istället från

gratistidningen Stockholm City. Enligt Ingela Wadbring så finns det plats för fler

gratistidningar. Det finns studier som visar på att annonsmarknaden växer när nya
medier tillkommer och därmed utgör gratistidningarna inget direkt hot mot

morgontidningarnas annonsintäkter säger Wadbring.14

Enligt Niklasson15 så hårdnar konkurrensen om gratisläsarna i Stockholm. Enligt

Sifos mediepulsmätning för september och oktober 2005 så är det i Stockholm
Stockholm City som ökar mest. Tidningen har idag 619 000 läsare, att jämföra med

Metro och sina 625 000 läsare. Stockholm Citys chefredaktör Mikael Nestius säger

till tidningen att de ökat mer än vad de nånsin kunnat hoppas på. Från Metros sida tar
man Stockholm Citys positiva utveckling med en nypa salt. Metros chefredaktör

Sakari Pitkänen anser att ju större man är ju mindre ökar man. Metro är störst i
Stockholm och enligt Pitkänen är det något som man kommer att fortsätta vara.16

Det som skiljer Metro från Stockholm City är att Metro har en Riksupplaga och

därmed är man i större grad konkurrent till de lokala morgontidningarna. Hösten
2004 startades Metro Riks som idag finns på 67 orter från Luleå i norr till Trelleborg

i söder. Upplagan i januari 2006 är 180 000 och Metro har totalt 1 417 000 läsare.17

2.6 Den digitala TV:n som annonsbärare
Den digitala tekniken har inneburit att fler TV-kanaler tillkommit, detta bland annat

på grund av besparingar när det gäller arkivering då en digital kanal tar mindre plats
än en analog. Fler TV-kanaler kommer att innebära en allt mer fragmentiserad

publik. För annonsören kommer det att bli svårare och dyrare att nå höga räckvidder.
Marking och Nilsson menar att det är program inriktade mot specifika

                                                  
14 Mårtensson 2004
15 Niklasson 2005
16 Niklasson 2005
17 http://www.metro.se
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intresseområden (nischade kanaler) som kommer att vinna tittare på bekostnad av

stora breda underhållningsprogram.18

Ett ökat antal nischade kanaler kommer för annonsören betyda att man får lättare att

nå sin specifika målgrupp om man har en specifik produkt och detta med ett mindre
spill. Vad som menas med ett mindre spill är att man mer effektivt når just den

specifika målgruppen. TV:s konkurrensfördel gentemot andra medier är att det har en
bred räckvidd. Det vill säga man når den stora massan av befolkningen. Det kan

komma att bli svårare att skapa räckvidd genom TV-mediet eftersom TV-publiken

tros bli fragmentiserad över allt fler kanaler. För att skapa räckvidd med TV kommer
man bli tvungen att annonsera i allt fler kanaler och det kommer att bli dyrt.

Marking och Nilsson menar att annonsörerna kommer att bli tvungna att utveckla

helt nya metoder för kontaktsökning i det digitala TV-mediet. Resonemanget bottnar
i att makten förskjuts från sändaren till mottagaren när utbudet ökar. Tittarna

kommer få större möjligheter att välja vad de vill se, samtidigt som möjligheterna att
undvika oönskad reklam kommer att öka.19

2.7 Internet och dagstidningar på nätet
Till en början hade representanterna för de traditionella massmedierna svårt att se
möjligheterna med Internets spridning. Man såg det nya fenomenet som ett hot mot

den egna verksamheten. Idag när det gått cirka tio år sedan Internet var nytt så är
man inte längre lika rädda, utan mer öppna för vilka möjligheter som mediet faktiskt

kan erbjuda. När Internet blev en allt vanligare företeelse på marknaden var

tidningsföretagen redan vana vid konkurrens från nya medier. Företagsledningen
hade redan börjat tänka i termer kring flera medieaktiviteter

(parallellpublicering/flerkanalspublicering). Idag har de flesta landsortstidningar en
så kallad nättidning. Det har blivit allt vanligare att man presenterar tidningen i Pdf-

format, det vill säga en exakt kopia av papperstidningen på nätet.20

                                                  
18 Marking & Nilsson 1999
19 Marking & Nilsson 1999
20 Carlsson & Facht 2004
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2.7.1 Nättidningens lönsamhet

Än så länge har kostnaderna överstigit intäkterna. Landsortstidningarna och dess
nättidningar har haft svårt med att finna lönsamhet. Att man ändå valde att satsa på

nätet och en nättidning beror till största del på att man helt enkelt inte vågade stå

utanför den nya tekniken. Att man fortfarande håller den i drift trots fortsatta
lönsamhetsproblem tros bero på inställningen att det är ett distributionsalternativ som

har kommit för att stanna. Av Sveriges landsortstidningar visade Östersunds Posten
(ÖP) redan 2003 positiva siffror för deras webbtidning. Intäkterna från nätet och

nättidningen kommer i första hand från annonser i form av så kallade banners. Men

det blir allt vanligare att man får intäkter från försäljning av enstaka artiklar och hela
papperstidningar i Pdf-format. Vissa tidningar har dessutom valt att sälja gammalt

material från arkiven.21

2.8 Radio
I Sverige kan vi sedan 1993 lyssna på tre olika typer av radiostationer. Det är för det

första public-service-radion, det vill säga den radio som genom avtal med staten och
finansiering via licensmedel producerar fyra rikskanaler och 25 stycken regionala

radiokanaler. Vidare har vi den så kallade närradion. Det är radion för föreningar,
organisationer, religiösa samfund med flera, där dessa står för samtliga kostnader för

verksamheten. Den tredje och sista typen av radio är den privata lokala radion, även

kallade den kommersiella radion. Den finansieras i huvudsak med hjälp av
reklammedel.22

                                                  
21 Carlsson & Facht 2004
22 Carlsson & Facht 2004
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2.8.1 Den kommersiella radion

