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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna studie grundar sig i att den svenska mediebranschen har 
genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det är framför allt 
förändringar inom teknik som har skett och detta har ändrat sättet som individer 
använder och konsumerar nyheter. Detta har lett till att många företag inom 
dagstidningsbranschen just nu omstrukturerar sina verksamheter och söker 
efter nya möjligheter till intäkter. Viljan är att anpassa sina verksamheter för 
unga vuxna (20-39 år). Detta vill de uppnå genom att till exempel utveckla nya 
affärsmodeller. För dagstidningar har värdeskapandets betydelse förändrats då 
läsarna har fått kontrollen. Syftet med denna studie är att undersöka 
utvecklandet av en lokal dagstidning gällande värde och värdeerbjudandet för 
att möta behoven hos unga vuxna.  
 
För att få en trovärdighet i resultatet har studien genomförts som en utforskande 
studie gjord på ett fallföretag med kvalitativ data innehållandes intervjuer 
kompletterat med litteraturstudier, arkivstudier samt benchmarking. Arbetet 
började med litteraturstudier av vetenskapliga artiklar följt av datainsamling 
med intervjuer och arkivdata samt avslutades med en benchmarking. 
Teoriavsnittet innehåller information om värdeskapande, värdeskapandets 
betydelse och strategier för värdeskapande såsom värdestjärnemodellen. Teorin 
berör även information om Osterwalder och Pigneurs affärsmodells begrepp och 
affärsmodellen som ett aktivtestsystem.  Empirin innefattar bland annat 
information om fallföretagets syn på vad dagstidningar kan göra, beteenden i 
mediekonsumtion hos unga vuxna och framgångsrika dagstidningars idéer. 
Intressant från undersökningar av unga vuxnas mediebeteende är att 53 % av de 
unga vuxna värderar dagstidningen som ganska eller mycket viktig. Lyckade 
idéer från tidningar är till exempel att de gett ut filmer och böcker samt satsat 
mycket på det interna för att hitta nya sätt att göra affärer på.  
 
Resultat från studien visar att en lokal dagstidning ska koncentrera sig på att ha 
tjänstefokus, inrikta sig på kund som i detta fall är unga vuxna och att vara 
innovativa. Fler förslag är att de ska hitta digitala tjänster som unga vuxna vill 
betala för och att de måste anpassa sig för att finnas där unga vuxna vill ha dem. 
Samtidigt är det viktigt för dem att fortsätta att koncentrera sig på 
kärnverksamheten men att de får bygga upp ett bättre förtroende hos unga 
vuxna samt samarbeta med dem. Antagligen är en kulturförändring på många 
lokala dagstidningar nödvändig för att utveckla verksamheten. För att skapa nya 
värdeerbjudanden är det viktigt att bygga erbjudanden runt unga vuxnas 
önskemål och fortsätta att kontinuerligt utveckla erbjudandet. Mera förslag är att 
det är viktigt inom en lokal dagstidning att öka samarbetet mellan den 
redaktionella och kommersiella sidan. Djupgående läsarundersökningar där data 
används på rätt sätt är även nödvändiga för att exempelvis kunna individualisera 
bättre. Lokala dagstidningar ska skapa erbjudanden som möjliggör för unga 
vuxna och i första hand fokusera på det digitala för att nå unga vuxna. Samtidigt 
måste lokala dagstidningar fortsätta att utveckla sin papperstidning. Vidare vid 
utveckling av den digitala affären bör den inledningsvis finansieras av annonser.  
 
 
  



Abstract 
The background to this thesis is due to the Swedish media market, where several 
changes have been taking place the last years. In particular it is the technical 
changes that have change the way people use and consume news. Many 
companies in the newspaper industry are therefore right now reconstructing in 
their businesses and are seeking for new ways to gain money. Their wish is to 
adapt their businesses to fit young adults (20-39 years old). For example 
newspapers want to do this through designing new business models. The 
meaning of the value creating has change for newspapers when the readers have 
take control. The purpose with this thesis is therefore to analyze the 
development of a local newspaper when it comes to value creating and the value 
offer to meet the needs of young adults.  
 
This thesis is an explorative study done on a case company and it is based on 
qualitative data consisting of interviews, literature studies, archival studies and a 
benchmarking. This was done to get reliability in the result. The process started 
with the literature study consisting of research articles, after that a data 
collection with the interviews and the archival data was done and it ended with 
the benchmarking. This thesis includes theory about value creating, the 
significance of value creating and strategies for value creating such as the value-
star-model. The theory also includes information about Osterwalder and 
Pigneurs business model canvas and the business model as an activity system. 
The empirical study in this thesis includes among other things; the case 
company’s views on what newspapers could do in this situation, young adult’s 
behavior in media consumption and ideas that successful newspaper have. 
Interesting from studies of young adults media behavior is that 53 % of the 
young adults value the newspaper as rather or greatly important. Successful 
ideas from newspapers are for example giving out movies and books and 
additionally to focus on the internal at the company to find new ways to make 
business.  
 
Results from this thesis shows that a local newspaper should concentrate on 
having a service focus, focusing on the costumer in this case young adults and a 
local newspaper has to be innovative. Moreover a local newspaper should find 
digital services that young adults are willing to pay for and they have to adapt to 
be where the young adults want to have them. At the same time is it important to 
keep focus on the core business but they have to build up a better trust among 
young adults and cooperate better. Probably is a cultural change necessary in 
many local newspapers companies to develop their business. To create new 
value proposition is it important to build offers around wishes from young adults 
and constantly developing their offers. Cooperation between the editorial and 
the commercial side within the company is also important. Moreover are deep 
studies about readers and to use the gained data properly necessary to for 
example be able to individualize better. A local newspaper should be able to 
create offers that make things doable for young adults and they should also focus 
on the digital first to reach young adults. At the same time a local newspaper 
have to keep developing their paper journal. Local newspapers could also to start 
with finance the developing of their digital business with advertisement. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ska ge läsaren en inblick i problemet med en bakgrund som leder 
vidare till en problemdiskussion. Vidare kommer problemformulering att 
presenteras samt forskningsfrågor och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Mediebranschen har genomgått stora och fundamentala förändringar under de 
senaste åren (Swatman, Krueger & van der Beek, 2006). Enligt Ihlström et al., 
(2008) har framför allt förändringar inom teknikområden som IT och internet 
förändrat den svenska mediebranschen. Distributionen och produktionen har 
omvandlats inom mediebranschen beroende på digitaliseringen (Flavián & 
Gurrea, 2009). Kostnader har visserligen kunnat minskas men Sundin (2011) 
menar att nya nischade företag har kunnat starta med hjälp av internet vilket 
ställer de etablerade medieföretagen inför stora utmaningar (Swatman et al., 
2006). Gränserna mellan företagen inom mediebranschen har som en följd av 
detta suddats ut (Ihlström et al., 2008). När konsumtion och annonsering ökat 
via internet har detta lett till att många företag inom dagstidningsbranschen, en 
del av mediebranschen, fått omstrukturera sina verksamheter och 
dagstidningar1 har blivit till mediehus som erbjuder sina tjänster i fler kanaler 
(Ihlström et al., 2008; Sundin, 2011). Den traditionella dagspressen har fått nya 
konkurrenter om annonsörerna på internet och dagstidningar är mycket 
beroende av sina annonsörer i sin nuvarande verksamhet (Sundin, 2011). För 
dagstidningar är det inte bara konkurrensen om annonsörerna som har satt spår 
(Ihlström et al., 2008), konsumtionen av tidningen i pappersformat minskar mer 
och mer, speciellt i åldrarna 20 till 39 år (Andersson, 2007). Enligt Andersson 
(2007) blir prenumeranterna färre och det är framför allt den äldre 
generationen som vill ha sin dagstidning i brevlådan för att läsa den till frukost. 
Minskningen i prenumerationer av dagstidningar beror enligt Andersson (2007) 
på ändrade medievanor för individer i ålder 20 till 39 år, som definieras som 
unga vuxna.  
 
En tidigare stabil tillvaro har blivit osäker och detta har medfört ett pågående 
och kommande hot eller en möjlighet för dagstidningsbranschen (Sundin, 2011). 
I den tidigare stabila omvärlden byggde dagstidningarnas affärsmodell på 
prenumerationer och annonsering (Teece, 2010). På grund av hårdare 
konkurrens från nya aktörer, som exempelvis Google, som lockar annonsörer till 
digitala kanaler så måste dagstidningsbranschen söka nya möjligheter till 
intäkter (Ihlström et al., 2008). Enligt Clemons (2009) kan inte den traditionella 
annonseringsmodellen från papper bara överföras digitalt. Därför är det 
nödvändigt för företag att hitta nya intäktskällor och designa en ny affärsmodell 
(Clemons, 2009). Begreppet affärsmodell har använts ofta och sedan 1995 har 
minst 1177 artiklar om affärsmodeller publicerats i akademiska journaler, detta 
har gjort affärsmodellen till en ny analysenhet (Zott, Amit & Massa, 2011). Trots 
att det har publicerats en stor mängd vetenskapliga artiklar i ämnet kvarstår ett 

                                                        
1Med en dagstidning menas ”en tidning som ges ut minst en gång i veckan och är avsedd att sprida 
allmänna nyheter till allmänheten”1 (Weibull, 2012). 
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problem, författare och användare kan inte enas om vad en affärsmodell 
egentligen är (Zott et al., 2011). Det gör det viktigt för författare att definiera vad 
de menar med en affärsmodell då begreppet inte innebär samma sak för alla 
läsare. Den föreliggande studien utgår från Osterwalder och Pigneurs (2010) 
definition av en affärsmodell som är ”En affärsmodell beskriver logiken hur en 
organisation skapar, levererar, och fångar värde”. När omvärlden för 
dagstidningar har förändrats som en följd av teknisk utveckling måste även 
deras affärsmodell förnyas. Att ändra på en befintlig affärsmodell eller utveckla 
en ny för att anpassa den till omvärlden är en komplex och svår uppgift (Zott & 
Amit, 2010). Osterwalder och Pigneur (2010) menar att kunderna är hjärtat i 
affärsmodellen och värdeerbjudandet är anledningen att kunderna väljer ett 
företag framför ett annat.  
 
På grund av den förändrade omvärlden bör företag inom dagstidningsbranschen 
se över sina affärsmodeller och sina värdeerbjudanden för att möta den 
förändrade konsumtionen. Papperstidningen är fortfarande lönsam för många 
företag men det är viktigt att inse och möta de kommande hoten i tid för att ha 
möjlighet att förändra verksamheten.  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Berman et al., (2011) ligger tre nyckelfaktorer till grund för att de 
etablerade medieföretagen har intäktssvårigheter samt svårigheter med 
kundlojalitet. Den första faktorn är värdeförskjutningar, maktbalansen har 
förskjutits till enhetstillverkare, kunder och läsare, då det hela tiden levereras 
nya innovativa produkter som exempelvis läsplattor som en följd av teknisk 
utveckling. Den andra faktorn är att det finns många fler substitut än tidigare för 
läsaren och traditionell media minskar i konsumtion. Den tredje faktorn är att de 
digitala intäktsmodellerna är svagare än de traditionella intäktsmodellerna 
(Clemons, 2009), eftersom läsare har blivit tränade att förvänta sig att få saker 
gratis och företag kämpar med en acceptans att ta betalt (Berman et al., 2011).  
 
Affärslogiken för dagstidningar har därmed ändrats genom den ökade 
användningen av digitala medier. Yngre generationer som vuxit upp med 
internet är inte längre beredda att betala för nyheter eftersom allt på internet 
förväntas vara gratis (Graham & Smart, 2010). Anledningar till förändrade 
medievanor hos unga vuxna beror enligt Andersson (2007) på en ökning i utbud 
av tv-kanaler, radiostationer, gratistidningar och internet som har ökat 
tillgängligheten av svenska och utländska nyheter. Enligt Flavián och Gurrea 
(2009) ändrar digitaliseringen sättet som individer använder och konsumerar 
dagstidningar på (Åkesson, 2009), Andersson (2007) menar att det även beror 
på ändrade levnadsvanor och prioriteringar bland unga vuxna. Detta har lett till 
att prenumerationerna av dagstidningar har minskat. Andra anledningar till 
utebliven prenumeration är kostnaden för prenumerationen samt 
tidseffektiviseringen av att läsa nyheterna på internet. Den regelbundna 
läsningen i samhället har enligt Andersson (2007) inte minskat utan snarare 
ökat (Flavián & Gurrea, 2009), det är sättet det konsumeras på som har ändrats 
och då framför allt hos de unga vuxna. Hos de äldre generationerna finns det en 
stabil trend av prenumeranter av dagstidningar och det är inte här frågetecknen 
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ligger utan bland dagens unga vuxna som dagstidningarna har problem. 
(Andersson, 2007). 
 
Enligt Åkesson et al., (2007) leder nya förhållanden inom mediebranschen till att 
dagstidningarna måste ändra sina affärsmodeller och att värdeskapande 
kompetenser störs. Digitaliseringar utmanar dagstidningarnas traditionella 
affärsmodell, deras starka varumärke och identitet vilket försvårar 
värdeskapandet (Åkesson et al., 2007). Enligt Åkesson et al., (2007) finns det 
svårigheter för dagstidningar att hitta passande affärsmodeller för framtida 
innovativa medietjänster samt digitala tidningar. För att lyckas med digitala 
tjänster måste en dagstidning förstå hur deras planerade värde upplevs av 
användarna. Gränserna mellan produktion och konsumtion har kommit att bli 
suddiga och värde skapas ”lite överallt”. Enligt Fuller et al., (2010) är 
värdeskapande och värdefångande viktigt i affärsmodeller inom 
mediebranscher, därmed även för dagstidningsbranschen.  
 
Dagstidningsbranschen har genomgått en stor förändring när det gäller 
värdeskapande processer i och med utvecklingen av digitala tjänster och 
internetteknik (Holmström, 2008). Enligt Holmström (2008) kan internetteknik 
ses som en del i en värdeskapande process. När dagstidningarna har gått från att 
ha kontrollen till att det är användarna som har kontrollen har detta förändrat 
värdeskapandets betydelse. De gamla förutsättningarna har förändrats, 
dagstidningsbranschen har gått från knapphet till överflöd. Digitala produkter 
och tjänster kan distribueras i kanaler som företaget inte kontrollerar, denna 
process är även värdeskapande för andra aktörer (Holmström, 2008).  
 
Enligt Grönroos (2007) finns det ett traditionellt sätt att se på värdeskapande, 
som kallas för varulogik. Varulogiken bygger på att kundvärde finns i varan eller 
tjänsten och distribueras till en kund när kunden köper varan. Kunden har en 
passiv roll som mottagare och många marknadsföringsmodeller och 
företagsledningsmodeller bygger på detta. Detta synsätt hör till den industriella 
tiden och Grönroos (2007) menar att en tjänstelogik råder istället. Detta innebär 
att värde uppkommer när kunden konsumerar och använder produkten istället 
för att värde uppkommer i produktion och planering i företaget.  
 
På grund av den förändrade affärslogiken, som en följd av att unga vuxnas 
konsumtion av media har förändrats, så utmanas dagstidningarnas traditionella 
affärsmodell, mer specifikt värdeerbjudandet. För att locka unga vuxna till en 
dagstidnings tjänster bör värdeerbjudandet utvecklas och anpassas för att möta 
den förändrade konsumtionen. Likaså på grund av att synen på värdeskapandet i 
sig måste förändras där företag ska utgå mer ifrån kunden måste dagstidningar 
således titta på behoven som unga vuxna tillfredsställer när de konsumerar 
media. På grund av ovanstående problemen blir studiens problemformulering:  
 

  Hur ska en dagstidning utvecklas för att möta behoven hos unga vuxna? 
 
För att besvara problemformuleringen bryts den ned till forskningsfrågor som 
fokuserar närmare på ett specifikt problemområde. Den förändrade 
mediekonsumtionen av nyheter hos unga vuxna gör det viktigt att veta vad som 
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motiverar dem till läsning och vad de har för behov så att värde kan skapas. Det 
gäller att skapa ett attraktivt värdeerbjudande för att öka betalningsviljan för 
nyheter bland unga vuxna. För att skapa attraktiva värdeerbjudanden måste 
värdet för läsaren identifieras, vilket leder till första forskningsfrågan: 
 

 Forskningsfråga 1: Vilket värde ska en dagstidning skapa för unga vuxna? 
 
Med ett definierat värde som bör skapas så måste företaget hitta nya möjligheter 
till intäkter genom att skapa och leverera värde.   Det är därför viktigt för 
företaget att utveckla sitt värdeerbjudande kopplat till värdet för att möta den 
föränderliga omvärlden. Den andra forskningsfrågan blir därför: 
 

 Forskningsfråga 2: Hur ska värdeerbjudandet i en affärsmodell för en 
dagstidning utvecklas för unga vuxna? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien inriktar sig på lokaltidningar inom dagstidningsbranschen som ingår i 
mediebranschen. Det råder en transparens inom den lokala 
dagstidningsbranschen där många aktörer står inför samma problematik men 
inte konkurrerar med varandra. Det gör den lokala dagstidningsbranschen unik 
och intressant att studera.  
 
