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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka svensk länspress väg in i det digitala 

samhället, vilka medvetna val som görs i samband med förändringen, samt vilka fördelar 

och nackdelar den digitala utvecklingen medfört. Arbetet vill dessutom få ett tydligt svar på 

vilken den största utmaningen är med att digitalisera sin verksamhet. Uppsatsen har för 

avsikt att genom de ekonomiska och teknologiska aspekterna söka svar på dessa frågor, och 

tar därmed avstånd ifrån alla politiska inblandningar.  

För att undersöka detta har två länstidningar granskats; Nya Wermlandstidningen och 

Värmlands Folkblad, och metoden som användes var kvalitativ forskningsintervju, genom 

så kallade halvstrukturerade intervjuer. Fyra personer på vardera tidning med hög relevans 

för studiens syfte intervjuades.  

De teroetiska områden som den här uppsatsen bygger på är teorier kring digitalisering, 

konvergens, förflyttat fokus och makt inom medievärlden, samt begreppet gratismentalitet 

som har en återkommande position genom hela arbetet. Ett annat begrepp som tas upp 

och diskuteras är betalvägg, det vill säga en sorts betallösning för tidningar på internet. 

Teoriavsnittet sammanfattas genom en egengjord modell, kallad Maktfördelningsmodellen, 

som ger en indikation på de effekter som digitaliseringen, konvergensen och 

fokusförflyttningen medfört.  

Utifrån de kvalitativa intervjuerna framkom tydliga mönster mellan de två tidningarna, där 

de båda hade närmast identiska strategier för att klara av övergången till det digitala; ett 

flertal digitala plattformar diskuterades såsom webbtidning, sociala medier och mobila 

enheter. Den enda skillnaden mellan de granskade tidningarna är att NWT sedan augusti 

2013 infört en typ av betalmodell, kallad plus-tjänst, medan VF än så länge inte valt att 

använda sig av någon betallösning, och i stället håller allt sitt material öppet. Den tydligaste 

slutsatsen som kunde dras, och som framgick från resultatrapporteringen, är att 

tidningsbranschens största utmaning just nu, både på regional och rikstäckande nivå, är 

problematiken kring att kunna ta betalt för sina produkter på internet, vilket också var 

uppsatsens hypotes.  

 

Nyckelord: Digitalisering, tidningsbransch, länspress, länstidning, betalvägg, gratismentalitet, sociala 

medier, webbtidning, digitala plattformar, konvergens.   
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Abstract 
The function of this essay is to analyze the Swedish provincial press’ transition into the 

digital world, illuminate the choices made, together with the benefits and disadvantages that 

the digital transformation brings. This paper also intends to pinpoint the greatest challenge 

of bringing one’s business into the digital space. To find these answers, this essay will take 

the economic and technological approach and ignore all political aspects. 

To examine this, two newspapers have been studied; Nya Wermlandstidningen and 

Värmlands Folkblad, by using the “qualitative research interview” as leading method, more 

specifically using semi-structured interviews. In both companies four persons with high 

relevance were interviewed.  

The theoretical areas that this essay is based upon are theories involving digitalization, 

convergence and displaced focus in the media industry, together with the concept of cost-

free mentality. Another concept that is discussed is the pay wall, meaning a way of payment 

for webzines. The theory chapter is summed up by the writer’s self-made model called 

“The Power Distribution Model”, which indicates the effects of digitalization, convergence 

and the displaced focus in the media industry. 

Results of the interviews showed obvious patterns between the two newspapers, showing 

nearly identical strategies to make their way into the digital world, where several digital 

platforms where discussed, such as webzines, social medias and mobile platforms. The only 

difference between the two is that NWT is using a kind of pay wall called “plus”, 

meanwhile VF still is publishing all their online news for free. The most obvious 

conclusion, which is also found in the reported result, is that the newspaper industry’s 

biggest challenge right now, both in local and national papers, is the issue of being able to 

make a profit of the news in their webzines, which is also the hypothesis of the essay.  

 

 

 

 

Keywords: Digitalization, newspaper industry, provincial press, provincial paper, pay wall, cost-free 

mentality, social media, webzine, digital platforms, convergence.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund  

 
”Who wants yesterday's paper? 

Nobody in the world” 

(The Rolling Stones, 1967) 

Tidningsbranschen står i nuläget inför en av sina största förändringar genom tiderna, då 

den digitala teknologins framsteg förändrar medielandskapet som helhet (Hvitfeldt; 

Nygren, 2000; Hedman, 1999, i Ekström; Buskqvist, 2001). Den traditionella 

nyhetsplattformen, papperstidningen, samarbetar och konkurrerar numera med nyare 

teknologsiska utvecklingar som inte bara kompletterar den traditionella papperstidningen, 

men som även utgör grunden till den största utmaningen för tidningsbranschen i stort. 

Utmaningen som tidningsbranschen i dagsläget och troligtvis flera år framöver kommer stå 

inför; hur ska tidningarna finansieras i framtiden? (Henten; Tadayoni, i Küng; Picard; 

Towse, 2008)  

Tidningsbranschens föränderliga värld gör det därefter till ett både aktuellt, relevant och 

intressant forskningsområde att studera. På senare år har det därför både diskuterats och 

forskats mycket kring den pågående digitaliseringen och de teknologiska utvecklingar som 

sker inom tidningsbranschen. Mycket fokus har även lagts vid den omtalande så kallade 

”tidningsdöden”, som man än idag ännu inte vet när eller ens om den verkligen kommer att 

ske. (Hadenius; Weibull; Wadbring, 2011) 

I och med internets framgång under 1990-talet framställdes ett nytt sätt att sprida nyheter 

och information på, som under senare år utvecklats ytterligare i samband med den 

pågående konvergensen; teknologin sammanstrålar med varandra och skapar nya 

möjligheter för informationsspridning och kommunikation (Appelgren, 2007). Många läser 

idag nyheterna på nätet, i mobilen eller på surfplattan med fri tillgång 24 timmar om 

dygnet. Tidningen har förändrats från att vara något man håller i handen, som en fysisk 

produkt, till något många även läser gratis online.  Tidningsbranschen kan därför inte 

längre bortse från det faktum att den internetbaserade nättidningen sedan länge (för länge?) 

getts ut gratis. Internet har därefter även skapat ett av de största problemen på området för 

tidningsbranschen; hur ska man få konsumenter villiga att betala för nyheterna på internet 

som de är vana att läsa gratis? (Nygren; Wadbring, 2013). Detta har följaktligen resulterat i 

en pågående diskussion om möjliga betalväggar och andra relevanta lösningar för att väga 
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upp den försämrade ekonomin och de pågående svikande annonsintäkterna som numera 

påverkar tidningsbranschen som helhet. Papperstidningens styrka innebar förut att de 

kunde kontrollera mediet och ta betalt från både prenumeranter och annonsörer; vilket i 

dagens läge inte längre fungerar (Frigyes, i Snickars; Strömbäck, 2012). Att teknologin och 

internet därefter har lett till stora omställningar för branschen, främst ekonomiskt (Thorén, 

2013), är därför ingen hemlighet, vilket gör det till ett område som är högst relevant att 

studera – även på regional nivå för att se hur de förhåller sig till den pågående mediala 

förändringen.  

1.2. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur svensk länspress anpassar sig till det digitala 

samhället. Målet är att få en tydlig bild av hur de utvalda tidningarna arbetar för att klara av 

övergången till det digitala så bra som möjligt, samt vilka strategier de har för att uppnå ett 

bra resultat – både ekonomiskt samt när det gäller mängden läsare och prenumeranter. 

Undersökningen syftar mer till att undersöka de teknologiska och ekonomiska aspekterna, 

mer än politisk ekonomiska aspekter samt det journalistiska nyhetsinnehållet. 

Problematiken undersöks genom att göra en jämförande studie, där två länstidningar ingår 

(Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad), och jämföra deras båda strategier när 

det gäller digitaliseringen. Jämförelsen kommer även rikta in sig på fenomenet betalvägg, 

där NWT sedan augusti 2013 börjat kräva betalning för att ta del av deras nyheter på 

internet samtidigt som VF fortfarande publicerar sitt material gratis. 

Hypotesen är att tidningarnas största problem med övergången till det digitala är att kunna 

ta betalt för sitt arbete, i samband med att konsumenterna är vana vid att få tillgång till 

nyheterna gratis. Uppsatsen vill där efter undersöka om hypotesen stämmer överens med 

de utvalda tidningarnas faktiska vardag, samt om den går att förankra i teorin.  

1.3. Frågeställning 
Den här uppsatsen bygger på en övergripande frågeställning med tre specificerande 

underfrågeställningar för att rikta in sig mot ett tydligare mål:  

Hur anpassar sig de svenska länstidningarna till den ständigt pågående digitaliseringen? 

- Vilken/a plattform/ar och kanal/er använder sig tidningarna av för att 

ersätta/komplettera papperstidningen?  
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- Vilka fördelar kontra nackdelar ser tidningarna med webben som 

publiceringskanal?  

- Vilket är det största problemet som tidningarna upplever i och med 

digitaliseringen? 

1.4. Avgränsningar 
Det här arbetets avsikt är att granska ovanstående frågeställningar på länspresssnivå, vilket 

görs genom att undersöka NWT och VF. Majoriteten av uppsatsens teoretiska bakgrund 

innehåller en viss grad generell och övergripande forskning för tidnings- och 

mediabranschen i stort, vilket i analysavsnittet används för att diskutera om samma teorier 

överensstämmer – eller inte – även på regional nivå. Arbetet har som huvudsaklig avsikt att 

undersöka de ekonomiska och teknologiska aspekterna inom länstidningarnas utveckling 

mot det digitala, och inte det journalistiska innehållet i sig. Uppsatsförfattarna kommer inte 

heller att ta i beaktande några politiska aspekter, exempelvis hur kapitalet distribueras inom 

mediebranschen, eller andra politiska värderingar. 

1.5. Centrala begrepp 
I det här avsnittet tas de begrepp och uttryck upp som har stor betydelse för förståelsen av 

uppsatsens innehåll. De är för ordnings skull sorterade i bokstavsordning: 

 Betalvägg 1.5.1.

I den här uppsatsen syftar ordet betalvägg på en betalningsmetod som tidningsföretagen 

använder online för att begränsa att nyheterna läses gratis.  Kunderna får då betala en viss 

summa för att få del av alla tidningens texter och information digitalt. (Thorén, 2013) 

 Digitalisering 1.5.2.

Där termen digitalisering används, utgår ordets betydelse bland annat från Karlssons (2006) 

definition, som menar att digitalisering innebär att innehåll översätts från en analog till en 

digital miljö, där innehållet i digitala medier blir binära. I detta arbete skildras begreppet 

genom att dagstidningar omformas/översätts för att bland annat kunna läsas på webb, 

surfplatta och inom mobila enheter.  

 Gratismentalitet  1.5.1.

Detta uttryck syftas i denna uppsats på den vana som uppstått hos konsumenter kring 

åsikten att nyheter på webben ska och bör vara gratis. En ovilja att betala för nyheter på 

nätet existerar sedan tidningsbranschen på 1990 talet började publicera nyheter gratis. 

(Nygren; Wadbring, 2013). 
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 Konvergens 1.5.2.

I det här arbetet definieras konvergens som en process där separata områden (exempelvis 

media-enheter och nätverk) blir mer lika och närmar sig varandra (Appelgren, 2007).   

1.6. Kort om tidningarna 
I undersökningen granskades två länstidningar med utgångspunkt Karlstad (mer om urval 

hittas under metod), som båda täcker hela länet och där efter konkurrerar med varandra; 

nämligen Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad. 

 Nya Wermlandstidningen (NWT) 1.6.1.

NWT grundades år 1836, och är en regional/lokal morgontidning som utges sex gånger per 

vecka – måndag till lördag. Tidningens huvudredaktion finns i Karlstad. A-upplagan1 ges 

enligt Tidningsstatistik AB (www.ts.se) ut i 43800 exemplar per utgivningsdag (2012). 

Ansvarig utgivare är Rolf Matthies och chefredaktör är Staffan Ander (ibid). 

NWT-koncernen är ett av Sveriges största tidningsbolag och äger sammanlagt 14 

dagstidningar, varav en till 50 procent. Koncernen ägs av familjen Ander, samt av Gustaf 

och Anne-Marie Anders stiftelse för Mediaforskning. (www.nwt.se)  

NWT öppnade sin webb NWT.se 1996, men lade ner den relativt snabbt på grund av ett 

lågt publikintresse samt att det inte genererade i någon betydande vinst2. Därefter öppnade 

de hemsidan igen 2007, vilken har varit aktiv sedan dess. 

NWT införde i augusti 2013 en betalvägg för att kunna ta del av allt nyhetsmaterial på 

nwt.se. Vissa nyheter fanns fortfarande tillgängliga, men många krävde inloggning. Detta 

diskuteras och nämns senare i uppsatsen och de gånger uttryck som ”inlåsta nyheter” och 

”låsta nyheter” nämns; menas de nyheter som kräver en prenumeration/inloggning för att 

kunna läsas, det vill säga de nyheter som kräver betalning. ”Öppna” eller ”upplåsta” 

nyheter kräver ingen betalning. Under tiden som den här uppsatsen genomfördes ändrade 

NWT sitt system från ”låst och upplåst” till ”plus”, där de markerar sina stängda artiklar 

och nyheter (extraläsningen) med ett plus-tecken. Resterande nyheter är gratis att läsa. 

Härmed förtydligas därför att båda typer av uttryck kring betalmodeller kommer att 

användas i uppsatsen, på grund av att detta ändrades mitt under arbetsperioden.  

                                                           
1
 Med A-upplaga menas tidningens huvudsakliga upplaga; den tidning som kommer ut sex dagar i veckan året 

om. Med andra ord räknas inte eventuella bilagor in i A-upplagan.  
2 Mikael Rothsten, nyhetschef samt ställföreträdande ansvarig utgivare NWT, intervju den 21 november 2013, 
samt Magnus Östlund Mörk, webbchef NWT, intervju den 22 november 2013. 

http://www.ts.se/
http://www.nwt.se/
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Övergången till ”plus” genomfördes på grund av den branschstandard som ”plus” innebär 

och därefter redan är inarbetat hos konsumenterna – de flesta vet redan vad en plus-tjänst 

innebär 3.  

 Värmlands Folkblad (VF) 1.6.2.

VF grundades år 1918, och är precis som NWT en regional/lokal morgontidning som 

utges sex gånger per vecka – måndag till lördag. Huvudredaktionen är belagd i Karlstad. 

Tidningens A-upplaga ligger på 15500 exemplar per utgivningsdag (2012) (www.ts.se), och 

ansvarig utgivare samt chefredaktör är Peter Franke.  

VF:s koncern innefattar, förutom VF själv, en lokal veckotidning, en regional affärstidning 

som utges sex gånger per år, samt Metro Värmland. (www.vf.se)  

VF öppnade sin webb 1997, och har hållit den aktiv sedan dess. De har olikt NWT ingen 

betalvägg eller så kallad ”plus- tjänst” på sin sida, utan håller allt sitt material öppet för 

allmänheten att läsa.  

1.7. Disposition 
I första kapitlet presenteras en introduktion till arbetet, där bakgrund, syfte och 

frågeställningar, det vill säga anledningar till varför studien genomförts, introduceras. Här 

återfinns också vilka avgränsningar som gjorts, förklaringar och definitioner av viktiga 

centrala begrepp, samt kortare presentationer av de två regionala dagstidningar som ingått i 

studien. 

I uppsatsens andra kapitel återfinns forskning och teorier som är relevanta för arbetets 

syfte och frågeställningar, där digitalisering, konvergens, gratismentalitet samt förflyttat 

fokus och makt är huvudspåren. Teorikapitlet avslutas med uppsatsförfattarnas egengjorda 

modell ”Maktfördelningsmodellen”, som kan ses som en sammanfattning av de tidigare 

beskrivna teorierna.  

I det tredje kapitlet introduceras en grundlig förklaring över arbetets valda metod, som är 

kvalitativ forskningsintervju. Här finns även beskrivningar om studiens urval, val av metod 

och tillvägagångssättet gällande transkribering och metodproblem. Kapitlet avslutas med ett 

stycke kring arbetets validitet och reliabilitet samt arbetets valda forskningsetniska 

ställningstaganden.  

                                                           
3 Magnus Östlund Mörk, webbchef NWT, intervju den 22 november 2013.  

http://www.ts.se/
http://www.vf.se/
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I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat, som bygger på intervjurespondenternas 

svar från de intervjuer som genomförts. Avsnittet är uppdelat i tre huvudrubriker efter 

arbetets frågeställningar där tydliga mönster i respondenternas svar lyfts fram; nya 

plattformar och kanaler, fördelar och nackdelar med webben och största problemet med 

digitaliseringen.  

I arbetets femte kapitel, analysavsnittet, analyseras och diskuteras studiens resultat för att 

även kopplas samman med de tidigare valda teorierna. Avsnittet kommer även det att delas 

in efter arbetets tre frågeställningar, även om de två första frågeställningarna som behandlar 

plattformar och kanaler samt fördelar och nackdelar med webben som publiceringskanal, 

slagits ihop till en gemensam huvudrubrik, då de på många sätt är relaterade till varandra. 

Den andra huvudrubriken diskuterar det största problemet med digitaliseringen, nämligen 

betalfrågan.  

I arbetets sjätte kapitel summeras arbetet och de slutsatser som uppsatsförfattarna kom 

fram till presenteras utefter arbetets frågeställningar. Under detta kapitel ges även förslag på 

framtida forskning.  

I det sjunde och sista kapitlet presenteras arbetets implikationer för samhället och arbets-

/yrkeslivet.  

Arbetet avslutas därefter med en källhänsvisning och med bilagor, som innehåller en lista 

över intervjurespondenterna, samt de fyra intervjumanualer som användes i arbetet, 

specifikt anpassade för olika yrkesroller på de båda tidningarna. Till bilagor hör även 

arbetes transkriberingar, som dock inte är bifogade i arbetet på grund av textmängden, men 

som kan fås på begäran.  
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2. Teori 
Vi har länge varit på väg in i en ny tidsålder, en ny fas, inom medievärlden. Under det 

senaste årtiondet har otroligt mycket förändrats och utvecklats – mycket mer än det gjort 

på ett helt sekel. För knappt tio år sedan spådde forskare världen över att handdatorn var 

ett framtidsmedium (Quandt; Singer, i Jorgensen; Hanitzsch, 2009), där vi kunde koppla 

upp oss och ta del av det senaste. Idag känns till och med ordet handdator det närmaste 

uråldrigt. Med andra ord har väldigt mycket hänt på kort tid, inte minst när det gäller 

tidningsbranschen.   

Teoriavsnittet är uppbyggt av två huvudsakliga inriktningar, som båda täcker in hela 

uppsatsens forskningsområde, nämligen: 2.1. Digitalisering och 2.2. Förflyttat fokus och 

förflyttad makt. Dessa huvudinriktningar tar var och en upp specifika områden med 

betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Digitaliseringsavsnittet talar rent allmänt om digitaliseringens innebörd, och vilka effekter 

som följt utvecklingen. Internet, dess framfart och möjligheter tas upp, vilket i högsta grad 

har relevans för studien, inte minst när det gäller nya plattformar för tidningsmediet, men 

också när det gäller fördelar och nackdelar med webben som publiceringskanal. Avsnittet 

lyfter också fram konvergensen, det vill säga mediernas närmande av varandra, där internet 

återigen har en stor betydande roll. Avsnittet avslutas med teorier kring den så kallade 

gratismentaliteten; folks obenägenhet att betala för nyheter på internet, något som ses som 

ett väldigt stort problem för hela tidningsbranschen – vilket en av frågeställningarna 

behandlar.  