I ett tidigt skeende bildades nätverk med radiostationer, där relationerna mellan de
olika kanalerna i olika grad och på olika sätt var relaterade till varandra. Dessa

relationer har mer eller mindre tydliggjorts och de fyra näten som vi redan från

början såg är nu mycket klarare relaterade till varandra än tidigare. Det dominerande
nätet är Rix FM som ägs av Modern Times Group (MTG). Förutom ett stort antal,

närmare bestämt 24 stycken, Rix FM stationer i Stockholm och ute i landet äger
MTG sedan början av 2002 radiostationen Lugna Favoriter – den verkliga favoriten

bland de lokala radiostationerna och WOW 105,5 (numera Rix FM 105,5). Dessa

kanaler har tillsammans med kanalen Power Hit Radio, gjort MTG till den klart
dominerande radioaktören i Stockholm. Genom Rix FM är MTG också störst ute i

landet.23

NRJ/Energy ägs av RF Radio Franchise Sverige, som i sin tur ägs av det franska

bolaget NRJ S.A. och Gedska AB, har 20 stationer i gång och är den kanal som mer
än någon annan riktar in sig mot de yngre radiolyssnarna. Mix Megapol ägs av SBS

Radio AB, som i sin tur ägs av SBS Broadcasting och Bonnier Radio AB. De
tillhandahåller 16 stationer samt driver och äger ytterligare sju stationer i form av tre

Vinylkanaler, tre Citystationer och en kallad E-FM.24

Fria Media är ytterligare en stor aktör med 12 tillstånd. Här finner vi stationer med

beteckningar såsom Radio Match, Gold FM och Radio Stella. De flesta av dessa

stationer ägs av lokala tidningsföretag.25

De allra flesta reklamradiostationerna ägs av tidigare etablerade medieföretag. När
den första auktionen (totalt 83 tillstånd om att sända radio som auktionerades ut)

skedde så var detta inte lika uppenbart som det är idag. De första att intressera sig för

den kommersiella radion var i första hand de lokala dagstidningarna. De var
intresserade av att köpa in hela eller delar av den lokala radioverksamheten på den

egna orten. Det huvudsakliga motivet till detta var att de lokala dagstidningarna ville

                                                  
23 Carlsson & Facht 2004
24 Carlsson & Facht 2004
25 Carlsson & Facht 2004
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säkra annonsintäkterna som kunde komma från radion. Ingen viste dock vid den här

tidpunkten hur stor den delen skulle bli. Det enda som man viste var att radion och
televisionen tog en allt större del av de totala reklaminvesteringarna runt om i Europa

och Nordamerika.26

2.8.2 Den kommersiella radions intäkter respektive kostnader

Den kommersiella radion har haft det svårt på kostnadssidan och även på
intäktssidan. Avgifterna för radion blev för hög och det har avspeglats i innehållet.

Det är musik för hela slanten och i vissa fall korta avbrott för lokala nyheter.

Intäkterna i form av försäljning av reklamspottar har inte kommit i närheten av vad
radiointressenter hade hoppats på eller tänkt sig.27

SBS Radio, som driver Mix Megapol och Voice, gjorde under 2004 en förlust på 40
miljoner kronor och man är i dagsläget i full gång att förhandla med SIF och

Journalistförbundet om att säga upp tio personer. Personalstyrkan ska ner från 125

till 115 tjänster. SBS Radios VD Staffan Rosell säger till Dagens Media att
personalminskningen kommer påverka hela organisationen men huvudsak

programsidan. Under 2004 gjorde SBS Radio en förlust på 40 miljoner kronor.28

2.9 Direktreklamen har gynnats
Flera medier har under lågkonjunktur fortsatt att växa. De krympande

marknadsresurserna har lett till att annonsörerna ändrat sina marknadsstrategier.
Annonsörerna har prioriterat mer säljspecifika åtgärder framför

varumärkesannonseringen och annonsörerna har därmed valt andra kanaler som

bättre lämpar sig för produkt- och utbudsannonsering för marknadskommunikation
än de traditionella medierna. De som har gynnats av annonsörernas förändrade

strategier är främst den Oadresserade direktreklamen. Den har under de senaste åren
haft en stark utveckling, medan de traditionella medierna som exempelvis TV och

storstadspress minskat.29

                                                  
26 Carlsson & Facht 2004
27 Carlsson & Facht 2004
28 http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=61616
29 Carlsson & Facht 2004
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3. Metod och material
Kapitlet syftar till att redovisa för hur uppsatsen genomförts.

3.1 Val av metod   
Det är först och främst ämnet och syftet med undersökningen som ska styra valet av

metod. Om det gäller generell kunskap om specifika frågor i form av mängder eller
samband mellan olika variabler, så är kvantitativ metod att föredra. Gäller det att få

vetskap om mer komplicerade fenomen så är en kvalitativ undersökning rätt. Ska
man exempelvis studera en redan inträffad händelse, relationen mellan två grupper,

politiska partiers strategitänkande eller anställdas syn på internkommunikationen i en

organisation, så rekommenderas att använda intervjuer som huvudsaklig metod.30

Mot den bakgrunden så anser jag att det i mitt fall för att få svar på min

frågeställning är bäst att tillämpa intervju.

3.1.1 Intervjuernas genomförande

Intervjun med annonschef Lena Calais på Värmlands Folkblad genomfördes ansikte
mot ansikte. Detta berodde till största del på geografisk närhet.

Övriga intervjuer har skett via telefon. Den huvudsakliga anledningen till detta är att

jag saknat den ekonomiska och tidsmässiga möjligheten att besöka dessa tidningar

med tanke på dess geografiska spridning. Trots detta anser jag att intervjuer via
telefon fungerat mer än väl.