Studien avgränsar sig till externt värdeskapande för läsaren och det är förutsatt 
att organisationen har internt värdeskapande. Studien fokuserar på 
värdeerbjudandet i affärsmodellen.  

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition  
I kapitel 2 beskrivs arbetssättet för studien. Inledningsvis beskrivs 
tillvägagångssättet, hur data har samlats in samt beskrivning av fallföretaget. 
Kapitlet avslutas med en diskussion runt trovärdighet och tillförlitlighet.  
 
Kapitel 3 innehåller en teoretisk referensram samt teori som har använts för att 
reda ut problemformuleringen med tillhörande forskningsfrågor. I kapitlet hittar 
vi information om värdeskapande och affärsmodellen.  
 
I kapitel 4 presenteras det kvalitativa data som samlats in från primära och 
sekundära källor. Materialet består av intervjuer med Fallföretaget, 
medieforskaren Ingela Wadbring från Mittuniversitetet i Sundsvall och John 
Rejnäs, omvärldsbevakare från Mktmedia AB. Kapitlet behandlar fallföretagets 
syn på den egna verksamheten, läsarnas syn på dagstidningar, behov hos läsaren 
samt en branschanalys. 
 
I kapitel 5 jämförs och analyseras empirin med teorin kopplat till studiens 
forskningsfrågor. I analysen så jämförs både empiri med empiri och även empiri 
med teori i syfte att finna likheter och skillnader. 
 
Kapitel 6 presenterar studiens lösningsförslag till forskningsfrågorna för att 
sedan avslutas med ett svar på problemformuleringen.  
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Kapitel 7 behandlar en diskussion kring problem som kan uppstå med studiens 
lösningsförslag samt genomförbarheten med förslagen för att avslutas med 
framtida studier som fallföretaget bör genomföra.  
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver forskningsmetodiken, tillvägagångssätt och 
operationaliseringen av forskningsfrågorna.   

2.1 Forskningsansats  
En forskningsansats kan vara deduktiv eller induktiv. En deduktiv ansats innebär 
att en teori eller hypotes utvecklas som sedan testas (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2009). Ett induktivt angreppssätt innebär att en ny teori skapas 
utifrån resultatet från en datainsamling (Saunders et al., 2009). Studiens 
angreppsätt blev deduktivt som en följd av att befintlig teori nyttjades istället för 
att utveckla ny teori. Den befintliga teorin undersöktes sedan empiriskt. 
 
Forskningsansatsen kan även delas upp i kvalitativ och kvantitativ forskning. I en 
kvantitativ studie kan datainsamlingsmetoder eller analysmetoder som 
genererar numerisk data eller där numerisk data används. Kvalitativ forskning 
använder istället datainsamlingsmetoder och analysmetoder med icke numerisk 
data i form av ord. Då studien till stor del baserades på icke numerisk data valdes 
en kvalitativ ansats.  

2.2 Forskningssyfte 
Det finns tre olika strategier för att genomföra en studie: utforskande, 
beskrivande och förklarande. En utforskande studie syftar till att söka nya 
insikter och är användbar för att söka förståelse till ett problem (Saunders et al., 
2009). En beskrivande studie lämpar sig enligt Saunders et al. (2009) bra för att 
ge en korrekt bild av olika händelser eller situationer. Då relationer mellan 
variabler ska undersökas lämpar sig en förklarande studie bättre (Saunders et 
al., 2009). Då syftet med studien var att fördjupa kunskapen och skapa nya 
insikter inom problemområdet så valdes en utforskande studie.  

2.3 Forskningsstrategi 
För att underlätta besvarandet av forskningsfrågorna kan en forskningsstrategi 
tillämpas som en plan för hur frågorna ska besvaras (Saunders et al., 2009). Valet 
av forskningsstrategi påverkades av forskningens syfte och ansats (Saunders et 
al., 2009). Exempel på olika typer av strategier är: experiment, 
enkätundersökning, fallstudie, och arkivstudie. 
 
En fallstudie valdes då metoden lämpar sig för att skapa djupare förståelse för 
ett ämnesområde samt för att besvara frågor som varför, hur och vad (Saunders 
et al, 2009). Fallstudien bestod av ett fallstudieföretag där värdeerbjudandet i 
företagets affärsmodell skulle utvecklas. Även andra företag i liknande 
situationer studerades. Syftet med att studera andra företag var att hitta andra 
lösningar och infallsvinklar till problemet.  

2.3.1 Fallföretaget  
Västerbottens-Kuriren AB är ett lokalt förankrat mediehus som är utgivare för 
två lokala dagstidningar i Västerbotten. Företagets kärnverksamhet är att 
förmedla journalistik, opinionsbildning och kommersiell information. Detta görs 
genom att de producerar och distribuerar redaktionella och kommersiella 
nyheter till sina läsare via tryckta papperstidningar och digitala medier så som 
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internet och mobila applikationer. Under de senaste två åren har företaget 
genomgått en stor organisatorisk förändring, redaktionerna för Västerbottens-
Kuriren och Folkbladet har slagits ihop och sitter nu under samma tak. Det 
innebär en stor utmaning för företaget då Västerbottens-Kuriren och Folkbladet 
är konkurrerande tidningar med olika politiska synsätt och opinionsbildning. 
Västerbottens-Kuriren representerar liberal politik medan Folkbladet 
representerar socialdemokratisk politik på ledarsidorna. Utgivningstiden för 
tidningarna är morgon och det är framför allt prenumerationsförsäljning som 
premieras.   
 
Anledningen till att Västerbottens-Kuriren valdes var att de ligger i framkant 
inom dagstidningsbranschen och de är mottagliga till förändring. Det gjorde 
företaget intressant att studera.  

2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av både primär och sekundär data. Primär data innebär 
att det samlas in för studiens syfte medan sekundär data har samlats in till ett 
annat syfte (Saunders et al, 2009). Projektets primära data består av intervjuer 
som kompletterades med sekundär data av litteraturstudier och arkivstudier. 
Frågorna till intervjuerna togs fram utifrån respondentens kunskapsområde för 
att kopplas samman med forskningsfrågorna. Se bilaga 1-3 för intervjuguiderna 
som användes. 

2.4.1 Sekundär data 
Litteraturstudien av sekundär data bestående av vetenskapliga artiklar 
genomfördes för att skapa en teoretisk referensram och skapa en insikt inom de 
valda områdena. Informationen hämtades från publicerade vetenskapliga 
artiklar som söktes via databaser som EconLit (Ebsco) och Emerald via Luleå 
universitetsbibliotekets hemsida. Komplettering av information togs även från 
böcker relevanta för ämnet som hittades genom sökningar i bibliotekets databas 
LUCIA. För att skapa en övergripande bild av ämnesområdet studerades erkända 
författare samt nyligt publicerat material. Litteraturstudien bestod även av 
artiklar från medieforskare som publicerats i Institutet för samhälle, opinion och 
medier (SOM) bok som ges ut varje år. Materialet innehöll trender inom 
mediebranschen samt beteenden hos läsare och inställningen till medier och nya 
former av medier.  
 
Arkivdata bestående av tidigare genomförda studier av både kvantitativ och 
kvalitativ art användes i syfte att skapa en uppfattning om beteendet och behov 
hos mediekonsumenter. Data från tidigare undersökningar kan användas för att 
se trender i mediekonsumtion. Vid användningen av tidigare genomförda studier 
så måste syftet som informationen samlades till att övervägas för att kunna dra 
slutsats om dess relevans till den nya studien (Yin, 2009). Materialet kom från 
fallföretagets databas med data från bland annat läsarundersökningar och 
segmentering. 

2.4.2 Primärdata   
Genom intervjuer med fallföretaget, en omvärldsbevakare från företaget 
Mktmedia samt en medieforskare vid Mittuniversitet ansågs djupgående 
kunskap om dagstidningsbranschen uppnås för att besvara forskningsfrågorna. 
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En djupare förståelse kunde uppnås genom användningen av semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna bestod av ett antal förutbestämda öppna frågor och 
personerna som intervjuades gavs möjligheten att leda in intervjun på andra 
områden (Saunders et al, 2009; Yin, 2009). Detta på grund av att personerna som 
intervjuades har djup kunskap inom ämnesområdet. Intervjuerna genomfördes 
på en planerad tid och frågorna skickades till respondenterna innan 
intervjutillfället. Respondenterna kunde få förtydliganden om detta behövdes, 
allt för att skapa bättre resultat och tillförlitlighet. Intervjuer vid fallföretaget 
genomfördes enskilt med respondenten och projektgruppen vid uppbokade 
tider. Två intervjuer genomfördes via datorprogrammet Skype då möjligheten 
att genomföra intervjun ansikte mot ansikte inte var möjligt. Samtliga intervjuer 
spelades in för möjligheten att gå tillbaka och studera materialet efter 
intervjutillfället. 

2.5 Tillvägagångssätt 
Studien började med en idé från projektgruppen bestående av två studenter 
Johan och Linda, idén introducerades för fallföretaget som var intresserade och 
ville ha hjälp att lösa problemen som dagstidningsbranschen står inför. För att 
finna grunden till problemen, genomfördes litteraturstudier samt idéer bollades 
med anställda inom fallföretaget. Därifrån arbetades en problemformulering och 
tillhörande forskningsfrågor fram. För att skapa förutsättning att besvara 
problemformuleringen så behövdes en uppfattning om vad värde innebär och i 
sin tur svara på forskningsfrågan, Vilket värde ska en dagstidning skapa för unga 
vuxna?  
 
Arbetet började med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar om 
värdeskapande samt intervjuer med personal från fallföretaget för att skapa en 
grundläggande förståelse mediebranschen och den förändring branschen stod 
inför. En intervju med en omvärldsbevakare vid företaget Mktmedia AB 
genomfördes för att ytterligare skapa en förståelse för mediebranschen och var 
utvecklingen är på väg.  
 
För att skapa en uppfattning om vilket värde en dagstidning ska skapa så 
användes artiklar som publicerats av SOM-institutet i Göteborg samt arkivdata 
från fallföretagets databas. En intervju med en medieforskare vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall genomfördes för att komplettera de genomförda 
studierna för att finna värdet för unga vuxna genom att se till vilka behov som 
bör uppfyllas. Det empiriska materialet jämfördes med teori och även med annat 
empiriskt material för att hitta likheter och olikheter från olika författare eller 
bekräfta teorier.  
 
Svaret från forskningsfråga 1 om värdet användes sedan som underlag för att 
besvara forskningsfråga 2, Hur ska värdeerbjudandet i en affärsmodell för en lokal 
dagstidning utformas för unga vuxna? Då definition på värdet fanns så användes 
det för att utveckla lösningsförslaget på det nya värdeerbjudandet. Vetenskapliga 
artiklar studerades för att hitta en definition på vad en affärsmodell är och olika 
författares syn på affärsmodellbegreppet. Osterwalder och Pigneurs (2010) 
definition och affärsmodellcanvas användes som en grund för vad en 
affärsmodell är. Författarna Zott och Amits (2010) begrepp från deras 
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aktivitetssystem användes som faktorer att överväga vid utvecklingen av det nya 
värdeerbjudande. I syfte att få nya infallsvinklar till hur en affärsmodells 
värdeerbjudande kunde utvecklas specifikt för mediebranschen genomfördes en 
benchmarking mellan andra framgångsrika dags- och kvällstidningar som 
Norran i Skellefteå och Aftonbladet.  

2.6 Analysmetod 
Nedan beskrivs hur materialet i rapporten har analyserats och använts.  
 
För att besvara forskningsfråga 1 jämfördes och analyserades insamlad data mot 
varandra, vilket innefattade intervjuer från fallföretaget som jämfördes med 
läsarnas syn på dagstidningar och behov hos läsaren för att se likheter och 
skillnader. Detta jämfördes och analyserades sedan med teorin om 
värdeskapande och värdets betydelse.  
 
Lösningsförslagen som togs fram för forskningsfråga 1 användes som grund till 
lösningsförslag till forskningsfråga 2. Ytterligare analyserades och jämfördes 
branschanalysen med teorin om affärsmodeller för att besvara forskningsfråga 2.  
 
Lösningsförslagen till de olika forskningsfrågorna gav svar till 
problemformuleringen.  

2.7 Tillförlitlighet och Trovärdighet  
Enligt Saunders et al., (2009) är trovärdigheten i en studie beroende av i vilken 
utsträckning datainsamlingstekniker eller analysprocedurer kommer med 
konsekventa resultat. Detta bygger framför allt på att studien är kvantitativ. 
Saunders et al., (2009) menar även att partiskhet, deltagarfel och observant fel 
kan vara hot mot trovärdigheten.  
 
Då denna studie är av kvalitativ art är det svårt att ”prata” om projektets 
tillförlitlighet och ifall om andra studier skulle ge samma resultat. Dock finns det 
flera infallsvinklar i denna studie för att få en trovärdighet i resultatet och för att 
se om de olika infallsvinklarna visar på konsekventa resultat inom studien. Dessa 
infallsvinklar är teori av framför allt vetenskaplig art, intervjuer med 
fallföretaget, omvärldsbevakare, och en medieforskare, analys av andra 
medieföretag i framkant och analys av läsarundersökningar. Teorier från 
vetenskapliga artiklar och aktuell litteratur användes för att skapa en styrka i 
idéerna som studien genererar. Intervjuerna med personal på fallföretaget och 
omvärldsbevakare är gjorda för att öka verklighetsförankringen. Analysen av 
andra medieföretag som ligger i framkant genomfördes för att se om teorin 
stämmer överens med verkligheten och styrka framtagna förslag. Genom att 
analysera läsarundersökningar ökas trovärdigheten i förslagen då det är läsaren 
dagstidningarna vill ska betala för deras tjänst. Mycket data som exempelvis 
läsarundersökningar är insamlat som sekundärdata och detta minskar studiens 
trovärdighet då syftet med dessa undersökningar inte stämmer överens med 
denna studies syfte. Men syften med insamlat arkivdata har undersökts för att 
inte avvika helt från studiens syfte. Studien kommer inte kunna undgå viss mån 
av partiskhet från de olika intervjuerna med företag och läsarundersökningar. 
Projektdeltagarna kan komma att även de påverkas partiskt av intervjuer och 
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egna erfarenheter men detta undveks i så hög utsträckning som möjligt genom 
att ha just flera infallsvinklar. Det finns alltid en risk att frågorna inte ställs på 
samma sätt under intervjutillfällena med olika individer, detta kan leda till olika 
typer av svar från respondenten. Dock var medlemmarna i projektgruppen 
medveten om detta och försökte undvika att ställa ledande frågor till 
respondenten samt formulera frågorna på samma sätt.  
 
Genom att intervjua en medieforskare ansågs trovärdigheten i studien och de 
genererade lösningsförslagen öka samt att det tillförde mer tyngd till studien. 
Det måste dock finnas en viss kritisk distans till svaren då individen lever på 
detta och kunde vara ovillig att säga hela sanningen då det i vissa fall kan 
klassificeras som en affärshemlighet för individen och dess företag. Det kan 
användas för att bekräfta och styrka teorier utvecklade av projektgruppen.  
 
Teori som presenteras saknar triangulering och det finns mycket skrivet inom 
områdena. I studien utnyttjades författare som förklarar koncepten på ett bra 
sätt.  Därför har få författare används och det kan minska trovärdigheten.   



 

 11 

3 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som användes för att skapa en djupare insikt 
om värdeskapande och affärsmodeller. Kapitlet börjar med en teoretisk 
referensram som visar hur teorierna används i studien. 

3.1 Teoretisk referensram 

 
Figur 1: Teoretisk referensram 

I figur 1 ovan visas hur teorin i kapitel 3.2 Teori värdeskapande och 3.3 
Affärsmodell används i studien.  Kapitel 3.2 innehåller teorier som i denna studie 
används till att få fram lösningsförslag till forskningsfråga 1 ” Vilket värde ska en 
dagstidning skapa för unga vuxna? Vilket senare även används till 
forskningsfråga 2 ” Hur ska värdeerbjudandet i en affärsmodell för en dagstidning 
utvecklas för unga vuxna? Nedan beskrivs figur 1 innehåll och hur de olika 
teorierna i kapitel 3.2 och 3.3 hjälper till att nå fram till lösningsförslag. 