Avsnittet om makt- och fokusförlyttning inom tidningsbranschen tar upp de betydande 

förändringar som följt de nya plattformarna och kanalerna. Avsnittet beskriver hur allt mer 

kretsar kring konsumtionen av nyheter, och hur konsumenterna får allt mer makt över 

detta. Avsnittet avslutas med uppsatsförfattarnas egengjorda modell, Maktfördelningsmodellen, 

som rent grafiskt ger en bild av och sammanfattar förändringen – allt på grund av de 

plattformar och kanaler som tidningsbranschen använder mer och mer.  

Hela teoriavsnittet kan på förhand uppfattas som relativt generellt och övergripande för 

media- och tidningsbranschen i stort, men i och med att det inte finns särskilt mycket 

forskning kring ämnet på länspressnivå vill den här uppsatsen påvisa att samma 

övergripande teorier även kan appliceras regionalt.  
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2.1. Digitalisering 
En av hörnpelarna till det här arbetets teoriavsnitt är digitalisering. Den ena av två 

definitioner av digitalisering som den här uppsatsen bygger på har grundats av Lucy Küng, 

Robert G. Picard och Ruth Towse: 

”’Digitalization’ means mathematically reducing all types of information (video, still pictures, 

audio, text, conversations, games or graphics) into binary form. Once in this format, it can be 

understood, manipulated and stored by computers, transmitted by networks in perfect fidelity 

to the original and used immediately by another party of the network or stored for later use. In 

recent years, information has been increasingly converted into digital formats, from consumer 

entertainment products to corporate knowledge to money supply. Once information is digitized, 

new possibilities for new products and services result.” (2008, s. 3) 

Med andra ord utgår arbetet ifrån att digitalisering innebär när alla typer av information 

komprimerats till elektronisk form, vilket gör det möjligt att manipulera, hantera, men 

också överföra informationen i sin grundform olika digitala enheter emellan. Fritt tolkat 

kan man alltså säga att det rör sig om traditionella medieformat och distributionsformer, 

som nu ersatts med nya, digitala – utan att innehållet eller själva meddelandet ändrats.  

Den andra definitionen har hämtats från Karlsson (2006), som menar att digitalisering 

innebär att innehåll översätts från en analog till en digital miljö, där innehållet i digitala 

medier blir binära, vilket innebär att innehållet kan användas i flera kanaler. 

I det här avsnittet tas mycket av digitaliseringen och dess produkters framfart upp, vilket är 

nödvändigt att nämna när man talar om digitalisering i stort. Denna utveckling är global 

och täcker liksom övriga mediebranscher även tidningsbranschen, och är därför relevant 

utifrån arbetets frågeställningar, inte minst när det gäller nya plattformar och kanaler för 

tidningsmediet i sig, men även fördelar och nackdelar med webben som publiceringskanal. 

I slutet av avsnittet tas även konvergens upp, något som i allra högsta grad hänger samman 

med digitaliseringen.  

Den digitala teknik- och medieutveckling som råder i samhället är en ständigt pågående 

process som ökat explosionsartat de senaste åren, vilket har lett till många stora 

förändringar för både samhälle, organisationer och medborgare. Internet, medier och 

teknologiska produkter har blivit en sådan oumbärlig och självklar del av majoritetens 

vardag så att många har svårt att förstå vilken kort tid vissa av dem egentligen funnits på 

marknaden. Detta är beviset på den förändring som pågår kring befolkningens mediala 

konsumtionsvanor. (Nygren; Wadbring, 2013)  
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År 2012 använde 80 procent av Sveriges befolkning (oberoende av ålder och kön) internet 

någon gång genomsnittligen varje dag.  I åldrarna 16-24 var det hela 96 procent som någon 

gång surfade under dagen i jämförelse med åldersfördelningen 65-74 som låg på 50 

procent. (Nordicoms mediebarometer 2012) 

Internet, användandet av det, dess snabba växande och överflyttandet till det, har därför 

skapat oändliga möjligheter. Internets otroligt snabba utveckling är svår att definiera och 

sätta in i ett perspektiv då det inte liknar något annat medium vi stött på tidigare. Ett försök 

till att spekulera kring dess framtid och dess framtida utveckling vore att se internet som en 

del av den ständigt pågående historien eller sagan om onlinetjänster än som ett ensamt 

fenomen, i alla fall enligt Carveth (i Alexander; Owers; Carveth; Hollifield; Greco, 2004).   

En tydlig fördel med internet som publiceringskanal är just att det är oändligt, något som 

Kalle Jungkvist (i Wadbring; Weibull 2000) beskriver när han uttrycker internet som något 

med oändligt djup. Mängden innehåll begränsas inte, vilket är en uppenbar fördel när det 

gäller webbtidningen. Detta öppnar möjligheter till att ständigt uppdatera nyhetsflödet, 

samt att man i efterhand kan gå in och leta i den till synes oändliga artikeldatabasen (ibid). 

Internet har även skapat möjligheter till att sprida information på ett helt annat sätt än 

tidigare, och blir således både ett tekniskt och ett socialt nätverk – som gör att information 

kan spridas utan att man är beroende av någon huvudsaklig massmedia; saker och ting når 

ut ändå (Quandt; Singer, i Jorgensen; Hanitzsch, 2009). Internet och dess digitalisering 

öppnar också upp möjligheter för att sammalänka och föra nyhetsproducenten och 

konsumenten närmare varandra, vilket gör att producenten i större utsträckning vet vad 

konsumenten vill ha. Med andra ord – fokus har flyttats från produktionen till 

konsumtionen (Enlund, 1996 i Hvitfelt; Nygren, 2008). 

En annan aspekt av internet är att tidningsbranschen och andra medieorganisationer 

använder det som ett ekonomiskt sparsamt distributions- och marknadsföringssätt för att 

nå ut till dels befintliga, men också nya potentiella konsumenter (Küng, et.al. 2008). Dock 

kostar själva innehållet, det vill säga journalistiken och arbetet bakom nyheterna lika mycket 

inom de digitala medierna som i den traditionella papperstidningen, vilket leder till att man 

tydligt även kan se problematiken med internets framfart gällande att ta betalt för innehållet 

i webbversionen av nyheterna (ibid).  

Under millenniumskiftet och framåt har det varit en stor påtryckning från internet att alla 

organisationer ska starta och underhålla en egen hemsida, vilket även gäller tidningarna. 
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Men optimismen över den digitala världen försvann snabbt när företagen inte kunde leva 

upp till förväntningarna som skapades kring teknologin (Kazoleas; Teigen, i Botan; 

Hazleton, 2006). Tidningsföretagen förstod potentialen med att finnas online, även om 

svårigheten redan då fanns med att göra hemsidan ekonomiskt bärkraftig (Nygren; 

Wadbring 2013).  

Att hemsidor gör nyheter ögonblickliga är ingen nyhet. Som läsare kan konsumenterna få 

nyheter 24 timmar om dygnet och ansluta sig till nyhetsbyråer runt om i världen för att ta 

del av de senaste nyheterna när det passar dem själva. Man kan inte längre tänka sig en 

tillvaro där konsumenterna måste vänta tills papperstidningen kommer hem i brevlådan för 

att få ta del av de senaste händelsenyheterna (Strömbäck, 2009). Det finns numera vissa 

förväntningar på hur ofta nyheterna ska uppdateras, och om det sker en stor nyhet 

förväntas ständig uppdatering i sakfrågan (Erikson, 2005).  Dessa förväntningar är även 

något som hela tiden ökar i takt med de teknologiska framsteg som sker i samhället 

(Lawson-Borders, 2003). Så vad händer då om hemsidorna inte kan leva upp till de 

teknologiska och informativa förväntningar som existerar? Teorin ”the Technology-image 

Expectancy Gap” myntades av Dean Kazoleas och Lars Georg Teigen och beskriver de 

problem som kan uppstå i en organisation om inte teknologin (exempelvis hemsidan) lever 

upp till intressenternas (konsumenternas) förväntningar. Direkt vid skapandet av en 

hemsida produceras förväntningar som företaget måste leva upp till. Om förväntningarna 

inte uppfylls kan kriser och dåliga rykten skapas, vilket kan skada organisationen eller leda 

till att personer slutar att besöka hemsidan. Många företag vill eller vågar inte riskera detta 

på grund av den redan hårda konkurrensen på marknaden, samt de redan sviktande 

annonsintäkterna (Nygren; Wadbring, 2013). 

 Konvergens  2.1.1.
”Konvergens är inte ett tillstånd, en ny typ av medier som växer fram till en färdig form. Den 

ska i stället ses som en process av förändring som varken har någon början eller slut”  

(Hvitfelt; Nygren, 2008) 

Ett av de främsta begreppen inom digitaliseringen är konvergens.  Det används traditionellt 

inom många vetenskapliga discipliner för att beskriva en process där tidigare åtskiljda 

områden närmar sig varandra mot ett gemensamt mål (Berglez; Olausson, 2009). Uttrycket 

hänger i allra högsta grad samman med nyhetsmedias digitalisering. Mediekonvergens 

innebär kort och gott att mediernas gränser suddas ut allt mer, och att de olika kanalerna 

och distributionssätten närmar sig varandra. Exempelvis så såg man tidigare TV-
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programmen på sin TV-apparat, läste tidningen i pappersform, lyssnade på radio på sin 

radioapparat, och så vidare – bara för att nämna några. Idag kan man göra allt detta på ett 

och samma ställe – nämligen på internet. Sedan ett par år tillbaka man även göra allt detta 

genom sin mobila enhet, det vill säga smartphone eller surfplatta. Dessa så kallade 

mångfunktionella enheter bara växer till antalet, smart-TV:n är ytterligare ett sådant 

exempel. Den här utvecklingskurvan är till synes gemensam för hela mediebranschen i 

stort, men framförallt för tidningsmediet om man ser till webbtidningens framfart och dess 

utveckling. Påpekas bör dock att det inte enbart är de teknologiska nymoderniteterna som 

fört konvergensutvecklingen framåt, även ekonomiska och politiska aspekter spelar in, 

något som dock inte behandlas i den här uppsatsen, då det som tidigare nämnts inte är 

menat att undersöka.  

I samband med att teknologin utvecklas leder detta även till att produkterna på marknaden 

blir mer och mer lika varandra, då de numera behärskar och hanterar samma typer av 

standardiserade format och därmed även samma innehåll (Appelgren, 2007). Man kan säga 

att när det gäller traditionella medieföretag handlar det mest om ta det gamla innehållet och 

paketera om det i en ny form (Nygren; Wadbring, 2013) – papperstidningen har blivit 

tillgänglig på internet, och så vidare. Traditionellt sett har tidningar blivit tryckta på papper, 

men med dagens teknologiska utveckling skapas möjligheten att tillhandahålla tidningen via 

ett flertal olika kanaler. I början av webbpubliceringens tid använde sig medieföretagen av 

webben som en förlängning och komplettering till sina huvudsakliga kanaler. Tidningarna 

la exempelvis ut samma artiklar på sin webbsida som i papperstidningen. Vilket i dagsläget 

håller på att förändras i och med digitaliseringens och konvergensen möjligheter. 

(Hadenius, et. al. 2011)  

Begreppet konvergens är väldiskuterat bland forskare och författare, vilket även innebär att 

det finns ett flertal olika definitioner.  

Pavlik och McIntosh (2004, i Berglez; Olausson, 2009) definierar konvergens på ett 

”vanligt” sätt som är starkt kopplat till digitaliseringen:  

”Convergence – the coming together of computing, telecommunications and media in a digital 

enviroment. Convergence and the changes it is bringing are fundamentally changing many 

aspects of mass media and communication” (s. 182.) 

Mediekonvergens kan även anses av forskare som en process snarare än ett avslutat 

tillstånd, (precis som Hvitfelt och Nygrens inledande citat ovan beskriver) och enligt 
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medieforskaren Henry Jenkins (2006) så drivs denna process primärt av samhällsfaktorer så 

som ekonomi och juridik i stället för den tekniska utvecklingen. Jenkins tycker även att en 

viktig aspekt av dagens konvergens är att publiken själva tagit kontrollen över sin egen 

mediekonsumtion, något som även tas upp i Maktfördelningsmodellen (Figur 1) under 2.2. 

Förflyttat fokus och förflyttad makt.  

Vid webbtidningarnas födelse var grundtanken hos de svenska dagstidningarna att svara 

upp till att internet i sig nått ut till hushållen runt om i landet, och därigenom erbjuda en 

digital version av den klassiska tidningen. Vid den tidpunkten (Aftonbladet öppnade sin 

nättidning 1994, och Helsingborgs Dagblad 1995), la tidningarna ut en exakt kopia av 

papperstidningen, dock oftast senare under eftermiddagen för att inte konkurrera med sin 

egen papperstidning – redan här började tidningsbranschen ge bort sin produkt gratis. 

Dessa satsningar runt om i landet grundades ofta i att många trodde att webbtidningen och 

internet som publiceringskanal skulle komma att ersätta den traditionella papperstidningen 

inom en inte allt för avlägsen framtid (Hadenius, et. al. 2011). Sedan länge har man alltså 

försökt förutsått när den omtalade tidningsdöden kommer ske, och det verkar gå 

långsammare än vad många tror/trodde. En vanlig metod man kan använda sig av för att 

försöka förutspå framtiden är att först titta bakåt, historiskt sett. Vad har hänt förut? Inom 

de närmsta tio bakåtliggande åren har digitaliseringen gått snabbt framåt medan bok- och 

tidningsförsäljningen hållit sig någorlunda stabil. De gamla medierna försvinner inte, utan 

lever i stället i samverkan med de nyare. (Nygren; Wadbring 2013) 

Så, den aktuella strategin för tidningsbranschen involverar en process av konvergens 

gällande multipla publiceringar (Appelgren, 2007). Ett exempel på sådan konvergens är då 

tidningsartiklar läggs ut på nätet efter att de redigerats i papperstidningen. De nya medierna 

tar helt enkelt över och/eller kompletterar de gamla. Idag är internet nästan som spindeln i 

nätet, där man i princip alltid hittar allt om allt. 

Carina Ihlström (2004) beskriver i sin doktorsavhandling ”The Evolution Of A News Genre” 

(sidan 98) om hur utmaningen i framtiden handlar om att omdesigna tidningen:  

”The challenge is to design the online newspaper, in this rapidly changing media, to be the 

same familiar, user friendly and universally accepted product as the printed newspaper”.  

En annan detalj gällande konvergensen, är internets kvalitéer som innebär möjligheter till 

interaktivitet, det vill säga möjligheten för producenten att interagera med konsumenten 
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(Henten; Tadayoni, i Küng, et. al. 2008), vilket blir ytterligare en faktor som för 

producenterna och konsumenterna närmare varandra.  

 Gratismentalitet  2.1.2.

Tidningen finns som tidigare nämnts numera på internet, i mobilen och surfplattan. Varför 

ska man köpa tidningen i pappersform om man redan kan få den var man än befinner sig, 

och dessutom om den är gratis? Digitaliseringen och konvergensen har förändrat 

tidningsbranschens förutsättningar och skapat ett av de största problemen på området; hur 

ska man få läsarna att betala för nyheterna på internet? (Nygren; Wadbring, 2013) 

När man diskuterar internet och möjliga betallösningar brukar vanligtvis formuleringen 

”information vill vara fri” dyka upp. Detta uttryck blev snabbt ett mantra för 

mediebranschen och har skapat en livlig debatt kring internets frihet (Levine, i Snickars; 

Strömbäck, 2012). Ursprungscitatet myntades 1984 av Steward Brand och lyder:  

"On the one hand, information wants to be expensive because it's so valuable. The right 

information in the right place just changes your life.  On the other hand, information wants to 

be free, because the cost of getting it out is lower and lower all the time.  So you have these two 

things fighting against each other."     

I Brands citat behandlar meningen “On the other hand, information wants to be free, because the cost 

of getting it out is lower and lower all the time” dagens problematik kring att skapa fungerande 

affärsmodeller, eftersom papperstidningen på nätet blir mycket billigare att publicera då 

distributionskostnaderna i stort sett försvinner.  Problematiken blir i stället att påvisa för 

konsumenterna att det inte är produkten i sig som kostar, utan det redaktionella innehållet 

(Levine, i Snickars; Strömbäck, 2012).  

Sedan tidningarna på 1990-talet började publicera sina nyheter online har de flesta varit 

gratis för publiken att läsa – vilket har skapat en sorts ”gratismentalitet” hos befolkningen. 

I samband med ytterligare digitalisering struntar nu många i att betala för papperstidningen 

och läser dem i stället på andra digitala och mobila plattformar som en naturlig del av 

vardagen (Nygren; Wadbring, 2013). Här är dock skillnaden stor mellan de olika 

generationerna.  För äldre personer har morgontidningen alltid varit en viktig 

informationskälla och en stor del av deras vardag och morgonrutin medan den yngre 

målgruppen använder sig i stället av internet och dess olika plattformar för att läsa nyheter 

när det passar dem (Hadenius, et. al. 2011). Internet kan därför ses som en kanal som 

tidningsföretagen använder för att försöka nå den yngre målgruppen samtidigt som de 
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försöker behålla de som fortfarande prenumererar på dagstidningen (Lawson-Borders, 

2003). Enligt Appelgren (2007) försöker tidningsbranschen skapa en ny affärsmodell som 

går ut på att locka yngre läsare till tidningarna genom att förse dem med mer underhållande 

och livsstilsanpassat material. De äldre läsarna kan inte heller hantera teknologin i samma 

utsträckning som de yngre, vilket enligt Carlsson (2004, i Appelgren, 2007) betyder att den 

nätbaserade tidningen inte är tillgänglig (valfritt eller inte) för alla grupper i samhället. 

Därför kan man mena att en ny teknik oftast inte ersätter en annan; man kan i stället säga 

att de samverkar, men för olika målgrupper. 

Clas Thorén beskriver i sin avhandling Print or Perish? (2013) om hur tidningsbranschen ett 

flertal gånger blivit direkt eller indirekt påverkad av den teknologiska utvecklingen. För 

tillfället verkar utmaningen ligga i hur tidningsbranschen ska kunna skriva så bra 

redaktionellt innehåll som möjligt, samtidigt som de måste producera det med minskade 

resurser. Det tydligaste problematiska mönstret inom tidningsbranschen idag, ser ut att vara 

den ekonomiska aspekten, det vill säga om hur man på bästa sätt (om ens möjligt) sätter 

upp betalväggar för nyheterna på nätet och hur man ska tacklas med den pågående 

minskningen av annonsintäkter. I dagens samhälle tar många för givet att nyheterna på 

nätet är gratis, vilket försvårar den ekonomiska utvecklingen. I dagens läge väljer nämligen 

annonsörerna att marknadsföra och finansiera sig på andra sidor som inte själva producerar 

något eget innehåll, exempelvis Google. Detta leder då till att publiken måste stå för en 

större del av intäkterna och att produktionen måste göras billigare. (Nygren; Wadbring, 

2013)  

Den tidningsekonomiska ekvationen är inte heller så enkel att det går att lösa de sjunkande 

annonsintäkterna med införandet av exempelvis högre prenumerationspriser eftersom det 

oftast möts med motstånd hos konsumenterna – man kan inte riskera att tappa läsare och 

upplagor som i sin tur då skulle äventyra annonsintäkterna ytterligare. (Hadenius, et. al. 