Nackdelen med telefonintervju är att man inte ser personen ifråga, vilket betyder att

man inte kan urskilja ansiktsuttryck, kroppsspråk med mera. Jag känner att det i vissa

fall skulle ha varit mer givande att genomfört intervjuerna ansikte mot ansikte, för att
få en bättre dialog. Men som jag redan berättat fanns inte den ekonomiska och

tidsmässiga möjligheten.

                                                  
30 Ekström & Larsson  2000
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3.2 Tillvägagångssätt
Här redovisas för hur jag gått tillväga i själva genomförandet.

3.2.1 Intervjuerna – själva genomförandet

Antalet intervjupersoner uppgår till sex stycken. Jag kontaktade via mail under vecka

45 samtliga intervjupersoner. Berättade att jag skulle börja skriva min C-uppsats

inom ämnet Media och Kommunikationsvetenskap vid universitetet i Karlstad.
Förklarade vidare att undersökningen syftade till att undersöka huruvida förändringar

skett på den lokala morgontidningens annonsavdelning de senaste 15 åren. Jag
ställde sedan en fråga huruvida personen i fråga var intresserad att ingå i

undersökningen. Redan under slutet av vecka 45 hade jag fått svar från samtliga. Alla

var positivt inställda till att låta sig intervjuas under förutsättning att vi hittade en tid
som passade båda parter. Måndagen den 28 november klockan 09.15 genomförde jag

den första intervjun. Det var med Lennart Larsson på Tvåstads Tidnings AB (ttela).
Tanken från början var att jag skulle spela in intervjuerna på bandspelare. Fördelen

med bandspelare är att man kan fokusera mer på själva intervjun, de frågor man

ställer och de svar man får.31 Men bandspelaren kan även göra att intervjupersonen
störs och inte vågar vara öppen.32 Med den insikten så valde jag att frångå

bandspelaren och istället anteckna.

Intervjuerna tog från 30 till 40 minuter och sammanställdes direkt efter avslut. Jag

hade även möjlighet att via mail komplettera eventuella svar som jag inte fick med
eller inte förstod. Utnyttjades vid två tillfällen.

                                                  
31 Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004
32 Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004
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3.3 Undersökningens urval
I den kvalitativa forskningen så svarar urvalsprocessen på frågan vem och vilka som

ska utgöra studieobjektet. Där handlar det om att välja en ändamålsenlig grupp
intervjupersoner som ingår i det fenomen man vill studera. Det handlar inte om rätt

slumpteknik och krav på representativitet mot en population som det gör i en

kvantitativ studie. Sättet att göra urvalet på beror på studiens syfte och vad man vill
att urvalet ska representera.33

De landsortstidningar och dess representanter som undersökningen bygger på avser

jag sätta i relation till varandra för att eventuellt se likheter respektive olikheter. Att

jag valde just landsortstidningar beror på att de är lokala och finns på de flesta
platser. Det är just det som är intressant med landsortstidningarna. Varje

landsortstidning har sin egna marknad och på vissa orter finns det fler än en
landsortstidning som konkurrerar om annonsörerna och deras annonspengar. Det gör

att resultaten från intervjuerna i vissa fall bör peka åt olika håll. Beroende på vilken

ort och marknad landsortstidningen verkar så bör det råda skillnader.

3.3.1 Valet av landsortstidningar och nyckelpersoner

Antalet landsortstidningar som ingått i undersökningen blev 6 stycken: Dalarnas

Tidningar, Värmlands Folkblad, Helsingborgs Dagblad (HD), Tvåstads Tidnings AB

(ttela), Gävletidningar samt Östersunds-Posten (ÖP).

Helsingborgs Dagblad samt Dalarnas Tidningar valdes på grund av att det är

Sveriges två största landsortstidningar.34 Värmlands Folkblad valdes till största del på
grund av geografisk närhet. Eftersom jag är bosatt i Karlstad så föll det sig naturligt.

Påpekas skall att Nya Wermlands Tidning blev tillfrågade men att de tackade nej på
grund av företagspolicy att inte medverka vid ”marknadsundersökningar”.

Återstående landsortstidningar Tvåstads Tidnings AB, Östersunds Posten samt

Gävletidningar valdes på grund av att de geografiskt är utspridda över landet, vilket
jag hoppas på ska ge ett representativt resultat.
                                                  
33 Ekström & Larsson 200
34 Se bilaga 3
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På Dalarnas Tidningar intervjuades säljledare Peter Karlsson samt affärsutvecklare

Martin Nisser. Vid Helsingborgs Dagblad intervjuades marknadschef Thorbjörn
Falk. Annonschef Lena Calais på Värmlands Folkblad intervjuades och på Tvåstads

Tidnings AB genomfördes intervju med annonschef Lennart Larsson. Vidare

genomfördes intervju med Björn Ohlsson annonschef på Gävletidningar samt med
annonschefen på Östersunds Posten, Erik Olofsson.

3.4 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp för det vetenskapliga arbetssättet

oavsett vilken metod man använder sig utav.35

Med validitet menas om man i undersökningen mäter det man avser att mäta, det vill

säga i vilken grad undersökningens utformning och operationaliseringar (övergången
från teoretiska begrepp till begrepp som används i den empiriska undersökningen)

ger relevanta insikter vad avser undersökningens frågeställning. Vad gäller

reliabilitet så handlar det om kvaliteten i insamlingen, bearbetningen och analysen av
data.36

Vid kvalitativa metoder som i mitt fall intervjuer är syftet med undersökningen oftast
inte att slå fast i vilken grad en frågeställning och ett resultat är representativt och

generaliserbart. Det kan även vara för att få en ökad förståelse för själva dynamiken i
det studerande sammanhanget. Om resultaten i sig inte går att generalisera så kan

man oftast generalisera dynamiken inom sådana sammanhang. När det gäller

kvalitativa metoder så har det diskuterats huruvida begreppen validitet, reliabilitet
och generaliserbarhet är relevanta. Thagaard (1998:179) använder istället begreppen

trovärdighet (reliabilitet), bekräftelsebarhet (validitet) och överförbarhet istället för
generaliserbarhet.37

