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Abstrakt
För att ta reda på hur papperstidningens framtid ser ut har jag utfört strukturerade 

forskningsintervjuer med 40 personer. Min definition av papperstidning är dagstidningarna i 

Norrbotten. 

Min forskningsfråga är: Hur ser framtiden ut för Norrbottens dagstidningar?

Deltagarna har svarat på tre frågeställningar: 

Vill du ha en papperstidning?

Vad ska den innehålla i sådant fall?

Hur ser du på papperstidningens framtid?

För att få svar har jag intervjuat 40 personer individuellt, jämt fördelat över män och kvinnor i 

åldrarna 19 till 63. Därefter har jag transkriberat intervjuerna och gjort en tematisk analys där jag 

har letat efter teman och samband i intervjusvaren. Resultatet visar att det av 40 deltagarna är fler än 

hälften som läser papperstidningen i åldrarna 19 till 63. Skillnaden mellan den äldre deltagarhalvan 

och den yngre skiljer sig inte nämnvärt. 

Det anser jag positivt då min förutfattade mening var att merparten av dagens ungdomar inte läser 

papperstidningen. Samtidigt är det nästan hälften som inte läser papperstidningen vilket också 

förbryllar när det gäller papperstidningens framtid. Av de som läser papperstidningen fanns det flera 

som inte såg det som något problem om den försvinner samtidigt som jag också kan se en önskan 

om ett annorlunda innehåll i papperstidningen.

Nyckelord: Papperstidning, framtid, forskningsintervjuer
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1 Inledning
”Dagspress, radio, tv och internet präglar också i hög grad människors vardagliga liv” (Hadenius 

2008, s. 15)

Även jag anser av egen erfarenhet och uppfattning att det år 2011 hör till vanligheterna att 

befolkningen till stor del använder sig av teknik för att ta del av dagens nyhetsrapporteringar. 

Det räcker med ett knapptryck på datorn eller telefonen för att befolkningen ska få veta vad som 

skett i omvärlden. 

Jag anser också att aktualiteten av ämnet är stor, då tekniken tar över allt mer. Mitt mål är att lyfta 

fram vad tidningsläsare i Norrbotten har för behov för att papperstidningen ska fortsätta produceras 

samt ta reda på vad deras syn på papperstidningens framtid är. 

1.2 Bakgrund
Bakgrunden till mitt syfte med undersökningen samt mina frågeställningar grundar sig i att jag själv 

utbildar mig till journalist. Det är därför av stort intresse för mig att ta reda på hur framtiden inom 

tidningsbranschens pappersupplagor ser ut. Jag tror också att min undersökning är intressant för 

publiken att ta del av då nyhetsrapportering är något som berör en stor del av befolkningen. 

Dagens användning av teknik är också en intressant vinkel då tekniken påverkar framtiden för 

papperstidningen. En stor igenkänningsfaktor för publiken visar sig vara just användning av internet 

samt mobiltelefon.

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att med hjälp av forskningsintervjuer ta reda på vad tidningsläsare i Norrbotten 

har för syn på papperstidningens framtid och vad de tror krävs för att den ska leva vidare samt ha 

möjlighet att konkurrera med webbtidningarna. Det är för mig av stor vikt att undersöka detta då det 

är mitt framtida yrke det berör när jag är utbildad journalist.

1.4 Forskningsfråga
Hur ser framtiden ut för Norrbottens dagstidningar?
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1.5 Frågeställningar
1. Vill du ha en papperstidning?

2. Vad ska den innehålla i sådant fall?

3. Hur ser du på papperstidningens framtid?

1.6 Urval och Reflexivitet
Jag som forskare har gjort ett medvetet val när jag har gjort urvalet av deltagare i min undersökning. 

Jag har gjort urvalet utifrån att jag är intresserad av att ta reda på vad läsare vill se i en framtida 

papperstidning. Giddens (1999) talar om modernitetens reflexivitet och hävdar att den ”sträcker sig 

in i självets kärna. Eller annorlunda uttryckt: i en posttraditionell ordning blir självet ett reflexivt 

projekt” (Giddens 1999, s. 45) 

Jag utgår alltså från min egen bakgrund och har intervjuat dem som enligt mig är mest relevanta för 

ämnet, snarare än vilka jag anser hör till gruppen äldre människor, som inte har möjligheten att läsa 

en tidning om tio år som är min definition av framtid. Urvalet har också grundat sig i vem som 

funnits tillgänglig. 

Som forskare tar jag till mig orden ”Under modernitetens villkor däremot måste det förändrade 

självet utforskas och konstrueras som en del av en reflexiv process, där det handlar om att koppla 

ihop personlig och social förändring.” (Giddens 1999, s. 45). Jag refererar till mig själv, min 

bakgrund och vad det har för betydelse i mitt urval av deltagare. 

Jag kopplar samman min personliga syn på vilka jag anser är lämpliga deltagare samtidigt som 

intervjuerna är en process även för mig där eventuella missförstånd eller ny förståelse kan uppstå på 

grund av sociala skillnader och likheter. Det sociala samtalet har därför stor betydelse för mina 

tolkningar av intervjusvaren.

I mina forskningsintervjuer har deltagarna varit i åldrarna 19 till 63 år. 

Magnusson (2003) nämner att kvinnliga försökspersoners resultat tidigare togs bort ur 

undersökningar med motiveringen att kvinnor ofta reagerade annorlunda än männen, därav 

ogiltigförklarades kvinnornas svar. När Magnusson talar om förvrängningar säger hon ”Då bedöms 

kvinnor utifrån hur väl de överensstämmer med mäns resultat på olika undersökningar” (Magnusson 
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2003, s. 18) 

Det var för mig självklart att inte utesluta något kön. 

Undersökningen hade kunnat göras med enbart män, eller kvinnor, men då Norrbottens 

tidningsläsare inte utgörs av enbart män eller kvinnor var det ett givet val att låta båda sidor komma 

till tals. Här är det inte av betydelse om kvinnor reagerar annorlunda än männen, då alla reaktioner 

på mina frågeställningar är välkomna och viktiga.

1.7 Tidigare forskning
Vad gäller tidigare forskning har jag inte funnit någon undersökning liknande min, som handlar om 

Norrbottens läsare. Jag har däremot valt att referera till mer övergripande tankar kring 

papperstidningens framtid.

Ett exempel hämtar jag från författaren Zac O Yeah som bor i Bangalore, Indien. Han berättar att 

tidningskiosken i Bangalore fortfarande är samlingspunkten i kvarteret medan befolkningen i rika 

länder, där alla har internet och kan läsa nyheter gratis, frågar sig varför de ska betala dyrt för 

morgontidningar som allt mer liknar annonsbladet. Zac O Yeah menar att då internet blir allt 

vanligare som alternativ nyhetskanal, befinner sig de tryckta medierna inför ett vägskäl – de kan 

antingen välja den onda cirkeln och följa marknadens bud; eller klamra sig fast vid en god cirkel: 

nämligen det faktum att indiska tidningsläsare har ett relativt stort förtroende för pressen, som är 

väldigt livaktig, och tidningskioskerna är, än så länge, därför givna samlingsplatser i varje 

grannskap.

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4355283)

Det som är intressant här är att klasskillnaderna blir tydliga. Tankebanorna kring papperstidningens 

framtid ter sig på olika sätt beroende på om ett land är rikt eller fattigt.

Tekniken är av stor betydelse för en eventuell tidningsdöd, vilket inte finns på samma sätt i 

exemplet om Indien. Att papperstidningen möjligtvis dör ut på grund av att ett land är så rikt är en 

intressant vinkel.
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Ett annat exempel är taget från september 2010 då New York Times ordförande och ansvarige 

utgivare Arthur Sulzberger Jr höll ett tal i London där det framgick att tidningen skulle sluta ge ut 

pappersupplagor i framtiden. Anledningen enligt Arthur Salzburger Jr, var att läsare är benägna att 

betala för information på internet om det skulle förbättra deras liv. Därför söktes lösningar för att ta 

betalt för innehåll på internet.

Tidigare samma år försökte brittiska The Times ta betalt för innehållet i sin webbupplaga men 

förlorade då 90 procent av sina webbläsare.

(http://www.idg.se/2.1085/1.338944/new-york-times-vi-kommer-att-sluta-med-papperstidning)

Att Arthur Salzburger Jr tittar på situationen ur perspektivet att förbättra liv är mycket intressant.

Internet kan göra det lättare för människor att ta del av nyheter, som konsekvens av att 

tillgängligheten till internet är större än till papperstidningen, till exempel på toaletten med 

mobiltelefonen eller på tåget med sin bärbara dator. Det är ett smart grepp för att dra mer pengar ur 

läsarna. Om det fungerar. För The times som tappade 90 procent av sina webbläsare när de började 

ta betalt för webbtidningen fungerade det inte. 

Det är onekligen ett känsligt ämne, både för tidningsutgivare och läsare, huruvida webbtidningarna 

ska kosta eller inte. Framtiden blir spännande för båda parter.
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2 Empiri
Flera gånger i min uppsats tar jag upp empiri och vill här enkelt förklara vad empiri innebär för att 

underlätta publikens förståelse när de tar sig igenom studien.

”Empiri betyder insamlande av erfarenheter” (Widerberg 2002, s. 22)

När jag utgår från min empiri hämtar jag alltså teman, svar och information från mitt eget material. 

Min analys av forskningsintervjuerna och mitt resultat bygger på erfarenheterna jag samlat in under 

studiens gång.