2010) 

För tillfället pågår spekulationer kring hur mediernas användning och ekonomiska 

utveckling kommer se ut i framtiden. En specifik muntlig argumentation framfördes av 

Rupert Murdoch 2009 (i Thorén, 2013) inför the Federal Trade Commission i Washington 

D.C. där han spekulerade kring hur journalismen ska överleva den pågående 

internetutvecklingen. Hans huvudargument var att man måste övertyga konsumenterna om 

att journalistiska texter, information och nyheter av hög kvalité inte är gratis, då bra 

journalistik är en dyr handelsvara. Han påpekade även att många producenter fokuserar på 
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vad de själva tycker är intressant i stället för att gå efter relevansen för läsarna; man får inte 

ta dem förgivet. Om en tidning skriver texter ingen vill läsa, kommer de inte heller få betalt.  

Robert G. Picard är en forskare inom medieekonomi som har sitt synsätt på problematiken, 

då han beskriver i sin rapport Journalism, Value Creation and the Future of News Organisations 

(2006) om måstet att skapa nya affärsmodeller. Men för att göra det måste 

tidningsbranschen först skapa ekonomiska (mer)värden. Med detta menas att tidningarnas 

journalistiska innehåll måste vara uppmärksammat, bra och läsvärt för publiken – så att de 

även är beredda för att betala för det.  Att sätta upp en betalvägg för webben kommer i 

framtiden troligtvis bli en självklarhet med tanke på de minskade annonsintäkterna och 

digitaliseringen i stort. Det gäller att balansera den journalistiska förmågan med de 

kommersiella syftena för att behålla förtroendet hos läsarna även i framtiden.  

Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet beskriver att utmaningen på webben i framtiden 

ligger i de paketerade nyheterna. Händelsenyheter går det inte att ta betalt för, så det gäller 

att hitta någoting mer som konsumenterna är beredda att betala för. Han beskriver att 

Aftonbladets plus-tjänst, där man prenumererar på ett mervärde, blir allt mer lönsamt och 

står för hälften av deras intäkter. Han är därför förvånad att inte fler konkurrenter väljer att 

följa efter med samma betallösning. (Ronge, 2010) 

2.2. Förflyttat fokus och förflyttad makt 
Det är först under digitaliseringen som nyhetsmedia förändrats som mest. Även om det 

under 80- och 90-talet börjades skrivas och produceras tidningar genom datorer, tryckas i 

digitaltryck samt layoutas mer lockande och så vidare, så har inte det tryckta mediet fått 

något större uppsving eller upplevt någon större förändring – åtminstone inte vad det gäller 

konsumtionen. (Enlund 1996, i Hvitfelt; Nygren 2008)  

Nyhetsmedia genom tiderna har hela tiden kantats av nyheter som påverkat branschen på 

ett eller annat sätt. Startskottet för nyheternas utbredning, eller åtminstone möjligheten att 

kunna dela med sig av och masskopiera skriftlig information, var enligt många Gutenbergs 

tryckpress, som gjorde det möjligt att trycka upp flera upplagor, vilket gjorde att nyheter 

kunde spridas i större sammanhang. När sedan radio och TV kom under 1900-talet gavs 

nya möjligheter till att producera och dela nyheter och information. Skillnaden för 

medieföretagen angående dåtidens ”nymoderniteter” jämfört med dagens, är övergången 

från att ha haft produktionen i fokus till att numera fokusera på konsumtionen. Radion och 

TV:n innebar nya sätt att producera nyheter på, vilket medieskaparna utnyttjade. Idag, när 

tekniken ständigt utvecklas hela tiden, nås konsumenterna av de nya teknikerna och 
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tjänsterna först – vilket gör att medieföretagen nu i stället allt mer riktar in sig på 

konsumenternas önskemål och användningsområden, och därefter anpassar sina mediala 

tjänster för att utnyttja den nya tekniken till att nå ut till konsumenterna. Med anledning av 

detta har fokus flyttats mot konsumenterna då medieföretagen följer dem där de finns, där 

de agerar, och beroende på vilken efterfrågan som finns. (Enlund 1996, i Hvitfelt; Nygren 

2008) 

Dagens teknik verkar kunna påskynda den omtalade teknikutvecklingsprocessen, även känd 

som ”30-årsregeln”, som innefattar att ett nytt mediums resa från laboratoriet till 

kommersiell framgång tar cirka 30 år. Det tog exempelvis internet 7 år att nå 50 miljoner 

användare, medan telefonen och TV:n tog 50 respektive 20 år för att uppnå samma sak. Så 

upplevelsen att medieutvecklingen går snabbare idag än vad den gjort tidigare stämmer till 

viss del – även om internet inte är någon hårdvara i sig (vilket TV:n och telefonen är), då 

digitaliseringen har lett till att nya medier accepteras och sprids snabbare än vad de tidigare 

gjort. (Nygren; Wadbring, 2013) Denna snabba utveckling, och acceptans hos såväl 

konsumenter som producenter, har också lett till ett förflyttade fokus.  

 

 Maktfördelningsmodellen 2.2.1.

Det här stycket behandlar uppsatsförfattarnas egen modell, kallad 

Maktfördelningsmodellen, och kan ses som en sammanfattning av teoribakgrunden, då den 

visar effekterna av digitaliseringen och det fokus som har förflyttats. Denna modell påvisar 

enbart makten över själva konsumtionen (när, var och hur) av nyheter, och har ingenting 

att göra med exempelvis mediernas och journalisternas makt, som exempelvis Hvitfelt och 

Nygren beskriver (2008) då de menar att exempelvis medieproducenterna getts ökad makt i 

samhället, samt att journalister fått större makt och status i form av att de ofta framträder 

som experter i olika sammanhang, att de kan påverka den allmänna debattens inriktning, 

med mera.  För att strukturera upp och förtydliga makt- och fokusfördelningen har 

uppsatsförfattarna själva skapat Maktfördelningsmodellen (Figur 1). Modellen föreställer en 

tidslinje innehållande en kurva som påvisar var makten över var, när och hur nyhetsmedia 

konsumerats genom åren, modellen fokuserar enbart på tidningsmediet, men kan även 

appliceras på andra typer av medier. Grundtanken med modellen är att ju längre till vänster 

maktkurvan ligger, desto mer makt har producenten, och ju längre till höger kurvan ligger, 

desto mer makt har konsumenten.  
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Modellen ger en indikation på hur 

denna utveckling pågått sedan 

decennier tillbaka, där konsumenterna 

fått allt mer makt över sin egen 

konsumtion i takt med tiden och alla 

nya plattformar och kanaler som 

tillkommit. Modellen påvisar att ju fler 

plattformar och kanaler som skapas, 

desto fler valmöjligheter skapas det för 

konsumenterna. Ju fler valmöjligheter, 

desto bekvämare blir konsumenternas 

val av konsumtionsform, och därmed 

tvingas tidningsproducenterna allt mer 

anpassa sig efter var, hur och när 

konsumenterna vill ta del av deras – låt 

oss kalla det – produkter.  

Just det här talar, som nämnts tidigare (2.1.1. Konvergens), Henry Jenkins om (2006) då 

även han menar att konsumenterna allt mer tar kontrollen över sin egen konsumtion. 

Under årens lopp har nya teknologiska plattformar och kanaler tillkommit, såsom smarta 

mobiler, surfplattor, webbtidningar, sociala medier, etcetera. Uppsatsförfattarna har därför 

valt att exemplifiera fem sådana storslagna exempel som haft stor inverkan på 

maktförflyttningen. Dessa är markerade på maktkurvan med bokstäverna A till E. Nedan 

följer en förklaring till dessa:  

A: Tiden före 1990-talet. Den enda distributionsform och kanal som tidningarna 

publicerade sig i var pappersform. Tidningen kom exempelvis en gång om dagen, och för 

att ta del av nyheterna där i behövde man köpa lösnumret (Hadenius, et. al. 2011). Med 

andra ord fanns mycket få valmöjligheter, vilket gjorde att producenterna själva hade stor 

makt över konsumenternas nyhetskonsumtion; vill du ta del av nyheter var du tvungen att 

betala.  Dock hade konsumenterna redan här en viss makt – kurvan ligger till synes inte helt 

och hållet till vänster, utan relativt nära mittlinjen – eftersom det gick att prenumerera. 

Konsumenterna ville ha hem tidningen till dörren varje dag, producenterna ordnade det, 

med andra ord fanns redan en viss makt hos konsumenterna på så vis, även om den var 

begränsad. 

Figur 1. Maktfördelningsmodellen. 
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B: 1994; aftonbladet.se öppnar. Under 90-talet och främst under början av 2000-talet 

började fler och fler tidningar att skapa webbtidningar, dessutom i gratisformat (se: 2.1.2. 

Gratismentalitet). I och med detta gavs konsumenterna ett alternativ till papperstidningen, 

ett alternativ som gick att konsumera hemma framför datorn – kostnadsfritt. 

Webbtidningens popularitet växte och konsumenterna fick därigenom mer makt över sin 

egen konsumtion. Det är först på senare år som tidningsbranschen börjat ta tag i 

finansieringsproblematiken även om det varit ett välkänt och diskuterat problem under 

många år (Henten; Tadayoni, 2008). 

C: 2007; företaget Apple lanserar sin första iPhone (www.apple.com). Smartphones tar 

över allt mer i slutet på 00-talet, och en ny väg in till tidningarnas webbtidningar öppnas. 

Följden blir att fler och fler tidningsföretag producerar appar till konsumenterna. Återigen; 

tidningarna anpassar sig efter konsumenternas önskemål och behov. De får ännu fler 

alternativ och tar över konsumtionsmakten mer och mer eftersom nyheterna numera kan 

läsas var de själva önskar. Det är under denna förändringsprocess som maktkurvan börjar 

bli allt snävare i modellen. 

D: 2010; Surfplattornas tid är här! Ytterligare en plattform föds att konsumera 

tidningsnyheter på. Tidningarna ”tvingas” skapa tidningsprodukter speciellt anpassade efter 

surfplattan, och gör tidningen tillgänglig bland annat i PDF-format. Vissa gör även 

särskilda appar anpassade till surfplatta. Det är här som maktkurvan, enligt 

uppsatsförfattarna, svänger över till konsumenternas fördel. Mängden plattformar och 

kanaler ger nästan ett oändligt antal valmöjligheter, och nyhetsproducenterna står nu allt 

mer till konsumenternas förfogande.  

E: Sociala medier. Vårt största sociala medie idag, Facebook, öppnade redan 2004. Men det 

är först på senare år som fler och fler tidningar gått med och gjort egna sidor för att nå ut 

till konsumenterna med sina nyheter.  Både NWT och VF startade sin Facebooksida 2009 

(www.facebook.com). Ett annat socialt medie är Twitter (www.twitter.com), där många 

tidningar också väljer att finnas tillgängliga. I dagsläget räcker det numera att följa tidningar 

på något eller flera av de sociala medierna för att ständigt uppdateras om de senaste 

nyheterna, allt anpassat efter vad man själv föredrar. Nyheterna blir mer skräddarsydda och 

man tar del av den biten av kakan man själv är intresserad av. Frågan blir därefter hur 

framtiden kommer att se ut; kommer de flesta nyhetskonsumenter ta del av nyheterna via 

sina sociala medier? Och hur kommer det bli för tidningsproducenternas då?  
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Maktfördelningsmodellen ger en relevant reflektion på den här uppsatsens ena 

frågeställning, nämligen: ”Vilken/a plattform/ar och kanal/er använder sig tidningarna av 

för att ersätta/komplettera papperstidningen?”. Modellen påvisar således vilka effekterna 

blivit hittills av alla nya plattformar och kanaler, och hur tidningsproducenterna allt mer 

anpassar sig efter konsumenterna genom att använda dessa för att komplettera och 

eventuellt ersätta den klassiska papperstidningen. 

Det enda den här modellen inte kan ge en bild av – något som dessutom är gemensamt för 

hela forskningsvärlden – är hur framtiden kommer att se ut. Däremot kan den spekulera 

och ge möjliga gissningar om hur kurvan kommer att se ut i framtiden. Kommer sociala 

medier eskalera och ta över ännu mer? Kommer en eller flera betallösningar ge tillbaka lite 

makt åt tidningsproducenterna? Har utvecklingen nått en nollpunkt och kommer i sådana 

fall konsumenterna alltid ha stor makt över sin egen konsumtion?  
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3. Metod  
I det här avsnittet följer en grundlig genomgång över hur arbetet med den valda metoden, 

kvalitativ forskningsintervju, fortskridit. Här återfinns stegvis hur arbetet genomförts och 

beskrivningar av de val som gjorts.  

3.1. Urval 
I studien har två värmländska tidningar granskats; NWT och VF. Syftet var att undersöka 

svensk länspress väg in i det digitala samhället, och med anledning av att Karlstad har två 

etablerade och starkt konkurrerande dagstidningar, valdes dessa två som 

undersökningsobjekt. De fyller även syfteskraven för studien. Dessutom är urvalet 

representativt, då de båda tidningarna har lokalredaktioner runt om i hela Värmland, och på 

så vis har erfarenhet över – och täcker – ett större område.  

Den ledande orsaken till varför just NWT och VF valdes ut, är konkurrensen de två 

emellan. Jämför man med andra städer i liknande storlek som Karlstad, runt om i Sverige, 

så har de flesta gemensamt att det är en ensam koncern, eller ensamt företag, som äger 

samtliga betydande tidningar på orten. Ett sådant exempel är Gävle, där koncernen 

Mittmedia äger företaget Gävletidningar, som i sin tur äger både Gefle Dagblad och 

Arbetarbladet – Gävles två större tidningar (www.mittmedia.se). Skillnaden mot Karlstad, 

och som gör studien extra intressant, är att det finns två större tidningar med två olika 

ägare. I Karlstad finns därmed inget ”tidningsmonopol”, och de två valda tidningarna 

konkurrerar dagligen om att ha flest läsare, vara först och bäst på nyhetsfronten, och 

framförallt – de har olika syn på betalfrågan på nätet; NWT har infört betalvägg, VF har 

inte gjort det.  

I studien har åtta personer intervjuats, fördelade på fyra personer per tidning. Önskemålet 

var att ha en helt neutral könsfördelning bland intervjuobjekten; fyra kvinnor och fyra män, 

men på grund av utbudet av relevanta intervjurespondenter tvingades fördelningen 

reduceras till tre kvinnor och fem män. 

På båda tidningar var önskemålet att intervjua minst en nyhetschef, en ansvarig utgivare, en 

webberfaren och en journalisterfaren person. Även om personernas titlar inte är exakt som 

de som nämnts, uppfyller deras arbetsuppgifter dessa yrkesroller.  

 Intervjuobjekt NWT 3.1.1.

På NWT intervjuades nyhetschef och ställföreträdande ansvarig utgivare Mikael Rothsten, 

som därigenom uppfyller två av de yrkesrollerna som studien letade efter. Magnus Östlund 
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Mörk, webbchef, intervjuades också, samt de båda journalisterna Anna Sims och Anette 

Persson – vilka därmed fyller de två sista yrkesrollerna. 

 Intervjuobjekt VF  3.1.2.

På VF intervjuades nyhetschef Martin Olsson, ansvarig utgivare och chefredaktör Peter 

Franke, och de båda webbredaktörerna Karin Wallmander och Simon Strinnholm. De två 

sistnämnda hade båda journalistisk erfarenhet, och därmed fylldes de fyra yrkesrollerna upp 

även på VF. 

För mer detaljer kring arbetets åtta intervjuobjekt, se bilaga 1. 

3.2. Val av metod: kvalitativ forskningsintervju 
I det här arbetet har enbart en metod använts, vilket är kvalitativ forskningsintervju. Just 

den metoden är ett väl beprövat och viktigt verktyg rent allmänt inom samhällsvetenskapen 

(Jacobsen, 1993), och har en hög relevans för den här studien då den ger svar på de 

frågeställningar som uppsatsen bygger på. 

Fördelarna med den kvalitativa forskningsintervjun är att man kan gå djupare in på ett 

ämne och få en mer målande och detaljerad bild av verkligheten än vad man kan med 

någon annan metod. Intervjun är nämligen väldigt lämplig när man vill förstå och sätta sig 

in i vissa människors – eller företag/organisationers – personliga uppfattningar och 

erfarenheter (Ekström; Larsson, 2010), vilket är precis vad den här studien efterfrågar. 

Dessa fördelar gör att man som författare kan få en mycket tydligare bild av helheten, vilket 

gör det mycket enklare att analysera och utvärdera resultatet i efterhand. Det ger med andra 

ord en större förståelse i ämnet, vilket naturligtvis är en enorm fördel inför arbetets 

slutgiltiga resultat.  

Nackdelarna med intervjun som metod är dock att den är väldigt tidskrävande. Intervjuerna 

i sig genomfördes under enbart tre dagar, men för- och efterarbetet har varit mycket 

tidskrävande. Att skriva och formulera intervjumanualerna (se bilaga 2), och inte minst att 

ta kontakt med respondenter och boka in möten som passar alla inblandade har delvis varit 

väldigt komplicerat. Dessutom har efterarbetet varit oerhört tidskrävande, då 

transkriberingen av en enda intervju i snitt tagit minst en arbetsdag. Att sedan tolka och 

sammanställa resultatet har även det krävt mycket arbetstid.  

Om man däremot vänder sig till studiens syfte och frågeställningar, så känns den valda 

metoden mycket relevant. Kvalitativ forskningsintervju är i sig en lämplig metod, då den 

öppnar dörrar till att komma nära inpå verkligheten, eftersom intervjurespondenterna är 
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personer som arbetar dagligen med förändringen till det digitala, och som i sitt arbete stöter 

på eventuella problem, samt tar beslut och faktiskt formar och påverkar framtiden för 

tidningen. Under själva utformningen av intervjufrågor har syftet och frågeställningarna 

stått i fokus, och exempel på en fråga som ställdes vid intervjuerna, som gav svar på en av 

uppsatsens frågeställningar, är: ”Rent allmänt; vilka möjligheter kontra problem ser ni med 

nättidning?”. En annan fråga, ”Varför öppnade ni vf.se?”, går inte rakt på sak om man ser 

utifrån de huvudsakliga frågeställningarna, men, respondentens svar kan ge tydliga tecken 

på positiva egenskaper och möjligheter med webbtidningen – det vill säga naturliga orsaker 

till att ens ha en webbtidning – vilket är ett svar som studien söker. 

3.3. Utförande och tillvägagångssätt  
Intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter långa, och har genomförts relativt tätt efter 

varandra då de klarades av under en tredagarsperiod (20-22 november 2013). Detta för att 

dels spara tid, men också för att hålla huvudet och minnet färskt, för att kunna ställa 

liknande relevanta följdfrågor till respondenterna, och för att få så rättvisa och likvärdiga 

intervjuer som möjligt.  

Vid alla åtta intervjuer har båda uppsatsförfattarna; Sara Tellin och Richard Hall deltagit. 

Båda deltog och hjälptes åt lika mycket med att ställa följdfrågor etcetera.  

Samtliga respondenter fick på förhand ta del av en intervjumanual för att de skulle kunna 

vara så förberedda som möjligt och kunna plocka fram fakta och svar på frågor som de 

möjligtvis skulle vilja iordningställa innan intervjun ägde rum.   