Vid kvalitativa metoder såsom exempelvis kvalitativ intervju har forskaren att välja
mellan hur själva intervjun ska genomföras. Genom att spela in intervjun på

                                                  
35 Ekström & Larsson 2000
36 Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004
37 Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004
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exempelvis band istället för att göra anteckningar kan man förstärka den

metodologiska reliabiliteten. Anledningen till detta är att man som forskare då endast
behöver fokusera på det som blir sagt. Om man som forskare endast gör anteckningar

får man med en begränsad mängd av det som sägs. Det finns dock problem med

inspelning då den intervjuade inte vågar vara öppen på grund av just
inspelningsapparaten. I de fall öppenheten säkerställs genom att samtalet inte spelas

in, förstärks däremot intervjuns validitet.38

3.5 Generaliserbarhet
De allra flesta forskningsarbeten med kvalitativ metod bär en underliggande fråga

om materialet håller utanför de studerande personerna och fallen. Det är ett väldigt
omdiskuterat ämne huruvida kvalitativa studier går att generalisera. Vid kvantitativa

studier kan man göra statistiska generaliseringar. Detta är dock något som inte går att
göra vid kvalitativa metoder. Däremot så diskuterar man huruvida studier av detta

slag medger analytisk eller så kallad teoretisk generalisering. Det innebär att man gör

en bedömning i vilken mån en studie kan ge vägledning för en annan situation
genom analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna. Yin (1989)

jämför fallstudier med upprepade experiment och menar att om flera fall ligger i linje

med varandra så kan man resonera i allmängiltiga termer. Man kan säga att om ett
antal fall (till exempel intervjuer vid flera företag om deras IT-kommunikation) visar

på likheter inom vissa eller alla frågeområden så finns det en förutsättning att uttala
sig mer allmänt.39

                                                  
38 Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004
39 Ekström & Larsson 2000
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4. Resultat och diskussion
Nedan redovisas resultaten av de genomförda telefonintervjuerna med representanter
för Tvåstads Tidnings AB (ttela), Gävletidningar, Helsingborgs Dagblad (HD),

Dalarnas Tidningar, Östersunds Posten (ÖP) samt Värmlands Folkblad (VF). För
intervjumall se bilaga 1. Resultaten redovisas i löpande text med efterkonstruerade

rubriker, det vill säga rubriker som passar det innehåll som vuxit fram. I slutet av

varje stycke diskuteras det resultat som framkommit.

4.1 Konkurrenssituationen har tätnat
Vad som är gemensamt för samtliga av de intervjuade representanterna är deras bild
av konkurrenssituationen idag i jämförelse med för 15 år sedan. Det har under de

senaste 15 åren skett en ökning av antalet mediekanaler, konkurrenter som alla vill

konkurrera om annonsörernas medieinvesteringar. Något som alla förutom Thorbjörn
Falk på Helsingborgs Dagblad var överens om var att konkurrensen för 15 år sedan i

huvudsak stod mellan ortens första och andra tidning. På Värmlands Folkblad
berättar Lena Calais om annonsörers politiska ståndpunkt och att det i många fall var

en avgörande faktor i valet mellan ortens två tidningar. Samtliga av de intervjuade

påpekar även att man såg konkurrens från kundmagasin/kundtidningar samt från
annonsblad. Den här bilden har som sagt förändrats i och med uppkomsten av fler

konkurrerande medier. Dagens stora konkurrens kommer enligt de intervjuade
representanterna från TV, radio, direktreklam (dr), Internet, annonsblad och från

gratistidningar.

4.1.1 Diskussion

Att samtliga representanter ser en konkurrensökning på marknaden var inget som
förvånade mig. I uppsatsen bakgrunds kapitel framgår vilka marknadsförändringar

som skett de senaste 15 åren och vilka nya medier som växt fram.
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4.2 Marknaden är mättad
Enligt representanterna för landsortstidningarna så är marknaden för annonsering i
landsortspress mättad. Vi har under de senaste 15 åren haft en marginell ökning vad

gäller de medieinvesteringar som tillfaller den lokala morgontidningen säger

Thorbjörn Falk på Helsingborgs Dagblad. Ingen tror att det kommer bli annorlunda
sett några år framåt. De tror att tidningen som produkt kommer stå still på samma

nivå som idag men ändock fortsätta vara tidningsföretagets lönsammaste produkt.
För att överleva på en allt hårdare marknad är samtliga överens om att

kompletterande medier i tidningsföretagets produktportfölj är ett måste.

Parallellpublicering/flerkanalspublicering är något centralt som samtliga i olika stor

grad har tillämpat. Erik Olofsson på Östersunds Posten är ett bra exempel där man i
hög grad tillämpat flerkanalspublicering. I deras portfölj finner man förutom den

traditionella tidningen även radio, TV, Internet och direktreklam (dr). Detta i

kombination med att man har en webbplats gör ÖP till en landsortstidning med en
oerhörd starkt produktportfölj och en bred flerkanalspublicering. Östersunds Posten

har i och med sin starka produktportfölj tagit hand om intäkter som gått den
traditionella tidningen förbi genom att i ett tidigt skede tillämpa

parallellpublicering/flerkanalspublicering säger Olofsson. Säljarna på Östersunds

Posten går under beteckningen maximedia säljare, vilket betyder att de har den
kunskap som krävs för att sälja samtliga av företagets produkter.

4.2.1 Diskussion

Att de totala medieinvesteringarna över 15 år näst intill fördubblats tror jag till

största del beror på ökningen av medier. Finns det fler medier på marknaden så finns
det för kunden/annonsören också medier att investera i. För att ta del av de ökade

medieinvesteringarna blir de lokala morgontidningarna tvungna att skaffa sig
intressen inom andra medier. Samtliga pratar om

parallellpublicering/flerkanalspublicering som en förutsättning för att överleva på

den allt hårdnande marknaden. Man tar på detta sätt hand om pengar som annars
skulle gå den lokala morgontidningen förbi. De lokala morgontidningarna får en

produktportfölj som inte enbart innehåller produkten tidning. Jag tror att det är och



28

kommer bli allt viktigare med en stark mediemix, det vill säga en bred

produktportfölj där man kan erbjuda kunden samtliga medier.