3 Metod
Innan jag påbörjade min undersökning funderade jag över hur jag skulle få svar på hur framtiden för 

papperstidningen ser ut. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att belysa hur dagens läsare ser 

på en framtida papperstidning och utgår från min empiri som jag ovan nämnde betyder insamlande 

av erfarenheter. Jag har intervjuat 40 personer i åldrarna 19 till 63. 

Starrin & Svensson (1994) beskriver den kvalitativa forskningen som att man observerar, beskriver, 

återberättar och tolkar. Jag ansåg därför att en kvalitativ metod som grund passade bäst för att styrka 

resultatet. Starrin & Svensson nämner att ”Kvalitativa metoder sägs då vara icke positivistiska” 

(Starrin & Svensson 1994, s. 19).

Genom min empiriforskning försöker jag därmed hitta en röd tråd och teman, som knyter samman 

resultatet. Samtidigt letar jag efter variationer i intervjusvaren. 

Jag tycker att mina tre frågeställningar på ett bra sätt ger svar på det publiken behöver veta för att få 

kunskap om hur framtiden för papperstidningen ser ut.

3.1 Val av metod
För att få svar på mina frågeställningar har jag utfört en induktiv och kvalitativ studie.

Jag använder mig också av mitt hermeneutiska synsätt då jag tolkar intervjusvaren.

”Att beakta och fokusera på öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium, även om en hel del 

kvalitativa metoder betonar vikten av kategoriseringar” (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 17)

Widerberg (2002) beskriver kvalitativ forskning som att den ”syftar till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper” (Widerberg 2002, s. 15)
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Mina frågeställningar är så också av karaktären att jag vill lyfta fram det empiristyrda resultatet och 

klargöra för publiken vad mitt resultat blir.

Widerberg (2002) talar om olika metoder där intervjuer innebär att forskaren använder 

samtalsformen för att få fram andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelse.

Jag har under tre dagar utfört forskningsintervjuer med 40 personer, lika fördelat över män och 

kvinnor.

Jag har inte haft någon personlig relation till deltagarna i min undersökning, och har således inte 

vetat om resultatet skulle bli lyckat eller inte. När Widerberg talar om kvalitativa 

forskningsintervjuer beskriver hon det som ”ett möte mellan två olika personer, då finns det heller 

inga absoluta garantier för att mötet ”klaffar” och att intervjun blir så (kvalitativ) som forskaren 

önskat sig.” (Widerberg 2002, s. 17)

Innan jag började mina forskningsintervjuer utformade jag ett bandprotokoll samt en intervjuguide.

Bandprotokoll

1. Datum:
2. Kön:
3. Ålder: 
4. Utbildning/arbete:
5. Vilken tidning läser du idag? Norrbottens-Kuriren, Socialdemokraterna, Haparandabladet,  

Piteåtidningen, Ingen

Intervjuguide

1. Vill du ha en papperstidning?
2. Vad vill du att den ska innehålla i sådant fall?
3. Hur ser du på papperstidningarnas framtid?

Jag motiverar mitt val av metod med att den enligt mig passar bäst då jag ville få svar av både män 

och kvinnor med olika bakgrund och åldrar. Jag anser också att muntliga intervjuer ger bättre svar 

än exempelvis en renodlad observation i det här fallet då jag genom intervjuer får direkta svar från 

mina deltagare. 

När Widerberg (2002) beskriver observationer som ”Observationer innebär att forskaren studerar, 
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registrerar och tolkar andras kroppsliga och språkliga uttryck och agerande” (Widerberg 2002, s.16) 

ser jag det som en olämplig metod för mig att nå det bästa resultatet. 

Jag anser inte att kroppsspråk eller språkliga uttryck är av större vikt i min undersökning, det är 

deltagarnas muntliga svar som är av betydelse. Jag förstår att deltagarna har möjlighet att säga en 

sak och mena en annan, vilket en forskare kan upptäcka om kroppsspråk vävs in, men jag har valt 

att lita på vad mina deltagare har svarat. Jag tycker också att mina samtal med deltagarna har varit 

avslappnade vilket gör att jag inte har någon anledning att tvivla på att jag valt rätt metod.

3.2 Datainsamling
Data samlades in med hjälp av penna och papper där jag ordagrant skrev ner vad deltagarna svarade 

på mina tre frågeställningar. Jag har gjort mina intervjuer på stadsbiblioteket i Luleå där deltagarna 

till att börja med fyllde i det bandprotokoll som jag utformat. Därefter svarade deltagarna på de 

frågor jag skrivit i min intervjuguide. Jag har valt att inte delge deltagarnas namn då jag anser att 

det inte är relevant för undersökningen.

Intervjuerna har tagit cirka tre minuter att utföra, per person. Därefter har jag transkriberat 

intervjuerna på datorn och utifrån dem gjort en tematisk analys efter egen förmåga. 

Widerberg (2002) talar om tre olika sätt vid val av analysteman: empirin, teorin eller 

framställningsformen. Om man som jag väljer min empiri som analystema förklarar Widerberg det 

som att forskaren ”väljer ett empirinära förhållningssätt som också är att rekommendera vid de 

flesta kvalitativa undersökningar, hämtar man teman från det empiriska materialet” (Widerberg 

2002, s. 145)

Här är mitt hermeneutiska synsätt tydligt. Jag anser mig själv vara insatt i tidningsbranschen efter 

flera år av journaliststudier samt yrkeserfarenhet på en redaktion, vilket gör att mina tolkningar i 

analysen till stor del bygger på min egen tolkningsförmåga. 

Som jag tidigare har nämnt bevisar jag ingenting med den här undersökningen, jag belyser. 

Därför skulle säkert andra slutsatser dras om någon annan gjorde samma undersökning.

Enligt Lantz (2007) är data som utgör underlag för en kvalitativ analys beskrivande. 

Lantz menar att ”den kvalitativa analysens giltighet bestäms av hur väl helhetens mening blivit 
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besvarad” (Lantz 2007, s. 100)

Jag har i min analys av svaren likväl sökt efter teman och samband som visar en bild av hur mina 

frågeställningar har besvarats samt om mitt syfte blivit uppnått.

4 Teori 
”Och då kan ett alltför teoristyrt angreppssätt snarare vara ett hinder än en tillgång. En poäng med 

kvalitativ forskning är att man måste vara öppen för det oväntade och låta det komma till tals” 

(Widerberg 2002, s. 35)

Min studie är induktiv och empiristyrd. När Wallén (1996) talar om induktiva studier menar han att 

”teorin innehåller inget annat än vad som redan finns i det empiristiska materialet” (Wallén 1996, s. 

89) men menar samtidigt att kritik riktats mot denna uppfattning och jag kan till viss del hålla med. 

Sant är att jag utgår från min empiri men den här teoridelen kommer att handla om vad någon annan 

har för tankar om tidningar och dess existens och huruvida jag tar ställning till det.

Enligt Hadenius (2008) var det som förenade människor fram till mitten av 1990-talet tidningar, tv 

och radio. Geografiskt och tidsmässigt. När internet kom förändrades dock situationen då 

människor kunde ta del av nyhetsrapporteringar oberoende av tid och rum. Hadenius anser det ändå 

tveksamt om internet kan kallas ett massmedium. ”Traditionella massmedier är organisationer och 

aktörer medan nätet är ett distributionssystem, en plattform, för både medieföretag och enskilda 

individer” (Hadenius 2008, s. 112).

Jag vill rikta en viss kritik mot den ståndpunkten då jag anser att centrala platser där befolkningen 

kan ta del av medieflödet, om än den kallas plattform, är ett massmedium. Jag vill mena att internet 

är ett medium, precis som tv, radio eller tidning.

Hadenius nämner att ”[...]massmedier på olika sätt är mycket tätt sammanflätade med en rad olika 

samhälleliga institutioner – politik, ekonomi och kultur[...]” (Hadenius 2008 s, 25). Han berättar 

också att att massmediernas fyra huvuduppgifter är:

 Information

 Kommentar

 Granskning

10

mailto:vancic-8@student.ltu.se


Vanessa Cicero
C-uppsats
Examensarbete MKV Kandidat V0012F
Journalistik i nya medier
vancic-8@student.ltu.se
Examinator: Seppo Luoma Keturi
Handledare: Ann-kristin Juntti Henriksson

 Gruppkommunikation

Här menar jag att det är tydligt att internet därmed är ett massmedium då användare kan ta del av 

ovanstående fyra uppgifter via webbtidningar och andra forum. Hotet blir därför i min mening ännu 

större då internet kan erbjuda det som papperstidningarna idag gör, om man bortser från själva 

layouten som är annorlunda.

Hadenius (2008) hänvisar internets framkomst till 1960-talet och därefter gick det snabbt. 

”År 1982 var 15 nät anslutna till internet, 1986 var det 400” (Hadenius 2008 s, 115).

Här tycker jag att det tydligt visar att oro för papperstidningens framtid bör vara befogad. 

Vi kan se att internet redan på 1980-talet gick framåt i ett högt tempo och min teori blir uteslutande 

att framtiden snarare ser mörk än ljus ut. 

Från Sveriges första tidning till att dagspressen fick masspridning tog det 250 år. För radion tog 

samma process omkring 20 år, för televisionen mindre än 10 år och för internet drygt 5 år. 