Värdeskapande 
Värdeskapande och värdets betydelse  
Att förstå vad värde innebär för ett företag är viktigt både för internt 
värdeskapande och för värdeskapande för kunden. För att svara på 
forskningsfråga 1 ”Vilket värde ska en dagstidning skapa för unga vuxna” behövs 
en förklaring av värde att utgå ifrån, Kotler och Kellers (2012) förklaring av 
värde i kapitel 3.2.1 valdes som grund för studien. För att generera idéer om hur 
en dagstidning ska skapa värde används teori om hur medieföretag och företag 
verksamma i ett tjänstesamhälle ska arbeta med kunder och värdeskapande 
samt teori om värdeskapande i ett digitaliserat samhälle. Denna teori finns 
presenterad i kapitel 3.2.2.  
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Det interaktiva och lärande företaget  
Värdestjärnemodellen används för att få en tydlig modell över hur 
värdeskapande kan gå till i ett samarbete mellan kund och leverantör, där 
företaget ska vara ständigt lärande. Värdestjärnemodellen hjälper även till att få 
en översikt över hur det kan se ut när värdeskapandet sker i en ständigt 
pågående process och kunskapsprocesserna är samtidiga och ömsesidiga. 
Värdestjärnemodellen hjälper även till att få ett företag att se tekniken som 
möjliggörare och kunden som medskapare av värde. I denna studie används 
detta till att få nya infallsvinklar på hur en värdeskapande modell kan se ut. 
Tankesättet om att ständigt vara lärande bidrar även till hur en dagstidning bör 
hantera sina kunder genom att vara ständigt lärande. (Kapitel 3.2.3) 
 
Kundens betydelse  
För att veta vilket värde ett företag ska skapa måste de även förstå kunden och 
vad som avgör om den kommer bli nöjd med en produkt eller inte samt vad som 
avgör att den köper. Relationsmarknadsföring (RM) och Customer relationship 
magangement (CRM) är strategier och tankesätt som syftar till att förstå kunden 
bättre och hjälper företaget att sätta kunden i centrum. I kapitel 3.2.4 beskrivs 
Gummessons (2004) definition av RM som förklarar hur ett företag ska tänka 
runt relationer, nätverk och interaktion. Peelen (2005) beskriver i kapitel 3.2.5 
CRM som en strategi som förklarar hur ett företag ska tänka runt långsiktiga 
kund-leverantör relationer. Till denna studie används Gummesson (2004) och 
Peelens (2005) teorier för att skapa ett tankesätt hur ett företag bör tänka kring 
kunder.  
 
Principer för innovationer   
För att få infallsvinklar på vad en dagstidning ska fokusera på i den omvärlden 
de befinner sig i finns teori som kombinerar fokusering på innovation och 
kärnverksamhet. I kapitel 3.2.6 beskriver Christensen och Raynor (2003) tre 
principer för hur dagstidningar bör agera. Detta används som vägledning för hur 
en dagstidning bör agera för att bli innovativa och utveckla verksamheten.  

Affärsmodell 
Kapitel 3.3 beskriver studiens definition på en affärsmodell och dess delar. 
Osterwalder och Pigneurs (2010) affärsmodells canvas beskrivs i sin helhet för 
att ge en bild av hela affärsmodellen. Detta anses viktigt då det finns flera 
definitioner på en affärsmodell. I kapitel 3.3.2 beskrivs Zott och Amits (2011) 
aktivitetssystem där de fyra designteman används för att bidra till utvecklandet 
av ett nytt värdeerbjudande. 

3.2 Värdeskapande  
Nedan finns olika kapitel och förklaringar om hur värde kan skapas och vad som 
menas med värde.  

3.2.1  Värde 
En köpare väljer det erbjudande som han eller hon anser ger mest värde. Värde 
är primärt en kombination av kvalité, service och pris. Värdet uppfattas som att 
det ökar med kvalité och service och sjunker med stigande pris. Marknadsföring 
är ett sätt att kommunicera värde till kunden och det är viktigt att möta kundens 
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förväntningar på produkten eller tjänsten för att kunden ska bli tillfredsställd. 
(Kotler & Keller, 2012) 

3.2.2 Tjänstefokus på värdeskapande  
I dagens läge är digitala värden ofta lika med noll och enligt Holmström (2008) 
gäller det för mediebranschen och därmed dagstidningsbranschen att utforska 
möjligheterna att arbeta med en kombination av tjänstefokus och 
innovationsprocesser och samtidigt inrikta sig på kunden. Enligt Holmström 
(2008) betraktas det som är digitalt som gratis och lösningen ligger i att skapa 
tjänster och inte att satsa på digitala produkter för att få värdeskapande 
processer. När företagen skapar tjänster är det viktigt att tänka på att digitala 
tjänster är enkla att kopiera. Holmström (2008) kommer även fram till att en 
traditionell värdekedja inte är gångbar i informationsintensiva branscher då 
värde uppstår i dynamiska nätverk bestående av många aktörer. Enligt 
Mannervik & Arvidsson (2005) har en tjänsteekonomi tagit över istället för ett 
industrisamhälle och detta innebär att en ny form av värdeskapande har tagit 
över. Exempelvis ska företag se det som att de ska erbjuda input för kundernas 
eget värdeskapande och att en kund köper de erbjudanden som ser till att de kan 
utföra sina egna aktiviteter. Det innebär också att kundens risk när de använder 
erbjudandet utgör grunden för företagandet och att kunskap om kund och 
användning ger konkurrensfördelar. Den nya tjänsteekonomin innebär även att 
nya prisstrategier måste skapas i och med att det finns många olika prisbärare. 
Mannervik & Arvidsson (2005) säger även att det finns två sätt att skapa värde 
för kunderna för de företag som verkar inom tjänsteekonomin, antingen avlastar 
företaget sina kunder från vissa aktiviteter eller möjliggöra saker kunden annars 
inte skulle kunna göra.  
 
I tjänsteekonomi skapas värde hos kunden genom nätverksliknande strukturer 
jämfört med värdekedjor där värdeskapandet sker mer linjärt. Affärslogiken är 
värdebaserad och kundens användning och nytta står i centrum. Samverkan 
mellan kund och företag har blivit viktig. Som uttryck för samverkan ger 
Mannervik och Arvidsson (2005) förslag på lärprocesser, där kunderna lär sig 
hur de ska använda företagets erbjudande och företagen lär sig av kunderna. 
Mannervik & Arvidsson (2005) menar också att företag genom samarbete i 
nätverksliknande arrangemang kan uppnå lönsamhet och skapa ny kunskap i en 
tjänsteekonomi.  
 
Enligt Grönroos (2007) skapas värde till när kunden använder det som köpts. 
Med detta menar Grönroos (2007) att kunden alltid konsumerar tjänster även 
fast kunden köper varor. Företaget ska då tänka på vad kunden är intresserad av 
att konsumera och vad detta har för effekt på kundens omgivning.  
Det finns två sätt att se på detta enligt Grönroos (2007), (1) antingen ses kunden 
som en medskapare av värde och företagets roll är att skapa ett ”grundvärde”. 
Grundvärdet förädlas till ett egentligt värde när kunden tillför andra resurser 
som exempelvis kunskap. Det andra (2) synsättet innebär att kunden är 
värdeskaparen och företaget bidrar med nödvändiga resurser, företaget blir då 
en värdemedlare. Enligt Grönroos (2007) ska då företaget leverera varor och 
tjänster eller information som en kund i en utvald målgrupp behöver för att 
kunna skapa eller producera värde. Det företaget levererar till kunden ska kunna 
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skapa ett värde som tillfredsställer behoven och som gör att kunden använder 
samma leverantör igen. I båda fallen har företaget inga möjligheter att inverka på 
kundens konsumtions- och förbrukningsprocess. Företaget kan dock göra 
interaktioner med kund för att få större möjlighet att påverka kundens 
värdeskapande. Bra interaktioner mellan kund och företag leder enligt Grönroos 
(2007) till bättre kvalitetsupplevelse och i ett längre perspektiv leder detta till 
ett högre värde för kunden då denne har utnyttjat företagets stöd.  
 
Det som är problematiskt med att se kunden som värdeförädlare är att veta om 
det grundvärde som företaget anses skapa kommer få något egentligt värde då 
kunden i vissa fall inte kan skapa något värde. I dessa fall finns inget egentligt 
värde, men affärslogiken domineras ändå av att företaget ser ett värde men vet 
inte om det skapas något värde hos kund. Företaget kan då ledas in på en 
varulogik som innebär att byta varor och tjänster mot pengar. I det andra fallet 
där kunden ses som värdeskapare riktas företagets strategiska beslutsfattande 
till att i första hand fokusera på hur kunder skapar värde med stöd av de 
resurser som företaget erbjuder kunden. (Grönroos, 2007) 
 
I en tjänstelogik bör utgångspunkten för företaget vara att kunden skapar värde i 
sin vardag och företaget ska fokusera på att förstå kundens vardagsprocesser 
och hur de ska stödja dessa genom sina varor och tjänster. Företaget kan göra 
detta genom att definiera kundprocesser, inrikta sig på att stödja kunders 
vardagsprocesser, underordna varor och tjänster till kunders vardagsprocesser 
och bli medskapare av värde genom interaktion med kunden. För att företaget 
ska kunna göra detta krävs marknadsundersökningar som går djupt in i kundens 
värld, för att få en grundlig förståelse för människors vardag gällande aktuell 
vara eller tjänst. Det är även viktigt att företaget ser det som betydelsefullt att 
vara medskapare av värde i kundens värdeskapande genom att utveckla 
kundkontakter som erbjuder interaktionsmöjligheter och att utveckla varor eller 
tjänster till stödjande processer. Därefter kan företaget lägga upp sina strategier 
och utveckla sin marknadsföring. (Grönroos, 2007)  

3.2.3 Det interaktiva och lärande företaget 
Normann och Ramirez (1994) värdestjärnemodell bygger på att det inte går att 
dra tydliga gränser mellan produkter och tjänster, beroende på att alla 
produkter för med sig kringtjänster som är väsentliga för deras värde. Termen 
erbjudande passar bättre istället för produkt eller tjänst. Den bygger även på att 
kunderbjudanden kan vara ”buntade” vilket innebär att komponenterna inte kan 
separeras eller så kan kunderbjudanden vara ”utbuntade” vilket innebär att 
kunden kan välja ut vissa komponenter. Vidare bygger den på att framgångsrika 
erbjudanden oftast är ”möjliggörare”, dessa förstärker användarens förmåga att 
utföra en uppgift. Och den bygger på att i relationen mellan kund och leverantör 
hjälper leverantören kunden att skapa värde. Kunden kan därmed inte ses som 
en passiv konsument av erbjudanden, utan som en deltagare i den 
värdeskapande processen. Till sist bygger den på att relationen mellan 
leverantör och kund inte kan ses som en envägs transaktion. Det ska ses som ett 
ömsesidigt samspel. (Normann & Ramirez, 1994) 
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Enligt Wikström, Lundkvist och Beckérus (1998) i boken ”Det interaktiva 
företaget” är förmågan att kommunicera med omvärlden och framför allt med 
kunderna det som avgör om företaget är konkurrenskraftigt. Ett företag ska 
interagera med kunden för att göra dem till medproducent. Ett företag ska ha en 
strategisk och medveten jakt på kundens kompetens, kunden kan besitta mycket 
kunskap om hur erbjudandet kan utvecklas. Kunden kan ses som ett subjekt 
enligt Wikström et al., (1998), vilket innebär att kunden är någon som ett företag 
medvetet ska samspela med för att få feedback och möjliggöra utveckling för 
framtiden. Författarna skriver att oavsett teknik så finns kundens kunskap och 
kompetens där och att företagen ska se tekniken som något som underlättar och 
förstärker strategin. Ett företag ska ha som målsättning att vara en kontinuerligt 
lärande organisation. När kunderna har använts som medskapare har 
värdeskapandet ökat för alla parter.  
 
Antaganden som författarna gör i denna modell är att det interaktiva företaget 
har sin källa i nya förutsättningar och drivkrafter. Dessa nya förutsättningar och 
drivkrafter är kunskapssamhället vilket innebär att företag ska utgå ifrån att 
kunskap och tidseffektivitet är viktiga konkurrensfaktorer. Sociala drivkrafter 
som hög utbildningsnivå och mer kritiskt tänkande samt nya värderingar skapar 
förutsättningar för nya affärer enligt författarna. För företagen krävs det en aktiv 
medverkan i kunskapsutvecklingen som sker i samarbetet kund-leverantör. Ny 
teknologi möjliggör även för interaktiva affärsstrategier. Anledningen till att IT 
ger stora möjligheter är enligt författarna förmågan att lagra och förmedla 
information samt att informationen inte är bunden till ett visst medium.  
 
Wikström et al., (1998) väljer att betrakta företag som ett kunskapssystem. 
Enligt Wikström et al., (1998) ska företag se marknadsföring som ett sätt att 
skapa, vidmakthålla och utveckla relationerna till kunder och andra aktörer. 
Detta för att målen för alla parter ska uppnås och långsiktiga relationer ska 
uppstå.  
 
Värdeskapandet är något som författarna vill se som ett samarbete mellan kund 
och företag där kund involveras tidigt i processen och att de arbetar i ett öppet 
interaktivt system där producenten möjliggör för kunden att själv skapa värde. 
Detta sätt att organisera värdeskapande kallas för värdestjärnan. Jämfört med 
värdekedjan där värde skapas i en logisk uppbyggd kedja av aktiviteter. I 
värdestjärnan ser man det som att de fyra processerna, idéskapande, 
produktion, marknadsföring och försäljning sker samtidigt. Enligt författarna går 
det inte att hålla funktionerna åtskilda i öppet interaktivt system, eftersom 
kunskap tillförs från många aktörer samtidigt och kunskap även återförs till 
företaget.  
 
Wikström et al., (1998) menar att om företaget accepterar att kunskap utgör en 
av företagets viktigaste resurser, kan de konstatera att om de ökar sin 
kunskapsbas kan de även öka sitt värdeskapande. För att öka sin kunskapsbas 
kan företaget integrera kunskap från olika avdelningar i företaget med hjälp av 
dynamiska processer och projektarbeten. Kunskapsbasen kan även utökas 
genom kunskap utifrån, genom kunskap från kund. Bearbetning av kunskap är 
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även en viktig del i att förbättra kunskapsbasen detta kan ske genom att 
reflektera och få förståelse.   
 
Interna gränsöverskridanden: Författarna vill inte se företagets värdeskapande 
aktiviteter som en sekventiell process utan mer som integrerade med varandra, 
företaget kan ses som organiserat i tvärfunktionella team. Det här sättet att 
arbeta bidrar till bättre kvalitet och lägre kostnader. Se figur 2 nedan.   
 

Externa gränsöverskridningar: Det allra effektivaste enligt Wikström et al., 
(1998) att utöka kunskapsbasen med är extern input som kan ses i figur 3 där 
värdeskapande processer kommer in från exempelvis kund. Det genom att 
involvera kunderna i den värdeskapande processen eller att den värdeskapande 
processen sker tillsammans med kunden. I modellen läggs kundens 
värdeskapande process till och gränserna mellan system och omvärld blir oklar, 
se figur 3 nedan. Företag-kund-relationen blir även en interaktiv process där 
både företag och kund bidrar med kunskap till den värdeskapande processen. 
När företaget arbetar interaktivt skapas enligt Wikström et al., (1998) 
möjligheten att öka värdeskapandet genom att roller kan omfördelas, exempelvis 
ska den som kan utföra en uppgift bäst och billigast utföra den, detta kan vara 
såväl kunden som företaget.  

 
 

Figur 3: Kunden som partner i den värdeskapande processen. (Anpassad från Wikström, 1996, s. 
46)  

   

Figur 2: Företagets värdeskapande aktiviteter som ömsesidiga och samtidiga processer. (Anpassad 
från Wikström, 1996, s. 44) 
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Enligt Wikström et al., (1998) kan ett företag öka värdeskapandet ytterligare 
genom att involvera partners och leverantörer och utöka kunskapsbasen. På 
detta sätt omformas Porters värdekedja till en värdestjärna, där 
kunskapsprocesserna är samtidiga och ömsesidiga. Nackdelar med att arbeta på 
detta sätt är enligt Wikström et al., (1998) att ledningen av den värdeskapande 
konstellationen kan bli ett problem samt att företagets kan ha svårt att se vad 
den ska ha för roll och ta kontrollen.  
I den fullständiga figuren 4 nedan visas de underliggande principerna till ökat 
värdeskapande, vilka går ut på att öka kunskapsbasen genom 
gränsöverskridanden som sker genom samarbete och interaktion.  
 

 
 

Figur 4: Principerna för den nya affärslogiken i dess helhet, kunskapsflödena integreras i den 
värdeskapande processen. (Anpassad från Wikström, 1996, s. 49) 

Fördelar med detta enligt Wikström et al., (1998) är att det uppstår ny kunskap 
genom interaktionerna mellan aktörerna. Det bidrar även till ökad förståelse och 
lärande och att helt nya sätt att lösa problem på skapas. Hela konceptet går ut på 
ökat värdeskapande genom kunskapsfokusering och integration med kunden.  
Enligt författarna skapar denna logik fördelar på lång och kort sikt. Vilket gör 
den processinriktad detta innebär att den skapar förbättringar och innovationer 
kontinuerligt. Lärprocessen pågår ständigt eftersom företag och kund lär sig nya 
saker. (Wikström et al., 1998) 
 

3.2.4 Relationsmarknadsföring (RM)  
Gummesson (2004) definierar relationsmarknadsföring som: 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum” 
 
Inom RM är det viktigt att tänka långsiktigt genom att till exempel förstärka 
relationer och samarbeta. RM erbjuder möjligheter till längre kundrelationer och 
därmed lägre kostnader. Det som är viktigt att tänka på inom RM och CRM är att 
det är bra om det genomsyrar hela företagskulturen för att det ska få effekt. 
(Gummesson, 2004) 
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Enligt Gummesson (2004) ska företag se det som att värdeskapande är det 
önskvärda resultatet av ekonomisk aktivitet och konsumtion, detta är en 
dimension i dagens samhälle som kallas för värdesamhället. En annan dimension 
i samhället är nätverkssamhället som beskriver strukturen hos företag och 
organisationer och samhället, där företag och marknader är nätverk av 
relationer i vilka alla interagerar. Dessa tankegångar är grunden till RM och CRM. 
(Gummesson, 2004)  
 
Gummesson (2004) menar att det är viktigt för företagen att även tänka på att 
det kan uppstå ett gap mellan tanke och genomförande, tanken kan vara bra men 
genomförandet desto svårare. Ett gap kan orsakas av oförmåga att handla eller 
vara uthållig men även av svårigheten att fånga det väsentliga. Exempelvis kan 
det saknas data eller att förmågan att använda data på rätt sätt saknas. Dessa 
svårigheter menar Gummesson (2004) orsakas av fem variabler, kunder, 
konkurrenter, teknikförändringar, det samhällsekonomiska läget samt politiska 
åtgärder. Enligt författaren har företag bäst förutsättningar för att lyckas om de 
erbjuder varor och tjänster som tillfredsställer behov, skapar värde för kunderna 
och har hög kundupplevd kvalitet.  
  