Ett bra exempel på en morgontidning som jag tycker verkligen lyckats med sin

flerkanalspublicering är Östersunds Posten. Östersunds Posten blev i ett tidigt skede,
redan 1993 (då andra tidning) delägare inom både lokal-TV (TV4) och radio (Radio

Rix). 1992 var Östersunds Postens konkurrerande andra tidning 100 ex större men
under 1993 var Östersunds Posten åter förstatidning med en marginal på 700 ex.

Jag tror att en stark anledning till detta var att de agerade redan 1993. Idag har man

en imponerande produktportfölj innehållande; tidning, TV, radio, direktreklam,
webbtidning/Internet. Dessutom går säljarna på Östersunds Posten under

beteckningen maximediasäljare.

Meningarna går isär huruvida man ska ha mediesäljare eller specialister.

4.3 Mediesäljare eller specialister?
I och med att konkurrensen växt och den lokala morgontidningen skaffat sig fler
produkter så diskuteras det mycket i branschen huruvida man ska ha specifika säljare

för varje enskild produkt eller om man ska ha mediesäljare som kan alla produkter.

Av de intervjuade representanterna är det endast Björn Ohlsson på Gävletidningar
som anser att man ska ha specifika säljare för varje enskild produkt. Ohlsson tror att

det är bättre för både annonsavdelningen och för kunden om man har specialister på
respektive produkt. Radiosäljare, TV-säljare och så vidare. Ett av Ohlssons argument

till detta är:

”Just nu tror jag på att specialister får ut mer av den totala "kakan"
reklampengar eftersom det finns en risk att en mediesäljare får "bjuda"

på mer i en förhandling.”

De övriga är av motsatt uppfattning då man istället tror att kunden hellre vill ha en

kontakt än flera. Lennart Larsson på Tvåstads Tidnings AB är av den uppfattningen
att om man ska fortsätta vara konkurrenskraftig så krävs det att säljarna kan samtliga

av tidningsföretagets produkter. I Dalarna och på Dalarnas Tidningar är man enligt
Martin Nisser också av den uppfattningen att mediesäljare är framtiden och man har
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därför gjort vissa organisationsförändringar som sjösätts 2/1 2006. Mediesäljarna på

Dalarnas Tidningar ska behärska hela produktportföljen och ska ha uppdraget att
skapa paketlösningar för befintliga och nya kunder. Kunderna är det viktigaste och vi

skulle inte göra en sådan omorganisation om vi inte visste att kunden efterfrågar det

säger Martin Nisser på Dalarnas Tidningar.

4.3.1 Diskussion

Fördelarna med mediesäljare tror jag framförallt ligger hos kunden. Kunden behöver
inte ha kontakt med olika personer på tidningsföretaget beroende på vilken produkt

han/hon vill köpa. Tror också att mediesäljarna tack vara sin kompetens inom

samtliga av företagets produkter kan sälja produkter som kunden till en början inte
tänkt köpa. Det kan generera mervärde både för kund och för den lokala

landsortstidningen. Jag förstår även Björn Ohlsson och hans argument om att
specialister kan tänkas få ut mer av marknaden. Vad Ohlsson menar är att fler

kundkontakter ökar chansen till försäljning.

4.4 Makten förskjuts från säljare till kund
För 15 år sedan var den lokala morgontidningen i princip det enda och därmed det

naturliga valet för annonsören. I takt med att konkurrenterna blivit allt fler har också
kundens medieval ökat och att annonsera hos oss är inte längre självklart menar

Björn Ohlsson på Gävletidningar. Thorbjörn Falk på Helsingborgs Dagblad anser att

kunden idag vet vilka medier som finns på marknaden och att kundens medvetenhet
är betydligt högre än för 15 år sedan. Falk talar om att makten förskjutits från

säljaren till kunden och att man idag i huvudsak ser på kundanpassade annonspaket.

Därför gäller det att vi har en stark produktportfölj, så vi kan erbjuda kunden en mix
av olika medier säger Falk. Erik Olofsson på Östersundsposten anser även han att

kundens medieval blivit fler. Men istället för ökad medvetenhet så ser Olofsson en
minskad medvetenhet bland annonsörerna i Östersund. Kunderna förstår exempelvis

inte varför de får betala mer för en annons hos oss på Östersunds Posten än i den

konkurrerande andratidningen säger Olofsson. De ser bara till priset och inte till vad
de verkligen får ut av annonsen. En av Olofsson förklaring till varför medvetenheten

bland kunderna i Östersund blivit lägre är följande:
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” Jag vet inte vad det beror på att vi inte upplever att medvetenheten

har ökat. En filosofisk fundering kan vara att i en allt mer komplicerad
mediebild känner många småföretagare att de inte har energi att lägga

på att bredda sina kunskaper. Detta gör att de i stort sett försämrar sina

kunskaper då de ej hänger med i utvecklingen.”

I Dalarna och på Dalarnas Tidningar upplever Peter Karlsson en hög medvetenhet
bland deras kunder. Enligt Peter Karlsson så ställer kunderna idag allt större krav och

det ställs betydligt högre krav på en annons/mediesäljare idag än för 15 år sedan.

På Dalarnas Tidningar har man sedan en tid tillbaks anställt medieanalytiker som
jobbar med att ta fram färska siffror. Detta för att bemöta kundens önskemål säger

Karlsson. I Värmland och på Värmlands Folkblad framkommer även där att siffror

blivit att viktigare. Men de saknar en marknadsanalytiker och har därmed svårigheter
med att bemöta kundens önskemål gällande färska siffror säger Lena Calais.