Hadenius tittar på de 15 senaste åren av internets framväxt och menar att ”svaret är att internet ännu 

så länge främst har fungerat som ett komplement – eller snarast en förlängning av den traditionella 

medieverksamheten [...]. Den utveckling som skett i början av 2000-talet pekar inte på att internet 

skulle vara något omedelbart hot mot de traditionella medierna” (Hadenius 2008, s. 127)

När det kommer till konkurrensen mellan internet och andra medier, menar Hadenius att internet, 

eftersom att det är globalt, gör det lättare för människor att bindas samman och nå specifika 

grupper.

Mitt ställningstagande till detta är att internet därmed är ett väldigt stort hot mot, i min forskning, 

papperstidningen. När fördelar som dem ovan finns, ser jag inte att chansen att internetanvändare 

skulle vända ryggen till cybervärlden är stor. Snarare minimal. Att internet inte kommer att ta över, 

utan bara påverka ställer jag mig osäker till. Det må vara så att det till en början enbart har påverkat 

men med tidens utveckling tar över mer och mer och till slut helt och hållet.

Hadenius menar att tidningarna, trots internets start under mitten av 1990-talet ändå har klarat sig 

förhållandevis väl. ”Den lokala morgonpressen på papper är en slags grundbult i det svenska 

massmediesystemet både genom sin starka ställning på marknaden och genom att den är 
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regelbundet läst i nästan alla befolkningsgrupper [...]. Det är dock knappast åldern i sig som 

förklarar det mindre tidningsintresset, utan snarare livsmönster och livsstil” (Hadenius 2008, s. 348)

Att läsandet av papperstidningar inte skulle ha med ålder att göra ställer jag mig väldigt kritisk mot. 

Jag håller med om att livsstil och livsmönster också spelar en roll, men jag finner en brist i att anse 

att åldern knappast har med minskat tidningsintresse att göra. Jag menar som exempel att någon 

som är 45 år betydligt oftare läser en papperstidning än vad någon som är 15 år gör. 

Det behöver inte handla om livsstil utan kan säkerligen även röra sig om en okunskap som 

konsekvens av att personen är för ung för att ha samma medvetenhet om en papperstidnings roll 

som en äldre person har. Någon som är i medelåldern har växt upp med papperstidningen, innan 

internet expanderade, medan dagens ungdom har fötts till en värld där internet är väldigt vanligt.

Ålder menar jag därför kan ha stor betydelse för det minskade tidningsintresset.
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5 Resultatredovisning
Nedan följer en tabell som redovisar deltagarnas svar på mina frågeställningar. De flesta kunde inte 

ge förslag på önskat innehåll i tidningen men exempel på de förändringar läsarna vill se i 

papperstidningen är fler djuplodade reportage, mer nöje, fler extremsporter på sportsektionen, 

fördjupningar, uppföljningar,  personporträtt, färgstark layout och ett roligare skrivsätt.

Den yngre halvan är mellan 19-30 år. Den äldre halvan är mellan 32-63 år.

Kvinna 19-32 32-63 Man 19-32 32-63
Läser 4 9 Läser 4 5
Läser inte 5 2 Läser inte 8 3
 Vill ha 
pappersti
dning 

3 10 Vill ha 
pappersti
dning

3 2

Vill inte 
ha 
pappersti
dning 

1 1 Vill inte 
ha 
pappersti
dning 

6 1

Obrydd 5 0 Obrydd 4 4
Vill se 
förändrin
g

2 3 Vill se 
förändrin
g

2 2

Tror att 
pappersti
dningen 
försvinne
r

7 4 Tror att 
pappersti
dningen 
försvinne
r

10 6

Tror att 
pappersti
dningen 
finns kvar

2 2 Tror att 
pappersti
dningen 
finns 
kvar

0 1
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5.1 Resultat 
Utifrån min empiri av de 40 forskningsintervjuerna, går det att utläsa att det är fyra fler deltagare 

som läser papperstidningen än de som inte gör det. Jag har delat in deltagarna i två grupper, den 

yngre halvan och den äldre halvan. Den yngre halvan avser åldrarna 19 till 30 och den äldre halvan 

avser åldrarna 32 till 63. Totalt var det 22 deltagare som läste en papperstidning och av dem 

tillhörde 14 deltagare den äldre halvan och 8 tillhörde den yngre. 

Undersökningen visar att det var 18 deltagare som inte läste någon papperstidning och av dem 

tillhörde 5 deltagare den äldre halvan och 13 deltagare tillhörde den yngre halvan. 

Undersökningen visar utifrån min tolkning av intervjusvaren att det är 13 kvinnor som vill  ha en 

papperstidning, 2 som inte vill och 5 som inte bryr sig. 

När det gäller männen är det utifrån min tolkning 5 som vill ha en papperstidning, 7 som inte vill 

det och 8 som inte bryr sig.

 

Totalt är det alltså 13 deltagare som inte bryr sig om papperstidningen finns, även om de är 

pappersläsare eller läser tidningen ibland. Det är fler än dubbelt så många kvinnor som vill ha en 

papperstidning jämfört med männen. 

Däremot var det flera som ansåg att papperstidningen bör ha fler fördjupande artiklar, reportage och 

uppföljningar.

Resultatet visar också att de allra flesta, 27 deltagare, även de som hoppas och vill att 

papperstidningen ska finnas kvar, tror att den kommer att försvinna inom 10 år. Detta på grund av 

att den yngre generationen använder sig av teknik som möjliggör det att ta del av nyheterna via 

datorer och telefoner på grund av tillgången till internet. Av den anledningen trodde de flesta att den 

typen av mediebevakning kommer att fortsätta, då deltagarna inte ansåg det trovärdigt att dagens 

ungdomar kommer att sluta använda sig av tekniken och i stället ta del av pappersupplagan. 
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6 Tematisk analys och tolkning 
I det här kapitlet tar jag upp exempel på vad min analys visar samt tolkar resultaten. 

Under den tematiska analysens gång letar jag efter teman och samband i intervjusvaren som grund 

till mina slutsatser.

”Analystrådarna kan då vara det material utifrån vilket de teman vaskas fram som man sedan 

exemplifierar med citat från intervjuerna” (Widerberg 2002, s. 145)

”Hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga” (Widerberg 2002, s. 26)

När jag använder mig av temat ålder är siffrorna väldigt låga när det kommer till vilka deltagare i 

den äldre halvan som inte läser en papperstidning, totalt 5 deltagare. Ett samband som jag ser, 

oavsett kön, är att de flesta hänvisar till att de är uppväxta med en papperstidning och därav har det 

blivit en rutin som följt med genom livet, även om internetkunskap finns. Jag tolkar det som något 

som grundar sig i ett äldre tänkande. Rutiner är en viktig del i vardagen för de äldre deltagarna som 

inte verkar ha lika lätt att bryta mönster och vara spontana, något som jag tolkar att ungdomarna har 

lättare för. 

Jag har stor tilltro till att det också har att göra med att internetanvändningen bland den äldre halvan 

är mer ovanlig än i den yngre halvan. Det medför enligt mina tolkningar att det är en stor orsak till 

att det var väldigt få deltagare i den äldre halvan som inte läste en papperstidning.

Exempel:

”Det är mest min fru som vill ha en papperstidning, men jag tycker också att det är trevligt att läsa  

i den. Men jag är även utbildad datatekniker så jag har aldrig haft problem med datorer eller  

internet/.../” Man född 1958

”Ja jag läser NSD varje dag. När jag växte upp hade min familj NSD och när jag flyttade hemifrån  

var det så inrotat i mig att jag har fortsatt.” Kvinna född 1971
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Under analysen av mitt insamlade material såg jag också ett samband i temat kön. 

Det var nästan lika många kvinnor som män som kunde ge förslag på önskemål i papperstidningen. 

5 kvinnor och 4 män. Jag tolkar det som att 9 deltagare av 40 gärna vill se en förändring i 

papperstidningen. 

Det kan också vara fler då det var många som inte kunde komma på något de saknade, men hade 

möjlighet till längre betänketid funnits kanske annorlunda svar hade givits. 

Enligt min tolkningsförmåga ser jag att önskemål om förändring finns, oavsett kön, vilket 

överraskar mig positivt, då önskemål från båda könen väger tyngre i min mening, snarare än om det 

bara hade varit ett kön som efterlyste en förändring. Jag tolkar det också som att kvinnornas 

önskemål ofta handlade om reportage och den enskilda individen, medan männens önskemål 

präglades av sport och spel. 

Det kan ha att göra med kvinnornas mjuka sida och männens mer actionfyllda sida, även om män 

givetvis kan vara mjuka och kvinnor äventyrliga.

Exempel:

”Jag skulle däremot gärna se mer reportage, att fler berättelser lyfts fram, allt behöver inte vara  

nyheter. Det är också av intresse för den lilla människan att ta del av andras historier, det kan jag  

tycka att det finns för lite av.” Kvinna född 1986

”Jag ser gärna att kultursidorna utökas.” Kvinna född 1962

”Hade det varit mer intressanta reportage om individuella sporter hade jag absolut kunnat tänka  

mig att läsa papperstidningen.” Man född 1985

”För att papperstidningen skulle locka mig så skulle den innehålla förbaskat mycket  mer på  

nöjessidan, spelrecensioner och sådant.” Man född 1990
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Den största olikheten jag fann i analysdelen handlar om antalet deltagare som vill ha en 

papperstidning. Antalet kvinnor som ville ha en papperstidning var 13 till skillnad från männen som 

var 5.

Det är alltså mer än dubbelt så många kvinnor som vill ha en papperstidning vilket jag tolkar som 

ett möjligt uttryck för att kvinnor är mer bundna till rutiner än vad män är. Jag tolkar det också som 

att det kan ha att göra med att mäns intresse för teknik må vara större än kvinnornas vilket gör att 

männen inte ser internetanvändningen som lika krånglig.