De viktigaste värderingarna i RM är enligt Gummesson (2004): 

1. Betoningen av att marknadsföring och försäljning inte är enskilda 

avdelningar utan är en funktion som genomsyrar hela företaget, alla 

påverkar kundrelationerna.  

2. Långsiktigt samarbete och win-win är viktigt. Företaget ska se 

leverantörer, kunder och andra som medparter. De ska även försöka ökat 

värdet för alla i relationerna och nätverket. Resurser ska läggas på vård 

av existerande kunder.  

3. Ett företag ska komma ihåg att alla parter i en relation är aktiva och att 

initiativ inte bara kan komma från leverantören, de ska även se kunden 

som aktiv.  

4. RM kräver värderingar som bygger på bra relationer och service. Till 

dessa värderingar hör win-win, ansvar och att alla kunder är olika. 

Kunden är en källa till intäkt och ska sättas i centrum, leverantörens 

uppgift är att skapa värde för kunderna.  

Enligt Gummesson (2004) handlar allt i grunden om sunt förnuft, gott omdöme 
och intuition. Det är lätt för företag att gå bort sig i komplexiteten i marknader 
och organisationer, företagen blir stora och medarbetarna har svårt att få en 
överblick. Det är då viktigt för företaget att förstå det grundläggande i 
verksamheten när en marknad är komplex, osäker, tvetydig och instabil. I kaoset 
finns möjligheter för de företag som kan utnyttja och tolka situationen. I grunden 
är alltså marknadsföringens problem att sälja något och få betalt för det, det är 
bara behoven som ändras och nya orienteringshjälpmedel som återspeglar 
dagens samhälle som behövs. RM hjälper företagen att se relationer, nätverk och 
interaktioner. (Gummesson, 2004)  
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Viktiga egenskaper i affärsrelationer är enligt författaren, samarbete, 
engagemang, om relationen är viktig måste företaget engagera sig. Vidare är 
egenskaper som förtroende och makt även viktiga. Exempelvis ger varumärken 
makt och internet ger konsumenterna makt. Långsiktighet är en grundpelare i 
RM där parterna i de långsiktiga relationerna måste anpassa sig till varandra, 
anpassning blir då ytterligare en viktig egenskap. Attraktion har även visat sig 
vara en viktig egenskap i kombination med rationella ekonomiska motiv för att 
nå framgång. Närhet och distans är ytterligare egenskaper som är viktiga att 
tänka på, där exempelvis fysisk närhet kan underlätta den mentala och 
emotionella kontakten, även fast företaget har en fysisk närhet kan det uppstå 
distans på grund kulturella skillnader men närhet skapar oftast trygghet. 
Formellt eller informellt är egenskaper som det måste vara en bra balans mellan. 
Egenskapen att ett företag kan hålla en bra nivå på standardisering och samtidigt 
kunna ha en levande relation med kund är även viktig. Innehållet i 
affärsrelationen är en egenskap som exempelvis kan vara allt från ekonomiskt 
utbyte till kunskap och information. Till sist finns det alltid personliga och 
sociala egenskaper som måste räknas in i en affärsrelation. (Gummesson, 2004) 

3.2.5 Customer Relationship Management (CRM)  
En förklaring på vad CRM är att CRM riktar sig mot byggande av en infrastruktur 
som kan användas för att utveckla långsiktiga kund-leverantör relationer. Ett 
resultat av detta blir att murarna rivs mellan kund och företag. Med andra ord 
kunders och leverantörers aktiviteter blir integrerade. När kunder och företag 
kommer närmare varandra behöver båda lära sig att reagera och förutse den 
andres handlingar mer direkt. Båda behöver träna på mer öppenhet och ge insikt 
i varandras intressen. Organisationer behöver anpassa sin kultur och måste lära 
sig att hur de ska driva mer kundorienterade operationer. Ett sätt att göra detta 
på enligt Peelen (2005) är att CRM betraktas som en affärsstrategi från början. 
(Peelen, 2005) 
 
Om CRM ses som en affärsstrategi påverkar detta hela organisationen och 
strategin måste ge direktiv till varje avdelning och de anställda på alla nivåer 
måste förbättra kundorienteringen. Enligt Peelen (2005) måste då processer bli 
väl definierade och utföras felfritt och effektivt eftersom kunden vet vad som 
sker i företaget. Ny teknik och IT har en stor roll men det är viktigt att förstå att 
det är strategin som ska vara grunden tekniken ger bara möjligheter. Målet med 
CRM som en affärsstrategi är att få ökad kundnärhet. Detta förutsätter att när 
utveckling ska ske utav relationer behöver båda parter lära känna varandra, 
hjälpa, lita på och göra ett löfte till varandra på lång sikt.  
 
Enligt Peelen (2005) finns det fyra hörnstenar för CRM, dessa är; (1) kunskap om 
kund, (2) relationsstrategi, (3) kommunikation och (4) det individuella 
värdeerbjudandet. Kunskap om kunden är viktigt för att kunna utveckla 
långsiktiga relationer och för att leverera kundanpassning. Exempelvis kunskap 
om hur kunden föredrar att kommunicera och vad kunden har köpt. Här kan 
tekniken vara till stor hjälp. För att utveckla en långvarig kund-leverantör 
relation måste informationen om kunden användas med andra ord måste en 
strategi som är inriktad på relationer utvecklas, en relationsstrategi. I jämförelse 
får företag som koncentrerar sig på stimulering av försäljningen en mer 
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kortsiktighet och ett begränsat intresse av kunden. I strategin ingår även att 
kommunikationen mellan kund och leverantör fungerar, detta kan verka vara 
enkelt men är i verkligheten svårt. Många företag har ingen erfarenhet av en 
fortlöpande dialog med kunden. Det är fördelaktigt om företaget utvecklar 
kommunikationskanaler där det är möjligt att kommunicera varsomhelst och 
närsomhelst. När företaget har tagit steget att lära känna sina kunder och 
utvecklat en relation med dem måste de erbjuda ett individuellt erbjudande. 
Erbjudandet blir anpassat efter kunden tillsammans med kunden, företaget får 
då utveckla ett effektivt sätt för att producera anpassade produkter genom att 
exempelvis den anpassade produkten är sammansatt från standard moduler. 
Företaget kan också anpassa servicen och priset och ha olika möjligheter för 
kunden. Ett vanligt misstag är dock att företag gör det för komplext. 
Utvecklingen av dessa fyra hörnstenar måste ske steg för steg och balanserat och 
det är fördelaktig om de fyra hörnstenarna utvecklas i samma takt. (Peelen, 
2005) 

3.2.6 Principer för innovationer  
Christensen och Raynor (2003) ger förslag på olika principer som nya och 
lyckade innovatörer följer, en del av detta saknar de etablerade dagstidningarna 
och kvällstidningarna och kan kanske lära sig utav de nya innovatörerna. Den 
första principen (1) innebär att de investerar lite och lär sig mycket. En princip 
som kräver att de planerar för att lära sig. En annan princip (2) är att de 
misslyckas snabbt och misslyckas billigt. Denna princip kräver att testning sker 
snabbt, billigt och på sätt som verkligen informerar om giltigheten av 
underliggande antaganden. En tredje princip (3) är att vara tålmodig med tillväxt 
men inte tålmodig med vinster. Med andra ord ska de inte acceptera att 
affärsmodellen inte är lönsam, utan stoppa snabbt och helst starta litet. Många 
dagstidningar har framför allt haft problem med det sista att accepterat att 
projekt inte har varit lönsamt från början. De har även varit långsamma med att 
avsluta satsningar som har givit dåliga resultat, många har även misslyckats 
långsamt till en stor kostnad.  
 
Enligt Christensen och Raynor (2003) behöver dagstidningar och kvällstidningar 
när de är i minskningsfasen fokusera på kärnverksamheten och behöver ett sätt 
att översätta en innovativ metodik till en genomförbar ledningsstrategi. 
Christensen och Raynor (2003) har utvecklat ett strategiskt ramverk designat för 
att hjälpa dagstidningar att fokusera på både kärnverksamheten och innovativa 
möjligheter. Den första delen av det strategiska ramverket fokuserar på kärnan, 
tidningen och dess digitala motsvarighet. Följande omständigheter är viktiga att 
tänka på enligt Christensen och Raynor (2003): 
 
När nya innovatörer urholkar den fundamentala affärsmodellen, är den högt 
lönsamma kärnverksamheten en oslagbar pengagenerator för innovation och ny 
uppfinning.  
 
I många städer är dagstidningen den enda verkliga massmedian. För många 
annonsörer är dagstidningen det mest effektiva sättet att nå mycket folk.  
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För många läsare har den lokala dagstidningen en halvstatlig roll, läsare 
förväntar sig och litar på dagstidningen att samla ihop och rapportera 
information från primärkällor.  
Ytterligare så kommer offentliga och privata aktieägare begära en strategi för 
kärnverksamheten.    
 
Resterande delen av det strategiska ramverket fokuserar på innovation. Den 
tillhandhåller en brännpunkt för att skapa och lansera investeringar som tjänar 
både icke läsare och företag som inte är annonsörer än i kärnprodukter. Den 
betonar även behovet av att utveckla struktur, kapacitet och kultur som 
möjliggör för innovation. Att tjäna icke läsare kommer att kräva att 
dagstidningen bygger publik genom att arbeta med ”jobb” som går utanför 
kärnfunktionen med att rapportera nyheter. På samma sätt att tjäna företag som 
inte är annonsörer än kräver att dagstidningen skapar nya plattformar och 
affärsmodeller. Med detta menat att de måste tänka annorlunda gällande 
säljkanaler, leveransplattformer och kostnads- och prismodeller.  
 
Till sist inkluderar ramverket beaktande av nyckelfaktorerna, kultur och 
förmåga, som kan driva innovation inom kärnverksamheten och bortom den. 
Kulturförändring kommer vara en kritisk faktor för dagstidningar som vill bli 
innovatörer. Dagstidningar kommer att behöva mer än en innovations avdelning, 
de kommer att behöva omfördela resurser, ändra affärsprocesser från grunden, 
omorganisera säljkanaler och anta nya värden och ett nytt sätt att prata om 
möjligheter. (Christensen och Raynor, 2003)  

3.3 Affärsmodell 
Nedan presenteras Osterwalder och Pigneurs affärsmodells begrepp för att 
förtydliga vad en affärsmodell är. Zott och Amits aktivitetssystem används för att 
lyfta fram intressanta faktorer som kan användas vid utvecklandet av ett 
värdeerbjudande.  

3.3.1 Osterwalder & Pigneur - Affärsmodellcanvas 
Osterwalder och Pigneur (2010) definierar en affärsmodell som ”En affärsmodell 
beskriver logiken för hur en organisation skapar, levererar och fångar värde”. 
Affärsmodellen består av 9 stycken byggblock som visas i figuren på nästa sida.  
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Figur 5: Business model canvas. (Osterwalder & Pigneur, 2010, s 18-19) 

Figur 5 beskriver hur de olika blocken i affärsmodellen hänger ihop och påverkar 
varandra.  
 
Kundsegment 
Ett kundsegment definieras som de olika grupper eller organisationer som 
företaget vill nå. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) så är kunderna hjärtat 
inom varje affärsmodell då företaget inte kan överleva utan lönsamma kunder. 
Kunder delas in i olika segment om behoven kräver och berättigar ett specifikt 
erbjudande; de nås genom olika distributionskanaler; de kräver olika typer av 
kundrelationer; de har olika lönsamhetspotential; de är villiga att betala för olika 
aspekter av värdeerbjudandet. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
 
Värdeerbjudande 
Värdeerbjudandet beskriver kombinationen av produkter och tjänster som 
skapar värde för ett specifikt kundsegment. Värdeerbjudandet är anledningen att 
kunder väljer företaget över ett annat. Osterwalder och Pigneur (2010) menar 
att värdet som skapas kan vara kvantitativt eller kvalitativt. Ett kvantitativt 
värde kan vara priset eller hastigheten för tjänsten medan ett kvalitativt värde 
kan vara designen eller upplevelsen. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
 
Ett värdeerbjudande kan tillfredsställa ett behov som kunden inte visste att den 
hade på grund av att det inte funnits ett liknande erbjudande tidigare. Det 
relateras ofta till teknologiska lösningar, författarna tar mobiltelefon som ett 
exempel som en hel industri har skapats runtikring. Värde kan även skapas 
genom att öka och utveckla prestandan i en produkt eller tjänst där många 
industrier lever på att kontinuerligt utveckla produkter med bättre prestanda för 
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att locka kunderna att uppdatera, datorkomponenter och mobiltelefoner är 
exempel där bättre grafik eller en bättre kamera skapar värde för kunden. 
Osterwalder och Pigneur (2010) menar att möjligheten till anpassning för 
individuella kunder eller segment skapar värde. De menar att ett koncept om 
masskundanpassning och medskapande har ökat i betydelse på senare år där 
anpassade produkter och tjänster kan åstadkommas och fortfarande erhålla 
skalfördelar. De menar även att värde kan skapas genom att hjälpa kunden att 
”göra sitt jobb”, flygmotorer är ett exempel författarna lyfter fram där kunderna 
köper flygtimmar och inte bara en motor. Tillverkaren tillhandahåller produkter 
och service och får betalt för varje timma produkten fungerar (Osterwalder & 
Pigneur, 2010). Designen i värdeerbjudandet är en viktig faktor men som 
författarna menar kan vara svår att mäta.  
 
Ett värde kan skapas genom ett varumärke eller status där kunden visar att de 
tillhör en viss grupp genom de kläder som de bär eller visar att de har pengar 
genom en dyr klocka eller sportbil. Priset på värdeerbjudandet är ett vanligt sätt 
att skapa värde för kunden, genom att erbjuda något liknande till lägre pris än en 
konkurrent kan skapa värde bland priskänsliga segment. Osterwalder och 
Pigneur (2010) menar samtidigt att ett lågpriserbjudande får viktiga 
konsekvenser för affärsmodellen utformande. Flygbolag har exempelvis 
utformat hela affärsmodellen speciellt för att ha möjlighet att erbjuda billiga 
flygresor (Osterwalder & Pigneur, 2010). Gratiserbjudanden ökar även inom 
olika branscher som till exempel gratistidningar. En annan dimension av ett 
värdeerbjudande är att det kan minska kostnader och risker för kunden vilket är 
ett viktigt sätt att skapa värde. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) så kan ett 
värde skapas genom att tillhandahålla en produkt eller tjänst till ett segment som 
tidigare inte haft möjlighet eller tillgång till den. De menar att detta kan göras 
genom utveckling av affärsmodellen, teknisk utveckling eller både och. Det finns 
även ett värde i att underlätta för användaren, det kan göras genom att göra 
tjänsten eller varan mer lättanvänd.  
 