Thorbjörn Falk uttryckte att makten förskjutits från säljaren till kunden, vilket som

sagts har att göra med kundanpassning. Men makten har även i viss mån tagits ifrån

kunden.

4.4.1 Diskussion

Frågan är vad det beror på, att kundens medvetenhet skiljer sig åt beroende på var i
Sverige man befinner sig?

Det Olofsson menar är att det finns fler småföretagare i Östersund än i exempelvis

Helsingborg och att det är en anledning till minskad medvetenhet då dessa inte har
ork eller tid att förstå sig på de olika medierna. Det kan säkert ligga något i det som

Olofsson säger, men jag tror även att konkurrensen på företagsmarknaden spelar in.
Företagen i Helsingborg är fler än i Östersund och därmed är konkurrensen för

företag större i Helsingborg. Detta betyder att det ställs högre krav på ett företag i

Helsingborg. För att överleva förutsätter att man handlar rätt inte minst när det gäller
medieinvesteringar.
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4.5 Hoten kommer inte bara från konkurrerande medier
I intervjuerna med representanterna från de olika landsortstidningarna nämner

samtliga att marknaden blivit allt tuffare på grund av att beslutsmakten tagits ifrån
många butiker (kunder). Många butiker, framförallt detaljhandelsföretag, har blivit

kedjeägda (Stadium, Hemtex med flera) och därmed har besluten centraliserats. I

Gävle och på Gävletidningar är Björn Ohlsson av den uppfattningen att detta är ett
större problem än den ökande konkurrensen från andra medier. Vi kan inte längre i

samma utsträckning som för 15 år sedan påverka våra kunder på grund av att de
ingått i kedjor säger Ohlsson. På Dalarnas Tidningar ser Martin Nisser stora

förändringar. För 15 år sedan var de allra flesta butiker sina egna, medan de flesta

detaljhandelsföretag idag är kedjeägda. Detta kan vara frustrerande för den lokala
butikschefen menar Nisser, då han/hon inte får påverka sin annonsering då det sker

på central nivå och det är själklart frustrerande för oss också, tillägger Nisser.

4.5.1 Diskussion

Jag förstår att detta är ett problem både för kunden/annonsören och för den lokala
morgontidningen. Jag tror  att den lokala kunden har bäst uppfattningen om det

lokala marknadsklimatet på den ort där den verkar. Vilka medier som passar bäst för
just henne/honom på den lokala orten. När besluten fattas på central nivå så används

samma medier för samtliga butiker oavsett om det gäller butiken i Helsingborg eller

butiken i Östersund. De bästa för den lokala butiken måste vara att den får fatta sina
egna beslut gällande dess marknadsföring.

För den lokala morgontidningen så skulle det också vara bäst om den lokala butiken

fick fatta sin egna beslut eftersom man då skulle kunna påverka kunden. Den lokala
morgontidningen tror jag också känner till det lokala markandsklimatet och att man i

samråd med kunden kan komma fram till den bästa lösningen för både kund och
tidningsföretag.
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4.6 Representanternas funderingar gällande framtiden (5-
10 år) och olika medier
De intervjuade representanterna ser olika scenarier gällande framtiden.
Thorbjörn Falk tror att Helsingborgs Dagblad har etablerat en gratistidning.

Gratistidningar tror även Peter Karlsson på Dalarnas Tidningar kommer att bli ett allt
större hot. På Värmlands Folkblad inledde man hösten 2005 ett samarbete med

gratistidningen Metro. Vi trycker deras riksupplaga för Karlstad och producerar

Insticket, som är en VF-produkt inhäftad i Metro berättar Lena Calais.
Annonsförsäljningen i Insticket har inte uppnått förväntningarna, något som Calais

förklarar med att de flesta annonsörer redan satt sin marknadsföringsbudget. Vi tror

dock att annonsförsäljningen kommer ta fart under 2006. Dessutom tror Calais att
Metro som varumärke är bra för Värmlands Folkblad. Vi förknippas med ett starkt

varumärke och det tror vi kommer vara avgörande för många
förstagångsprenumeranter säger Lena Calais på Värmlands Folkblad.

Thorbjörn Falk  på Helsingborgs Dagblad tror att Internet kommer att stå för en allt

större del av tidningens totala intäkter men samtidigt påpekar Falk att tidningen som
produkt fortfarande kommer att vara kassakon. Martin Nisser på Dalarnas Tidningar

tror även han att Internet har en stor tillväxtpotential. Erik Olofsson på Östersunds
Posten tror att radion kommer öka och det på bekostnad av den traditionella

tidningen. Denna uppfattning delar han inte med Thorbjörn Falk på Helsingborgs

Dagblad och Martin Nisser på Dalarnas Tidningar. De spår båda en negativ
utveckling.  Nisser säger att reklamradiostationerna kommer att fortsatt få dras med

höga koncessionskostnader. Det i sin tur gör att reklamradion måste kapa andra
kostnader, vilket går ut över innehållet och vem vill ha en ännu mer slätstruken

reklamradio undrar Martin Nisser på Dalarnas Tidningar. TV kommer enligt Falk att

inom några år vara för kostsamt. Den digitala tekniken för med sig en rad nya
nischade program vilket kommer leda till en fragmentiserad publik. För att annonsera

och få räckvidd krävs att man köper utrymme i betydligt fler kanaler än idag och det
kommer att bli dyrt. Till sist tror Falk att direktreklamen komma vara en viktig del i

tidningsföretagets produktportfölj och det tror även Erik Olofsson. På Dalarnas

Tidningar tror Martin Nisser att direktreklamen nått sin nivå och spår ingen tillväxt
under 2006. Nisser ser direktreklamen som ett konjunkturmedium och menar att det
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under lågkonjunktur går bra och vid högkonjunktur går dåligt. Lennart Larsson på

Tvåstads Tidnings AB framhåller vikten av att i framtiden utöka produktportföljen
ytterligare mot en redan befintlig marknad. Björn Ohlsson på Gävletidningar tror att

det i framtiden kommer bli allt viktigare att man som tidningsföretag har flera ben att

stå på, det vill säga en bred parallellpublicering/flerkanalspublicering. En
högkonjunktur följs alltid av en lågkonjunktur och då är det verkligen viktigt att man

har alternativa inkomstkällor för att klara sig, menar Ohlsson. Martin Nisser berättar
att Dalarnas Tidningars målsättning inom överskådlig tid är att vara ett mediehus, där

de samlat de flesta medier, och där vart och ett ska vara dominerande i Dalarna.