Jag har inte hittat något samband gällande åsikter/intervjusvar och utbildning/arbete.

Det gör mig förvånad då jag trodde att det skulle vara av mer betydelse än vad jag upptäckte att det 

var. Samtidigt tolkar jag det som något positivt, att oavsett klasskillnader och yrkesval så styr inte 

det framtiden för papperstidningen. I min tolkningsprocess ser jag att det som styr snarare är 

intresset för nyheter, vilket jag tycker är det som är mest relevant.

Det största sambandet som jag utläser från resultaten är överlägset antalet deltagare som tror att 

papperstidningen kommer att försvinna. Totalt 27 deltagare var av den uppfattningen. 

Det tolkar jag som att tron på papperstidningens överlevnad är väldigt liten samt att tekniken har 

gjort tidningsläsarna mer bundna till internettillgången. 
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7 Slutsatser och Diskussion
För mig har den centrala kärnan i uppsatsen varit att ta del av Norrbottens tidningsläsare och deras 

åsikt har varit av stor vikt för mig. Det har inte varit av betydelse att jag inte har kunnat förutspå 

vad deltagarna ska svara. Det går att diskutera huruvida jag hade kunnat intervjua fler än 40 

deltagare men jag anser att 40 personer räcker för att få kunskap och en syn av hur Norrbottens 

läsare förhåller sig till papperstidningen. Det finns givetvis ett tidsperspektiv i fråga om antal 

deltagare och jag är mycket nöjd över att jag lyckades intervjua 40 personer. Om tiden till att 

intervjua flera hade funnits kanske jag hade gjort det, för att möjligheten hade varit ett alternativ, 

men jag skulle inte påstå att det hade påverkat resultatet nämnvärt då jag har fått med båda könen, 

ett stort ålderspann och olika bakgrunder vilket täcker de kategorier jag ville väva in i 

undersökningen.

Mitt syfte var att med hjälp av forskningsintervjuer ta reda på vad tidningsläsare i Norrbotten har 

för syn på papperstidningens framtid och det tycker jag att de 40 forskningsintervjuerna belyser. 

Undersökningen visar att de flesta tror att papperstidningen kommer att försvinna, önskemål om 

innehåll finns, 18 vill ha en papperstidning och 9 ville inte det. Det är svar på mina tre 

frågeställningar. 

Att totalt 22 (9 som inte vill ha en papperstidning, samt 13 som inte bryr sig), mer än hälften, är 

negativa eller inte bryr sig om en papperstidning finns förbryllar mig. 

Det betyder, enligt mig, att framtiden för papperstidningen i Norrbotten ser mörk ut. 

Jag har i uppsatsen berättat att jag belyser, snarare än bevisar. Under arbetets gång har jag dock 

insett att trots att jag inte kan bevisa hur papperstidningens framtid ser ut, kan jag ändå bekräfta att 

Norrbottens läsares svar på min undersökning tydligt visar att de har tappat hoppet för 

papperstidningens framtid. Jag vill också bekräfta att ett förändrat innehåll i papperstidningarna 

skulle möjliggöra att den lever vidare.

Jag anser att det bör vara av intresse för dagens journalister och ansvariga utgivare av 

papperstidningen att ta till sig läsarnas önskemål.
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Undersökningen hade kunnat utföras på annorlunda sätt, via alternativ som enkätstudier eller 

observationer men jag tycker att mina intervjuer som jag har utfört muntligt har gett mig resultat, 

svar på mina tre frågeställningar och det var också avsikten.

Det kan hända att jag hade fått andra svar om jag hade använt mig av en annan metod men jag kan 

inte se att någon annan metod på något sätt skulle vara bättre än den jag har använt mig av.

De flesta, även de som ville ha kvar papperstidningen, trodde dock att den skulle försvinna inom tio 

år. Detta då många deltagare hänvisade till möjligheten att ta del av nyheterna via internet och 

telefoner med internetmöjlighet och så pass stora skärmar att det idag inte ses som något problem 

att läsa en hel tidning via telefonen. Därför drar jag slutsatsen att det är få av Norrbottens läsare som 

tror att papperstidningen kommer att leva vidare men att det utan tvekan finns dem som verkligen 

vill och hoppas att den gör det. 

Jag tyckte också att det var väldigt intressant att skriva teoridelen där jag både tog ställning för och 

emot Hadenius. Det har varit lärorikt att ta del av internets framväxt och det höga tempot som 

internet haft.

Transkriberingarna av intervjuerna har varit väldigt nödvändiga för att få klarhet i vad som sagts. 

Trots att analysdelen var en av de tyngsta att utföra fick den verkligen upp mina ögon för vad 

läsarna egentligen tycker och tänker, vilket har varit otroligt intressant.

Mitt intresse för papperstidningarnas framtid har bara växt sig starkare under arbetets gång. 

Framtiden kommer onekligen att bli intressant men samtidigt skrämmande. Under tiden jag har 

arbetat med min studie har jag börjat fundera kring om det kan vara så att papperstidningen kommer 

att finnas kvar, men inte längre vara ledande. Kanske blir det så att det är papperstidningen som blir 

ett komplement till webbtidningen. Det kan vara så att papperstidningen kommer att bli tunnare, 

eller likna de gratistidningar som finns idag, med mycket annonser, korta notiser och något större 

reportage. Det kommer framtiden att utvisa men studien har onekligen startat en tankeprocess inom 

mig.

Jag är mycket tacksam till deltagarna som har ställt upp och tagit sig tid att svara på mina 
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frågeställningar. Utan dem hade inte den här studien varit möjlig.
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9 Bilagor

Bandprotokoll

6. Datum:
7. Kön:
8. Ålder: 
9. Utbildning/arbete:
10. Vilken tidning läser du idag? Norrbottens-Kuriren, Socialdemokraterna, Haparandabladet,  

Piteåtidningen, Ingen

Intervjuguide

1. Vill du ha en papperstidning?
2. Vad vill du att den ska innehålla i sådant fall?
3. Hur ser du på papperstidningarnas framtid?

Forskningsintervjuer

30/3-2011
Kvinna
1983-04-27
Kassörska ICA
Läser ingen papperstidning

Jag har inte tänkt så mycket på det men när jag tänker efter så är det väldigt länge sedan jag köpte 
en papperstidning. Jag läser dem gärna om det finns en till hands, men jag skulle nog inte betala för 
en, då läser jag hellre på internet.
Det handlar inte om att jag inte tycker att det som står inte är intressant, jag läser ju tidningen på 
internet, men jag tycker inte att det är så intressant att jag vill betala för den. 
Jag vet inte vad en papperstidning ska innehålla för att jag ska köpa den, det måste vara något 
väldigt intressant som webbtidningen inte kan erbjuda, men jag kan inte komma på vad. 
Jag tror att papperstidningarna kommer att försvinna, det finns för mycket tekniska möjligheter i 
dag. Ungdomarna som inte har växt upp med en papperstidning är ju vana vid att använda internet 
och kommer nog inte plötsligt att börja köpa pappersupplagan.

30/3-2011
Kvinna
1962-12-13
Sjuksköterska
Läser NSD

Ja, jag vill ha en papperstidning, jag tycker att det är lättare att läsa den i stället för att behöva 
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scrolla och leta efter artiklar på internet. Det är också mycket trevligare att hålla tidningen i sina 
händer på morgonen och läsa vid frukostbordet. Jag tycker att det är tråkigt att allt är så tekniskt i 
dag, jag har märkt hur papperstidningen blir tunnare och tunnare. 
Jag tycker inte att det är något som fattas i papperstidningen, inte vad jag har reflekterat över i alla 
fall, men jag ser gärna att kultursidorna utökas, men det är ju bara av personligt intresse. 
Tyvärr tror jag att papperstidningen kommer att försvinna men jag hoppas att det upptäcks något 
som gör att den blir kvar.

30/3-2011
Kvinna
1992-03-14
Studerar till civilingenjör
Läser ingen papperstidning

Nja, jag bryr mig inte så mycket i fall det finns en papperstidning eller inte. Själv läser jag på 
internet och det fungerar ju bra, kanske att det vore bra för de äldre om en papperstidning finns, då 
internet kanske är krångligt och nytt för dem. Men för min egen del skulle jag inte märka om den 
försvann. Jag har inte tänkt på om webbtidningen och papperstidningen har olika innehåll och kan 
inte heller komma på att jag har saknat något när jag läser på webben, som kanske papperstidningen 
har. Jag tror att papperstidningen kommer att försvinna inom tio år, ju längre tiden går så kommer ju 
framtidens äldre att att vara vana vid internet och klara av att läsa tidningen där utan problem.

30/3-2011
Kvinna
1976-05-02
Arbetslös, utbildad frisör
Läser Kuriren

Ja, jag vill ha en papperstidning, det är en av favoritstunderna på dagen för mig, när jag hämtar 
tidningen på morgonen och får läsa den till morgonkaffet. Men jag förstår att ungdomarna väljer att 
läsa på internet eller på sina telefoner när den möjligheten finns i dag. Det är nog för att 
ungdomarna aldrig har provat att läsa papperstidningen på riktigt, hade de fått in det som en rutin 
hade de kanske blivit lika fast i det som jag. Nu är ju deras rutin att slå på datorn det första de gör på 
morgonen. Jag har inte tänkt på att det är något speciellt jag saknar i papperstidningen, den är bra 
som den är. Jag har faktiskt funderat på huruvida papperstidningen kommer att försvinna eller inte, 
just för att jag verkligen inte vill det. Men ska man se till ungdomarnas användande av 
papperstidningen så tror jag framtiden ser ganska mörk ut tyvärr.