Samtliga respondenter har också på förhand tillfrågats om det varit okej att ta 

ljudupptagningar under intervjuerna, samt om de godkänner att de nämns vid namn i 

efterhand i själva studien, vilket alla har godkänt.  

Intervjupersonerna har alla fått reda på syftet med intervjuerna, vilket har varit att 

undersöka och jämföra de olika tidningarnas väg in i det digitala samhället i förmån för en 

c-uppsats inom det nämnda ämnet. Detta framgår inte i transkriberingarna (se bilaga 3), då 

samtliga har fått precis samma information, och därför vore det tidskrävande att skriva 

samma sak åtta gånger. 

Intervjuerna byggde på två huvudsakliga intervjumanualer, där den ena var mer 

journalistiskt inriktad, och den andra var mer inriktad mot en person med mer 

övergripande ansvar, exempelvis nyhets- eller webbchef. Båda intervjumanualerna 
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användes två gånger per tidning. Det framgår i transkriberingarna vilken manual som 

använts vid varje intervju (se bilaga 2). 

Anledningen till att använda två inriktningar på intervjuerna var för att få en bredare bild på 

ämnet; genom att kunna beskåda ämnets ståndpunkt från olika synvinklar – dels genom 

personen som bestämmer över handlingarna, och dels genom personen som utför dem. 

Skillnaden mellan de olika manualerna är inte särskilt stora; frågorna handlar om samma 

ämnen och berör samma utgångspunkt. Den enda skillnaden är att frågorna ger olika 

synvinklar på de utvalda ämnena, där den med journalistisk inriktning undersöker mer hur 

själva skrivandet och det journalistiska arbetet förändrats i och med digitaliseringen, medan 

den med chefsinriktning tittar närmare på hur tankarna går kring förändringarna och vilka 

val och åtgärder som gjorts och kommer göras. Nämnas bör också att intervjuerna i princip 

är identiska tidningarna emellan, den enda skillnaden är de frågor som berör ämnet 

betalvägg, där frågorna till NWT handlar mer om varför de infört det, samt vilka reaktioner 

och följder det inneburit, samtidigt som frågorna till VF handlar mer om varför inte de 

infört det, och om de tänker införa det. Detta gör att det egentligen finns fyra manualer 

(men att dessa egentligen är baserade på två stycken) i slutet av arbetet under Bilagor.  

Avsikten var att hålla så kallade halvstrukturerade intervjuer, vilket varken är ett öppet 

samtal eller ett strikt uppstyrt frågeformulär som följs till punkt och pricka (Kvale, 1997). 

Tanken med detta var att hålla en viss förbestämd struktur – då det finns ett syfte som 

måste följas – men samtidigt ska inte forskarens egen inblandning bli för stor och påverka 

eller styra respondentens svar. Med andra ord är grundtanken med detta tillvägagångssätt 

att undvika att falla in i en så kallad styrningsfälla (Ekström och Larsson, 2010), vilket 

innebär att man ställer frågor för att bekräfta egna tankar och föreställningar mer än att låta 

respondenten svara fritt utifrån sina egna erfarenheter.  

En detalj som tidigt diskuterades i utformningen av frågorna var att ställa så många öppna 

frågor som möjligt, det vill säga frågor som kräver ett mer utvecklat och förklarande svar av 

respondenten (Häger, 2007). Exempel på öppna frågor är frågor som börjar med ”Vad…”, 

”Hur…” eller ”Varför…”, i stället för ”Gör du…, ”Är det…”, vilka kan besvaras med ett 

”ja” eller ”nej”, vilket gör de till stängda frågor (ibid). Ett exempel på en sådan öppen fråga 

från den här studien är: ”Rent allmänt; vilka möjligheter kontra problem ser ni med 

nättidning som mediekanal?”. Här ges respondenten möjligheten till att ge ett utvecklande 

svar, där förklaring behövs. Exempel på en följdfråga här har varit: ”Vilket är det största 

problemet/svårigheten med övergången till det digitala?”. 
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Det fanns vissa föraningar om att respondenterna skulle svara att finansieringsfrågan är det 

största problemet, men, i stället för att fråga ”Är betalfrågan det största problemet med 

övergången till det digitala?”, vilket ses som en stängd fråga som enbart kan besvaras med 

ett ”ja” eller ”nej”, så formulerades och ställdes frågan på ett öppet sätt i stället. Detta 

gjorde även att risken för att falla in i den nyligen nämnda styrningsfällan undanröjdes.  

Samtliga intervjuer spelades in på två ljudupptagningsenheter av den enkla anledningen att 

minska risken för att någon av inspelningarna skulle försvinna, då inga övriga anteckningar 

gjordes i samband med intervjutillfällena, detta för att fullt ut lyssna på respondenten och 

få samtalet att kännas mer vardagligt.  

 Transkribering 3.3.1.

Så fort intervjuerna var genomförda och klara, inleddes arbetet med transkriberandet. Det 

fanns en stor beslutsamhet om att genomföra transkriberingarna så snart som möjligt, detta 

för att hålla detaljer och annat viktigt från intervjuerna, som tonlägen, eventuell ironi och 

liknande, så färska i minnet som möjligt – vilket kan vara viktigt för svarens betydelse 

(Ekström; Larsson, 2010).  

Intervjuerna delades upp mellan uppsatsförfattarna på fyra intervjutranskriberingar vardera, 

för att fördela arbetet och för att snabba på den tidskrävande processen. På förhand 

bestämdes vissa riktlinjer så att samtliga intervjuer transkriberades på samma sätt. Exempel 

på sådana riktlinjer var att pauser, tveksamheter och andra obetydligheter inte skulle skrivas 

med; fokus skulle ligga på svaren, eftersom det är de som är viktiga för själva 

undersökningen. Det vill säga; även om respondenten tar en paus på tre sekunder innan 

hon eller han svarar, så är det fortfarande innehållet i svaret i sig som är viktig – inte pausen 

innan svaret. 

Båda uppsatsförfattare deltog lika mycket vid intervjutillfällena, och därför skrevs dessa två 

personer som en och samma och betecknades med bokstaven ”I”, som i intervjuare. 

Respondenterna betecknades med första bokstaven i personens förnamn, exempelvis ”M” 

som i Martin.  

Transkriberingarna har inte skickats tillbaka till intervjurespondenterna för att godkännas, 

detta av två anledningar. Den första är att arbetet har fortskridit under hög tidspress, och 

att invänta svar från åtta respondenter skulle ha blivit mycket svårt att hinna med. Den 

andra anledningen är att ingen av respondenterna har bett om att få se transkriberingarna, 
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men, hade ett sådant önskemål funnits hade personen eller personerna i fråga naturligtvis 

fått ta del av utskrifterna.  

Efter att samtliga intervjuer skrivits ut granskades de utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar. Här användes en enkel metod för att senare kunna komma tillbaka och 

återfinna respondenternas svar och resonemang. Varje underfrågeställning fick en specifik 

färg, exempelvis ”Vilket är det största problemet som tidningarna upplever i och med 

digitaliseringen?” fick färgen blå, och i transkriberingarna markerades sedan alla svar och 

resonemang som har med just den frågeställningen att göra med blå färg. Detta gav en 

tydlig överblick över alla transkriberingar vilket gjorde det enkelt att gå tillbaka och hitta 

relevanta resonemang och citat.  

Även när det gäller färgläggningen delades arbetet upp på fyra intervjuer var, återigen för 

att spara tid. När tveksamheter uppstod dubbelkollades detta författarna emellan, så att 

arbetet blev likvärdigt oavsett vem som genomfört det.  

 Metodproblem och kritik 3.3.2.

Nedan följer en kortare redovisning över problem och svårigheter som uppstått i och med 

metodarbetet, samt kritik mot arbetet i sig. 

Den största utmaningen med intervju som metod har varit att få tiden att räcka till. Att 

planera, skriva frågor, få tag på respondenter och boka in möten, samt att genomföra själva 

intervjuerna – och sedan transkribera dem – har tagit väldigt mycket tid. Bara 

transkriberingarna har tagit nästan en och en halv vecka att färdigställa, vilket är relativt 

mycket tid om man ser till att uppsatsens totala arbetstid ligger på cirka tio veckor.  

En kritisk synpunkt till metodarbetet är att enbart två tidningar undersökts. Eftersom syftet 

är att undersöka svensk länspress väg in i den digitala tidsåldern, skulle egentligen fler 

tidningar behövt granskats för att få en större täckning – dels geografiskt, dels 

mängdmässigt. Dock har detta fått väljas bort, återigen på grund av tidsbristen.  

3.4. Validitet och reliabilitet 
För att hålla en hög standard på studien och uppnå studiens mål krävs såväl en hög 

giltighet som tillförlitlighet, även känt som validitet och reliabilitet (Ekström; Larsson, 

2010). Arbetet med den här studien har ständigt strävat efter att hålla såväl god validitet 

som reliabilitet, genom att genomföra en rad aktiviteter samt att hålla arbetet inom 

förbestämda ramar. Nedan följer ett antal av de mest betydande exemplen i frågan. 
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Först och främst har hela tiden arbetets syfte stått i fokus. Varje liten handling har 

utvärderats utifrån syftet, för att hela tiden agera relevant. I slutändan handlar det ändå om 

att undersöka det man på förhand bestämt att undersöka (Ekström; Larsson, 2010). Om 

man tittar på studiens intervjuer och de intervjufrågor som ställts, håller dessa hög validitet. 

Även om det finns frågor som rör respondentens yrkesroll och liknande, håller sådana 

frågor hög relevans med tanke på att respondenternas roll i sig kan påverka vilket sätt 

denne svarar. Dessutom, genom att undersöka det dagliga arbetet kan man upptäcka spår 

och mönster som talar om var det mesta av fokus läggs hos tidningarna, vilket är av högsta 

relevans för studiens huvudsakliga frågeställning.  

Själva studien i sig håller hög tillförlitlighet, det vill säga att den hela tiden genomförts på ett 

forskningskorrekt sätt (Ekström; Larsson, 2010). Exempel på detta är att lika många 

personer på varje tidning har intervjuats, med god inblick i ämnet och som dessutom 

motsvarar fyra yrkesroller på vardera tidning. De åtta intervjuade personerna var minst sagt 

tillräckligt många, då det i slutet blev uppenbart att det inte gick att få ut särskilt mycket 

mer av intervjuerna än de svar och resonemang som redan berörts. Detta beskrivs av 

Ekström och Larsson (2010) som en tumregel för när man bör avsluta själva 

intervjuarbetet, vilket alltså stämmer in bra på just den här studien.  

Andra exempel som bevisar studiens höga tillförlitlighet är när transkriberingarna – samt de 

efterföljande färgläggningarna av relevanta citat och resonemang – genomfördes. Precis 

som redan nämnts under 3.4. Transkribering så bestämdes det på förhand hur 

transkriberingarna skulle gå till, och vilka ramar som arbetet skulle hållas inom. Samma 

gäller för färgläggningen av citat. Målet med detta var att det inte skulle spela någon roll 

vem som genomfört vad, i och med att det varit två personer som delat på arbetet. Med 

andra ord; arbetet ska inte drabbas av samarbetet mellan författarna, tvärtom, det ska 

gynnas. Dessutom genomfördes så mycket som möjligt av arbetet då båda författarna 

befann sig på samma ställe, allt för att kunna diskutera oklarheter och övriga tveksamheter 

som behövde redas ut.  

3.5. Forskningsetiska ställningstaganden 
För att följa de etiska normer som finns i samband med ett uppsatsarbete har ett antal 

aktiva val gjorts på förhand, just för att skydda individen i varje intervju från kränkning och 

illa behandling, det vill säga att man följer det så kallade individskyddskravet (Gustafsson; 

Hermerén; Petterson, 2011). De etiska överväganden som gjorts är: 
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- Kontakt med respondenterna togs först och främst via mejl, där en presentation av 

uppsatsförfattarna, arbetet och syftet med arbetet ingick, samt en förfrågan om 

personen i fråga ville ställa upp på en intervju. Detta för att respondenterna i lugn 

och ro skulle kunna ta del av informationen, och därefter bestämma sig för ett svar. 

Vissa personer svarade inte på mejl dock, och dessa kontaktades i stället via telefon 

eller personligt besök. 

- Samtliga intervjurespondenter fick redan på förhand ta del av en övergripande 

intervjumanual via mejl för att kunna vara förberedda på vilka frågor som skulle 

ställas, samt bestämma själva om de tyckte någon eller några av dessa var olämpliga 

eller opassande. Respondenterna gavs dessutom möjligheten att förbereda svar på 

ett antal frågor, vilket gav ett bra flyt i själva intervjuerna.  

- Tillsammans med intervjumanualerna informerades respondenterna om att 

intervjuerna skulle behöva bandas, vilket gjorde att de på förhand skulle kunna 

avböja av föregående orsak. Tillsammans med detta beskrevs också graden av 

eventuell anonymitet, där respondenten kunde välja att inte nämnas vid namn i 

arbetet, och i stället betecknas med yrkesroll och tidning som personen i fråga 

representerar. Även genom detta gavs alltså respondenten chansen att tacka nej på 

förhand, innan avsatt mötestid.  

- Vid intervjutillfället ställdes samma frågor igen, det vill säga om respondenterna 

godkänner att intervjuerna bandas, samt om de vill vara anonyma. Samtliga 

godkände att bandas, samt att de kunde nämnas vid namn i själva uppsatsen.  

- Som tidigare nämnts så skickades inte transkriberingarna tillbaka till respondenterna 

för godkännande på grund av tidsbrist. Dock hade respondenterna fått ta del av 

respektive transkribering om ett önskemål hade funnits.   
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4. Resultat 
I det här avsnittet kommer resultaten från intervjuerna att presenteras. Kapitlets upplägg 

bygger rent logiskt på arbetets frågeställningar, där respondenternas olika svar och 

lösningar på dessa presenteras i varsina underkategorier.  

4.1. Nya plattformar och kanaler 
Den första frågeställningen lyder ”Vilken/a plattform/ar och kanal/er använder sig 

tidningarna av för att ersätta/komplettera papperstidningen?”, och här var grundtanken att 

lista dessa kanaler och plattformar och få en inblick i hur de används och vad de används 

till. Nedan följer de plattformar som respondenterna nämnt och beskrivit. 

 Webben 4.1.1.

Den första och absolut tydligaste kanalen som togs upp, även från uppsatsförfattarna som 

på förhand hade en del kunskaper om just den här kanalen, var webben. Som kan ses i 

intervjumanualerna (se bilaga 2) så hade övergången från pappers- till webbtidning en egen 

kategori, och diskuterades därför flitigt. Webbtidningen i sig är för närvarande det största 

komplementet till papperstidningen, och innebär en helt annan nyhetsrapportering, ett 

”just nu-tänk” finns alltid med, där det senaste ska uppdateras på hemsidan direkt när det 

händer. Detta beskrev NWT:s webbchef Magnus Östlund Mörk när han fick frågan om 

skillnader mellan pappers- och webbtidning: 

”Du har ett mycket mer direkt, ”nu-tilltal” på webben. Medan papperstidningen blir ju 

alltid ”det här hände igår” medan man på nätet jobbar mycket med ”det här händer just 

nu”.” 

Webbtidningen i sig är oerhört viktig för tidningsbranschen idag, och VF:s nyhetschef 

Martin Olsson sammanfattade det på ett relativt självklart sätt, där hans sista mening i 

citatet säger det mesta: 

”I framtiden tror väl alla att man läser nyheter på många olika sätt. Man läser definitivt 

nättidning, man läser kanske ännu mer i mobilen. Alltså det är ju ett sätt att få läsare. Vi 

når ju otroligt många fler läsare nu än vi någonsin har gjort tidigare. Jag vet inte ens om det 

är ett alternativ att inte göra nyheter på nätet.” 

Både NWT och VF öppnade sina respektive webbtidningar relativt tidigt. NWT 1996 och 

VF 1997. NWT la dock ner webbtidningen snabbt och öppnade den inte igen förens 2007. 

Så här sa NWT:s nyhetschef och ställföreträdande ansvarig utgivare Mikael Rothsten om 

NWT:s väg in i det digitala i mitten på 1990-talet: 
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”Jag tror att det var så att vi var väldigt tidigt ute, vi var nog lite för tidigt ute egentligen. Webben var 

ju bara i sin linda då. Då var det så att man inte fick lägga ut texterna direkt, utan webbredaktören 

fick skriva om dem. Man hade en person som satt och skrev om artiklarna som var i tidningen och 

som la ut de i en ny form på webben då, och det var som sagt, vi var väldigt tidigt ute, men vi var nog 

för tidigt ute egentligen, för sen, jag vet att Aftonbladet var tidigt ute, men sen kom ju…, sen 

exploderade ju webben några år senare, men då hade vi redan slutat, vi tyckte att det kändes ganska 

meningslöst det vi ägnade oss åt, jag tror att det var ungefär så. Dessutom hade vi väldigt lite trafik, 

och det var väldigt, man kan nog säga att sanningen var att vi var lite för tidiga helt enkelt.”   

Födelseåren för webbtidningen, det vill säga i mitten på 1990-talet, beskrivs här som en tid 

då webbtidningen inte var särskilt nödvändig. VF:s chefredaktör tillika ansvarig utgivare 

Peter Franke sa följande om den första tiden som webbtidning: 

”Då tänkte man väl inte på vad det innebar, utan man drogs med i den där hajpen då att ”oj, nu 

finns det internet!”. Så då la man ut det utan att tänka på vilka konsekvenser det skulle få. Det vi 

gjorde var att vi la ut egentligen hela tidningen. Vi hade en kille som komponerade tjänsten radio och 

tidningen och webben, när han gjort färdigt och läst in radiotidningen så satt han och plockade 

datafiler och publicerade på nätet. Sen gjorde vi ingenting på dagtid utan den bara låg där så kom det 

ut i tidningen natten därpå.”  

Även här beskrivs den tidiga webbtidningen inte som något nödvändigt, utan i stället som 

något man gjorde för att det var nytt.  

Webbtidningen har dock utvecklats och förändrats med åren, och ser helt annorlunda ut 

idag än vad den gjorde för 15-20 år sedan. Såhär beskriver Karin Wallmander, redaktör och 

webbansvarig på VF, skillnaden mellan dåtidens webbtidning och den nutida: 

”Förut var det mycket mer så att man la ut papperstidningen precis som papperstidningen 

var, på webben. Alltså man la exempelvis ut den med långa ingresser. En vanlig ingress 

kanske är 250 tecken, men på webben är det mycket, mycket kortare. Så man skriver ju på 

ett annat sätt, man lägger upp det på ett annat sätt, på webben. Man tänker mycket mer att 

det är korta grejer som funkar. För när man ser en hemsida så skannar man ju av den 

mycket mer med ögat. Man ser liksom rubriker såhär, man läser inte så mycket texter, så då 

är det bättre med korta saker. Så det är ju lite annat upplägg på nyheter.” 

Karin beskriver alltså ett mycket mer komprimerat och genomtänkt format i dagsläget, där 

allt skrivs mycket kortare, och mer tanke läggs på rubriksättning och ingresser.  

Efter det faktum att NWT införde sin betalvägg beskriver Anette Persson hur 

nyhetspubliceringen på webben förändrats:  
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”De säger att man ska värna papperstidningen och så är det en del som tycker att vi måste 

se till så att vi har unika saker i papperstidningen så då låser man upp dem samtidigt på 

webben samtidigt som tidningen kommer ut; att man lägger ut dem på morgonen liksom. 