Distributionskanaler 
Distributionskanaler beskriver hur ett företag kommunicerar med och levererar 
värdeerbjudandet till kundsegmenten. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010)  
fyller kanalerna flera funktioner som att höja vetskapen bland kunder om 
företagets produkter och tjänster; hjälper kunder utvärdera företagets 
värdeerbjudande; möjliggör för kunder att köpa specifika produkter eller 
tjänster; levererar värdeerbjudandet till kunderna; tillhandahåller service efter 
ett köp till kunderna (Osterwalder & Pigneur, 2010). Det finns olika typer av 
kanaler, direkta och indirekta. En direktkanal kan bestå av en säljstyrka eller 
internetförsäljning. En indirekt kanal kan vara egna affärer, partnerförsäljning 
eller grossist. Osterwalder och Pigneur (2010) menar att kanalerna har 5 
distinkta faser där varje kanal kan täcka in några eller alla faser. (1. 
Medvetenhet, hur kan företaget höja medvetenheten om deras produkter och 
tjänster. (2. Utvärdering, hur kan företaget hjälpa kunderna att utvärdera 
värdeerbjudandet. (3. Inköp, hur kan kunder köpa specifika produkter och 
tjänster. (4. Leverans, hur levereras värdeerbjudandet till kunderna. (5. 
Eftermarknad, hur erbjuder företaget support till kunder efter ett köp.  
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Kundrelationer 
Kundrelationer beskriver typerna av relationer som företaget har med specifika 
kundsegment. Företaget bör klargöra vilken typ av relation som eftersträvas 
med varje kundsegment. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) kan 
kundrelationerna vara drivna av att värva nya kunder, behålla kunder och öka 
försäljningen. Personlig assistans innebär att relationen är baserad på mänsklig 
interaktion och kunden kan kommunicera med en representant från företaget 
och få hjälp både under köpet och även support efter. Detta kan ske vid 
säljtillfället, genom telefonsupport eller via e-post. För att göra relationen 
djupare går det även att utse en specifik representant för varje kund som 
hanterar kundens ärenden, detta är den intimaste typen av relation som ofta 
byggs upp under lång tid. Självservice innebär att företaget inte har någon direkt 
relation till kunden utan erbjuder möjligheten för kunden att hjälpa sig själv. Det 
går även att automatisera självservicen för att individanpassa den exempelvis på 
internet. Forum och samhällen kan användas till att koppla samman kunder som 
kan dela erfarenheter och hjälpa att lösa varandras problem. Det underlättar 
även för företaget att förstå sina kunder. Medskapande går utöver det 
traditionella förhållandet mellan en kund och företag genom att skapa ett värde 
tillsammans med kunden. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
 
Intäktsströmmar 
Intäktsströmmar representerar pengarna som företaget genererar från varje 
kundsegment. Osterwalder och Pigneur (2010) menar att det finns två olika 
typer av intäktsströmmar. Intäkt från en transaktion från engångskunder och 
återkommande intäkter från pågående betalningar för leverans av ett 
värdeerbjudande eller support till eftermarknaden. Intäkter kan genereras 
genom olika typer av betalning för varan eller tjänsten. Det vanligaste sättet att 
generera en intäkt är att sälja en vara och en tjänst kan debiteras efter 
användande. Annonsering är en intäktskälla som är vanlig och avgörande för 
företag inom mediabranschen. Andra exempel på intäktskällor är licensiering, 
abonnemang och leasing. Varje källa till intäkt kan prissättas på olika sätt och på 
så sätt variera i effektivitet. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
 
Nyckelresurser 
Nyckelresurser beskriver de viktigaste tillgångarna företaget äger. Det är dessa 
resurser som gör det möjligt för företaget att skapa värdeerbjudandet, nå ut till 
marknaden, behålla relationer med kundsegment, och skapa intäkter 
(Osterwalder & Pigneur, 2010). Osterwalder och Pigneur (2010) kategoriserar 
nyckelresurser som fysiska, intellektuella, mänskliga eller finansiella. Beroende 
på affärsmodellen och företaget så kan nyckelresurserna variera.  
 
Nyckelaktiviteter 
Nyckelaktiviteter beskriver the viktigaste aktiviteterna ett företag måste göra för 
att vara framgångsrika. Likt en nyckelresurs så krävs aktiviteterna för att skapa 
och leverera värdeerbjudandet, nå marknaden, behålla relationer och skapa 
intäkter. Även aktiviteterna varierar beroende på affärsmodell och verksamhet. 
Osterwalder och Pigneur (2010) kategoriserar aktiviteter som produktion, 
problemlösning, och plattform/nätverk. Produktion syftar till att designa, skapa 
och distribuera en produkt i tillräcklig mängd och/eller med hög kvalitet. 
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Problemlösning syftar till att hitta nya lösningar till individuella kunders 
problem. En plattform eller ett nätverk syftar till de nätverk eller plattformar 
som viktiga för affärsmodellen och företaget. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
 
Nyckelpartnerskap 
Nyckelpartnerskap beskriver nätverket av leverantörer och partners. En allians 
kan skapas för att gynna företaget affärsmodell, minska risker eller skaffa 
resurser. Osterwalder och Pigneur (2010) skiljer mellan fyra olika partnerskap, 
strategisk allians mellan icke-konkurrenter, strategisk allians mellan 
konkurrenter, joint venture för att utveckla nya verksamheter och förhållande 
mellan kund och leverantör för att säkerställa leveranser. Orsaker till att forma 
ett partnerskap kan vara att optimera fördelningen av resurser och aktiviteter, 
minska risker eller få tillgång till speciella resurser och aktiviteter. (Osterwalder 
& Pigneur, 2010)  
 
Kostnadsstruktur 
Kostnadsstrukturen beskriver de viktigaste kostnaderna ett företag har genom 
att använda en affärsmodell. Genom definierade nyckelfaktorer, aktiviteter och 
partnerskap så kan kostnaderna lättare beräknas (Osterwalder & Pigneur, 
2010). Osterwalder och Pigneur (2010) menar att kostnadsstrukturen antingen 
är kostnads- eller värdedriven. En kostnadsdriven affärsmodell fokuserar på att 
minska kostnader genom att skapa ett kostnadseffektivt värdeerbjudande, 
automation och outsourcing. En värdedriven affärsmodell fokuserar på att skapa 
ett premium värdeerbjudande och en hög grad av personlig service. Enligt 
Osterwalder och Pigneur (2010) så kan kostnadsstrukturen karakteriseras som 
fasta kostnader, rörliga kostnader och ekonomiska skalfördelar. 

3.3.2 Zott & Amit - Aktivitetssystem 
Zott och Amit (2010) definierar en affärsmodell som ett aktivitetssystem av 
beroendeförhållanden mellan aktiviteter inom ett företag. Dessa aktiviteter kan 
även sträcka sig utanför företagets gränser. Aktivitetssystemet gör det möjligt 
för företaget att skapa värde och fånga en del av det skapade värdet (Zott & Amit, 
2010). Ett aktivitetssystem som består av två delar, designelement och 
designteman. 
 
Designelementen består av tre delar innehåll, struktur och styrning. Innehållet 
syftar till urvalet av aktiviteter som utförs av företaget. Strukturen beskriver hur 
dessa aktiviteter är kopplade till varandra och ska beskriva betydelsen av 
aktiviteten. Aktivitetens betydelse kan klassificeras som kärnaktivitet, stödjande 
aktivitet och yttre aktiviteter. Styrningen syftar till vem som utför aktiviteten. 
(Zott & Amit, 2010) 
 
Designteman karaktäriserar aktivitetssystemet genom en dominant och 
drivande faktor för de värdeskapande aktiviteterna. Zott och Amit (2010) 
definierar fyra olika teman för systemet.  
 

 Novelty, översatt nyhet, Ett system baserat på novelty är designat att 
adoptera nya aktiviteter, upptäcka nya sätt att länka aktiviteter samman 
eller nya sätt att utföra aktiviteterna.  
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 Inlåsning, genom att bygga in aktiviteter i systemet som knyter 

leverantörer och kunder till företaget så stärks inlåsningen. Inlåsning kan 
vara en byteskostnad som skapas gentemot kunder eller 
samarbetspartners.  

 
 Kompletterande aktiviteter innebär att sammanslagningen av två eller 

flera aktiviteter skapar ett större värde tillsammans än enskilt.  
 

 Ett system designat för effektivitet syftar till att öka effektiviteten i 
företaget genom att fokusera på hur aktiviteter utförs för att minska 
transaktionskostnader.  

 
Zott och Amit (2010) menar att aktivitetssystemets design beskriver hur ett 
företag gör affärer och fångar kärnan i en affärsmodell. Författarna menar att ett 
aktivitetssystem är fördelaktigt för företagsledare då systemet hjälper att 
fokusera på aktiviteter. Samtidigt medförs ett systematiskt- och helhetstänkande 
vid skapandet av affärsmodellen istället för att fokusera på specifika val (Zott & 
Amit, 2010).   
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar data samlat från det empiriska arbetet om fallföretagets syn 
på verksamheten, läsarnas syn på dagstidningar samt behov från läsarna. 

4.1 Fallföretagets syn på den egna verksamheten 
Här presenteras en sammanställning av intervjuer som genomförts inom 
fallföretaget och besvarat hur individer inom fallföretaget ser på värde och vilket 
värde tidningen skapar för sina läsare. Personal som har intervjuats är; 
affärsutvecklingschefen, chefredaktörerna Västerbottens-Kuriren och 
Folkbladet, layoutchef Folkbladet, HR chefen, radio, marknadsdirektören och 
företagsmarknadschefen.  Dessa kommer att benämnas som personal på 
fallföretaget.  

4.1.1 Värde och det viktigaste med tidningen 
I intervjuer med personal från fallföretaget Västerbottens-Kuriren AB kom det 
fram intressanta tankar och diskussioner. Ett intressant synsätt på värde som de 
tycker att tidningen kan skapa var att de kan göra saker och ting bättre genom 
att uppmärksamma allmänheten om orättvisor och att de kan göra skillnad. 
Fallföretaget tyckte även att det är förmågan att skapa kundvärde som styr vilka 
affärer som görs. Personalen tyckte att tidningen ska vara och är en trovärdig 
aktör som gör ett bra selektivt urval av nyheter åt läsaren, att läsaren kan lita på 
deras produkt eller tjänst var viktigt. Det finns mycket information för läsaren 
att tillgå men den informationen kanske inte alltid är trovärdig, i tidningen finns 
det alltid en avsändare och en ansvarig som måste stå för vad de skriver. 
Tidningen är även enligt lag skyldig att skydda sina källor, vilket de tyckte var 
viktigt och att de har kunskap av att skriva. Därför trodde många i personalen att 
trovärdighet var en stor faktor till att läsare väljer att läsa deras tidningar. 
Personalen tyckte även att tidningen har en demokratisk aspekt och ett politiskt 
värde, där de som oberoende part kan granska och bilda opinion, det ansågs att 
ett samhälle måste ha en stark nyhetsaktör för att må bra och utvecklas, det 
måste finnas någon trovärdig aktör som tar hand om personers åsikter. 
Tidningen ska vara till för allmänbildning och hjälpa folk att läsa sådant som de 
inte hade läst annars. 
 
Personalen trodde även att vanan och tradition spelade in när läsare valde att 
prenumerera på tidningen, det trodde även att läsare läste för att hålla sig 
uppdaterade och informerade om vad som händer i sin omvärld och att det även 
var en självbildsfråga samt en emotionell drivkraft som gjorde att personer läser 
tidningen där fördjupning i läsandet också är viktigt. Att tidningen fungerade 
som underhållning för läsaren var det även många som höll med om. Enligt 
ledningsgruppen har tidningen inte bara ett värde för läsare utan även ett 
kommersiellt värde där det gäller att vara flexibel även mot företagskunder, 
räckvidd är något som är viktigt för marknadsavdelningen och de skulle gärna 
vilja utveckla annonsmarknaden.  

4.1.2 Vad tidningen ska erbjuda och tänka på  
Personalen tyckte att de genom tidningen ska ge folk möjlighet att ha koll på 
läget, roa, informera och överraska. De tyckte även det är viktigt att tidningen 
ska vara enkel och lättillgänglig för läsaren. Viktiga saker att tänka på för dem 
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enligt personalen var bland annat att de skulle förstå sitt eget värde först, att 
tidningen ska skapa en nyanserad bild av världen, de måste ha ett genomtänkt 
innehåll där journalistiken har hög nivå, att det ska göra ett bra urval åt läsaren 
och att de ska finnas där läsaren vill ha dem oavsett bärare eller plattform. Fler 
saker att tänka på enligt personalen var att satsa på kärnan i verksamheten dels 
för att nå yngre men även att nischa sig för att nå yngre. Ytterligare saker 
tidningen vill fokusera på är att hitta digitala tjänster som läsaren är beredd att 
betala för genom förädling av tjänsten, helt enkelt ha en så bra tjänst som möjligt 
för att skapa värde. De vill förstå vad som är värde för yngre och de tror att de 
måste inta en ny attityd när det gäller informationsmakten. De tycker även att de 
ska försöka göra sin röst hörd genom de digitala tjänsterna, en sak som dock är 
viktigt för tidningen att tänka på enligt personalen är att gratisalternativen inte 
får vara för kompletta så att det kannibaliserar för mycket, däremot får de inte 
göra tidningen för otillgänglig då räckvidden är viktig. Alla publiceringskanaler 
ska vara självständiga och ha bra innehåll som passar just dem. 

4.1.3 Förslag på lösningar för att möta problemen  
Lösningar som personalen har är att försöka göra tidningen nödvändig och locka 
läsare till fördjupning, ha mer livebevakning på webben, göra tidningen större på 
helgerna och mindre under vardagarna, öka ”coolhetsfaktorn” för att locka yngre 
och göra tidningen mer interaktiv. Fler lösningar på problemet som personalen 
har är att öka samarbetet mellan journalisterna och säljare så att de kan 
tillgodogöra sig mer kunskap från marknad till redaktionen. De vill också lösa 
det genom att ha fortsatt bra journalistik som de kan tjäna pengar på och sedan 
ta reda på vad som krävs för att kunna ta betalt genom att ha smarta lösningar 
för att nå läsare och framför allt yngre. De tycker de ska ta reda på mer om 
läsaren samt kartlägga läsaren och använda denna kunskap för att utveckla 
bättre journalistik. För att framför allt nå unga vuxna har ledningsgruppen några 
idéer som att till exempel bli mer internationella genom att följa stora 
”snackisar” som ofta är populära bland yngre, nå yngre läsare genom sociala 
medier och de tänker att de får söka rätt på läsaren genom den kanalen de vill 
ha. Mycket handlar också enligt personalen om en mental omställning för 
företaget för att tidningen ska anpassa sig till marknaden. Personalen vill kunna 
skapa nya marknadsområden efter den kunddata som de besitter och organisera 
sig för att lära mer.  

4.1.4 Läsarbidrag 
När det gäller användargenererat material tycker personalen att de ska integrera 
läsaren mer och att det är viktigt att visa läsaren att de är med och bygger, de vill 
bjuda in läsaren mer och använda dem i ett tidigt skede. Bidragen från läsare 
som var mest populära hos personalen var bilder, filmer, iakttagelser, granska 
handlingar, expertis och nyhetstips. Ofta vet läsaren var saker händer och 
tidningen kan ta hjälp av dem, denna hjälp av läsarna blir bäst genom att visa 
öppenhet mot dem enligt personalen.  

4.1.5 Kundlojalitet  
Kundlojalitet kan fås genom att ha en öppen dialog. Personalen tror också att 
kundlojalitet kan fås genom att individualisera mer efter segment, här kan även 
läsaren hjälpa till genom att tala om vad de är intresserade av, det är viktigt för 
tidningen att förstå beteendemönster hos läsarna så att tidningen till exempel 



 

 29 

kan göra en nyhet attraktiv för just ett segment. Personalen tror även att de kan 
skapa kundlojalitet genom att erbjuda flexibilitet för läsaren där olika 
prenumerationsformer är en lösning. Just nu arbetar de med plattformen TULO 
där det finns läsvärdeskort med kundvärdesprogram. Ledningsgruppen tycker 
det är en viktig aspekt att läsaren finns på ett och samma ställe oavsett vilken 
prenumeration de har och tillsammans med ett CRM-tänk hoppas de uppnå 
kundlojalitet. Fler sätt att få lojala kunder är att skapa tjänster som är så 
intressanta så läsaren inte tycker sig klara sig utan dem. 

4.1.6 Möjligheter och problem med den tekniska utvecklingen  
Möjligheter personalen ser med den tekniska utvecklingen är bland annat att de 
kan nå ut till fler, det ger flexibilitet för läsaren, produkt- och affärsutveckling 
och att den ger bra exponering av varumärket för företagskunder. Framför allt 
tycker de att de ska dra nytta av utvecklingen och tycka den är rolig.  
 
Ett problem är att många läsare inte vet om att materialet på webben inte är 
samma som i papperstidningen, för Folkbladet så går ungefär 23 procent av det 
som finns i tidningen ut på nätet och Västerbottens-Kuriren har nolltolerans att 
publicera dubbelt i papper och webb. Det är mer snabba nyheter på webben och 
djupare analyser i papperstidningen. Läsaren tror att de får allt på webben och 
ser inte varför de skulle betala. Detta vill de lösa genom att lära läsaren vad som 
erbjuds i vilken kanal samt skilja på strategier på olika produkter/tjänster, 
särskilt med tanke på att de olika produkterna inte får skapa kannibalism, dock 
är det viktigt att tänka på att inte vara för rädd för kannibalism då detta kan vara 
hämmande. Branschen har varit dålig på att förmedla att papper och webb 
skiljer sig mycket åt. Annonseringen på internet ses som ytterligare ett problem 
då annonsvärdet är högre i papper än på webben, idag är det svårt att utnyttja 
annonseringen på webben helt. Tidningarna ställs inför högre krav affärsmässigt 
med fler konkurrenter enligt personalen och branschen måste börja tänka mer 
på affären för att tjäna pengar. Det största problemet som tidningen har bland 
unga vuxna är att de inte har någon vana eller tradition av att köpa tidningen.  

4.1.7 Vad de skulle ändra på om de fick 
Förslag som dök upp vid frågan om de fick ändra på något oavsett vad var; att en 
kulturell förändring inom företaget skulle ske där personalen var mer 
multimedial, att de skulle bli mer moderna och lyfta fram yngre mer, att de 
digitala tjänsterna skulle bli mer interaktiva och att de kunde ge en Ipad till alla 
prenumeranter. Ytterligare önskemål från marknadsavdelningen var att de 
kunde få fram en affärsmodell som förenklar försäljningen digitalt.   