30/3-2011
Kvinna
1991-01-14
Läser kurser för att bli gyminstruktör
Läser ingen papperstidning

Jag har aldrig läst en papperstidning på riktigt, alltså, jag läser väl ibland om jag sitter i något 

22

mailto:vancic-8@student.ltu.se


Vanessa Cicero
C-uppsats
Examensarbete MKV Kandidat V0012F
Journalistik i nya medier
vancic-8@student.ltu.se
Lärare: Seppo Luoma Keturi
Handledare: Ann-kristin Juntti Henriksson

väntrum någonstans, eller hos frisören, men jag har aldrig läst papperstidningen varje dag som mina 
föräldrar gör till exempel. Det känns onödigt när jag har en Iphone och dator, man kan ju läsa gratis 
där. Tyvärr läser jag inte så mycket där  heller för jag är inte så intresserad, jag läser mest om jag har 
hört att något speciellt har hänt, något som jag vet att jag tycker är intressant. Så nej, det finns inget 
speciellt jag kan komma på som gör att jag skulle vilja köpa papperstidningen och jag tror att den 
kommer försvinna snart, jag tänker knappt på att den finns.

30/3-2011
Kvinna
1986-02-20
Utbildad dietist
Läser Kuriren

Jag hoppas verkligen att papperstidningen kommer att finnas kvar. Det är ett helt annat sätt att ta del 
av nyheter, ett annat sätt att läsa, då jag tycker att jag får mer klarhet när jag läser papperstidningen. 
Jag tar del av webbtidningar också, men det är i så fall för att jag inte har en papperstidning till 
hands. Får jag välja så tar jag absolut papperstidningen. Det ser snyggare ut i den, strukturen är 
lättare och artiklarna är längre än dem i webbtidningen. Jag skulle däremot gärna se mer reportage, 
att fler berättelser lyfts fram, allt behöver inte vara nyheter. Det är också av intresse för den lilla 
människan att ta del av andras historier, det kan jag tycka finns för lite av. De flesta i min 
omgivning tror att papperstidningen är på väg bort men jag har fortfarande hoppet uppe. Det krävs 
bara att fler inser tjusningen med papperstidningen och att den lockar på ett annat sätt än vad 
webbtidningen gör.

30/3-3011
Kvinna
1973-08-17
Utbildad journalist
Läser NSD och Kuriren

Jag läser NSD och Kuriren varje dag, pappersupplagorna. För mig är det en naturlig del i vardagen. 
Jag kanske är gammelmodig men jag tycker mycket bättre om papperstidningarna än 
webbtidningarna, det är mer rörigt. Jag tycker också att strukturen i papperstidningarna är bättre 
idag än förut vilket gör det ännu lättare att välja papperstidningen framför webbtidningen. Jag kan 
dock tycka att tidningarna måste ha mer fördjupande artiklar, det tror jag skulle locka fler 
pappersläsare, att pappersupplagan erbjuder fördjupningar medan webben inte gör det. Jag har en 
god tro om att papperstidningen kommer att leva vidare, det gäller bara att göra den tillräckligt 
intressant för ungdomarna som är framtidens läsare.

30/3-2011
Kvinna
1969-10-12
Bibliotekarie
Läser Kuriren
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Ja, jag vill ha en papperstidning, jag tycker att det är väldigt trevligt att varje dag hålla tidningen i 
min hand. Jag tycker att det är tråkigt hur det har utvecklats, jag förstår att effektivisering är bra, att 
det går att läsa tidningen via ett knapptryck, men jag tycker att charmen försvinner i och med det. 
Jag tycker att nyhetsdelen är bra i papperstidningarna men jag hade gärna sett mer personporträtt, 
snabba rapporteringar kan finnas på webben och ännu mera långa reportage i papperstidningen. 
Jag vet inte riktigt vad jag tror om framtiden, den kanske försvinner men den kan lika gärna leva 
vidare om den håller en intressant nivå.

1/4-2011
Kvinna
1967-03-18
Kommunanställd
Läser NSD

Ja, jag tycker att det är väldigt trevligt att läsa papperstidningen så jag hoppas att den kommer att 
finnas kvar, tyvärr ser väl ungdomarna till att den kommer att försvinna inom kort. Jag tillbringar 
mycket tid ute i min stuga där det inte finns någon tillgång till internet så för mig är det väldigt 
viktigt att papperstidningen finns så att jag kan sitta där ute och ändå ta del av vad som händer i 
länet. Jag har aldrig kunnat klaga på innehållet, jag tycker att det är bra som det är, men 
ungdomarna är nog av en annan åsikt och har säkert saker de gärna skulle se i en framtida tidning. 
Hoppas att det går att möta deras behov så att papperstidningen får leva vidare.

1/4-2011
Kvinna
1979-01-25
Personlig assistent
Läser Kuriren

Jag prenumererar på Kuriren och trivs väldigt bra med det. Det är skönt att ta del av nyheterna 
direkt på morgonen och det vill jag gärna fortsätta med, i pappersform. Annars ska man kliva upp 
och slå på datorn, vänta till den är uppstartad, och sedan börja scrolla hit och dit. Det är mycket 
smidigare att få den i brevlådan och läsa den i sängen eller vid matbordet. Jag tycker att tidningarna 
i dag innehåller bra information och artiklar, men jag har märkt att de har blivit tunnare men jag har 
inte funderat så mycket på varför. Jag hoppas verkligen inte att det är ett tecken på att de är på väg 
att försvinna, det borde gå att hålla dem vid liv på något bra sätt, jag tror att det är många som är 
intresserade av att ha kvar papperstidningen.

1/4-2011
Kvinna
1986-09-23
Studerar till psykolog
Läser Kuriren

Jag vill absolut ha en papperstidning, har jag märkt. Jag har faktiskt gått från att läsa webbtidningen 
till att börja läsa papperstidningen, det brukar väl vara tvärtom. Det var tack vare en vän till mig 
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som prenumererade på en papperstidning som jag började se tjusningen med att läsa pappret i stället 
för webben och då började jag göra det. Nu har jag insett att det är så mycket skönare att läsa 
papperstidningen, allt ser mycket snyggare ut och det är helt enkelt skönare att bläddra för hand än 
att sitta och scrolla på datorn. Sen kan ju faktiskt datorn, internet, bli segt ibland, sidorna laggar och 
så vidare och så blir man frustrerad och stänger ner utan att ha tagit del av nyheterna. Det händer ju 
aldrig med en papperstidning, otroligt skönt. Jag tror att framtidens papperstidning måste vara mer 
färgstark på något sätt, sticka ut, både till innehåll och layout. Den kan kännas lite grå. 
Okej, nyheter är ju nyheter, men det finns ju bättre och sämre sätt att lyfta fram dem på så att säga. 
Jag tror absolut att papperstidningen kommer att finnas kvar bra länge, jag tror att det är flera som 
är less på teknikproblem än vad jag är och hellre håller en fysisk tidning i sina händer.

4/4-2011
Kvinna
1969-07-21
Städerska
Läser ingen papperstidning

Nej, jag har slutat läsa papperstidningen. Innan jag skilde mig hade jag och min man NSD hemma, 
men av ekonomiska skäl, när jag blev ensam, så valde jag att vänta med att behålla 
papperstidningen till dess att jag kände att det var något jag kunde lägga pengar på. Så då började 
jag läsa tidningen på internet i stället och har aldrig gått tillbaka till papperstidningen. Visst tycker 
jag om att läsa papperstidningen, om jag är hos någon som har den till exempel, men jag tycker att 
det fungerar smärtfritt att läsa den på internet och jag tycker att det är väldigt bekvämt, så varför ska 
jag då gå tillbaka till papperstidningen? Jag ser ingen anledning. 
Nej jag kan inte komma på något som skulle få mig att köpa papperstidningen, det skrivs ju om det 
som händer, nyheter, och det är det jag är intresserad av. Bilagor och sådant svammel har jag inget 
till övers för. Papperstidningen är nog på väg att försvinna, kanske inom fem år.

4/4-2011
Kvinna
1985-08-22
Jobbar i skobutik
Läser Kuriren

Alltså, vill och vill skulle jag väl inte säga. Men jag bor hemma för tillfället och min familj har 
Kuriren så då läser jag den och trivs med det. Jag gillar papperstidningen. Men jag älskar den inte 
om jag säger så, jag skulle inte bli ledsen om den försvann. Jag läser den helt enkelt bara för att jag 
har möjlighet, men det är inget måste. Jag läser inte webbtidningen överdrivet mycket heller så jag 
har inte direkt jämfört om innehållet är olika men det kanske det är, när jag tänker efter. Men det jag 
är intresserad av är om det har hänt något akut här i Norrbotten, och det finns ju snabbare uppe på 
webben, även om en längre version kommer i papperstidningen dagen efter. Så jag tycker att 
webbtidningen fungerar utmärkt för att tillfredsställa just mina behov. Men ja den är nog på väg att 
försvinna, jag har en lillebror som är 14 år som jag aldrig har sett röra en papperstidning. 
Däremot kan han komma springandes till mig och berätta att något hänt, för att han har läst det på 
webben. Och jag vet att många av hans jämnåriga vänner är likadana och garanterat väldigt många 
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fler i den åldern, så inte tror jag att papperstidningen har någon stor chans att hålla sig kvar.