Men det är kanske ett passerat stadium. Det går väl, man kan inte tänka så längre. I och 

med att vi tar betalt för saker, att vi tar betalt för webben så har ju webbläsarna möjlighet 

att ställa andra krav på tidningen också kan jag tycka, då vill man ju veta att man får 

materialet när det är aktuellt. Det där är en omställning för oss alla.” 

 

Det var en kort presentation av webben som kanal, fördelar, möjligheter, nackdelar och 

problem med webben som publiceringskanal presenteras under 4.2. Fördelar och nackdelar 

med webben. 

 

 Sociala medier 4.1.2.

Precis som webbtidningen hade sociala medier ett eget avsnitt i intervjumanualerna, då 

även denna typ av plattform har växt sig stor hos de granskade tidningarna. Både NWT 

och VF finns i dagsläget (2013) på Facebook och Twitter, och sedan november 2013 finns 

NWT även på Instagram. 

Varför de är aktiva på dessa sociala medier beskrivs som olika anledningar, med tre tydliga 

huvudspår: 

- Det är ett bra sätt att nå ut till läsarna, och locka in mer trafik till webbtidningens 

hemsida. 

- Det är ett bra sätt att få tips och snappa upp nyheter på, samt att enkelt kunna ta 

del av folks åsikter kring vissa områden. 

- Det är ett bra sätt att kommunicera och föra en dialog med 

publiken/konsumenterna. Läsarna kan ge feedback och kommentera nyheter och 

artiklar som läggs ut, samtidigt som tidningen själv kan svara på frågor och annat. 

Mikael Rothsten sa följande angående NWT:s aktivitet på sociala medier, något som 

egentligen sammanfattar ovanstående tre punkter på ett bra sätt: 

”Nej men det är ju ett sätt att vara där våra läsare är så att säga, så är det ju, det är många 

som följer oss både på Facebook och Twitter. Dels så är det ju ett sätt för oss, vi skickar ju 
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ut när vi har större nyheter, så kan man då klicka på länken för att komma till den 

händelsen som vi berättar om då. Och sen är det ju åt andra hållet också, vi får ju in 

synpunkter, vi får ju in tips, alltså man kan ju kommunicera idag, det gör man ju mycket 

via sociala medier.” 

Peter Franke beskrev också sociala medier som ett sätt att nå ut till läsarna, och locka mer 

trafik till den egna webbsidan: 

”Det är som en metkrok, vi slänger ut krokar hela tiden och så drar vi in dem och hoppas 

att de ska ge en riktigt fet matbit (skratt). Inga mörtar, utan helst en go gös – filera och 

steka.” 

Ett annat citat, hämtat från intervjun med Anna Sims, som är reporter, krönikör, redaktör 

samt recensent på NWT, beskriver här Twitter som ett bra sätt att få tag på folks åsikter: 

”Absolut, det är klart att det är så, där är det ju en jättestor fördel, det är ju så jag använder 

det också. Jag gjorde ju nyheter av till exempel det här konstverket ”Nobody puts baby in a 

corner”, för att där var det ju så mycket reaktioner, och då gick jag ju in, som det här med 

Karlstad kommuns logga till exempel, det här med gradtecknet till exempel så var det ju 

massor med reaktioner…” 

Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att sociala medier fungerar bra i båda 

riktningar; både när det gäller att nå ut till folk, men även när det handlar om att ta in 

information och åsikter från olika människor.   

 Smartphones, surfplattor och applikationer 4.1.3.

Den tredje typen av plattform som togs upp under intervjutillfällena var de mobila enheter 

som finns idag; smartphones, surfplattor och tillhörande appar. Sedan ett tag tillbaka går 

det att läsa både NWT och VF på såväl dator, smartphone och surfplatta. Båda tidningar 

har utvecklat varsin smartphoneapp, och verkar se en framtid för just dessa plattformar, i 

alla fall om man ska tro Anna Sims när just framtida plattformar diskuterades: 

”Så kan det bli, att det vanliga konsumtionsmönstret av nyheter är via mobilen förmodligen, 

telefonen, det är väl det starkaste, datorer blir ju inte heller på samma sätt utan det blir ju 

telefoner liksom, eller en iPad då, men sen att det, ja, så kanske det blir.” 

Simon Strinnholm, webbansvarig på VF, var inne på att man i dagsläget inte lägger det 

mesta av krutet just på appar och liknande, men att det eventuellt ligger i framtidsplanerna: 

”Vi har ju en app till iPhone, som egentligen bara är en spegel från hemsidan, vi har tänkt 

oss att eventuellt utveckla det vidare framöver också, men fokus ligger inte riktigt på appar 
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just nu har jag en känsla av, utan det är webben och besökssiffrorna där först och främst, så 

får vi se med apparna sen. Fick jag välja skulle vi ha en app både för Apple och Android.”  

Mikael Rothsten hade även en del åsikter när den digitala framtiden diskuterades, där man 

återigen fick svart på vitt att de mobila plattformarna är en framtidsbransch: 

”Som sagt då vi hade Aftonbladet här och de pratade om betongwebben4, alltså där den stora 

utvecklingsmöjligheten finns är ju i de här va (pekar på mobiltelefon på bordet), det är ju 

smartphones, det är ju där som tillväxten sker nu, det är där som det kommer att hända 

mycket och där kommer vi också lägga fokus så att man är med i mobilen, det är jätteviktigt. 

Sen kommer så att säga den här betongwebben att leva kvar då, men det är ju framförallt i 

mobilerna som framtiden finns va, och göra en bra produkt där.”  

Kort sammanfattat skulle man kunna säga att båda tidningar är relativt unga på 

”appfronten”, men att de båda ser de mobila plattformarna som en framtidskanal, där ett 

allt större fokus kommer att behöva läggas för att helt enkelt hänga med i utvecklingen.  

 Webb-TV 4.1.4.

Den sista kanalen som togs upp under intervjutillfällena var webb-TV, det vill säga en form 

av nyhetsrapportering i videoformat som finns på respektive tidnings hemsida. Både NWT 

och VF har webb-TV, och plattformen beskrivs som ett bra komplement till den vanliga 

rapporteringen, Anette Persson, nyhetsreporter och redigerare på NWT, sa följande när 

hon fick frågan om hon var med och bidrog till webb-TV:n i sitt dagliga arbete: 

”Jag har inte gjort det ska jag säga för jag känner mig väldigt famlande där. Det är ny 

teknik för mig. Men det är ju roligt och det görs en del som jag tycker blir riktigt bra som 

komplement! Jag gjorde något reportage här om löjfiske här om veckan där Micke Lindblom 

var och plåtade och så gjorde han även en webbsnutt på det, och det tyckte jag lyfte det 

reportaget på webben väldigt mycket. För där hade han väldigt fina bilder så att det blev bra i 

tidningen; såg väldigt bra ut. Men på webben så försvinner bilderna liksom i bakgrunden, 

men då tillför ändå webben jättemycket närvarokänsla, och man får liksom höra den här 

fiskaren prata och det gör väldigt mycket närvarokänsla. Men jag skulle hemskt gärna 

kunna lite mer om det.” 

Magnus Östlund Mörk sa följande om webb-TV som kanal: 

”Jag skulle inte tro att TV är på något sätt någon frälsning för vare sig oss eller VF, utan 

det är ju ett komplement då och framförallt tycker jag att tv ska tillföra någonting. Jag menar 

                                                           
4
 Betongwebben är ett uttryck för den ”klassiska webbtidningen”, som man läser på en vanlig dator, det vill 

säga inte i de mobila plattformarna.  
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vissa TV-inslag kan vara en intervju rakt upp och ner och då är ju frågan om det verkligen 

tillför någonting på den här typen av sajt eller kan man egentligen lika gärna läsa det.” 

Trots en viss skepsis menade ändå Magnus att NWT:s webb-TV är relativt uppskattad: 

”Ja, det är den väl. Men det beror precis som allting annat på vad det handlar om. Vi har 

ofta ganska mycket tittare på Färjestad-TV och studio och sådär, medan andra TV-inslag 

knappt kan vara någon som ser, det är ju precis som artiklar.” 

Avslutningsvis används alltså webb-TV:n som ett komplement till det traditionella sättet att 

rapportera nyheter på, och kan ses som ett sätt att utnyttja webbens möjligheter och 

resurser. 

4.2. Fördelar och nackdelar med webben  
Den andra frågeställningen; ”Vilka fördelar kontra nackdelar ser tidningarna med webben 

som publiceringskanal?” redovisas i den här delen av resultatavsnittet.  

 Snabbheten 4.2.1.

Den tydligaste fördelen med webben som publiceringskanal, och något som samtliga 

respondenter nämnde, var snabbheten. Möjligheten till att kunna få ut nyheter i realtid, 

direkt när någonting har hänt, är en styrka hos webben som inte finns hos till exempel 

papperstidningen. Just det här pratade bland annat Karin Wallmander mycket om: 

”Styrkan på webben är ju just ”just nu”, att man kan få realtid just nu händer det här, man 

kan rapportera om saker som händer, och det kan du aldrig i papper och det kan du heller 

inte i TV och radio för de har väldigt styrd tabloid, såhär, nu kommer nyheterna klockan 

fem, till exempel, de bryter ju inte ett program eller, för att säga att nu har det hänt en olycka, 

eller bilolyckor kan ju vara i trafiknytt, men det är ju väldigt sällan de bryter för något varsel 

till exempel, någonstans, medan vi kan, på webben kan man verkligen va, just nu händer det 

här, och det är en jättestyrka.” 

Även Martin Olsson var inne på samma spår: 

”Ja, möjligheten är ju den ständiga publiceringen, möjligheten är ju också att man kan i 

princip, det finns inga begränsningar längdmässigt, du kan samla allt.” 

NWT hade samma tanke, Mikael Rothsten sa följande: 

”Möjligheterna är ju uppenbara va, att vi har möjlighet att publicera oss direkt.” 
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Med andra ord skulle man kunna säga att båda tidningar är överens om att en oerhörd 

fördel med webben är just dess snabbhet, något som diskuterades så frekvent att det 

resulterade i att vara den största fördelen med webben som publiceringskanal.  

 Möjlighet att uppdatera och göra ändringar 4.2.2.

Den andra fördelen bygger delvis på snabbheten med webben, nämligen möjligheten att 

uppdatera och ändra i efterhand. Har någonting blivit fel går det att rätta till – något som 

naturligtvis inte går att göra i papperstidningen. Dessutom kan man redigera och 

komplettera nyheter, fylla på med mer fakta i efterhand och bygga ut artikeln. Detta 

påpekade Karin Wallmander: 

”Det är jättebra att man alltid hela tiden kan uppdatera, man kan alltid skriva mer, och 

man kan alltid få reda på mer saker efterhand, så det är jättebra, för i det första skedet 

kanske det bara är att man måste få ut att just nu är det en olycka, så åk inte på E18 

liksom, där är det fullt just nu, och sen kanske man kan plädera ut att det var så många 

ambulanser till sjukhus och det var de skadorna och så vidare, så det är jättebra.” 

 Tillgänglighet 4.2.3.

En annan fördel hänger väldigt mycket ihop med plattformsfrågan; här handlar det om att 

vara tillgänglig där konsumenterna finns, något som webben är ett bra verktyg för att 

uppnå. Det här pratade Magnus Östlund Mörk om: 

”Men största möjligheten nu är ju att man kan vara så otroligt mobil, mobilläsningen ökar 

ju väldigt, väldigt mycket. Och frågan är ju när och inte om fler läser nwt.se i mobilen än på 

laptop. Så det är ju en möjlighet att man kan vara väldigt nära läsarna och prenumeranterna 

hela tiden, till exempel kan man utöka mer push-tjänster och e-tjänster, och exempelvis 

Aftonbladet är ju väldigt långt fram i mobiltjänster, eller de är väl långt fram i allt, men de 

stora möjligheterna finns väl i mobilen och man vet att ens kunder eller potentiella kunder 

alltid har nätet nära.” 

 Betalfrågan 4.2.4.

När webbens svårigheter och problem diskuterades upptäcktes det absolut tydligaste spåret 

under hela intervjuarbetet, något som alla nämnde och diskuterade frekvent; nämligen 

svårigheten med att ta betalt för nyheterna på nätet. Detta kommer inte att diskuteras här, 

eftersom nästa frågeställning, största problemet i och med digitaliseringen, handlar helt och 

hållet om betalfrågan, och för att undvika upprepningar redovisas detta under 4.3. Största 

problemet med digitaliseringen.  
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 Tekniska problem  4.2.5.

En liten nackdel med webben, som inte diskuterades lika mycket som betalfrågan, handlar 

om de tekniska problem och struligheter som webben medför. Ett sådant problem kan, 

enligt Simon Strinnholm, vara om webben slutar fungera på något vis, något som inte sker 

med papperstidningen, då den går att lita på: 

”Alltså, tidningen i pappersformat kan man ju lita på, den finns ju alltid där så länge 

ingenting skiter sig inne i tryckpressen, får du tidningen så funkar den liksom. Här kan 

saker och ting kärva ihop sig, webben kan gå ner och så sitter du där och har ingen möjlighet 

att rapportera om någonting, så den biten kan va lite svajig ibland. Men som tur är händer 

det inte särskilt ofta.” 

Ett annat tekniskt problem, som NWT i det här fallet är ensamma om, hänger samman 

med inloggningen till deras betallösning eller ”plus-tjänst”. När den här studien 

genomfördes loggade man in på nwt.se med sitt kundnummer, och inte mejladress som 

annars ses som en typ av standard. Detta orsakade en del problem då NWT:s kunder 

klagade en hel del över att det var svårt att memorera sifferraden. Detta diskuterade Mikael 

Rothsten: 

”Det som vi har fått mycket synpunkter på är att vi har prenumerationsnumret som 

inloggning då. Men där håller vi på att jobbar på nu att ta fram en lösning där man ska 

kunna logga in sig på e-postadresser, vilket är ju det som man använder sig av till exempel på 

Netflix eller Facebook eller C More eller vad det nu kan vara, det är ju litegrann standard, 

man har sin e-postadress som inloggning, så det kommer vi att ta fram här nu så det kommer 

förhoppningsvis att komma under året, nu är det ju inte så lång tid kvar, men 

förhoppningsvis före årsskiftet. Men det kan man väl säga att det har varit det som det varit 

mest synpunkter på det är svårt att komma ihåg den här raden av siffror då.” 

Med andra ord är detta ett problem som NWT både upptäckt och hittat en lösning på, och 

som de nu arbetar med för att åtgärda. 

Kontentan av det här resultatet är att tekniken sviker ibland, något som dock händer alla 

som har någon form av teknologi involverat i sina arbetsuppgifter, oavsett bransch.  

4.3. Största problemet med digitaliseringen  
Den sista frågeställningen; ”Vilket är det största problemet som tidningarna upplever i och 

med digitaliseringen?” gick det att få ett tydligt svar på. (precis som nämnts under 4.2.3. 

Betalfrågan.) Ett väldigt tydligt mönster kunde urskiljas respondenterna emellan, där 

problematiken kring att kunna ta betalt för tidningen på nätet upplevdes som den absolut 
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största svårigheten med övergången till det digitala. När Karin Wallmander fick frågan om 

det finns någon nackdel med webben sa hon följande: 

”Nackdelen är väl det att det är svårt för tidningar att överleva på den, det är en ekonomiskt 

svår bit…” 

Karin svarade även liknande på frågan om vilken den största skillnaden över lag är, om 

man jämför tiden då papperstidningen var störst med idag när internet och det digitala ökat 

explosionsartat: 

”Jag tror att det handlar väldigt mycket om ekonomin, att det är svårt att ta betalt. Man 

håller hela tiden på att försöka hitta vägar för hur ska vi kunna ta betalt, det tror jag.” 

Anette Persson kommenterade problemet på ett sammanfattande sätt, och nämnde även 

situationen med att NWT infört en betalvägg samtidigt som VF inte gjort det: 

”Det stora problemet är ju att kunna ta betalt för det. Att kunna ta betalt för annonser på 

nätet. Det är ju faktiskt där vi är nu, i den brytpunkten. Och det är ju det som är det 

absolut svåraste. Och där är det ju en väldigt speciell situation när vi har en konkurrent som 

inte tar betalt och vi har valt gjort det.” 

Problematiken har uppenbarligen bottnat i då webbtidningen var helt ny, och tidningarna la 

ut sina nyheter gratis, med tillgång för alla. Redan där väcktes någon form av 

gratismentalitet, en sorts vana vid att nyheter på internet ska finnas tillgängligt gratis. Precis 

det här nämnde Peter Franke när han pratade om dåtidens webbtidning: 

”Vi gav egentligen bort vår produkt. Det är ju det som hela tidningsbranschen idag slåss mot, 

det problemet då; vi får inte betalt för journalistiken.” 

Även Anette Persson hade en likande syn på problemet: 

”Ja, det kan man väl säga. Det är ju jättesvårt att börja ta betalt för någonting som man har 

vant sig vid är gratis. Det tycker jag inte är konstigt, däremot så vet jag inte om det var rätt 

eller fel att göra det för vi har ju ändå fått upp en trafik på sidan och vi har vant läsare vid 

att nwt.se är ett ställe där man kan hänga, och det har vi ju gjort genom att ha det gratis. 

Hade vi tagit betalt från början då vet jag inte hur det hade varit.” 

Problematiken är tydlig och väl införstådd hos de båda undersökta tidningarna, frågan är 

bara hur gåtan ska lösas, något som inte är lika självklart. Som tidigare nämnts så har NWT 

valt att införa en sorts betallösning, där delar av materialet låsts in bakom en betalvägg, och 
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delar av materialet, främst händelsenyheter och nyheter utan konkurrens5, ligger öppet utan 

krav på betalning. Magnus Östlund Mörk gav följande förklaring om hur de på NWT 

tänker när de bestämmer vilka nyheter som ska låsas eller vara öppna: 

”Första steget är ju: ”vad kan vi inte konkurrera med?” Alltså, trafikolyckor kan vi inte 

konkurrera med för det är ju information som polisen sagt, så det finns ju överallt. Sen kan 

man ta in lite av den arbetstid som krävs, är det någonting som man lagt ner mycket tid på 

så är det kanske en anledning, inte alltid en anledning. Egna nyheter är i stort sett 

självklara, alltså egna nyheter vi har tagit fram, det kan hända att vi öppnar dem för att vi 

tror att de kan få nationell spridning. Man kan väl tänka sig att om Färjestad gör klart 

med ny spelare så kanske pressmeddelandet och någon kommentar ligger i en öppen version, 

men sen kanske vi får tag i kanadensaren eller vad tusan det är och gör en intervju, och då är 

den ganska solklart en prenumerationsartikel.”  

Mikael Rothsten diskuterade mer allmänt kring utvecklingen av betallösningar inom 

tidningsbranschen: 

”Det finns ju vissa som låser in allt och vissa som har en blandning; en del öppet, en del 

inlåst och det har ju vi egentligen, vi har ju faktiskt ganska mycket öppet. Sen finns det ju en 

del som har att man får läsa ett visst antal fria klick, alltså att man har kanske 10 klick 

och sen slår det till någon sån här inloggning och så, så det finns ju många olika lösningar. 