4.6.1 Diskussion

Jag tycker att det är ett offensivt drag från andratidningen Värmlands Folkblad
gällande dess samarbete med gratistidningen Metro. Tidningen förekommer

tillsammans med ett starkt varumärke och det tror jag kan vara viktigt när det gäller

värvandet av nya prenumeranter. Jag tror att det är många yngre personer som läser
Metro och Insticket, med tanke på universitet och övriga skolor och det skapar ett

intresse för den tryckta tidningen. Att Värmlands Folkblad syns i kombination med
varumärket Metro tror jag kan komma vara avgörande när det de ska välja

prenumererad morgontidning.

När det gäller reklamradion så tror jag på en negativ utveckling, beroende på för

höga avgifter. Den kommersiella radion har ett allt för likgiltigt innehåll, där musik

varvas med reklamavbrott. Jag tror däremot att radion kommer att fortsätta vara en
del i den lokala morgontidningens produktportfölj och fungera som komplement till

andra medier.
Jag tror också att de lokala morgontidningarna i framtiden måste ha en allt bredare

produktportfölj och detta för att möta den allt hårdnande konkurrensen. Ju fler

konkurrenterna blir ju fler blir kundernas valmöjligheter. Detta tror jag kommer
innebära att allt mer pengar läggs i medier. Jag grundar detta resonemang i den

utveckling som skett under de senaste 15 åren, då de totala medieinvesteringarna näst
intill fördubblats.
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Den tryckta tidningen tror jag kommer att fortsätta stå för de största intäkterna. Finns

inget som tyder på att folk börjar tappa förtroende för den lokala morgontidningen.
Tvärtom så verkar det som att de nya medieformerna bidrar till ökat förtroende.

Medieforskare Lennart Weibull pratar om den så kallade Metroeffekten,

gratistidningar gör enligt Weibull att intresset för den tryckta tidningen ökar och det
framförallt bland ungdomar. Weibull nämner också webbtidningen som en faktor till

ökat intresse.

Det som utmärker TV-mediet idag är räckvidd. Man når väldigt många genom

annonsering i TV, eftersom det finns många program som tilltalar en bred målgrupp.
Jag tror som Thorbjörn Falk att digitaliseringen på grund av kostnadsmässiga skäl

kommer få till följd en rad nya kanaler och framförallt nischade sådana. Publiken

kommer fragmentiseras och annonsering i flera kanaler måste ske. Det kommer
därför att bli betydligt dyrare att nå räckvidd och TV kommer att tappa. Jag tror att

den lokala morgontidningen har att vinna på detta då många annonsörer kan tänkas
övergå. Den lokala morgontidningen med sina nationella annonspaket gör att den

lokala morgontidningen är ett utmärkt räckvidsmedium.

5. Reflektion över arbetet
Min frågeställning syftar till att undersöka vad annonschefer på sex

landsortstidningar i Sverige har att säga gällande följande fyra frågeställningar:

1. Vilka var landsorttidningens konkurrenter för 15 år sedan?

2. Vilka är konkurrenter till landsortstidningen idag?
3. Hur har då den ökande konkurrensen förändrat arbetet på annonsavdelningen

och hur ser representanterna för landsortstidningarna att ökningen av

mediekanaler påverkat kunderna?
4. Hur ser ni på framtiden?

1. Vilka var landsorttidningens konkurrenter för 15 år sedan?
Resultatet visar på att landsortstidningarnas representanter med undantag för

Thorbjörn Falk på Helsingborgs Dagblad är överens om att den största konkurrensen
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för 15 år sedan stod mellan första och andra tidningen på orten. Man såg dessutom

kundtidningar/kundmagasin och annonsblad som stora konkurrenter.

2. Vilka är konkurrenter till landsortstidningen idag?
Samtliga sex representanter nämnde radio, TV, direktreklam, Internet och

gratistidningar. I Dalarna på Dalarnas Tidningar och i Östersund på Östersunds
Posten ser man fortfarande viss konkurrens från orternas andra tidningar. I samtliga

fall anser man alltså att antalet konkurrenter blivit fler.

3. Hur har den ökande konkurrensen förändrat arbetet på
annonsavdelningen och hur ser Ni att ökningen av mediekanaler
påverkat kunden?
Jag har valt att lägga ihop svaren på dessa två frågeställningar eftersom svaren går

ihop med varandra. Jag redovisar svaren med ett antal ledord som växt fram ur
resultatet;

Mättad marknad
Under de senaste 15 åren har de medieinvesteringar som tillfallit den lokala

morgontidningen i princip varit densamma. Marknaden är mättad och därför har

tidningsföretagen skaffat sig intressen i andra konkurrerande medier. Man har utökat
sin produktportfölj och därmed tagit hand om intäkter som annars skulle ha gått

tidningsföretaget förbi.

Parallellpublicering/flerkanalspublicering
Tidningsföretaget har som sagt utökat sin produktportfölj från att endast innehålla
tidning till att innehålla radio, TV, direktreklam och så vidare. Man har i allt större

grad börjat ägna sig åt parallellpublicering/flerkanalspublicering.