4/4-2011
Kvinna
1988-05-02
Studerar psykologi
Läser ingen papperstidning

Det spelar ingen roll, jag läser vad som finns. Om jag sitter vid min dator kan jag läsa tidningen på 
internet men ligger det en tidning framför mig läser jag hellre den, bara för att det är mer bekvämt. 
Men jag kan väl erkänna att jag inte läser tidningen så himla mycket oavsett, det kanske jag borde 
bli bättre på. Men det fungerar väl utmärkt att läsa den på internet så om papperstidningen skulle 
försvinna skulle i alla fall inte jag bry mig någonting alls. De flesta idag har väl en dator eller en 
möjlighet att få tag på en dator i alla fall. Det är väl de äldre som skulle bli irriterade om den 
försvann för att de inte orkat lära sig internet men det är ingenting som jag bryr mig i. Så för mig 
spelar det ingen roll, jag kan ju läsa och jag kan använda internet, så jag läser tidningen där den 
finns bara. Nja, då jag som sagt inte läser tidningen speciellt ofta har jag inte heller tänkt på att den 
saknar något. Jag som inte har så mycket pengar tycker att gratis är gott, om jag säger så, därför 
läser jag hellre webbtidningen så länge den är gratis, även om kanske papperstidningen skulle 
innehålla något mer intressant. Det är en pengafråga. Jag tror absolut inte att papperstidningen 
kommer leva vidare, jag ser ingen anledning till det heller. Vem har inte en dator idag, liksom.

4/4-2011
Kvinna
1986-09-24
Utbildad frisör
Läser ingen papperstidning 

Ja, jag hade faktiskt velat ha en papperstidning, om den hade varit intressant. För jag tycker att det 
är skönare att läsa papperstidningen, än att sitta med dålig hållning i datastolen och gå igenom en 
hel tidning. Men nu finner jag helt enkelt inte någon lokaltidning intressant, inte så ofta i alla fall. 
Det är alltid så torra nyheter! Journalisterna borde kunna skriva en tråkig nyhet på ett mer intressant 
sätt. Nu rapporteras det bara rätt upp och ner känns det som. Det är trist. Jag hade gärna kunnat 
lägga pengar på papperstidningen om skrivsättet var annorlunda, högg tag i mig mer. Men det är 
kanske mest äldre personer som är journalister och de har väl ett gjutet skrivsätt som de inte vill 
ändra på. Eller kan ändra på. På grund av det tror jag att papperstidningen är på väg bort, de yngre 
läsarna fastnar inte för journalisternas artiklar, det är vad jag tror.

4/4-2011
Kvinna
1955-04-09
Barnmorska
Läser ingen papperstidning
Jag hade velat ha en papperstidning, om jag hade haft tid till det. Jag läser ju långt ifrån allt som står 
i en papperstidning och därför läser jag hellre tidningen på internet, då har jag läst färdigt snabbare. 
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Eller det kanske jag inte har, men det känns som det i alla fall. Ibland kan jag bli frustrerad, då jag 
har ett mobilt bredband som plötsligt kan gå väldigt sakta, då hade det varit skönt att ha en 
papperstidning att bläddra i direkt, men samtidigt så är det ju inte samma nyheter. Klockan halv tolv 
på kvällen kan jag ju få reda på något som inte kommer i papperstidningen förrens kanske två dagar 
senare, det är väl tider för tryckeriet och sådant där. Så då spelar det ju ingen roll om mitt internet 
går segt och jag har en papperstidningen för dagen, för då har ju inte den där nyheten hamnat i tryck 
ännu. Men visst finns det säkert fördelar med papperstidningen också. Men för min del är det fler 
fördelar med webbtidningen och det är jag nog inte ensam om att tycka. Papperstidningen kan nog 
leva kvar ett tag till, säkert 15 år, det finns många trogna pappersläsare där ute. Men att den kommer 
att försvinna ser jag som en självklarhet.

4/4-2011
Kvinna
1948-07-19
Pensionerad. Varit anställd på SAS.
Läser NSD

Ja, jag ser gärna att papperstidningen får fortsätta att finnas kvar. Den har ett annat utbud än 
webbtidningen, om nu ungdomarna inte skulle ha märkt det, vilket jag tyvärr inte tror att de har. 
Artiklar är längre, bättre skrivna samt att det finns helt annorlunda artiklar i papperstidningen än 
vad det finns på webben. Eller en del pappersartiklar kommer upp mycket senare på webben i alla 
fall. Sedan är ju jag långt ifrån en ungdom och van att läsa papperstidningen. Jag kan internet, men 
jag har ingen supertelefon som alla yngre verkar ha idag, så jag är väldigt nöjd med att läsa min 
tidning varje morgon och hålla den i händerna. Om den nu skulle försvinna så skulle jag väl såklart 
lära mig internet bättre, jag har ju inget val, jag kan ju inte sluta ta del av nyheterna. Visst finns de 
på radio och TV men jag vill gärna fortsätta läsa, för ibland går det snabbt på TV-nyheterna till 
exempel, för snabbt. Med en tidning kan du ju läsa om flera gånger och så vidare, om det är ett 
tungt ämne. Men helst av allt vill jag ju ha kvar papperstidningen och jag hoppas att ungdomarna 
som sagt förstår att innehållet är bättre i papperstidningen. Om de vet det, så kommer 
papperstidningen få leva vidare.

4/4-2011
Kvinna
1963-06-01
Dagisfröken
Läser Kuriren

Ja jag vill ha papperstidningen, vi har den på jobbet men jag prenumererar även på den, så att jag 
kan läsa den när jag verkligen hinner. Hela upplägget är så mycket finare och lättare i en 
papperstidning. Det är så rörigt på internet. Jag använder internet till en hel del annat men just 
tidningen är det skönt att lägga upp framför sig och i lugn och ro läsa sida för sida. Sedan tycker jag 
att papperstidningen bara har blivit mer och mer intressant, man får följa mer individer mer 
djupgående. Webbtidningen är ju jättebra om man vill ha snabba rapporteringar akut, i och med att 
om något sker på kvällen, så får ju inte pappersläsarna reda på det lika fort som webbläsarna. 
Men kvalitén på artiklarna tycker jag är mycket bättre i papperstidningen. Min son som är 17 läser 
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också papperstidningen så visst finns det hopp för den att finnas kvar. Men det är klart, merparten 
av ungdomarna är väl så inne i datavärlden att de glömmer det riktiga livet. Tyvärr.

4/4-2011
Kvinna
1981-03-18
Studerar till civilekonom
Läser Kuriren

Alltså, jag läser ju Kuriren, men det är väl inte som att jag verkligen vill göra det. Jag gör det för att 
min sambo prenumererade på den innan jag flyttade in till honom så i mitt samboliv har den alltid 
funnits. Men om den skulle försvinna skulle jag ju bara läsa på internet i stället, utan problem. 
Jag läser redan en hel del på internet eftersom jag inte sitter hemma hela dagarna så att göra det på 
heltid skulle inte vara något större problem. Jag tror att papperstidningen är för lik webbtidningen 
för att den ska kunna ha en chans mot den i framtiden. Visst är det ju längre artiklar, mer ingående, i 
papperstidningen än i webbtidningen, men det är ju inte speciellt mycket som skiljer sig. Det är min 
åsikt i alla fall. Och om jag har förstått det rätt så kommer ju fler och fler längre versioner även i 
webbtidningen. Tyvärr, för journalisterna, så tror jag ju att papperstidningen är dömd att försvinna.

4/4-2011
Kvinna
1971-01-18
Utbildad lärare
Läser NSD

Ja jag läser NSD varje dag. När jag växte upp hade min familj NSD och när jag flyttade hemifrån 
var det så inrotat i mig att jag har fortsatt. Det har växlat mellan prenumerationer och att jag köpt 
den styckvis. Jag tycker det är så mycket lättare att läsa papperstidningen, ändå är jag en flitig 
internetanvändare, det handlar inte om det. Men det är bara behändigare att hålla tidningen i 
handen, att verkligen kunna se allt. På internet känns det som att det är lätt att man missar något.
Jag tycker att papperstidningen har ett bra innehåll, och att det blir bättre och bättre hela tiden, förut 
fanns det inte alls lika mycket reportage som det gör nu. Det är väldigt roligt att läsa.
Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig, om den försvinner eller inte. Det är hugget som stucket. 
Kanske, kanske inte. Det avgör väl ungdomarna.

30/3-2011
Man
1986-11-03
Studerar Industriell ekonomi
Läser ingen papperstidning

Nej, jag bryr mig inte om papperstidningen, det fungerar bra att läsa på internet om det är något 
speciellt jag vill läsa. Jag har en Iphone och jag tycker det är skönt för då kan jag läsa en artikel på 
bussen eller var som helst, jag förstår inte varför jag skulle betala för något som jag måste gå till ett 
speciellt ställe för att köpa när jag lika gärna kan läsa direkt från sängen. Prenumerera skulle jag 
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inte heller göra, som sagt, klart jag väljer det som är gratis, känns korkat att inte göra det.
Jag kan inte komma på något som en papperstidning kan innehålla som skulle göra att jag köpte 
den. Inom några få år tror jag att papperstidningen är helt borta på grund av att fler och fler läser via 
internet eller sin telefon.