4.2 Läsarnas syn på dagstidningar (sekundärdata)  
Här presenteras en sammanställning från tidigare genomförda studier på 
beteende i mediekonsumtion.  

4.2.1 Förändring av dagstidningsläsning bland yngre  
Wadbring och Hedman (2011) konstaterar att en allt mindre andel läser 
morgontidningen på papper, och syftet med deras rapport ”Ökad polarisering i 
morgontidningsläsningen” är att analysera den nedgång som kunnat ses i 
upplagor och som även setts ifråga om läsning. De konstaterar även att vi går 
mot en tydligare polarisering gällande morgontidningsläsningen 
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(dagstidningsläsningen). En polarisering mellan flitiga läsare (mer än 5 dagar i 
veckan) och icke läsare (mindre än 1 dag i veckan). En nedgång i läsning av 
morgontidningar (dagstidningar) och att andelen icke-läsare har ökat tyder på 
enligt Wadbring och Hedman (2011) att folk slutat läsa morgontidningen i 
pappersformat. Allra mest har läsningen minskat bland unga. Yngre är vana vid 
ett helt annat medieutbud än äldre enligt Wadbring och Hedman (2011) och 
detta påverkar konsumtionen av medier. I åldrarna 16 till 29 år har den 
regelbundna läsningen minskat de senaste 10 åren med 36 procentenheter och 
på motsvarande nivå har icke-läsarna ökat av papperstidningen. Nedgången ser 
olika ut beroende på utbildningsnivå, och det finns enligt Wadbring och Hedman 
(2011) samband mellan ålder och utbildning. I gruppen med medellång 
utbildning minskar läsningen mest, detta kan förklaras med att denna grupp 
utgörs av flest unga. Nedgången är dock enligt Wadbring och Hedman (2011) 
lika stor oberoende av var människor bor.  
 
Internets betydelse och annorlunda nyhetskonsumtion  
Det finns medier som konkurrerar med morgontidningen som exempelvis 
morgon-TV, radio eller lokala nyheter. Wadbring och Hedman (2011) menar att 
detta inte behöver betyda att konsumenten väljer bort ett medium utan kan välja 
till ett medium. Vid en jämförelse av regelbundna läsare och icke-läsare visas det 
tydligt att nyhetskonsumtion i olika medier hänger samman. Det är bland dem 
som redan tittar mindre på nyheter på tv, på morgon-TV eller lyssnar mindre på 
nyheterna på radio som läsningen av den betalda morgontidningen minskar 
mest. Alltså ökar polariseringen enligt Wadbring och Hedman (2011) även 
mellan så kallade flitiga nyhetskonsumenter mer generellt sett och de som tar 
del av nyheter mer sällan oavsett kanal eller teknisk plattform. Detta samband 
gäller dock inte den allmänna internetanvändningen. Flitiga internetanvändare 
läser en betald morgontidning mindre än de som sällan använder internet. Ett av 
de viktigaste skälen till att fundera på att avsluta sin prenumeration är att just 
också att tidningen kan läsas på internet. Wadbring och Hedman (2011) 
konstaterar att äldre är generellt sett mer nyhetsintresserade än yngre. Ett 
tydligt resultat är att bland yngre finns inget betydande samband mellan något 
annat nyhetsmedie och läsning av betald morgontidning. Inte heller allmän 
internetanvändning korrelerar med någon nyhetsform. Tolkningen som 
Wadbring och Hedman (2011) gör av detta är att internetanvändning i allmänhet 
egentligen inte har någonting med nyhetskonsumtion att göra, det är andra 
faktorer som spelar roll. Något som enar generationerna är att allmän 
nätanvändning inte korrelerar med någon annan nyhetskonsumtion alls. 
Slutsatsen Wadbring och Hedman (2011) drar av detta är att äldre är 
storkonsumenter av nyheter på ett helt annat sätt än yngre och att läsning av 
morgontidningen hänger samman med annan nyhetskonsumtion. Hur mycket 
eller lite man använder nätet spelar ingen roll för läsning av morgontidningar. 
(Wadbring & Hedman, 2011) 
 
Läsningen av morgontidningen på nätet ger ett tillskott på 8 respektive 10 
procentenheter enligt Wadbring och Hedman (2011) till läsningen av betald 
morgontidning på papper. Tillskottet handlar alltså om personer som inte alls 
läser en betald morgontidning på papper. Det betyder att var sjunde 
morgontidningsläsare aldrig läser i papperstidningen, utan väljer att enbart läsa 
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nätupplagan.  Tillskottet av läsning av morgontidningen på nätet kompenserar 
delvis nedgången i läsning av morgontidningen på papper, eftersom 
minskningen över tid är större än tillskottet i läsning av morgontidningarna på 
nätet.  Om tillskottet av olika medier läggs till och om andra nyhetsmedier läggs 
till, är nyhetskonsumtionen band unga inte så oroande låg, men mixen helt 
annorlunda enligt Wadbring och Hedman (2011). De unga står inte utanför 
nyhetsflödet men de har en annorlunda mediekonsumtion där till exempel 
Aftonbladet läses mycket av unga.  
 
Förändrad syn på medier  
Den förändrade tidningskonsumtionen tycks handla om två saker enligt 
Wadbring och Hedman (2011): en generationsförändring och en förändrad 
mediekontext. Unga som vuxit upp i ett mer differentierat mediesystem 
använder också medierna på ett mer differentierat sätt. I viss mån kompenseras 
den låga morgontidningsläsningen på papper av att unga läser morgontidningen 
på nätet.  
 
Läsningen ser helt annorlunda ut på papper och nät. Det ena ersätter inte det 
andra. Betydelsen av dagspressen ser ut att minska enligt Wadbring och Hedman 
(2011). Enligt Wadbring och Hedman (2011) finns det dock tre faktorer som 
talar för att papperstidningen kommer finnas kvar ett bra tag till; rutiner, 
geografi och symbolvärdet. Positivt för lokala dagstidningar är att trots nätets 
betydelse i dagens mediesamhälle så är konkurrensen om lokala nyheter liten. 
De delar som är geografiskt nära är intressant för relativt många, och det är 
fortfarande till mestadels lokala morgontidningar som ger oss de lokala 
nyheterna. Fler mediehus har valt att minska materialet på nätet vilket gör att 
nätet inte kan ersätta papperstidningen innehållsmässigt. Men enligt Wadbring 
och Hedman (2011) för de som bara är lite intresserade av nyheter så kan 
nätupplagan fungera utmärkt som informationskälla. Att man bör ta del av 
nyheter som en slags medborgerlig plikt är en uppfattning som minskat över tid 
men fortfarande ska inte en morgontidnings symbolvärde underskattas enligt 
Wadbring och Hedman (2011).  
 
Sammanfattningsvis konstaterar Wadbring och Hedman (2011) att vi är på väg 
mot ett samhälle med en helt annorlunda mix i nyhetskonsumtionen där den 
betalda morgontidningen (dagstidningen) får minskad betydelse. Den stora 
utmaningen är enligt Wadbring och Hedman (2011) att göra en tidning 
intressant nog att betala för oavsett plattform.  

4.2.2 Värdet av lokala nyheter  
I rapporten ” Nyheter i våra hjärtan” konstaterar Wadbring och Bergström 
(2011) att det är viktigt med lokala nyheter i samhället. Syftet med studien är att 
studera människors attityder till nyheter och nyhetsmedier och 
nyhetsinhämtning.  
 
De flesta människor i Sverige instämmer i att om de har möjlighet tittar de på 
nyheter i tv varje kväll. Och nästan hälften instämmer också i att varje människa 
är skyldig att hålla sig informerad om vad som händer i samhället. Det tycks 
finnas en utbredd uppfattning om att man bör ta del av nyheter som en slags 



 

 32 

medborgerlig plikt enligt Wadbring och Bergström (2011). Många tycker att 
innehållet har blivit mer kommersiellt i dagspressen och att detta är negativt. Att 
internet inte kan ersätta dagspress, radio och tv vad gäller nyhetsrapportering är 
det även många som håller med om även yngre. Det finns alltså inget som tyder 
på en snabb utveckling enligt Wadbring och Bergström (2011) på att internet tar 
över papperstidningens roll i människors nyhetsvardag.  
 
En tredjedel av befolkningen i Sverige instämmer i påståendet att de via sociala 
medier blivit uppmärksammade på viktiga händelser. Det tyder på att de är 
viktiga opinionsbildare enligt Wadbring och Bergström (2011). Vissa händelser 
har haft sin upprinnelse i sociala medier, för att sedan plockas upp i de 
traditionella medierna. Det viktigaste är enligt Wadbring och Bergström (2011) 
antagligen att man via något blivit just uppmärksammad på att något har hänt. 
Därefter är det viktigt att folk kan gå vidare och söka mer information i 
nyhetsmedier enligt Wadbring och Bergström (2011).  
 
En stor andel har ingen uppfattning om läsarkommentarer, detta beroende på att 
många inte tar del av den och därmed inte kan ha någon uppfattning. 
Läsarmedverkan och läsarkommentarer är något som tidningarna själva sett 
som viktigt i sitt utvecklingsarbete, medan både journalister och läsare är mer 
osäkra enligt Wadbring och Bergström (2011). 
 
Sammantaget konstaterar Wadbring och Bergström (2011) att människor tycker 
att nyheter är viktiga. De konstaterar även att åldern är den viktigaste 
förklaringsfaktorn vad gäller nyhetsbeteende. Gällande attityder så är även 
åldern betydelsefull i de flesta fall. I två påståenden är det som störst skillnad; att 
man tittar på tv-nyheter varje kväll om det är möjligt samt att internet aldrig kan 
ersätta traditionella medier vad gäller nyhetsrapportering. Yngre instämmer i 
betydligt lägre grad. Wadbring och Bergström (2011) konstaterar att det är en 
generationsfråga mer än en åldersfråga. Ett annat samband som är starkt 
relaterat till generation är plikt, att man har en skyldighet att hålla sig 
informerad om vad som händer i samhället, som äldre instämmer mer i än yngre. 
Där unga och äldre samtycker är att innehållet i dagspressen är mer 
kommersiellt idag och att de inte blir stressade av det ständiga nyhetsflödet. 
(Wadbring & Bergström, 2011)    
 
Slutsatser som Wadbring och Bergström (2011) drar är att nyhetsmedier har en 
stark ställning i samhället, men att det tar tid för nya nyhetsmedier att etablera 
sig. Unga människor särskilt under 30 är i betydligt högre grad positiva till nätet 
i allmänhet och mindre negativa till exempelvis kommentarer på nyhetssajter. 
Internet som ersättare för dagspress, radio och tv blir allt mer tänkbart, men 
tidningarna måste komma ihåg att internet är dagspress, radio och tv i allt högre 
grad (Wadbring & Bergström, 2011) 
 

4.3 Behov hos läsaren (primärdata) 
Här presenteras data samlad för studien i form av intervjuer om läsares och unga 
vuxnas behov och beteende.  
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4.3.1 Intervju med Ingela Wadbring, medieforskare 
Intervjun genomfördes via Skype och behandlade 6 stycken frågeställningar som 
i förväg skickats via mail. För att se intervjuguiden se bilaga 2. 
 
Förändrat beteende hos unga vuxna 
Sett till läsningen på papper så började en stor förändring ske från år 2000 och 
framåt, och det är framför allt unga som förändrar sitt beteende. Hon menar att 
det är en generationsfråga och inte en åldersfråga då unga alltid har läst i mindre 
utsträckning än äldre, det är inget nytt. Men gapet ökar radikalt och det finns 
inget som tyder på att förändringen kommer stanna upp eller ändras tillbaka och 
hon menar att det kommer att bli mycket svårare att ge ut en dagstidning i 
papper och att få unga att läsa den. Papperstidningsaffären är fortfarande 
lönsam men lönsamhetskraven har ökat ganska kraftigt och det kommer att bli 
sämre då utvecklingen är extremt entydig. Nätet och mobilen täcker upp för 
mycket men det är en annan typ av läsning jämfört med läsning av en 
papperstidning. Genomförda undersökningar på humanistlaboratoriet i Lund 
visar att människor läser på olika sätt på papper och på nätet, på nätet scannar 
man av och djup läser bara efter eget intresse. Det leder till att man missar 
mycket information vid läsning på nätet, och i mobila applikationer läser man 
ännu mindre då det även är mindre material som publiceras där och hon menar 
att läsningen i applikationerna liknar läsningen på nätet. Frågan är vad det kan 
medföra för konsekvenser. Samtidigt menar hon att man får nyheter från helt 
andra håll där dagstidningarna inte har samma betydelse idag som tidigare.  
 
Vid förtroendeundersökningar där befolkningen får besvara frågor om olika 
yrkesgrupper och deras förtroende till dem klarar sig media i allmänhet ganska 
bra medan journalister är bland de sämre rankade, hon tror samtidigt att när 
folk svarar på en sådan fråga tänker de på kvällstidningar så det gäller att ta 
svaren med en nypa salt. Samtidigt så litar de inte särskilt mycket på journalister 
och tror att de vinklar materialet som de behandlar.  
 
Behov 
Unga vuxna har inte samma rutinbeteende som äldre har när det gäller läsning 
av dagstidning på morgonen och hon tror även att den lokala förankringen 
börjar tappa vikt hos yngre. Hon har genomfört en studie om hur mycket pengar 
folk lägger på medier idag jämfört med för 30 år sedan. Det är uppenbart att det 
finns många mer saker att lägga pengar på idag när det gäller medier och det är 
det digitala som kostar. När de väl har betalat för en internetanslutning har folk 
uppfattningen om att det som finns på internet ska i ganska stor utsträckning 
vara gratis. Hon menar att det man är beredd att betala för är att slippa annonser 
eller för att vara först med någonting nytt. Hon menar även att själva läsningen 
av nyheter inte har minskat så mycket, som även undersökningar visar, utan det 
är mängden alternativ som har ökat och vanan och rutinerna som har ändrats. 
Nu individualiserar unga sitt nyhetsflöde och blir inte överraskade alls i någon 
större utsträckning något mer. En risk är att de missar saker som räknas som 
allmänbildande, samtidigt menar hon att om man ska vara kritisk så kan man 
undra hur mycket man fick det tidigare. Hon tar Dagens Nyheter som ett 
exempel, hur mycket hinner man läsa i den under 30 minuter på morgonen, inte 
jättemycket. Läsningen av en dagstidning har tidigare gått ihop med annan 
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konsumtion som dagens eko i radio och kvällsnyheterna på TV. Hon menar att 
om unga bara väljer efter sitt intresse så finns det risk att det blir ganska nördigt. 
Hon tror även att det kommer bildas större klyftor i samhället när det gäller 
nyheter och medias betydelse, för en stor del kommer det vara viktigt och man 
vill vara delaktiga och ha koll på vad som händer för att inte känna sig dum och 
ovetande. Samtidigt finns det en ökande grupp som inte tycker att det är 
intressant och bryr sig inte. Hon undrar om det är något nytt, det är svårt att se i 
mätningarna eftersom det är så långsamma förändringar och den sker mellan 
både sociala grupper och åldersgrupper. Normen av att se nyhetsläsning som en 
plikt finns i stor utsträckning kvar även hos unga vuxna även om de inte läser 
nyheter, det gör att den håller på att bli försvagad. 
 
Det lokala materialet fyller ett behov eftersom det inte finns någon annan som 
tillhandahåller detta. Hon menar att även unga är intresserad av att veta vem 
som gifter sig och vilken fotbollsmatch som spelas. Det gäller inte bara det 
redaktionella utan även det kommersiella materialet med annonser som inte 
heller finns någon annanstans än de produkter och tjänster som tidningshusen 
producerar. Hon menar att det inte fungerar på samma sätt i Stockholm som i 
övriga landet då den lokala anknytningen inte finns, det som är intressant i 
Botkyrka är inte intressant för någon på Östermalm. Hon tror att det finns ett 
utbud för det djupare materialet där det inte bara är det snabba nyhetsflödet 
utan något som består av djupare analyser som tilltalar en viss grupp, dock inte 
alla. Hon tror dock inte att tidningarna kommer innehålla den typen av material i 
framtiden utan att man måste vända sig till särskilda medier för att få det 
innehållet. Det grundläggande behovet att hålla sig uppdaterad och kunna delta i 
samtal, de förändras inte. Hon tror att tidningarna har varit rädda för att 
individualisera för mycket för användaren då det kan innebära att de tappar 
publik till deras övriga delar. Ett exempel är att de inte vågat ge ut en 
prenumeration av papperstidningen som helgupplagan eftersom många kanske 
skulle sluta med tidningen på vardagen vilket skulle leda till att distributionen 
blir för dyr.   
 