Men det som har hänt under 2013 och kommer hända ännu mer under 2014 är ju att 

nästan alla gör någonting va, man inför någon form utav inloggning eller att man har ett visst 

antal fria klick eller sådär. Egentligen de enda som inte gör någonting idag det är ju 

Aftonbladet, de har ju sin plu-stjänst, och Expressen, det är väl de som inte gör någonting, 

tror jag, annars så tror jag de flesta tittar på någon form av betallösningar.” 

VF å sin sida, har i dagsläget inte infört någon betallösning ännu, utan håller allt sitt 

material öppet för allmänheten. Men precis som Karin Wallmander beskrev så är även VF 

fullt medvetna om den ekonomiska problematiken, däremot har de ingen konkret lösning 

på problemet. Martin Olsson fick frågan om vad han har för åsikt kring betalväggar och sa 

följande: 

”Rent allmänt så är jag väldigt kluven. Jag vet inte alls, det är jättesvårt att veta. Jag, 

personligen så vet jag inte om jag tror så mycket på en betalvägg. Men det är ju också olika 

hur man lägger upp en betalvägg. NSD i Norrland stänger allt, och det tror jag inte är 

framtiden. Jag tror nog inte heller på NWT:s, men jag har liksom ingen aning. Vi är ju mitt 

i någon form av förändring här. Jag tror ju snarare på att man måste hitta andra 

                                                           
5 Nyheter som fler tidningar och nyhetskällor rapporterar om, som inte är unika för den egna tidningen. 
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inkomstkällor än bara traditionella reklambanners.[…] Jag har läst om Helsingborgs 

dagblad till exempel som har någon E-handelstjänst med lokala företag som de har 

lyckats rätt bra med vad jag förstått det som. Det är väl en möjlig lösning. Vi har 

spel/tipsgrej med hockey som jag tror går helt ok. Jag tror att det är många sånna 

lösningar som måste till. Sen då tror jag ju också att en plus-lösning där man betalar 

för att komma åt någonting mer.” 

Peter Franke pratade även om att man kan få tidningen i sin helhet, fast i digital form, 

något som också kanske kan vara en typ av lösning: 

”Vi har ju valt att inte införa en betalvägg då va. Eller vi försöker puffa för att vi har ju 

också ett alternativ då att man bara kan ha en E-prenumeration, att man får den som PDF 

då alltså, man får papperstidningen i datorn eller telefonen då eller läsplattan. Och då har vi 

ett pris på den som är som motsvarande för vad det kostar att göra journalistik. Vi har 

räknat bort det här med tryck och distribution då. För det är det som skenar iväg idag då, 

framförallt distributionen är ju jättedyr då och det är ju också problem med när det blir färre 

prenumeranter så ska man ändå ut på den där långa slingan.” 

Flera av respondenterna pratade om att webbtidningen, och själva nyhetsrapporteringen, 

måste paketeras till en sorts attraktiv och exklusiv produkt där konsumenterna känner att 

de få valuta för pengarna. Förslag på hur denna produkt ska se ut var det dock brist på, 

även om tanken om att paketera till en produkt fanns. Ett exempel är Anna Sims, som sa 

följande: 

”Ja nu försöker vi ju nå läsare som vill betala, och då blir ju frågan hur vi liksom ska 

paketera den produkten som inte köper papperstidningen vill läsa den då, det är ju det vi 

måste komma på, och där är vi ju inte än riktigt, tycker jag.” 

Sammanfattningsvis så framgår det tydligt vilket som är det absolut största problemet med 

digitaliseringen för tidningsbranschen, nämligen att kunna ta betalt för journalistiken på 

nätet. NWT har gjort ett aktivt val då de infört en betallösning, med en så kallad ”plus-

tjänst”, samtidigt som VF avvaktar för att följa utvecklingen. Tydligt är att något måste 

göras, men vad det är, verkar vara den största gåtan. 
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5. Analys och diskussion 
Analys och diskussionsavsnittet kommer att delas in efter arbetets tre frågeställningar, då 

det ger en tydlig och logisk struktur. Emellertid har de två första frågeställningarna, de som 

behandlar plattformar och kanaler samt fördelar och nackdelar med webben som 

publiceringskanal, slagits ihop till en gemensam kategori, då de på många sätt är 

sammanfogade och relaterade till varandra. I slutet av analyskapitlet kommer diskussionen 

att knytas ihop med hjälp av arbetets huvudsakliga och övergripande frågeställning; ”Hur 

anpassar sig de svenska länstidningarna till den ständigt pågående digitaliseringen?”. 

5.1. Nya plattformar och kanaler, samt plus och minus med 

webben  
När det gäller anpassningen mot den digitala utvecklingen handlar en stor del om att följa 

med rent teknologiskt; att göra sig tillgänglig på de nya plattformar och kanaler som växer 

fram. Den här uppsatsen har fått svart på vitt att detta stämmer, då båda tidningarna 

berättade flitigt om hur de gick till väga genom webbtidningen, sociala medier, mobila 

plattformar, och så vidare.  

Om man ska se till innehållet i den klassiska papperstidningen, det vill säga text och bild, så 

har just det innehållet inte förändrats – även om tidningen nu är tillgänglig i flera kanaler. 

Mycket handlar om att ersätta eller komplettera själva distributionskanalen, inte att byta ut 

innehållet, precis som Nygren och Wadbring beskriver (2013) – det handlar om att ta det 

gamla materialet och paketera om det i en ny form. Redan under webbtidningens första 

dagar handlade det om att ta det gamla materialet och sända ut det genom nya kanaler, då 

tidningarna la ut exakt samma material på webben som i papperstidningen, och man såg 

webben mer som en förlängning av sin huvudsakliga kanal – vilket då var 

papperstidningen, precis som Hadenius, et. al. (2011) beskriver. 

En av de främsta fördelarna med webbtidningen – något som är gemensamt för hela 

internet i sig – är just möjligheten till att ändra, lägga till, uppdatera, och spara artiklar i 

oändliga mängder, precis som Kalle Jungkvist (2000) beskriver när han menar att webben 

har ett oändligt djup. Just den möjligheten betonar även flera av respondenterna; att man 

kan uppdatera och lägga till saker i efterhand, det är en stor styrka jämfört med 

papperstidningen. Gör man fel där, är det fel för alltid.  

Mycket när det gäller de nya plattformarna så kretsar det kring att göra sig tillgänglig för 

konsumenterna; var finns de? Som konsument är man nyfiken på de senaste tjänsterna och 

apparaterna, just för att det är nytt. Dessutom innebär också de nya teknologierna oftast en 
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ökad bekvämlighet och enkelhet i vardagen, där man kan komma åt nyheter på ett helt 

annat sätt än vad man kunde för bara 10-15 år sedan. Kort och gott; där konsumenterna 

finns måste producenterna leverera sin produkt – via dessa nya kanaler och plattformar. 

Precis det här pratade Magnus Östlund Mörk om, och han såg det delvis som en möjlighet 

om när han sa att det är en möjlighet med att man kan vara nära läsarna hela tiden, och 

man kan utöka upplevelsen genom push-tjänster för att nå läsarna direkt, i realtid. 

En del av de nya kanalerna, exempelvis webb-TV och i viss mån appar, fungerar i dagsläget 

som ett komplement till den övriga rapporteringen, precis som Anette Persson beskriver då 

hon pratar om att ett videoklipp kan förhöja närvarokänslan för en nyhetsrapportering. När 

det gäller appar fungerar de också i viss utsträckning som ett komplement, då exempelvis 

VF:s applikation i dagsläget fungerar som en RSS-läsare från vf.se, och egentligen bara 

speglar hemsidans nyhetsflöde. Intervjurespondenterna från båda tidningarna diskuterade 

dock att utvecklingen kring mobila plattformar och appar är något de ser över och 

tänker/kommer vidareutveckla, eftersom de båda var ense kring tanken att framtidens 

läsare troligtvis kommer finnas inom de mobila enheterna. Frågan blir därefter inte om – 

utan när – tidningsläsandet kommer domineras av de mobila plattformarna. 

I teoriavsnittet redovisades teorier kring ett förändrat fokus inom tidningsbranschen, där 

det fokus som tidigare lades på själva produktionen, nu har förskjutits mer mot 

konsumenterna. I dagsläget gäller det att finnas där konsumenterna finns, något som 

Enlund (1996) tar upp. Till skillnad från tidigare så nås konsumenterna av den nya 

teknologin först, och ett behov växer, innan nyhetsproducenterna kan ta del av det och 

börja utnyttja utvecklingen.  

De nya kanalerna har även gett möjlighet till att integrera och väva samman olika kanaler, 

där kanal X kan hjälpa kanal Y genom att locka intresse och öka konsumtionen. Ett sådant 

exempel är tidningarnas användande av sociala medier. Som beskrivet i resultatkapitlet så 

använder tidningarna sociala medier mycket för att länka samman sig själva med 

konsumenterna, det vill säga läsarna. Delvis används dessa kanaler för att synas rent 

visuellt, men framförallt för att länka till sina egna artiklar på sin egen webbsida. Precis som 

Mikael Rothsten beskrev så handlar det mycket om att finnas tillgänglig där läsarna finns 

och agerar, samtidigt som det är ett utmärkt sätt att visa sina egna nyheter och locka trafik 

till hemsidan. Peter Franke beskrev det med en metafor av fiskekrokar, som slängs ut på så 

många ställen som möjligt – för att fånga så mycket fisk man bara kan, det vill säga läsare 

och prenumeranter. Således fungerar sociala medier effektivt ur ett rent 
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marknadsföringssyfte också, där tidningarna kan göra gratis reklam på grund av 

konsumenternas egna aktiva val. 

En annan fördel för tidningsföretagen med sociala medier, och internet över lag, är just att 

man kan kartlägga folks åsikter och vanor, och främja en interaktion mellan konsument och 

producent (Henten; Tadayoni, i Küng, et. al. 2008). Vad är folk intresserade av? Vad i 

samhället är intressant just nu? Det här pratade bland annat Anna Sims om när hon 

berättade om när hon skrev om konstverket på Karlstads universitets fasad, ”Nobody puts 

Baby in a corner”, vilket innebar många olika reaktioner hos folk. På så vis kan man som 

journalist och tidningsmakare upptäcka spår och mönster i samhället, och kartlägga både 

händelser och konsumenters intresseområden. På så vis fungerar internet och sociala 

medier som en sorts gratis marknadsundersökning, där konsumenterna fyller i sina åsikter 

och tankar – utan att de vet att det gynnar tidningsproducenterna.  

En intressant aspekt när man tittar just på sociala medier, är att diskutera hur just den 

utvecklingen kommer att fortskrida. En av styrkorna med sociala medier, särskilt för 

konsumenten, är att man på egen hand väljer vilka nyheter man vill ta del av. Twitter är ett 

tydligt exempel på detta. Där följer man enbart de personer och organisationer man är 

intresserad av, och innehållet blir därför väldigt personligt. Just personifieringen och 

individanpassningen är något som kan vara en möjlig framtidsidé, just att man 

personanpassar nyhetsutskicket, så att varje konsument får vad den själv önskar och vill 

läsa. Det här tar Appelgren (2007) upp, då han berättar om hur tidningsbranschen försöker 

att skapa en modell där yngre läsare ska lockas – genom att producera mer underhållande 

och livstilsanpassat material. Utvecklingen är tydlig, och det dyker således upp tjänster som 

just ska främja det personliga nyhetsbehovet, ett sådant exempel är Omni (omni.se), som är 

en nyhetssida där man som konsument själv väljer vad man är intresserad av. Man kan 

också ställa in sin egen nyhetsmix, samt följa specifika ämnen. Omni har dessutom tagit 

steget ytterligare längre fram, och finns enbart tillgänglig som applikation till smartphone, 

vilket gör det hela ännu mer personligt och mobilt. 

Nackdelen med att innehållet ser ut att bli mer personligt, samt att mer och mer fokus läggs 

på de framtida konsumenterna, är att de äldre läsarna glöms bort en aning. Då mycket 

fokus läggs på att förbättra webbtidningen och göra den ännu mer attraktiv – särskilt om 

den i framtiden allt mer kommer att kräva en betallösning – så finns det fortfarande 

grupper i samhället som inte kommer kunna ta del av materialet, just för att de inte har 

vanan av det digitala. En digital klyfta uppstår där konsumenter som bara tar del av nyheter 
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i pappersformat kan bli att känna sig bortglömda. Om man återgår till Nordicoms 

mediebarometer från 2012, så syntes en tydlig skillnad mellan yngre och äldre när det gällde 

just användandet av internet. I Åldrarna 16-24 var det hela 96 procent som någon gång 

surfade under dagen i jämförelse med åldersfördelningen 65-74 som enbart låg på 50 

procent. Det här pratar bland annat Carlsson (2004, i Appelgren, 2007) om, när han menar 

att den nätbaserade tidningen inte blir tillgänglig (valfritt eller inte) för alla grupper i 

samhället. I stället, menar han att de nya teknikerna inte ersätter de gamla, men att de 

samverkar för att bredda publikintaget och nå fler målgrupper. Ett annat sådant exempel är 

tidningen i PDF-format, som Peter Franke pratade om, där yngre konsumenter – 

exempelvis studenter – kanske vill ta del av tidningen i redigerad form (det vill säga som 

den är i papperstidningen), även om de inte vill betala ett så högt pris som en klassisk 

prenumeration innebär. I stället kanske de vill ta del av tidningen till ett lägre pris, och 

därför läsa den på sin läsplatta, vilket dessutom gör att de slipper en full tidningskorg som 

ska tömmas frekvent. Samtidigt är det viktigt för producenterna att inte glömma bort de 

tidningsprenumeranter som inte läser tidningen på internet, då de fortfarande står för en 

stor del av inkomstkällan.  

Man kan därefter också fråga sig hur stor inverkan konsumenterna kommer få på den 

framtida journalistiken. I och med de sociala medierna så kan producenterna numera föra 

en dialog med konsumenterna; de kan kommentera nyheter och skicka in tips, och så 

vidare. Frågan är om läsarna i framtiden kan skicka in egna bilder på händelser och 

liknande, något man redan börjar se hos exempelvis Aftonbladet som har ett speciellt 

MMS-nummer dit man kan skicka bilder som man tagit med sin mobiltelefon 

(www.aftonbladet.se).  

Så, vad blir då kontentan av denna personlighetsutveckling och fokusförflyttning mot 

konsumenterna? Konsumenternas behov står i centrum, vilket gör att de får en större makt 

över sin egen konsumtion – då tidningsmakarna hela tiden anpassar sig efter dessa behov. 

Här kan man återigen koppla till Maktfördelningsmodellen (Figur 1), där de nya 

konsumentsätten – nya kanaler och plattformar – har fört maktkurvan över på 

konsumenternas planhalva, vilket blir som en enda stor sammanfattning av effekterna av 

övergången till det digitala. Modellen stärks dessutom av vissa citat från de intervjuer som 

genomfördes, där flera av respondenterna talar om att mycket handlar om att finnas där 

konsumenterna finns, exempelvis som Magnus Östlund Mörk pratade om då han sa att 

möjligheten till att vara mobil är mycket större nu, vilket gör det enklare att finnas just där 

http://www.aftonbladet.se/
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konsumenterna finns. Även Henry Jenkins (2006) teorier var riktade åt samma håll som 

Maktfördelningsmodellen, då han också menar att konsumenterna tagit allt mer kontroll 

över sin egen konsumtion. 

5.2. Största problemet med digitaliseringen 
När de tillfrågade respondenterna fick besvara frågan kring vad digitaliseringens största 

problem och hot innebär, framstod ett klart och genomgående mönster; nämligen att den 

ekonomiska aspekten är det största problemet i och med övergången till det digitala 

samhället. Detta var något som alla intervjurespondenterna diskuterade och lyfte fram, 

vilket gav oss insikten om att länspressens problem kan ställas likvärdig med problematiken 

kring medie- och tidningsbranschens ekonomiska svårigheter rent generellt. Det spelar 

ingen roll om tidningen är rikstäckande eller en lokal, i dagens samhälle kämpar alla mot 

den ”miljonfrågan”: Hur man ska hitta nya betallösningar som häver de ständigt sjunkande 

pappersupplagorna och de sviktande annonsintäkterna? För precis som Anette Persson på 

NWT beskriver, så befinner sig tidningsbranschen för tillfället i en väldigt avgörande 

brytpunkt, där ingen ännu vet den rätta vägen ut:  

”Det stora problemet är ju att kunna ta betalt. Att kunna ta betalt för annonser på nätet. 

Det är ju faktiskt där vi är nu, i den brytpunkten. Och det är ju det som är det absolut 

svåraste. Och där är det ju en väldigt speciell situation när vi har en konkurrent som inte tar 

betalt och vi har valt gjort det.” (Hämtat från: 4.3. Största problemet med 

digitaliseringen.) 

I och med att NWT och VF befinner sig i en unik sits i Sverige gällande konkurrensen på 

orten handlar det nu om att våga ta risker och sedan se hur det går, något som NWT gjorde 

vid införandet av deras betalmodell i augusti 2013. En förändring och omställning som inte 

bara blev ny för dem, utan även för alla de konsumenter som redan vant sig vid att läsa 

NWT:s nyheter gratis på nätet.  

Att den så kallade gratismentaliteten sätter käppar i hjulen för tidningsbranschen är inget 

man kan blunda för, då digitaliseringens och konvergensens framsteg i samhället har gett 

människor ett informationsutbyte utan gränser. Det kända citatet av Steward Brand (1984) 

”information wants to be free”, är något som många lever efter och har som mantra i dagens 

medievärld. Men tyvärr har inte resterande delar av citatet blivit lika omdiskuterat: "On the 

one hand, information wants to be expensive because it's so valuable. The right information in the right 

place just changes your life”.  
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Uppsatsförfattarna anser därför att problematiken kring gratismentaliteten kan ligga i 

människors okunskap om tidningsbranschens verkliga kostnader. Man måste bevisa för 

befolkningen att journalistik av god kvalitet är en dyr handelsvara som inte kommer gratis. 

Detta är något som både Rupert Murdoch (2009) och Robert G. Picard (2006) möts kring i 

konsensus. De anser även att journalisterna i sin tur bär på ansvaret genom att göra det 

redaktionella innehållet lockande och tilltalande för läsarna. Om texterna är anpassade, 

uppmärksammat och läsvärt för publiken kommer konsumenterna även bli beredda att 

betala för det. Så man måste helt enkelt som Levine (2012) beskriver påvisa för 

konsumenterna att det inte är distributionssättet i sig som kostar pengar, utan det 

redaktionella innehållet – det vill säga produkten. Men att bryta personers åsikter är nog 

inte lika enkelt i praktiken – Rom byggdes inte på en dag.  

Författarna till den här uppsatsen tror därför att nyckeln till att skapa en djupare förståelse 

hos konsumenterna är att först skapa ett behov; någonting de inte skulle vilja leva utan. 

Detta kan göras bland annat genom att skapa ett läsvärt redaktionellt innehåll samtidigt 

som man skapar en vana hos konsumenten. Precis som papperstidningen blev en tradition 

förr i tiden så gäller det att skapa samma känsla idag kring nyhetsjournalistiken på de 

digitala plattformarna. Detta fenomen är dock något som krockar med tidningarna beslut 

att sedan 1990-talet lägga ut sitt material gratis på nätet (Nygren, Wadbring, 2013), då detta 

kan ses och tolkas på två olika sätt; för det första skapades gratismentaliteten eftersom 

tidningarna la ut hela sitt innehåll gratis för vem som helst att läsa och därefter vande 

konsumenterna vid det, men samtidigt beskriver Anette Persson det positiva med att 

nyheterna har publicerats gratis online:  

”Jag vet inte om det var rätt eller fel att göra det, för vi har ju ändå fått upp en trafik på 

sidan och vi har vant läsare vid att nwt.se är ett ställe där man kan hänga, och det har vi ju 

gjort genom att ha det gratis. Hade vi tagit betalt från början då vet jag inte hur det hade 

varit.” (Hämtat från: 4.3. Största problemet med digitaliseringen.) 