30/3-2011
Man
1985-03-25
Jobbar på Telia
Läser ingen papperstidning

Jag har inte tänkt på det här över huvud taget men jag läser gärna en papperstidning om jag har en 
framför mig, men jag skulle inte få för mig att köpa en. Jag brukar läsa kvällstidningarna och nån 
lokaltidning på internet, typ en gång om dagen. Jag kan inte påstå att jag gillar något lässätt mer än 
något annat, är jag hemma läser jag på internet och är jag på något fik där det finns en 
papperstidning läser jag i den, helt enkelt. Jag är inte så brydd. Jag tycker om extremsporter och 
tycker att sportsidorna i dagens tidningar innehåller alldeles för lite av det, det är mest fotboll och 
hockey det står om. Hade det varit mer intressanta reportage om individuella sporter hade jag 
absolut kunnat tänka mig att läsa papperstidningen men jag tror att papperstidningen kommer att 
försvinna, jag känner ingen i min kompiskrets som läser papperstidningen.

30/3-2011
Man
1988-02-18
Studerar Tekniskt basår
Läser NSD

Min familj prenumererar på NSD och av den anledningen läser jag den varje dag eftersom jag 
fortfarande bor hemma medan jag pluggar. Jag gillar att hålla i det jag läser men visst läser jag på 
internet också när jag är i skolan eller hos någon kompis som inte har tidningen. Jag hoppas dock att 
papperstidningen kommer att finnas kvar för jag tycker att det är trevligt, helt enkelt. Men den 
borde utökas med mer förmåner som man inte får om man läser webbtidningen, typ mer djuplodade 
reportage, kanske fler bilagor, jag har inte tänkt så mycket på det.

30/3-2011
Man
1990-11-04
Studerar till sjuksköterska
Läser Kuriren ibland

Jag är inte så brydd om det finns en papperstidning eller inte. Jag läser den om jag har tillgång men 
jag går inte och köper den själv, det fungerar lika bra att läsa på internet. Men mina föräldrar har 
Kuriren så när jag är hemma läser jag den ibland, bara för att den finns där. Jag kan inte säga att jag 
tycker att den är intressant eller inte, det som händer händer ju, och det måste ju journalisterna 
skriva om, sen om det som händer är intressant eller inte kan man ju diskutera. De flesta som jag 
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känner i min ålder läser tidningen på internet så därför tror jag att papperstidningen kommer att 
försvinna, fler och fler slutar köpa den.

30/3-2011
Man
1978-02-09
Studerar till brandman
Läser Kuriren och NSD

Jag läser egentligen tidningarna på internet, men jag har precis gjort min praktik på 10 veckor och 
på arbetsplatsen fanns pappersupplagorna så därför har jag fått in lite av en rutin att läsa 
papperstidningen, men nu när jag har slutat läser jag på internet, mest på grund av att jag inte tycker 
att jag som student har råd att betala för tidningen, men jag börjar gärna göra det när jag får en fast 
inkomst. Jag kan tycka att tidningarna är lite tunna, det borde finnas mer att skriva om, men annars 
kan jag inte komma på något speciellt som jag vill att den ska innehålla. Jag hoppas att den inte 
försvinner för jag betalar som sagt gärna för den när jag får råd.

30/3-2011
Man
1987-09-17
Personlig assistent
Läser NSD

Mina föräldrar har alltid haft NSD så därför har jag fortsatt läsa den på min arbetsplats, men jag är 
egentligen inte så brydd i om jag läser papperstidningen eller webbtidningen, det beror på vad som 
finns till hands. På webben upplever jag det som att det är kortare artiklar, vilket kan vara skönt att 
läsa när man bara vill kolla något snabbt, men det är också skönt att sitta vid ett bord med tidningen 
och läsa längre, intressanta artiklar. Jag bryr mig inte alls i huruvida papperstidningen finns kvar 
eller inte, det är inget jag funderat på, så därför kan jag inte heller komma på något speciellt som 
papperstidningen ska innehålla för att jag ska prioritera den.

30/3-2011
Man
1983-09-28
Studerar till kock
Läser ingen papperstidning

Jag läser NSD och Kuriren på internet, jag har aldrig läst papperstidningen. Det är helt enkelt lättare 
att läsa på internet, jag har internet i telefonen och den har jag ju med mig överallt. Jag kan däremot 
tycka att artiklar och reportage ser snyggare ut i tidningen, själva layouten, men det är ändå inget 
jag skulle betala för och jag vet inte riktigt vad det skulle vara som skulle få mig att köpa 
papperstidningen. Förmodligen är den borta inom några år.

30/3-2011
Man
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1954-01-08
Hotellreceptionist
Läser ingen papperstidning 

Fram till för cirka fyra år sedan har jag alltid läst papperstidningen NSD. Jag har alltid trivts med 
papperstidningen men i och med IT-utvecklingen så har jag hängt med där tack vare mina barn som 
läser webbtidningen. Först tyckte jag att det var krångligt att leta artiklar på internet men efter ett 
tag blev jag van och nu läser jag uteslutande tidningen via webben. Jag tycker att det är lätt och 
smidigt och snabbt. Det har egentligen inget att göra med att jag har något emot papperstidningen så 
jag vet inte riktigt vad den ska innehålla för att jag ska köpa den i stället. Jag är nöjd som jag har det 
nu. Absolut kommer papperstidningen att försvinna, det syns redan nu mer och mer på alla 
ungdomar som knappt vet vad en papperstidning är idag.

1/4-2011
Man
1982-11-22
Mattläggare
Läser NSD

Jag började läsa papperstidningen NSD när jag var cirka 16 år, då jag bodde hemma hos 
föräldrarna. Sedan dess har jag fortsatt, det blev en rutin som jag fortfarande tycker om. Det är klart 
att jag kan läsa tidningen på internet också men jag ser gärna att papperstidningen finns kvar, det är 
något speciellt med att läsa den i stället för webbtidningen. Däremot kan jag önska att 
papperstidningen skulle innehålla lite fler uppföljningar på artiklar. Ibland läser jag en artikel där 
det finns flera frågetecken som ska redas ut något visst datum, och sedan följs det inte upp, så att 
jag som läsare får veta hur det gick i ärendet. Det tycker jag är lite dåligt, men annars tycker jag att 
journalisterna gör ett bra jobb med att leverera information via papperstidningen. Tyvärr ser det väl 
ut som att papperstidningen kommer att försvinna, barnen och ungdomarna är ju framtiden och i 
deras vardag är det bara internet, internet, internet.

1/4-2011
Man
1971-08-13
Säljare
Läser Kuriren

För mig spelar det ingen roll om det finns en papperstidning eller inte. Jag läser Kuriren nu men jag 
kan nog lika gärna läsa den på internet, men min fru vill ha den och då blir det såklart att jag också 
läser den. Det kvittar helt enkelt. Den är inte mer spännande än webbtidningen och jag kan inte 
direkt se vad papperstidningen skulle kunna hitta på för att jag skulle välja den före webbtidningen, 
om jag bara ser till mig själv och inte att min fru läser den. Jag skulle säga att det är solklart att 
papperstidningen försvinner inom ett par år, det finns väl inte en enda ungdom idag som håller i en 
papperstidning.
1/4-2011
Man
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1962-08-17
Långtidssjukskriven. Ingen utbildning.
Läser Kuriren

Ja det är klart jag vill ha en papperstidningen, jag läser Kuriren hemma varje morgon. Det har blivit 
en viktig del i mina rutiner att läsa tidningen. Ibland har det hänt att den inte har kommit eller varit 
sen av olika anledningar och då har det ställt till det lite för mig. Jag är van, helt enkelt. Jag förstår 
faktiskt inte varför det ska hålla på och krånglas med datorer, internet och knappar. Ungdomarna 
tycker säkert att allt är lättare och snabbare på datorn, men jag tycker tvärtom. Det är väl mycket 
mycket lättare att hålla tidningen i sin hand och bläddra än att hålla på och leta upp saker på 
internet, skriva in adresser och sådant där. Det vill inte jag hålla på mig. Jag hoppas verkligen att 
den får leva vidare för jag kommer då inte att lära läsa tidningen på internet och jag tror många i 
min ålder och äldre känner samma sak. Ska vi bli utan tidning då? Jag personligen kan inte komma 
på att jag saknar något i papperstidningen, det är väl ungdomarna som gör det i sånt fall och då är 
det bra om det går att hitta på något som får även dem att läsa papperstidningen, så att den lever 
vidare. Jag är inte så orolig, jag tror inte att papperstidningen försvinner innan jag dör och det är väl 
det jag bryr mig mest om.

4/4-2011
Man
1980-02-17
Hjälplärare
Läser Kuriren

Ja, jag ser gärna att papperstidningen finns kvar. Jag läser den på skolan varje dag jag kommer till 
jobbet. Det är härligt. Fast samtidigt förstår jag dem, speciellt ungdomarna, som väljer att läsa den 
på internet i stället, det hade nog jag också gjort om jag inte var uppvuxen med en papperstidning. 
Internet går snabbt och smidigt så det är inte så konstigt om pappersupplagorna sjunker. Men jag 
tycker det är skönt att hålla tidningen i sin hand och läsa den i lugn och ro, utan risk för att internet 
slutar fungera eller blir segt eller så. Oj, det är inte ofta jag funderar över innehållet i tidningen, det 
är ju svårt att veta vad som inte berättas, om jag säger så, men jag skulle väl gärna se att mer 
individer lyfts fram för olika saker de genomför. Tycker det är mycket rapporter om företag och 
liknande. Papperstidningen får nog leva vidare i alla fall ett par år, men i takt med att ungdomarna 
blir äldre och papperstidningsläsarna går bort, så kommer nog webbtidningen ta över helt.