Mediesäljare eller specialister?
Då tidningsföretagen i allt större utsträckning går mot att vara medieföretag med
breda produktportföljer så diskuteras huruvida säljarna ska vara mediesäljare eller

specialister. Av de representanter som ingår i min undersökningen är det endast
Björn Ohlsson på Gävletidningar som är av den uppfattningen att specialister är det
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bästa. Vad som menas är att de har säljare för respektive produkt i portföljen.

Resterande fem anser att mediesäljare är framtiden och att det är ett måste för att
klara den allt hårdnande konkurrensen. Med mediesäljare innebär att säljaren kan

samtliga medier i portföljen och kunden behöver då endast ha kontakt med en

person.

Makten har förskjutits från säljare till kund
I och med att konkurrensen ökat så har också kundens valmöjligheter ökat och

kunden har fått mer makt. För 15 år sedan var säljaren mer en innesäljare än

utesäljare. Kunden hade inga alternativa medier och därför kunde säljaren i princip
sitta och vänta på att telefonen skulle ringa. Idag ser den bilden helt annorlunda ut.

Säljaren måste se till den enskilde kundens behov. Enligt Thorbjörn Falk på

Helsingborgs Dagblad så jobbar man idag uteslutande med kundanpassade
annonspaket och en bred produktportfölj är en förutsättning för att möta den ökande

konkurrensen. På Östersunds Posten ser man en minskad medvetenhet hos sina
kunder. Erik Olofsson menar att kunden till största del ser till priset och inte vad

han/hon får. Olofsson förklarar det med att det i Östersund finns fler mindre företag

och att de inte orkar lägga energi på att förstå olika medier.

Hoten kommer inte bara från konkurrerande medier
Samtliga representanter ser hot från butiker som blivit kedjeägda. Det är framförallt

detaljhandelsföretag som ingår i kedjor och därmed så centraliseras besluten.

Detta betyder att det inte längre går att påverka dessa kunder eftersom besluten om
marknadsföring flyttas från den lokala butiken till huvudkontoret.

För 15 år sedan var de flesta handlare sina egna och därmed påverkbara, idag är det
alltså annorlunda och det ser många som ett väldigt hot.

4. Hur ser ni på framtiden?
Gällande framtiden så är samtliga representanter överens om att utökad
produktportfölj är ett måste. Konkurrensen på marknaden kommer bli allt hårdare

och då gäller det att man kan erbjuda kunden samtliga medier. I resultatet framgår

dessutom att Thorbjörn Falk på Helsingborgs Dagblad och Martin Nisser på Dalarnas
Tidningar spår en negativ utveckling för räckviddsmediet TV. Detta beror på
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digitaliseringen och att det kommer att innebära en fragmentiserad publik. För

räckviddsannonsering i TV kommer annonsering i flera kanaler bli nödvändigt och
det kommer därmed att bli dyrt.

Överlag så har jag fått de svar som jag hade förväntat mig. Det som förvånade mig
var framförallt det hot som alla representanter kände då allt fler butiker ingår i kedjor

och därmed blir svårare att påverka. Vad som också förvånade mig var att kundernas
medvetenhet uppfattades olika. Det var framförallt i Östersund som Erik Olofsson

kände en minskad medvetenhet hos kunderna. Enligt Olofsson så såg många kunder

enbart till priset och inte vad de egentligen får. I Helsingborg var det raka motsatsen.
Thorbjörn Falk pratar om en betydligt högre medvetenhet hos kunderna. Att det

skulle skilja så förvånade mig verkligen. Detta har väckt nya frågor hos mig. Det

skulle vara oerhört intressant att undersöka vad detta beror på, hur kan
medvetenheten skilja sig åt beroende på var i landet man befinner sig. I uppsatsen har

jag diskuterat kring marknadskonkurrensen och att det kan vara en bidragande faktor.
Det vore intressant att se närmare på detta genom att inkludera ett kundperspektiv.

Om jag hade haft mer tid så hade jag gått in djupare i just det faktum att kunderna

medvetenhet skiljer sig åt beroende på vart i landet man befinner sig. Jag tror
dessutom att de lokala morgontidningarna skulle vara oerhört intresserade i att veta

vilka faktorer som påverkar kundernas medvetenhet och det skulle vara en stark
orsak till fortsatt forskning inom ämnesområdet.
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Intervjuade personer från Svenska landsortstidningar
Dalarnas Tidningar
Affärsutvecklare Martin Nisser, 023-93660
Säljledare Peter Karlsson, 0243-644 34

Helsingborgs Dagblad
Marknadschef Thorbjörn Falk, 042-4899322

Tvåstads Tidnings AB
Marknadschef Lennart Larsson, 0520-494273
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Gävletidningar Annons AB
Chef Företagsmarknad Björn Ohlsson, 026-159545

Östersunds Posten
Annonschef Erik Olofsson, 063-161685

Värmlands Folkblad
Annonschef Lena Calais, 054-175633

Övriga personer
Tobias Hedström, IRM, institutet för reklam och mediestatistik. 08-6630490



41

Bilagor

Bilaga 1 – Intervjumall

Intervjumall för telefonintervju

1. Vilka var Era konkurrenter för 15 år sedan?

2. Vilka är Era konkurrenter idag?

3. Hur har den ökande konkurrensen förändrat ert arbete på annonsavdelningen

och hur ser ni att ökningen av mediekanaler påverkat kunderna?

4. Hur ser Ni på framtiden?
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Bilaga 2 – Företagspresentation
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Bilaga 3 – Landsortstidningar sett till upplaga

De fem största landsortstidningarna i Sverige, sett till upplaga.
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Figur 3 De fem största landsortstidningarna sett till upplaga Källa: http://www.ts.se

Övriga tre landsortstidningar som ingår i undersökningen, sett till upplaga.
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Figur 4 Övriga landsortstidningar som ingår i undersökningen sett till upplaga Källa:

http://www.ts.se