Sociala medier 
Sociala medier hjälper unga men även allmänheten att göra dem 
uppmärksamma om något som hänt, för att sedan läsa mer om det vänder sig 
folk till de traditionella medierna. Det är klart eftersom det inte finns så många 
andra att vända sig till då mediehusen även finns på nätet. Hon menar att läser 
man om något lokalt på Twitter i Västerbotten så är det till Västerbottens-
Kuriren som man vänder sig till för att man känner till det, kanske inte för att 
man tycker de är bra utan just för att man känner till det. Hon tror att det är 
något som dagstidningarna kommer ha nytta av under en lång tid framöver 
eftersom det inte finns några konkurrenter lokalt. Hon tror att sociala medier 
kommer ha en stor betydelse även i framtiden på att göra folk uppmärksammade 
på nyheter. Det hon ser som intressant är hur det utnyttjas i framtiden då fler 
och fler tidningar börjar ”låsa in” material på nätet som bara är tillgängligt för 
betalande prenumeranter och bara en liten del lämnas gratis. Det innebär att om 
de ska dela med sig av nyheter via sociala medier så kan de inte längre länka till 
nyheten då personerna som klickar inte längre kan komma in och läsa om de inte 
är prenumeranter. Detta kan leda till att dagstidningarna biter sig själva i 
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svansen och hon menar att de stänger ute potentiella läsare för att de vill ha 
betalt av sina prenumeranter. Samtidigt måste de skapa lönsamhet för de 
digitala medierna så hon tycker det blir intressant hur tidningar agerar då de 
måste få till en affärsmodell där de kan ta betalt för sitt innehåll. Hon menar att 
de hyste så stora förhoppningar till mobiltelefonen men det går inte att ta betalt 
på samma sätt där, det går att ta betalt sju kronor för en applikation en gång, inte 
en hel prenumeration. Även om de ”låser in” materialet är det nog även via 
sociala medier det kommer spridas eftersom inga andra är så snabba.   
 
Användargenererat material  
Gällande läsarkommentarer säger hon att det bara är runt 5 procent som deltar 
och skriver, det är fler som läser. Det finns även mycket annat som dagstidningar 
kan göra och det kommer nog bli nödvändigt framöver eftersom hon tror att 
antalet journalister inte kommer att öka. De kommer få en annan roll och hon 
tror att läsarna kommer vara tvungna att stå för en större del av materialet. 
Samtidigt kommer journalisterna fortsätta att vara viktiga eftersom de kan göra 
nyhetsvärderingen och de etiska övervägandena som vanligt folk inte kan göra. 
Ett exempel är olyckor och människor som tar bilder av olyckor, de etiska 
övervägandena bör finnas även där så att det inte görs övertramp. Samtidigt 
måste någon göra avvägandet vad som ska och inte ska publiceras. 
Journalisternas roller kommer förändras och det är en långsam process och hon 
tror att deltagandet kommer att öka. Hon menar att tidigare innan journalistiken 
professionaliserades var det vanliga människor som skrev och redaktören som 
tog hand om materialet som kom in, så det kan bli en form av återgång. Hon 
menar även att det finns situationer där resultatet blir bättre av att ta hjälp av 
läsaren som exempelvis i undersökningar där de kan komma med tips, kunskap 
och idéer vilket är bättre än att en journalist ska själv arbeta med det.  

4.4 Behov hos läsaren (sekundärdata) 
Här presenteras material insamlat från tidigare genomförda studier av både 
kvalitativ och kvantitativ art i form av arkivdata samt vetenskapliga artiklar. 

4.4.1 Motivation till läsning  
Enligt Flavian och Gurrea (2007) är det framför allt fem behov som tillfredsställs 
och motiverar till att läsa en dagstidning. (1) Dessa är kännedom om aktuella 
nyheter och att ha något att tala om med vänner och familj, (2) att hitta specifik 
information om ett ämne såsom sportresultat och aktiekurser, (3) viljan att följa 
nyheter och hålla sig uppdaterad, (4) behov av underhållning och till sist är (5) 
vanan att läsa dagstidningen en motivation till läsning. Det som behövs tas reda 
på i dagstidningsbranschen är vilka behov tillfredsställer den nya generationen 
genom att läsa en dagstidning eller vad unga vuxna ser för värde i att läsa en 
dagstidning. 
 
De konstaterar även att för de läsare som är motiverade av att läsa tidningen för 
att få kännedom om aktuella nyheter spelar det ingen roll i vilken form tidningen 
distribueras, deras syfte kan bli tillfredsställt genom båda kanalerna. I dessa fall 
vill inte läsaren ha konstant uppdaterad data utan läser vid ett specifikt tillfälle.  
De läsare som är motiverade av att hitta specifik information använder sig helst 
utav den digitala kanalen. Detta på grund av att det digitala erbjuder mer 
möjligheter i jämförelse till den traditionella tidningen som mer uppdaterad 
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information, det är lättare att söka efter information och det är lättare att 
jämföra information.  
 
Läsare som är motiverad av viljan att hålla sig uppdaterad och följa de allra 
senaste nyheterna väljer även de digitala kanalerna. Detta på grund av 
omedelbarheten och uppdateringar som är viktiga funktioner med internet. Det 
vanligaste är att läsare väljer att använda digitala tidningar när det är något stort 
som har hänt och de vill hålla sig uppdaterad på det senaste, men även mer 
dagliga saker som sportresultat och väder.  
 
De två sista motiven till att läsa en dagstidning, behovet av underhållning och 
vanan har traditionellt sätt varit sammankopplat med en papperstidning, men 
detta stämmer inte helt in på dagens situation och utveckling. I de flesta fallen 
verkar det vara så att läsare tillfredsställer behoven både digitalt och i 
pappersform, då de oftast har tillgång till båda i hemmet.  

4.4.2 Unga vuxnas mediekonsumtion(dagstidningar och internet)  
I projektet ”unga vuxna” våren 2007 har ORVESTO Konsument 2006:3, SIFO 
Research International sammanställt information runtomkring framför allt unga 
vuxnas mediekonsumtion i Sverige vilka de definierar som personer mellan 18 
och 39 år. (ORVESTO Konsument 2006:3, SIFO Research International) 
 
Undersökningen visar att under en genomsnittlig dag ägnar unga vuxna 12 
minuter på morgontidningen (dagstidningen), 60 minuter på internet och 32 
minuter går åt till gratisutdelad morgontidning. De visar även att 70 % av alla 
svenskar läser en morgontidning (dagstidning) en genomsnittlig dag.  
 
Mediekonsumtion och behov 
Undersökningen visar att det finns tre olika typer av mediekonsumtion som 
fyller olika behov; Konsumtion av morgontidning, Sveriges television och 
Sveriges radio uppfyller framför allt behovet av att informera sig och analys. 
Kvällstidningar, tidskrifter och reklam-TV tillfredsställer framför allt behoven 
personligt och underhållning. Gratis morgontidningar, internet och reklamradio 
tillfredsställer behoven gratis och tillgängligt. 
 
Internet och morgontidnings användning  
Undersökningen visar även att 79 % av de unga vuxna använder internet i stort 
sett dagligen. Undersökningen har även undersökt gårdagsanvändare för att se 
hur en vanlig mediedag ser ut. Utifrån detta kan man se att 57 % av de unga 
vuxna använde en morgontidning och 77 % använde internet.  
 
Från gårdagsanvändare kan det även ses att unga vuxna använder internet 47 % 
mer än genomsnittssvensken. Unga vuxna läser morgontidningen 44 % mindre 
än genomsnittssvensken. Studien visar att en ung vuxen gårdagsanvändare 
lägger 21 minuter på en morgontidning och 79 minuter på internet.  
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Värdering av morgontidningen och internet  
Studien innehåller svar på frågor som ”När du söker information, hur värderar DU 
följande informationskanaler? ” svar från respondenter som tyckte att något 
medie var ganska eller mycket viktigt redovisas i studien.   
 
53 % av de unga vuxna värderar morgontidningen som ganska eller mycket 
viktig och 50 % värderar internet som ganska eller mycket viktig. Jämfört med 
genomsnittssvensken tycker 34 % mer av de unga vuxna att internet är ganska 
eller mycket viktigt och 4 % mindre av de unga vuxna att morgontidningen är 
ganska eller mycket viktig. Värderingen av morgontidningen bland unga vuxna 
har sjunkit från ca 75 % 2002 till ca 60 % 2007.  
 
Lästa ämnesområden i en morgontidning  
Fördelningen mellan lästa ämnesområden i morgontidningen bland unga vuxna 
är enligt följande: 82 % brukar läsa lokala nyheter, 70 % inrikesnyheter, 56 % 
utrikesnyheter, 36 % familjenytt, 41 % sport, 57 % kultur och nöje, 27 % 
ledarsida och debatt, 20 % börs och ekonominyheter samt 59 % TV-och 
radioprogram. Jämfört med genomsnittssvensken är det 3 % mer av de unga 
vuxna som brukar läsa kultur och nöje.  
 
När unga vuxna använder morgontidningen och internet 
Ett mediedygn för en ung vuxen ser ut enligt följande: Mellan klockan 6 och 7 på 
dagen är det flest som använder en morgontidning. Efter klockan 7 till 10 på 
dagen är morgontidningen mest frekvent använt jämfört med resterande tider 
på dygnet. Internet används mest från klockan 17 till 24, då är internet också 
överlägset de andra medierna. Detta på vardagen. Under helgen ser 
användningen ungefär likadan ut för internet medan morgontidningen har sin 
topp runt klockan 8 och används mer jämt under morgonen fram till klockan 10 
jämfört med vardagen då användandet stadigt minskar från klockan 6.  
 
Ur studien fås även fram hur stor andel av den totala mediekonsumtionen som 
ett givet media står för vid en given tidpunkt på dagen (share of media) för unga 
vuxna: Morgontidningen tar cirka 50 % i andel fram till klockan 7 hos unga 
vuxna sedan minskar detta stadigt under dagen. Internet har störst andel mitt 
under dagen. Detta på veckodagar. Morgontidningen har betydligt större andel 
längre tid på dagen för unga vuxna på helgerna och internet har mindre andel 
under hela dagen.  
 
Lästa ämnesområden  
Vidare redovisas internetkonsumtion för unga vuxna: (vad de gör på nätet, vilka 
ämnesområden på tidningssajter som unga vuxna prioriteter, de unga vuxnas 
bloggande osv): 69 % läser tidningar, 64 % fakta/inspiration och resor/resmål, 
54 % beställer biljetter (nöjen/resor), 71 % använder banktjänster, 73 % 
information om telefonnummer, 67 % information om adresser samt 58 % 
information om underhållning.  
 
På tidningssajterna är de framför allt de lokala-, inrikes-, och utrikesnyheterna 
som brukar läsas av de unga vuxna. Därefter på 45 % kommer nöje och kultur 
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sedan på 36 % sport. Undersökningen visar även att 36 % av de unga vuxna läser 
någon blogg och 11 % skriver egen.  
 
Ungas attityd mot användarbidrag  
Ur studien ”Läsarna journalisternas nya kollegor” av Bergström (2008) fås fram 
att 50 % av unga i åldern 15 till 29 år tycker att det är mycket eller ganska viktigt 
med användargenererat innehåll i dagstidningen. Oavsett politisk engagerad 
eller inte eller om de läser ofta eller inte. Ungefär 10 % av alla läser andras 
kommentarer någon gång i veckan och det är inte så många som deltar aktivt 
med läsarkommentarer. Studien visar även att de mellan 15 till 29 år är mest 
aktiva i allt och mer än 50 % har läst andras kommentarer till artiklar. Cirka 45 
% har svarat på en webbfråga och cirka 30 % har betygsatt/recenserat nöjen, 
arrangemang etc. och det är inte mer än cirka 15 % som kommenterar 
nyhetsartiklar.  
 
Betalningsvilja för en morgontidning  
Enligt Mackhé och Anshelm (2011) lägger hushållen i Sverige i genomsnitt 1500 
kronor per år på prenumeration av en morgontidning.  Det finns stora skillnader 
i Sverige i utgifter angående dagstidningen. Äldre hushåll har betydligt högre 
utgifter för dagstidning än yngre hushåll, de äldsta lägger ned nästan fem gånger 
så mycket pengar som de yngre. Vidare har storstadshushållen betydligt lägre 
utgifter än i övriga landet, vilket speglar dagspressens hushållstäckning i olika 
delar av Sverige. De hushåll som består av yngre vuxna och bor i storstäder har 
lägst utgifter för dagstidningen. Detta är även enligt Mackhé och Anshelm (2011) 
en av de grupper som läser dagstidningen i minst utsträckning. (Orvesto 
konsument, 1990-2011, TNS Sifo Media) 
 
Hushåll med högre inkomster och högre utbildning har enligt Mackhé och 
Anshelm (2011) högre utgifter för dagstidningen än andra hushåll. De 
framkommer ett intressant mönster gällande hushållets storlek. 
Tvåpersonshushåll har högst utgifter och skillnaden mellan enpersons- och 
flerpersonshushåll är relativt liten. Enligt Mackhé och Anshelm (2011) tyder 
detta på att det är medelålders och äldre par med ”utflugna” barn som har högst 
utgifter för dagstidningar. Är de välutbildade med högre inkomster blir detta 
ännu tydligare. Läsningen av dagstidningen är i dessa grupper en starkt 
etablerad vana.  (Orvesto Konsument, 1990- 2011, TNS Sifo Media) 
 

För digitalt nedladdad dagspress rör det sig än så länge om små utgifter vilket 

gör det svårt att bryta ned i olika grupper. Totalt är utgiften per person 9 kronor 

per år för nedladdning av dagstidning och för detta står endast en liten grupp för 

de största utgifterna. De som laddar ned tidningar bor främst i storstäderna och 

har högre hushållsinkomster och det är främst tvåpersonshushåll utan 

hemmavarande barn som laddar ned tidningen. (Orvesto Konsument, 1990- 

2011, TNS Sifo Media) 
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Nya tidningsformer – Konkurrenter eller komplement? 
Studier har visat att intresse för politik, kunskap och deltagande samspelar med 
konsumtionen av nyheter. Det finns en rädsla att de nya medierna ska ta över 
läsare från de traditionella medierna och enligt Bergström och Wadbring (2010) 
sammanfaller ökningen av läsning på nätet och gratistidningar med nedgången 
av traditionell press. De menar att konsumtionen av media beror på 
mediestrukturen, det vill säga utbudet, ett större utbud innebär fler 
valmöjligheter.  
 
Tidningsföretaget når i dagsläget ut till en stor del av befolkningen i ett 
geografiskt område med sin prenumererade morgontidning, webbtidning och 
gratistidningar. De flesta dagstidningar har i dagsläget en webbutgåva där 
utformningen skiljer sig åt. Enligt Bergström och Wadbring (2010) är det 
slående att ingen annan aktör har lyckats ta sig in på den svenska marknaden för 
webbnyheter, något som förekommer utomlands. Läsningen av dagstidningar på 
nätet har ökat och det tydligare bland den yngre generationen än den äldre. 
Enligt Bergström och Wadbring (2010)  har unga vuxna övergett de traditionella 
betalda tidningarna för gratisversioner både i papper och i digital form. De 
menar även att användning och tillgång inte är samma sak men menar samtidigt 
är det uppenbart att den förändrade mediestrukturen i form av det ökade 
utbudet har spelat en stor roll i den förändrade mediekonsumtionen. Bergström 
och Wadbring (2010) antar därför att det råder konkurrens mellan olika 
tidningsformer bland unga medan det är ett mer komplementärt förhållande för 
äldre.   
 

 
Figur 6: Adderad läsning till basen betald morgontidning: morgontidning online, daglig 
gratistidning, betalda kvällstidning på papper samt kvällstidning på nätet, 2000-2009 (procent) 
(Bergström & Wadbring, 2010, s. 386) 

Figur 6 ovan är sammanställd från årliga undersökningar genomförda av 
institutet för samhälle, opinion och medier. Från den totala nivån går det att 
utläsa att den sammanställda läsningen är enligt författarna nästan osannolikt 
stabil (Bergström & Wadbring, 2010). Studier av läsning baserad efter ålder 
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visar att unga fortfarande är relativt intresserade av tidningsnyheter och är även 
öppen för nya former av tidningar. Ytterligare menar författarna att mönstret 
mellan åldersgrupper är likartade men att betydelsen av nya medier är mycket 
större bland de yngre än de äldre. De påpekar även att läsning på webben ökar 
som skälet för att sluta med sin morgontidningsprenumeration. Flera 
undersökningar visar dock att nedgången av morgontidningarna började redan 
innan de nya medieformerna fick spridning.  
 
Författarna konstaterar att nivån av dagstidningsläsning är relativt stabil sett till 
befolkningen som helhet. Dock är det den yngsta åldersgruppen som minskar 
med cirka en procent per år, det även om alla former av tidningar räknas med 
(Bergström & Wadbring, 2010). Nya tidningsformer har i relativt stor 
utsträckning ersatt traditionella bland unga. Uppväxten är den viktigaste 
förklaringen till den förändrade mediekonsumtionen, de medielandskap som en 
individ växer upp med påverkar hur den konsumerar nyheter. Ytterligare en 
förklaring till den ökade användningen av nyheter på internet är utbyggnaden av 
bredband. Den tredje förklaringen som författarna lyfter fram är att människor 
har vant sig vid den nya mediestrukturen som har integrerats i vardagslivet. 
Utvecklingen går mot att tidningar som tidigare varit komplement till varandra 
börjar konkurrera, framför allt när det gäller den unga publiken. Enligt Sternvik 
(2009) är flera tidningsformer ungefär lika stora bland unga och de tycks vara 
helt otrogna mot tidningsformen. Enligt Bergström och Wadbring (2010) är det 
betydelse i flera avseenden, dels för tidningshus som bara har en fungerande 
betalningsmodell för tryckta tidningar. Även det olikartade innehållet bland 
tidningarna samt samhälleliga tyngd, betydelse och bredd vilket författarna tror 
kan leda till olika kunskapsbaser bland människor än vad det varit tidigare. Det 
alla tidningsformer har gemensamt är att det inte går att undvika de största 
nyheterna, de nyheter som gör att vi vet att världen ser ungefär likadan ut idag 
som igår (Bergström & Wadbring, 2010). 
 