4/4-2011
Man
1990-08-04
Arbetslös. Gått ut gymnasiet.
Läser ingen papperstidning

Nej jag har aldrig läst en papperstidningen och kommer inte att börja med det heller. Det är ju 
jobbigt, då måste jag ju gå ut och köpa den eller fixa prenumeration, det känns som ett projekt. 
Alltså, det är klart att jag har läst en papperstidningen men jag har aldrig köpt en själv. Det känns 
sjukt onödigt när nyheterna finns på internet. Det kanske inte är lika långa artiklar, eller lika 

32

mailto:vancic-8@student.ltu.se


Vanessa Cicero
C-uppsats
Examensarbete MKV Kandidat V0012F
Journalistik i nya medier
vancic-8@student.ltu.se
Lärare: Seppo Luoma Keturi
Handledare: Ann-kristin Juntti Henriksson

ingående, som i papperstidningen, men det viktigaste finns ju på internet och det är ju det som 
spelar roll. Haha, för att papperstidningen skulle locka mig så skulle den innehålla förbaskat mycket 
mer på nöjessidan, spelrecensioner och sådant, då hade jag lätt kunnat lägga ut pengar, men 
nöjessidorna innehåller ju knappt något, känns det som. Jag skulle säga att jag till 100 procent är 
säker på att papperstidningen kommer att försvinna, det finns ingen anledning för den att finnas 
kvar. 
4/4-2011
Man
1989-05-17
Utbildad skidguide
Läser ingen papperstidning 

Nej jag anser inte att jag har tid att läsa papperstidningen. Det har inget att göra med att jag tycker 
att webbtidningen är bättre. Papperstidningen har säkert bättre artiklar och sådär, men det går helt 
enkelt snabbare att läsa på webben och jag är en ganska rastlös person som vill att det ska gå undan, 
jag orkar inte sitta och bläddra igenom en hel tidning. Då sitter jag heller på nätet och snabbt ser 
vilken artikel jag vill klicka på, och så struntar jag i det andra. Så jag tänker inte på innehållet över 
huvud taget om jag ska vara ärlig, haha, det låter som att jag är trög nu, men jag vill bara att det ska 
gå snabbt. Så snabbt som möjligt. Nejnej, papperstidningen är väl redan på väg bort, jag skulle tro 
att det mest är de som är 50 år och äldre som fortfarande sitter och bläddrar.

4/4-2011
Man
1982-07-18
Hovslagare
Läser ingen papperstidning
Nej jag vill inte ha någon papperstidning. Det känns bara onödigt. Visst bläddrar jag i den om den 
skulle ligga framför mig, men jag har aldrig ens tänkt tanken att ”nu ska jag åka och köpa 
tidningen”. Jag har en dator och en iphone så även om jag är på resande fot, vilket jag är mycket i 
mitt arbete, så kan jag snabbt uppdatera mig via webbtidningarna och jag tycker att det räcker. 
Jag känner inte att jag direkt har tid att läsa och bläddra i en hel papperstidning, det tar för lång tid. 
Så webbtidningen är jättebra för mig och därför har jag aldrig spekulerat i vad en papperstidning 
skulle kunna innehålla för att få mig att köpa den, jag har ändå inte tid. Det tar två sekunder att dra 
upp telefonen ur fickan och gå in på internet, än att svänga in någonstans för att köpa tidningen. 
Jag anser att jag sparar tid helt enkelt, och det är viktigt för mig. Kanske att jag hade velat ha en 
papperstidning när jag är pensionär och sitter ute i min stuga med kaffekoppen, haha. Men vid det 
laget är nog papperstidningen borta sedan länge och man tittar till dagens ungdomar. Det är nog 
väldigt få som läser papperstidningen.

4/4-2011
Man
1991-02-15
Säljare
Läser ingen papperstidning 
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Nej, det har aldrig slagit mig att jag vill ha en papperstidning. Jag kan inte komma på en enda 
anledning till att den ska finnas när alla ändå har datorer och telefoner med internet. Alla i min 
omgivning i alla fall. Jag har ju inga siffror på det men nog känns det som att typ alla har tillgång 
till internet. För min del, i alla fall, så finns det absolut ingen anledning till att en papperstidning ska 
finnas och det är väl som man brukar säga, barnen är vår framtid, och barn och ungdomar idag kan 
datorer och telefoner ruskigt bra så det dröjer nog inte länge innan papperstidningen är helt borta. 
Det ska riktigt mycket till för att den ska konkurrera ut webbtidningen. Typ en daglig bilaga om 
nöje och sport, och det kommer ju aldrig att hända.

4/4-2011
Man
1974-06-18
Arbetslös. Utbildad rörmokare.
Läser ingen papperstidning 

Nej, varför skulle jag vilja ha en papperstidning? Det är väl bara om jag skulle köpa en stuga, där 
inte tillgång till internet fanns, som jag skulle gå till en närbutik och köpa papperstidningen, och 
sitta där i min stuga och läsa den. Men nu har jag ingen stuga, och jag har inga planer på att skaffa 
en heller, haha. Så för mig duger det gott att läsa tidningen på internet, några gånger per dag.
Innehållet i vardera tidning är det väl inget fel på, det skulle mer ha att göra med min livssituation 
huruvida jag köpte papperstidningen eller inte. Just nu behövs inte det, och vid det laget jag är 
pensionerad och kanske tillbringar tid i en stuga eller vad det nu kan vara, så har säkert tillgången 
till internet förbättrats och går att få även på de ödsligaste ställen. Visst fasen är papperstidningen på 
väg bort, det finns, enligt mig, väldigt få saker som väger upp papperstidningen jämfört med 
webbtidningen.

4/4-2011
Man
1958-03-19
Tandläkare
Läser NSD

Det är mest min fru som vill ha en papperstidning, men jag tycker också att det är trevligt att läsa i 
den. Men jag är även utbildad datatekniker så jag har aldrig haft problem med datorer eller internet 
och tycker att det lätt går att hitta och söka grejer, till skillnad från min fru som vägrar lära sig och 
knappt vet vad man slår på datorn. Men för min egen del spelar det inte så stor roll, jag ser gärna att 
den finns kvar, men om den försvinner så är det inte hela världen att läsa tidningen på internet, det 
kommer man ju också vänja sig vid så småningom, även de som tror sig aldrig kunna lära sig. 
Innehållet i papperstidningen tycker jag inte är överdrivet intressant, om man jämför med 
webbtidningen alltså, så för den delen läser jag inte papperstidningen. Om det hade varit lite mer 
fokus kring stadskärnan så tror jag att ungdomarna hade varit mer intresserade av att köpa 
papperstidningen, men samtidigt så är det ju inte journalisterna som bestämmer var saker ska hända, 
var nyheterna ska ta plats. Det är ju deras jobb att rapportera vad som händer, inte var. Men 
ungdomarna ska vara så himla ”inne” hela tiden, och ”inne” för dem är nog storgatan upp och ner, 
tyvärr. Så med dem som framtidens läsare tror jag inte att papperstidningen får finnas kvar. Inom tio 
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år skulle jag tro att den är helt borta.

4/4-2011
Man
1949-03-03
Restaurangchef på hotell 
Läser Kuriren

Nej, det gör väl inget om den försvinner. Vi äldre får väl anpassa oss helt enkelt, och lära oss söka 
på internet. Jag förstår om ungdomarna inte orkar eller har råd med papperstidningen, de är ju så 
snabba så för dem är det garanterat inget problem att använda internet. De har sökt fram en artikel 
på tio sekunder. Jag läser Kuriren hemma varje dag och trivs väldigt bra med det. Men det är ju en 
vanesak och jag har som sagt full förståelse för att man läser tidningen på internet om nu det går 
snabbare. Jag som inte läser webbtidningen har svårt att jämföra innehållet, jag vet bara att jag 
tycker att papperstidningens innehåll ger mig det jag behöver veta, journalisterna gör ett bra jobb. 
Men det gör dem säkert på webben också. Skulle jag gissa så är papperstidningen borta inom sju, 
åtta år.

4/4-2011
Man
1960-01-13
Målare
Läser ingen papperstidning

Jag skulle läsa papperstidningen om den fanns framför mig, men det är inte så att jag känner att jag 
har något behov av det, jag har ju en dator. Min telefon har också internet men skärmen är så liten 
att den orkar jag ändå inte läsa på. Men jag läser olika lokaltidningar på internet och det går bra, 
men som sagt, skulle någon slänga en prenumeration på mig så skulle jag tacksamt ta emot den, det 
är väl härligt att läsa en papperstidning, kan jag tycka. Av vad jag förstått, när jag pratar nyheter 
med dem som har papperstidningen så känns det som att de har mer kött på benen än vad jag har. 
Jag har också alltid koll på det viktigaste, men de har alltid mer bakgrundsfakta så att jag känner 
”ahaaa, var det så det var”, när vi diskuterar. Så på det sättet är väl papperstidningen mer 
informerande men å andra sidan får inte pappersläsarna tag i nyheten lika snabbt som webbläsarna. 
Det finns för- och nackdelar med båda varianterna, så varför inte behålla båda tycker jag.
Men ja, om jag ska vara krass, så har väl internetanvändningen aldrig varit så stor som nu, se på alla 
telefoner som kommer! Var du än är kan du nästan nå internet. Och det kommer knappast bli sämre, 
gällande internettillgången, det kan jag inte tänka mig, så papperstidningen är väl borta inom kort.
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