Så, den stora frågan blir därefter om denna vana hunnit bli så stark att konsumenterna inte 

väljer att byta bort sina nyheter på webben för att en betallösning införs?  

Ovissheten kring frågan leder till att många tidningar som etablerat sig på nätet inte vågar ta 

steget att införa en betallösning, vilket kan bero på rädslan över att starta en negativ 

kedjereaktion som kan få konsekvenser oberoende av vad man väljer. Detta fenomen kan 

tolkas som ett problem taget ur teorin the Technology-image Expectancy Gap” där L. Teigen och 

D. Kazoleas beskriver problemen som uppstår när exempelvis hemsidan inte lever upp till 
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konsumenternas förväntningar: Skapar man inte en betalvägg ger man bort dyra nyheter 

gratis samtidigt som man riskerar att förlora värdefulla konsumenter och annonsörer. 

Gränsdragningen är svår och leder till att många tidningar står och trampar vatten en längre 

tid, vilket leder till att ”gratismentaliteten” förstärks ytterligare – med andra ord är tiden 

oerhört dyrbar. Ytterligare en faktor som påverkar ett företags hemsida blir därefter kravet 

som uppstår när en betallösning sätts in, för då kan konsumenterna ställa högre krav på 

hemsidans nyhetsfördelning. Detta kan kopplas samman med Carina Ihlströms (2004) 

beskrivning om hur utmaningen i framtiden handlar om att omdesigna tidningen: 

”The challenge is to design the online newspaper, in this rapidly changing media, to be 

the same familiar, user friendly and universally accepted product as the printed 

newspaper”. (Hämtat från: 2.1.1. Konvergens.) 

Detta är dock något som tidningarna som övergår till betalform måste göra idag, för att 

uppnå förväntningarna som skapas och för att skapa behovet och känslan som gör att 

konsumenterna vill börja/fortsätta betala för nyhetsproducenternas virtuella 

tidningsprodukter.  

Synen på betalösningar skiljer sig dock mycket inom tidningsbranschen, även om alla i 

grunden har samma problem och vill åt samma lösning. Något man dock kan urskilja är att 

länstidningarna i denna studie gärna kollar på hur andra tidningar gått till väga. Bland annat 

Aftonbladets plus-tjänst har varit ett ständigt återkommande ämne hos både VF och NWT 

som sedan NWT själva valde att införskaffa eftersom deras ”hänglåsfunktion” blev 

förvirrande för läsarna. Detta blir och är ytterligare ett bevis på att problemet och 

lösningarna sträcker sig över regionala, liksom lokala, gränser. Jan Helin (Ronge, 2010) 

beskriver Aftonbladets plus-tjänst som ett prenumerationsmervärde som han spekulerar 

kan vara framtidens betallösning, vilket uppsatsförfattarna även håller med om. Själva 

nyhetsuppdateringen, gällande händelsenyheter med mera, går inte att bromsa eller hindra.  

På internet finns konkurrerande hemsidor som gemensamt bidrar till otroliga mängder 

information, precis som Quandt och Singer (2009) beskriver – ”internet är ett tekniskt och ett 

socialt nätverk – som gör att information kan spridas utan att man är beroende av någon huvudsaklig 

massmedia; saker och ting når ut ändå”.  Därför anser författarna att framtidens 

journalistikvärde ligger i texter som är speciella, unika eller personifierade; någonting extra 

som man är beredd att betala för. 
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VF är i dagsläget fortfarande en gratistidning på nätet, bortsett från att de erbjuder en E-

prenumeration där man kan få ta del av papperstidningen i PDF-upplaga för den 

kostnaden det medför att skriva det redaktionella innehållet. De tror inte på betalväggar 

som stänger allt och hade vid intervjutillfällena även svårt för att tro på NWT:s dåtida 

lösning (hänglåssystemet). Martin Olsson beskriver i stället att möjliga lösningar kan vara 

samarbeten med lokala företag inom E-handel eller en plus-tjänst där man kommer åt 

någonting mer. Men gemensamt med branschen som helhet är att de svårt att veta vad som 

är rätt och fel eftersom tidningsbranschen befinner sig i den så kallade brytpunkten, där de 

avvaktar och ser vad som händer framöver.  

NWT:s Mikael Rothsten tror däremot att förändringen i branschen kring betallösningar 

kommer att utvecklas ytterligare 2014 och att fler och fler tidningar kommer att hoppa på 

samma tåg och använda form av betallösning.  Detta anser uppsatsförfattarna kan vara en 

möjlig iakttagelse eftersom fenomenet betalvägg hela tiden utvecklas och testas i praktiken 

– visar det sig att det går i rätt riktning och konsumenterna betalar; kan det få tveksamma 

tidningskoncerner att våga ta steget. Samtidigt måste man komma ihåg att friheten på 

internet inte ska tas för givet, och precis som det finns prenumerationstidningar och 

gratistidningar i tryckt form anser författarna till denna uppsats att gratis- och 

betaltidningarna ska få blomstra sida vid sida även på internet.  

 5.2.1 KIA-index – statistik över NWT:s och VF:s unika 5.2.1.

webbläsare v. 25-51 

Innan och under tiden uppsatsen skrevs hände mycket intressant kring NWT: och VF:s 

Figur 2. KIA-index från veckorna 25-51. 
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unika webbläsare på deras respektive hemsidor nwt.se och vf.se, bland annat i samband 

med NWT:s införande av betalväggen. (www.kiaindex.se)   

Vecka 33: Denna vecka införde NWT sin betalvägg. Förändringen börjar synas någon 

vecka efteråt då webbesökarantalet börjar svikta rejält.  

Vecka 36: VF går om NWT i antalet unika webbläsare.  

Vecka 43: Stefan Holm skriver krönikan ”Det här med sär skrivningar” som fick stort 

genomslag inom sociala medier, då den delades över 15000 gånger på Facebook. Två 

månader efter att skrev hade över 30 000 personer klickat och läst, och siffran fortsätter 

öka (www.vf.se). Detta är ett starkt bevis på det genomslagskraft som sociala medier kan ha 

för tidningsmediumet. 

Vecka 47: NWT byter till plus-läsning.  Författarna till detta arbete anser att det var denna 

förändring som fick kurvan att vända till NWT:s fördel. Att använda sig av en redan inlärd 

och inarbetad metod var ett smart val, då det blev klarare och lättare för konsumenterna att 

förstå exklusiviteten i det ”plus-märkta”. Vi anser även att termen ”plus” låter mer 

tilltalande och värdefullt än ”låst” (upplåsta, låsta) vilket ger en negativ klang. Enda frågan 

är varför NWT inte använde sig av plus direkt, i stället för att kalla sina nyheter får inlåsta. 

Vecka 50: NWT störst igen och har en fortsatt stadig ökning rent besöksmässigt på sin 

webbsida.  

Det som uppsatsförfattarna utläser av detta diagram är att konsumenter verkar ha en 

förmåga att ogilla förändringar – men allteftersom tiden går så vänjs man vid dem. Men, ju 

större förändringarna är – desto längre tid tar det att vänja sig. Här skulle man kunna likna 

det vid en äng full med blommor; plockar man några få i taget och det sakta växer upp en 

ny sort så märker man inte lika väl att ängen tills slut helt bytts ut, jämfört mot om någon 

plockar alla blommor på en och samma gång. Så nyckeln till att skapa en trygghet och ett 

lugn hos konsumenterna kanske ligger i tanken att skapa förändringar långsamt. Detta kan 

liknas vid att införa en betallösning som låser vissa delar av en nyhetshemsidas innehåll, likt 

en plus-tjänst; och succesiv öka plus-märkningen om så önskas. Författarna tror därefter 

även att NWT hade behållit fler läsare om de redan från början hade införskaffat plus-

märkningen. Detta för att någonting redan inarbetat skapar lugn och trygghet hos 

konsumenten, då de redan har en förståelse kring begreppet i sig.  

http://www.vf.se/
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Sakta men säkert verkar det slutligen som om NWT återfår sina unika webbläsare till 

hemsidan även om en betallösning införts. Detta ser uppsatsförfattarna som ett gott tecken 

för tidningsproducenterna då vanan att betala för virtuella produkter kanske inte är så långt 

borta som många tidigare trott. Man kan alltid hoppas.  

En lämplig avslutning på kapitlet vore att citera Rolf Matthies, redaktionschef NWT, från 

NWT den 3 januari 2014, då han kommenterade att NWT återigen var större än VF på 

internet: ”Det känns bra att våra läsare värdesätter journalistisk kvalitet och är beredda att betala för 

det.”. 
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6. Slutsatser 
Avsnittet om de slutsatser som dragits presenteras likt föregående kapitel utifrån de 

frågeställningar som arbetet bygger på. Dock skulle jämförelsen i studien, den som gjorts 

mellan NWT och VF, behöva diskuteras kort först. 

Som tidigare nämnts så är detta en jämförande studie, där problematiken inom 

tidningsbranschen lovades att undersökas genom att jämföra just NWT och VF. De 

slutsatser man kan dra av dessa jämförelser är att båda tidningar har samma strategier när 

det gäller framtida plattformar, samt hur de ser på sin egen webbtidning. Den enda 

skillnaden som gick att hitta var just deras inställning till betalfrågan, där NWT som bekant 

kräver en viss betalning för delar av sitt material, samtidigt som VF lämnar allt öppet för 

allmänheten. Dock hade de båda samma inställning när det handlade om framtiden i stort, 

där båda menade att det på längre sikt inte var ekonomiskt hållbart att inte ta betalt för det 

redaktionella materialet. 

Nedan följer de slutsatser som dragits utifrån arbetets frågeställningar: 

Den första frågeställningen handlade om vilka plattformar och kanaler tidningarna 

använder sig av för att ersätta eller komplettera den klassiska papperstidningen. Den frågan 

har besvarats genom den här studien, där webbtidning, sociala medier, mobila plattformar 

inklusive applikationer, samt i viss mån webb-TV blev svaret hos de båda undersökta 

tidningarna. En slutsats som kunde dras genom detta var även att tidningarna använder 

dessa plattformar och kanaler för att finnas där konsumenterna finns, och därmed göra sig 

mer tillgängliga.  

Den andra frågeställningen, den som berörde fördelar och nackdelar med webben som 

publiceringskanal, besvarades även den. De tydligaste fördelarna var snabbheten – 

möjligheten att nå ut med en händelsenyhet i realtid, möjligheten att kunna uppdatera en 

artikel löpande, samt att kunna gå in och ändra i efterhand, samt tillgängligheten för 

konsumenterna då webbtidningen kan nås genom så många fler plattformar. De problem 

eller negativa aspekter med webben var inte helt otippat problematiken kring att kunna ta 

betalt för tidningen på nätet, samt vissa tekniska struligheter.  

 Den tredje frågeställningen; vilket det största problemet med digitaliseringen är, möttes 

även den av ett tydligt svar: betalfrågan – med andra ord svårigheten med att ta betalt för 

tidningen online. Samtliga respondenter diskuterade det problemet, och rubricerade det 

som den största svårigheten med övergången till det digitala. 
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Slutligen kan man även påstå att de tre ovanstående frågeställningarna tillsammans gett ett 

tydligt svar på arbetets övergripande frågeställning, nämligen: ”Hur anpassar sig de svenska 

länstidningarna till den ständigt pågående digitaliseringen?”. 

6.1. Framtida forskning 
Det här arbetet granskar enbart problematiken på länsnivå, och jämför detta med en större 

teoretisk bakgrund. Uppsatsen jämför dessutom två regionala tidningar med varandra, för 

att försöka hitta likheter och skillnader. Intressanta aspekter som det här arbetet inte tog 

upp, men som skulle vara intressant att undersöka i framtiden, är att jämföra regionala 

tidningar med en eller flera rikstäckande tidningar, och se om hur de tacklar de problem 

som är generella för hela tidningsbranschen. Kan de lära av varandra?  

Samma jämförelse skulle även vara intressant att göra mellan en eller flera svenska och 

utländska tidningar. Vilka likheter och skillnader finns det länderna emellan? Finns det olika 

lösningar på samma problem, och i så fall, är de applicerbara oavsett land eller region? Vad 

kan man lära av varandra rent generellt? 

Ett annat sätt att utveckla det här arbetet vore att göra om en liknande undersökning om 

ett eller flera år framåt i tiden, för att se hur utvecklingen sett ut. Har frågorna kring den 

ekonomiska problematiken som ställts 2013 besvarats? Finns det tydliga och självklara 

lösningar på problemen? Man skulle då också kunna jämföra svaren från respondenterna i 

den här undersökningen med de framtida, för att se om och hur strategier och tankesätt 

förändrats. 

Slutligen skulle man även kunna undersöka problematiken med betalfrågan utifrån ett 

demokratiskt perspektiv. Om länstidningarna går i graven – på grund av digitaliseringen 

och den ökade gratismentaliteten – hur går det då med granskningen av makten på lokal 

nivå? Rikstäckande tidningar och nyhetskanaler kan inte granska den kommunala politiken 

och makten på samma sätt som den regionala pressen. Detta pratade Peter Franke om när 

han sade: 

”Man drar ju ner på de stora tidningarna också, på DN, på Svenskan och det blir man lite 

bekymrad för granskningen och i förlängningen också demokratin. Vi har ju en viktig 

uppgift här som tidningar och journalister att vi ska ju vaka, vi ska granska makten. Och 

sedan finns ju public service, Sveriges Radio, Sveriges Television, Men om man tittar på hur 

mycket de tar från oss då, de bygger mycket av det de skriver, rapporterar om på det de har 

läst i morgontidningarna.” 
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Detta skulle också vara ett intressant problemområde, som skulle kunna uppstå, men som 

inte finns ännu i dagsläget. (Tilläggas bör att ovanstående citat inte finns med i 

resultatrapporteringen, då det inte fanns någon tillräckligt tydlig koppling eller relevans till 

arbetets frågeställning.) 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
Önskemålet med det här arbetet är att man, genom att läsa det, ska kunna få en ökad 

kunskap och förståelse kring tidningarnas problematik – både som producent och 

konsument. En ökad förståelse hos konsumenten skulle kunna bidra till att minska den 

rådande gratismentaliteten, då konsumenterna faktiskt skulle få en inblick i varför 

utvecklingen går åt det håll som den faktiskt gör, och varför betallösningar hos tidningarna 

lär bli allt mer vanligt.    

Området i sig är relativt outforskat, inte minst på regional och lokal nivå, och därför kan 

det här arbetet ses som en hjälp till liknande tidningar runt om i landet som möter de 

problem som redovisats, inte minst när det gäller betalfrågan. Just genom att den här 

uppsatsen undersökt problemen i praktiken, och träffat folk i branschen, ger det en bra 

inblick i deras vardag och hur de hanterar problemen och vad de gör för att driva 

utvecklingen framåt i en positiv riktning. 
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Bilagor 
I detta avsnitt följer arbetets bilagor, ordnade på följande vis: 

- Bilaga 1: Intervjurespondenter 

- Bilaga 2: Intervjumanualer 

- Bilaga 3: Transkriberingar 

 

Bilaga 1: Intervjurespondenter 
Den här delen sammanfattar vilka personer som har intervjuats, samt vilket tid och på 

vilken plats intervjuerna genomfördes. Respondenterna redovisas i samma ordning som 

intervjuerna genomfördes.  

 Martin Olsson, nyhetschef Värmlands Folkblad 7.1.1.

Plats: Värmlands Folkblad, Karlstad 

Tid: Onsdag 20 november 2013, kl. 09.00. 

Längd: Cirka 45 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Martin Olsson. 

 

 Peter Franke, chefredaktör samt ansvarig utgivare Värmlands 7.1.2.

Folkblad 

Plats: Värmlands Folkblad, Karlstad 

Tid: Onsdag 20 november 2013, kl. 09.50. 

Längd: Cirka 40 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Peter Franke. 

 

 Karin Wallmander, redaktör, webbansvarig, samt nyhetsreporter 7.1.3.

Värmlands Folkblad 

Plats: Värmlands Folkblad, Karlstad 

Tid: Onsdag 20 november 2013, kl. 10.45. 

Längd: Cirka 40 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Karin Wallmander 
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 Simon Strinnholm, redaktör, webbansvarig, samt nyhetsreporter 7.1.4.

Värmlands Folkblad 

Plats: Värmlands Folkblad, Karlstad 

Tid: Onsdag 20 november 2013, kl. 11.30. 

Längd: Cirka 35 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Simon Strinnholm. 

 Anette Persson, nyhetsreporter samt redigerare Nya 7.1.5.

Wermlandstidningen 

Plats: Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 

Tid: Torsdag 21 november 2013, kl. 12.15. 

Längd: Cirka 60 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Anette Persson. 

 

 Anna Sims, reporter, krönikör, redaktör samt recensent Nya 7.1.6.

Wermlandstidningen 

Plats: Nya Wermlandstidningen, Karlstad 

Tid: Torsdag 21 november 2013, kl. 14.00. 

Längd: Cirka 40 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Anna Sims. 

 

 Mikael Rothsten, nyhetschef samt ställföreträdande ansvarig 7.1.7.

utgivare Nya Wermlandstidningen 

Plats: Nya Wermlandstidningen, Karlstad 

Tid: Torsdag 21 november 2013, kl. 15.00. 

Längd: Cirka 55 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Mikael Rothsten. 

 

 Magnus Östlund Mörk, webbchef Nya Wermlandstidningen 7.1.8.

Plats: Nya Wermlandstidningen, Karlstad 

Tid: Fredag 22 november 2013, kl. 11.00. 

Längd: Cirka 45 minuter. 

Närvarande: Sara Tellin, Richard Hall och Magnus Östlund Mörk. 
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Bilaga 2: Intervjumanualer 
Nedan följer de fyra intervjumallar som använts i samband med undersökningen. Mallarna 

består som nämnts tidigare huvudsakligen av bara två modeller, men eftersom tidningarna 

skiljer sig från varandra när det gäller betalfrågan kring webbtidningen så användes fyra mallar.  

 

Intervjumall VF, chefsinriktning 

1. Vi berättar om oss och vårt projekt, vilket syfte vi har och kort om vad intervjun 

handlar om.  

2. Vi frågar om vi får spela in ljud från intervjun. 

3. Diskuterar anonymitet med respondenten, där hen kan välja att inte nämnas vid 

namn, men att yrkestitel och vilken tidning denne arbetar på kommer framgå i 

uppsatsen. 

4. Vi klargör att intervjun inte innehåller några personliga frågor och att det mer 

handlar om att förklara sin roll på jobbet. 

 

Yrkesroll 

5. Vad har du för roll på VF? 

6. Vad gör man då? 

7. Kan du förklara en typisk arbetsdag?  

8. Hur mycket och vad gör du när det gäller papperstidningen och internettidningen?  

9. Vilken/vilka är de största skillnaderna i arbetet med pappers- kontra 

internettidning? 

 

Övergång papperstidning  nättidning 

10. Ni öppnade vf.se 1997, relativt tidigt ändå? 

11. Varför öppnade ni vf.se? 

12. Var har VF flest läsare? Pappers- eller nättidning?  

13. Skiljer sig innehållet mellan pappers- och internetupplagan? Varför? 

14. Rent allmänt; vilka möjligheter kontra problem ser ni med nättidning? 

15. Över lag: är ni nöjda med webbtidningen? 

16. Går webbtidningen plus, eller dras intäkter från papperstidningen för att täcka 

utgifterna?  

17. Hur mkt täcker annonsintäkterna för webben?  
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18. NWT har nu infört betalvägg, har ni tänkt något kring det? Finns det med i 

framtidsplanerna?   

19. Har ni fått några reaktioner från läsarna över att ni inte har betalvägg?  

20. Statistik över läsare; har antalet besök på sidan gått upp eller ner sedan NWT:s 

betalvägg? 

21. Annonsintäkter? Gått bättre eller sämre sedan NWT:s betalvägg? 

22. Webbtidningen går riktigt bra nu, och för första gången på länge (kanske någonsin) 

har ni gått om NWT i antalet besök på sidan. Hur ser ni på detta? Orsaker?  

23. Hur ser ni på framtiden för nättidningen?  

24. Hur jobbar ni med smartphones och surfplattor? 

- Är det något ni lägger extra krut på? App? Allmänt om detta. 

 

Sociala medier 

25. Vilka sociala medier är VF aktiv på? 

26. Varför finns ni med på sociala medier? (möjligheter?) 

27. Funkar det bra, fått den responsen ni önskat?  

28. Plus och minus med de olika kanalerna? Vilket socialt medie fungerar bäst/är mest 

effektivt utifrån syftet? 

29. Vilka nyheter läggs ut via de kanalerna, och vilka inte? Vad avgör om vilka som ska 

visas där? 

30. Har ni koll på vad som delas? Vad som ”säljer” bäst  

31. Är sociala medier viktigt för er? Har det en stor betydande roll? 

 

Framtiden 

32. Om vi börjar med papperstidningen; kommer den att överleva till slut, och i så fall, 

hur länge? 

33. Den ekonomiska aspekten då? Allt mer blir digitalt, där slåss samtliga tidningar mot 

”gratismentaliteten” (allt på internet ska vara gratis), på vilket sätt tror ni tidningen 

kommer finansieras i framtiden (om nu papperstidningen är på väg bort, t.ex.)? 

34. Hur ser ni på er överlevnad rent konkret? Ingen hemlighet att ”mindre” tidningar 

har det tufft, en del har redan försvunnit, hur ser ni på er egen konsistens över en 

längre tid? 

35. Känner ni att konsumenterna tagit över makten (kontrollen) över själva 

konsumtionen för nyheter? D.v.s. genom internet, smartphones, etc, finns det 
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tillgång till gratisalternativ, många valmöjligheter över när och hur, o.s.v.; ni måste 

hela tiden anpassa er till var konsumenterna finns och vilka behov de har.  

36. Känner du att fokus har flyttats från produktion till konsumtion?  

37. Är detta ett problem eller en möjlighet?  

38. Något nytt som är på gång? Kul kuriosa, etc. 

 

Tankar kring intervjun? Något mer du vill säga spontant i efterhand? 

Stort tack för att du tog dig tid!  

Intervjumall VF, journalistisk inriktning  

1. Vi berättar om oss och vårt projekt, vilket syfte vi har och kort om vad intervjun 

handlar om.  

2. Vi frågar om vi får spela in ljud från intervjun. 

3. Diskuterar anonymitet med respondenten, där hen kan välja att inte nämnas vid 

namn, men att yrkestitel och vilken tidning denne arbetar på kommer framgå i 

uppsatsen. 

4. Vi klargör att intervjun inte innehåller några personliga frågor och att det mer 

handlar om att förklara sin roll på jobbet. 

 

Yrkesroll 

5. Vad har du för roll på NWT? 

6. Vad gör man då? 

Kan du förklara en typisk arbetsdag? 

 

Övergång papperstidning  nättidning 

7. Rent textmässigt, är det skillnad att skriva till webb kontra papper?  

8. Hur har texten förändrats när det gäller att skriva till webb och digitala plattformar? 

(Kortare texter? Mer tabloidiserat?)  

9. Har du som journalist personligen märkt av denna förändring, och är det något du 

medvetet jobbar med? 

10. Är det stressigt med snabb uppdatering till webb?  

11. Fördel att kunna uppdatera på webben (ändra text)? (Ev. nackdelar?) 

12. Är det viktigare att vara först med att rapportera – med risk för faktafel – eller att 

rapportera rätt? 
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- Hinner man dubbelkolla fakta, eller litar man på första bästa för att kunna 

publicera snabbt? (i och med möjligheten att kunna gå in och ändra efterhand) 

13. Har ditt tänk/sätt att arbeta förändrats med tiden från att bara skriva till papper till 

att numera skriva till flera olika kanaler? 

14. Har det varit svårt att anpassa sig till den digitala övergången? 

15. Vilka möjligheter kontra problem anser du har uppstått i och med digitaliseringen? 

16. Vilka nyhetsformat (korta notiser, grävande journalistik, reportageserier, etc.) 

gynnas/missgynnas av rapportering i sociala medier och digitala plattformar och 

varför? 

17. Webb-TV, är det något som ni ”vanliga” journalister bidrar till? Skriver nyheter, 

tipsar, etc? 

18. Hur får ni tag på nyheter?  

- Hur mycket tittar ni på (och tar från) era konkurrenter? 

19. Lämnar folk fler tips nu när det finns digitala alternativ? 

- Förbättringar? Problem? 

20. Tvingas ni sålla bort nyheter mer nu?  

21. Hur sållar man? (Vad är en nyhet och vad är inte?) 

22. Tänker ni informativt: detta ska informera, eller kommersiellt: detta säljer bättre?  

23. Är det bekvämare att vara journalist nu? (Man kan ta nyheter från organisationers 

hemsidor ex.) 

- Man kan citera folks Twitter   

- Man kan ta från sociala medier 

24. Väljer man det enklare alternativet (citerar sociala medier etc.)?  

- För att det är bekvämt?  

- För att snabbt publicera? 

25. Har nyhetsrapporteringen försämrats/förbättras i och med att så många citerar från 

sociala medier? Är det negativt eller är det modernt och effektivt? 

26. Tror du att offentliga personer medvetet utnyttjar sina sociala medier för att göra 

ett ”officiellt uttalande”, för att slippa svara på frågor och prata i telefon, o.s.v.? Bra 

eller dåligt? 

27. Tror du att VF också kommer införa betalvägg framöver, har du någon insikt i det? 

28. Vad tycker du om betalväggar rent generellt? Bra/dåligt? Möjligheter/hot? 

 

Sociala medier 
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29. Hur stor koll har du som journalist på tidningens användande av sociala medier? 

30. Har du koll på vad som delas? Vad som ”säljer” bäst?  

31. Hur stor medvetenhet har du angående vilken/vilka kanaler artikeln kommer gå ut 

genom? (webb, tidning, sociala medier) 

32. Är det något du själv har någon åsikt kring/kan styra över? (”jag tycker detta ska gå 

ut via våra sociala medier”) eller är det upp till webbredaktören/andra ansvariga att 

ta beslut om? 

33. Är sociala medier viktigt? Har det en stor betydande roll för tidningen? 

Framtiden? Kommer mer och mer övergå till sociala medier, eller vad tror du? 

 

Framtiden 

34. Vilka möjliga digitala förändringar för mediet ser du?  

35. Vilka framtida plattformar och kanaler tror du kommer gälla för tidningen? 

36. Papperstidningen, hur ser framtiden ut för den? Är den döende? 

37. Hur ser ni på er överlevnad rent konkret? Ingen hemlighet att ”mindre” tidningar 

har det tufft, en del har redan försvunnit, hur ser ni på er egen konsistens över en 

längre tid? 

38. Känner ni att konsumenterna tagit över makten (kontrollen) över själva 

konsumtionen för nyheter? D.v.s. genom internet, smartphones, etc, finns det 

tillgång till gratisalternativ, många valmöjligheter över när och hur, o.s.v.; ni måste 

hela tiden anpassa er till var konsumenterna finns och vilka behov de har.  

39. Känner du att fokus har flyttats från produktion till konsumtion?  

40. Är detta ett problem eller en möjlighet?  

41. Något nytt som är på gång? Kul kuriosa, etc. 

 

Tankar kring intervjun? Något mer du vill säga spontant i efterhand?  

Stort tack för att du tog dig tid! 

Intervjumall NWT, chefsinriktning 

1. Vi berättar om oss och vårt projekt, vilket syfte vi har och kort om vad intervjun 

handlar om.  

2. Vi frågar om vi får spela in ljud från intervjun. 
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3. Diskuterar anonymitet med respondenten, där hen kan välja att inte nämnas vid 

namn, men att yrkestitel och vilken tidning denne arbetar på kommer framgå i 

uppsatsen. 

4. Vi klargör att intervjun inte innehåller några personliga frågor och att det mer 

handlar om att förklara sin roll på jobbet. 

 

Yrkesroll 

5. Vad har du för roll på NWT? 

6. Vad gör man då? 

7. Kan du förklara en typisk arbetsdag?  

8. Hur mycket och vad gör du när det gäller papperstidningen och internettidningen?  

9. Vilken/vilka är de största skillnaderna i arbetet med pappers- kontra 

internettidning?  

 

Övergång papperstidning  nättidning 

10. Vi tänkte diskutera övergången till det digitala: och vi börjar från början. 1996 

startade ni upp tidningen på nätet för första gången, men stängde den snabbt, 

berätta om detta? 

11. Ni öppnade igen 2007, varför dröjde det så länge?  

12. Varför öppnade ni nwt.se? 

13. Var har NWT flest läsare? Pappers- eller nättidning?  

14. Varför införde ni betalväggen i augusti i år? Tankar kring det? 

15. Reaktioner från läsare ang. betalvägg?  

16. Relativt ensamma med betalvägg; tror ni att andra tidningar kommer hoppa på 

samma tåg?  

17. Statistik över läsare; har antalet besök på sidan gått upp eller ner? 

18. Hur många ”pappersprenumeranter” har registrerat sig? Hur stor andel? 

- Vad är målet? 

19. Hur många prenumeranter har ni på nättidningen totalt?  

20. Har ni fått många ”nya” prenumeranter på nätet? D.v.s. som inte har 

papperstidningen sedan innan. 

21. Går webbtidningen plus, eller dras intäkter från papperstidningen för att täcka 

utgifterna?  

22. Räcker annonsintäkterna? Hur mkt täcker annonsintäkterna?  



71 

 

23. Annonsintäkter: gått bättre eller sämre sedan betalväggen infördes? 

24. Skiljer sig innehållet mellan pappers- och internetupplagan? Varför? 

25. Har detta förändrats sedan betalväggen infördes? Varför? 

26. Största skillnaden nu kontra förut (innan betalväggen)? 

27. Vad avgör om vilken nyhet som är låst och vilken som är öppen på nwt.se?  

28. Över lag: är ni nöjda med förändringen? 

29. Rent allmänt; vilka möjligheter kontra problem ser ni med nättidning som 

mediekanal? 

30. Hur ser ni på framtiden för nättidningen?  

31. Hur jobbar ni med smartphones och surfplattor? 

- Är det något ni lägger extra krut på? App? Allmänt om detta. 

 

Sociala medier 

32. Vilka sociala medier är NWT aktiv på? 

33. Varför finns ni med på sociala medier? (möjligheter?) 

34. Funkar det bra, har ni fått den responsen ni önskat?  

35. Plus och minus med de olika kanalerna? Vilket socialt medie fungerar bäst/är mest 

effektivt utifrån syftet? 

36. Vilka nyheter läggs ut via de kanalerna, och vilka inte? Vad avgör om vilka som ska 

visas där? 

- Hur tänker ni kring #pren & #öppen? 

37. Har ni koll på vilka typer av nyheter som delas? Vad som ”säljer” bäst?  

38. Är sociala medier viktigt för er? Har det en stor betydande roll? 

39. Framtiden? Kommer mer och mer övergå till sociala medier, eller hur ser ni på 

detta? 

 

Framtiden 

40. Om vi börjar med papperstidningen; kommer den att överleva till slut, och i så fall, 

hur länge? 

41. Den ekonomiska aspekten då? Allt mer blir digitalt, där slåss samtliga tidningar mot 

”gratismentaliteten” (allt på internet ska vara gratis), på vilket sätt tror ni tidningen 

kommer finansieras i framtiden (om nu papperstidningen är på väg bort, t.ex.)? 
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42. Hur ser ni på er överlevnad rent konkret? Ingen hemlighet att ”mindre” tidningar 

har det tufft, en del har redan försvunnit, hur ser ni på er egen konsistens över en 

längre tid? 

43. Känner ni att konsumenterna tagit över makten (kontrollen) över själva 

konsumtionen för nyheter? D.v.s. genom internet, smartphones, etc, finns det 

tillgång till gratisalternativ, många valmöjligheter över när och hur, o.s.v.; ni måste 

hela tiden anpassa er till var konsumenterna finns och vilka behov de har.  

44. Känner du att fokus har flyttats från produktion till konsumtion?  

45. Är detta ett problem eller en möjlighet?  

46. Något nytt som är på gång? Kul kuriosa, etc. 

 

Tankar kring intervjun? Något mer du vill säga spontant i efterhand? 

Stort tack för att du tog dig tid!  

Intervjumall NWT, journalistisk inriktning 

1. Vi berättar om oss och vårt projekt, vilket syfte vi har och kort om vad intervjun 

handlar om.  

2. Vi frågar om vi får spela in ljud från intervjun. 

3. Diskuterar anonymitet med respondenten, där hen kan välja att inte nämnas vid 

namn, men att yrkestitel och vilken tidning denne arbetar på kommer framgå i 

uppsatsen. 

4. Vi klargör att intervjun inte innehåller några personliga frågor och att det mer 

handlar om att förklara sin roll på jobbet. 

 

Yrkesroll 

5. Vad har du för roll på NWT? 

6. Vad gör man då? 

7. Kan du förklara en typisk arbetsdag?  

 

Övergång papperstidning  nättidning 

8. Rent textmässigt, är det skillnad att skriva till webb kontra papper?  

9. Hur har texten förändrats när det gäller att skriva till webb och digitala plattformar? 

(Kortare texter? Mer tabloidiserat?)  
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10. Har du som journalist personligen märkt av denna förändring, och är det något du 

medvetet jobbar med? 

11. Är det stressigt med snabb uppdatering till webb?  

12. Fördel att kunna uppdatera på webben (ändra text)? (Ev. nackdelar?) 

13. Är det viktigare att vara först med att rapportera – med risk för faktafel – eller att 

rapportera rätt? 

- Hinner man dubbelkolla fakta, eller litar man på första bästa för att kunna 

publicera snabbt? (i och med möjligheten att kunna gå in och ändra efterhand) 

14. Har ditt tänk/sätt att arbeta förändrats med tiden från att bara skriva till papper till 

att numera skriva till flera olika kanaler? 

15. Har det varit svårt att anpassa sig till den digitala övergången? 

16. Vilka möjligheter kontra problem anser du har uppstått i och med digitaliseringen? 

17. Vilka nyhetsformat (korta notiser, grävande journalistik, reportageserier, etc.) 

gynnas/missgynnas av rapportering i sociala medier och digitala plattformar och 

varför? 

18. Webb-TV, är det något som ni ”vanliga” journalister bidrar till? Skriver nyheter, 

tipsar, etc? 

19. Har du/ni fått några reaktioner från läsare ang. betalväggen? Vilka reaktioner? 

20. Relativt ensamma med betalvägg: tror du att andra tidningar kommer hoppa på 

samma tåg?  

21. Har det blivit någon förändring i ditt arbete sedan betalväggen infördes?  

22. Största skillnaden nu kontra förut (innan betalväggen)? 

23. Svårt att ställa om? 

24. Har textinnehållet ändrats sedan ni införde betalvägg, i så fall hur?  

25. Hur går det till när det ska bestämmas om vilken nyhet som ska låsas eller inte? 

Vem bestämmer? 

26. Hur får ni tag på nyheter?  

- Hur mycket tittar ni på (och tar från) era konkurrenter? 

27. Lämnar folk fler tips nu när det finns digitala alternativ? 

- Förbättringar? Problem? 

28. Tvingas ni sålla bort nyheter mer nu?  

29. Hur sållar man? (Vad är en nyhet och vad är inte?) 

30. Tänker ni informativt: detta ska informera, eller kommersiellt: detta säljer bättre?  
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31. Är det bekvämare att vara journalist nu? (Man kan ta nyheter från organisationers 

hemsidor ex.) 

- Man kan citera folks Twitter   

- Man kan ta från sociala medier 

32. Väljer man det enklare alternativet (citerar sociala medier etc.)?  

- För att det är bekvämt?  

- För att snabbt publicera? 

33. Har nyhetsrapporteringen försämrats/förbättras i och med att så många citerar från 

sociala medier? Är det negativt eller är det modernt och effektivt? 

34. Tror du att offentliga personer medvetet utnyttjar sina sociala medier för att göra 

ett ”officiellt uttalande”, för att slippa svara på frågor och prata i telefon, o.s.v.? Bra 

eller dåligt? 

 

Sociala medier 

35. Hur stor koll har du som journalist på tidningens användande av sociala medier? 

36. Har du koll på vad som delas? Vad som ”säljer” bäst?  

37. Hur stor medvetenhet har du angående vilken/vilka kanaler artikeln kommer gå ut 

genom? (webb, tidning, sociala medier) 

38. Är det något du själv har någon åsikt kring/kan styra över? (”jag tycker detta ska gå 

ut via våra sociala medier”) eller är det upp till webbredaktören/andra ansvariga att 

ta beslut om? 

39. Är sociala medier viktigt? Har det en stor betydande roll för tidningen? 

40. Framtiden? Kommer mer och mer övergå till sociala medier, eller vad tror du? 

 

Framtiden 

41. Vilka möjliga digitala förändringar för mediet ser du?  

42. Vilka framtida plattformar och kanaler tror du kommer gälla för tidningen? 

43. Papperstidningen, hur ser framtiden ut för den? Är den döende? 

44. Hur ser ni på er överlevnad rent konkret? Ingen hemlighet att ”mindre” tidningar 

har det tufft, en del har redan försvunnit, hur ser ni på er egen konsistens över en 

längre tid? 

45. Känner ni att konsumenterna tagit över makten (kontrollen) över själva 

konsumtionen för nyheter? D.v.s. genom internet, smartphones, etc, finns det 
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tillgång till gratisalternativ, många valmöjligheter över när och hur, o.s.v.; ni måste 

hela tiden anpassa er till var konsumenterna finns och vilka behov de har.  

46. Känner du att fokus har flyttats från produktion till konsumtion?  

47. Är detta ett problem eller en möjlighet?  

48. Något nytt som är på gång? Kul kuriosa, etc. 

 

Tankar kring intervjun? Något mer du vill säga spontant i efterhand? 

Stort tack för att du tog dig tid! 

 

Bilaga 3: Transkriberingar 
Denna bilaga innehåller utskrifterna från de åtta intervjuer som genomfördes i samband 

med studien. Bilagan bifogas dock inte i det här dokumentet på grund av dess storlek, men 

kan fås på begäran.  

 

 