Dagstidningars värde för olika generationer 
Under de senare åren har medier kommit att utgöra en större kostnad för 
hushållen, detta är särskilt tydligt för kommunikationstekniker som mobiltelefon 
och internet. Olika medier fyller olika funktioner och de används vid olika 
tidpunkter för olika saker och de har olika betydelser i människors liv. Wadbring 
och Bergström (2010) menar att ålder är en av de viktigaste faktorerna som 
förklarar innehav och användning av medier. Det beror inte bara på vilken fas i 
livet individen befinner sig i utan medievanorna präglas också av 
förutsättningarna man vuxit upp med, medieerfarenheterna beror på när man är 
född (Wadbring & Bergström, 2010). De hävdar även att om hela befolkningen 
får tillgång till nya medier och kanaler så används de på olika sätt där det som 
funnits under uppväxten blir naturliga i vardagen.  
 
Wadbring och Bergström (2010) menar att internet har gett upphov till ett 
nygammalt fenomen då man kan prenumerera på nyheter i digitalform med 
möjligheten att själv välja vilka nyheter som följs. På samma sätt som att 
prenumerera på en morgontidning så är det ett aktivt val att prenumerera på 
nyheter via internet, skillnaden är att det är mer skräddarsytt och ofta gratis. 
Nyheter som lockar de digitala prenumeranterna är ekonomi (33 %), allmänna 
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nyheter (32 %), nöje (27 %), politik (11 %) och sport (11 %) (Wadbring & 
Bergström, 2010). Liknande en tidningsprenumeration och läsning av nyheter på 
nätet så är det vissa som är mer benägna än andra att prenumerera på digitala 
nyheter. Enligt Wadbring och Bergström (2010) finns det tydliga 
generationsskillnader där yngre är något mer benägna än äldre att prenumerera 
på digitala nyheter. Mönstret bland prenumeranter liknar användarmönstret för 
generella nyheter. 
 
Även fast nyhetsdistributörer som dagstidningar finns på nätet så är det många 
som har problem med lönsamhet som en följd av att läsare är ovilliga att betala 
för nyheter på nätet och annonsintäkterna inte täcker kostnaderna. Nyheterna 
på nätet har varit gratis sedan starten i början av 1990-talet, försök att ta betalt 
för allmänna nyheter har gjorts utan att lyckas. Under 2009 och 2010 har 
utländska aktörer börjat ta betalt av användaren men det handlar om annat än 
nyheter, som många anser vara omöjligt. Att bedöma människors betalningsvilja 
är svårt då det är vanligt med en positiv attityd till att betala men att många 
faktorer påverkar konsumtionen. Vid frågan om de är villiga att betala för 
nyheter på nätet är det nästan 60 procent av den svenska befolkningen som 
säger sig direkt ovilliga att betala. En tiondel kan tänka sig att betala i viss 
utsträckning och ytterst få är villiga att betala i stor utsträckning (Wadbring & 
Bergström, 2010). 

 
Figur 7: Andel som är beredda att betala för nyheter på internet efter generationstillhörighet, 
2009 (procent) (Wadbring & Bergström, 2010, s. ) 

I figur 7 ovan går det att utläsa att 80-talisterna i störst utsträckning är beredda 
att i viss utsträckning betala för nyheter på internet. Wadbring och Bergström 
(2010) menar att det som avgör viljan att betala är vanan att läsa nyheter på 
internet och att de som läser ofta är villigare att betala än sporadiska läsare. 
Bland frekventa läsare (6-7 dagar i veckan) på webben kan en fjärdedel tänka sig 
betala medan bara 10 procent av sällananvändare är betalningsvilliga. För de 
som läser 5-7 dagar i veckan är det en tredjedel som är villiga att betala, även då 
mätningen ger en grov skattning så menar Wadbring och Bergström (2010) att 
tendensen är entydig. Enligt tidigare undersökningar så upplever människor en 
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osäkerhet med betalningar då man inte vet vad man betalar för, en inloggning, 
prenumeration eller för att läsa en viss tid eller antal artiklar. Dock är den 
allmänna inställningen att nyheter på nätet bör vara gratis och är det viktigaste 
kriteriet för vad som är viktigt ifråga om nyhetssajter (Wadbring & Bergström, 
2010). Studien visar att betalningsviljan till nyheter i tryck är högre än på nätet 
även fast betalningsviljan är högre än väntat i de yngre generationerna. Den 
generationen som växer upp och håller på att bli vuxen kännetecknas av låg 
betalningsvilja när det gäller medier och innehåll. I det perspektivet kan man tala 
om en uppväxande gratisgeneration (Wadbring & Bergström, 2010). 
 
Medieobundna nyhetsvanor 
Idag kan nyheter konsumeras på betydligt fler sätt än någonsin tidigare 
(Sternvik, 2009). Det är på grund av att nya nyhetskanaler har tillkommit 
samtidigt som traditionella kanaler publiceras i nya plattformar. Enligt Sternvik 
(2009) dominerar fortfarande de äldsta nyhetsförmedlarna även fast det finns 
möjlighet att ta del av nyheter i princip när och var som helst. Medieforskningen 
har enligt Sternvik (2009) visat att tiden som läggs på medieanvändning förblir 
oförändrad trots det ökade utbudet, den skiftar bara mellan olika medier. 
Anledningen till det är att tidsramarna fortfarande är detsamma och att folk inte 
kan hitta mer till att konsumera. Det har dock lett till en ökad fragmentering 
bland medierna, fler kanaler får mindre tid. Enligt Weibull (1995) så sker långt 
ifrån all nyhetskonsumtion i hemmet, Sternvik (2009) menar att möjligheten att 
ta del av nyheter i väntan på en buss genom en mobiltelefon eller gratistidning 
inte har varit möjlig tidigare, hon ser dock en möjlighet att de nya tillfällena till 
konsumtion ersätter de gamla. Genom att ha läst nyheterna på bussen så skippas 
kvällsnyheterna på tv. Sternvik (2009) poängterar att yngre tar del av nyheter i 
mindre grad än äldre, det är dock inget nytt. Dagens unga skiljer sig inte bara 
jämfört med äldre, utan även i jämförelse mot gårdagens unga (Sternvik, 2009). 
Hon menar att dagens unga präglas av medieexpansionen under uppväxten samt 
en livsstil med ökad geografisk rörlighet, förlängd ungdomstid och nya 
vardagsrutiner (Sternvik, 2009). Sternvik (2009) menar att som en följd av det 
så har unga andra strategier för att välja eller för att slippa välja och de växlar 
mellan flöde och egenval i sin mediekonsumtion. Gratis- och nättidningarna har 
inneburit ett brott i den sjunkande trenden av minskande användare bland unga 
och de har fångat upp många unga läsare.  
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Enligt figur 8 ovan är nyhetsläsningen via nättidningar näst störta nyhetskanalen 
för unga. Sternvik (2009) menar att de nya medierna har fått en helt annan 
betydelse i den totala mediekonsumtionen för unga jämfört med äldre. Det är 
inte längre tilläggsmedier som för äldre utan de är de enda nyhetsmedierna för 
många unga individer (Sternvik, 2009). Det har även lett till att den totalt sett 
minskande andel unga regelbundna nyhetskonsumenter har ökat de senaste 
åren. 2008 tog cirka 80 procent av unga regelbundet del av nyheter i någon form 
av kanal, vilket är en minskning med 10 procentenheter jämfört med nät 
mätningarna startades 1986. Andelen som tar del av nyheter från gratis- eller 
nättidningar som enda nyhetskanal har successivt ökat sedan början av 2000-
talet och från 2006 till 2009 fördubblades andelen unga som enbart är 
regelbundna gratis- och/eller nättidningsläsare (Sternvik, 2009).  
 
Det har dock redan internets genombrott konstaterats en förskjutning i 
människors medieanvändning som en följd av mediernas förändring av det egna 
nyhetsutbudet. Den yngre prioriterar ett lättare material medan de äldre 
föredrar det traditionellt informativa och forskning visade att unga då som nu är 
bärare av nya livsstilar och värderingar. 
 
Sternvik (2009) menar att det formas en ny medieobunden nyhetsstil där unga 
inte separerar på olika medieformer på samma sätt som äldre gör. Hon menar att 
olika former flyter samman och att ”titta på tv” inte nödvändigtvis behöver 
innebär en tv-sändning framför en tv-apparat, utan kan lika gärna vara en 
nedladdad serie från internet eller webb-tv i mobilen (Sternvik, 2009). Hon 
menar att åldern spelar in och att äldre är mer mediebundna än yngre. För äldre 
är det nästan bara traditionella plattformar som gäller medan mellan en sjätte- 
och en femtedel av unga tar del av tv-sändningar via datorn. Sternvik (2009) 
menar att mediekonsumtionen för 15 till 29-åringar inte längre är knutet till 
medieformatet som tidigare men är även inte knutet till tid och rum. Hon menar 
på att en ökad grad av nyhetsanvändning sker via internet, oavsett plattform 
eller medium. Alla tecken pekar på att utvecklingen går i den riktningen då det är 
unga som anammar det och är morgondagens nyhetskonsument. 

Figur 8: Unga vuxnas (15-29) nyhetskonsumtion. (Sternvik, 2009, s. 328) 
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4.5 Branschanalys  
Detta avsnitt presenterar en branschanalys och exempel på dagstidningar som 
har utvecklat smarta lösningar.  Syftet är att skapa en bild av branschen och dess 
utveckling. 

4.5.1 Intervju med John Rejnäs Mktmedia AB 
Intervjun genomfördes via Skype och en intervjuguide med frågor skickades i 
förväg via mail. För att se intervjuguiden se bilaga 3. 
 
Om Mktmedia 
Mktmedia AB är ett företag som bland annat genomför omvärldsbevakning inom 
mediebranschen både i Sverige och omvärlden men även specifika marknader. 
Han säger att USA är fantastiskt då det finns en mängd bloggare som kan sköta 
en stor del av omvärldsbevakningen åt en, och det gäller bara att hitta rätt 
personer som täcker in den informationen som efterfrågas samt lyfter de 
aktuella frågorna. Sedan menar han att det gäller att hitta stickspåren och 
markera vad som är intressant och vad som de måste undersöka vidare. Själva 
omvärldsbevakningen börjar inom mediebranschen och sedan ”trattas” det ned 
eftersom, och det finns vissa områden som fokuseras specifikt. Genom 
omvärldsbevakningen får företaget koll på vilka frågor som ”bubblar” i sfären 
och vilka som är relevanta. Den används sedan för att driva utvecklingen vidare 
bland företagets plattformar som Mktwebb, Mktmobil och Mkttv.  
 
Mediehus jämfört med enskild tidning 
Vid frågan vilken fördel det finns med ett mediehus kontra en enskild tidning 
uppger han att han själv tror väldigt starkt på koncernen och mediehuset som 
funktion, han menar att det fungerar på grund av att tidningsbranschen är 
fantastisk eftersom konkurrensen ligger geografiskt avgränsat och de riktiga 
konkurrenterna hittas utanför dagstidningsbranschen. Han menar att det skapar 
möjligheten till en transparens inom branschen som gör att det kan arbeta med 
frågor gemensamt på ett helt annat sätt än i andra branscher. Detta eftersom 
problematiken som företagen står inför delas av hela branschen. Mediehusens 
stabsfunktioner ser för det mesta likadana ut och det finns mycket 
effektivisering som de kan dra fördelar av. En fördel med en enskild tidning är 
att de har möjlighet att vara mer ”snabbfotade”, det vill säga att de kan vara mer 
progressiva och har lättare att ställa om och göra förändringar, detta innebär 
samtidigt att det blir mer sårbara. Hela branschen går mot mediehus då det bara 
finns ett fåtal enskilda tidningar kvar.  
 
Papperstidningen betydelse 
På frågan varför han tror folk köper och prenumererar på en dagstidning säger 
han att långt tillbaka i tiden spelade tidningshusen en stor roll i bygden och var 
en del av det sociala kitt som folk använde sig av för att navigera i vardagen och 
skapa ett sammanhang. Det gör det fortfarande men det är bara att 
konkurrensen har ökat. Han menar att tidningarna är någon som man kan lita på 
och som paketerar och presenterar omvärlden framför sig varje dag. Han menar 
att ett grundvärde som skapas är journalistiken och det är något som värnas om 
även idag. Det är unikt med den trovärdighet som tidningar sitter inne på och 
den relationen som de har till sina läsare är extremt värdefull. Vid frågan om 
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vilket värde en dagstidning ska skapa för unga vuxna menar han att tidningen 
skapar samma värde som har skapats tidigare, men att de bara agerar på en 
annan spelplan än tidigare. Han menar att tidningen är en trygghet i 
informationsförmedlingen och att det bara ser annorlunda ut när det levereras i 
andra digitala miljöer. För att nå unga vuxna anser han att de måste 
produktutveckla mycket mot webben då vi vet att de inte läser papperstidningen 
i någon större utsträckning. Han menar att webben är ett substitut även fast 
innehållet inte är detsamma då allt inte levereras på webben då det är ett 
snabbare innehåll och de djupare analyserna finns i papperstidningen. Han 
menar att det gäller att översätta detta till digitala plattformar och miljöer. Han 
menar även att det gäller att ta vara på möjligheterna att skapa mer engagemang 
och tydliga relationer till sina läsare, och det gäller inte bara unga vuxna utan 
sträcker sig över alla åldrar. Den som kan bygga tydliga strukturer kommer att 
lyckas.  
 
Delaktiga läsare 
Gällande användargenererat material anser han att Västerbottens-Kuriren är ett 
bra exempel med det nya systemet för kommentarer och bloggportalen. Han 
menar att det aldrig är fallet att lägga över ansvaret på läsarna att skapa den 
journalistiska produkten som många tror. Hantverket finns fortfarande kvar hos 
redaktionen och tidningshuset, samtidigt är det viktigt att inse kunskapen som 
läsarskaran besitter ofta är kraftfull och går att utnyttja. Ett exempel är Norran i 
Skellefteå som är duktiga på att bjuda in och erkänna läsarna, de har en öppen e-
redaktion med öppna nyhetslistor som innebär att läsare får komma med 
synpunkter och nya infallsvinklar till de som tidningen arbetar med. Läsare kan 
även kommentera det tidningen arbetar med beroende på om det är intressant 
eller relevant eller huruvida de ska fokusera på något annat. Han menar att det 
inte innebär att läsarna sätter agendan men att man erkänner att läsaren har bra 
koll och att tidningen inte vet bäst i alla situationer. Det finns ett affärsmässigt 
tänk där känslan av tillhörighet från läsarna kan bygga lojalitet till tidningen.  
 
Aftonbladet - ett lysande exempel 
Han anser att Aftonbladet är en lysande stjärna när det gäller att skapa digitala 
intäkter, det gäller inte bara i Sverige utan även utomlands. De har varit mycket 
framgångsrika inom B2B, även om plus-tjänsten har några hundra tusen vilket är 
imponerande så genererar det samtidigt inte så stora intäkter. De har arbetat 
extremt fokuserat på B2B och de har även skapat en intern konkurrens kring de 
annonsytorna som de säljer. Det är inte en säljkår som säljer alla annonser utan 
det är ett gäng olika som krigar om utrymmet och konkurrerar, de som inte 
klarar att leverera får inte längre vara med, tufft men det ger bra resultat. De är 
även unika när det gäller publikvolym med cirka 5.2 miljoner besökare där de är 
totalt enastående. Det är ett resultat av ett extremt fokuserat arbete att bygga 
publik redan från första stund. Han menar att det inte är rätt väg att gå för lokala 
dagstidningar eftersom de inte konkurrerar på samma nivå som rikstäckande 
kvällstidningar. 
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Den ökade konkurrensen 
Han menar att tidningarna börjar inse att man skapar en produkt som de får 
betalt för i papper så visst borde de få betalt för den även på webben. De har 
sedan landat i att B2B eller annonsaffären på webben inte tagit den fart som 
förväntat. Tillväxten av publiken har ökat men den börjar även mogna, vilket 
innebär att den kommer mest troligt inte att växa så mycket mer. Han menar att 
annonsaffären är för liten på webben för att bära den digitala affären och han 
menar att det inte kommer att gå att göra samma sak digitalt som i papper. 
Begreppet räckvidd kommer från den analoga affären för att det inte finns så 
många andra siffror att peka på, de visste hur många tidningen nådde men inte 
så mycket mer. I den digitala affären finns det helt andra möjligheter att i detalj 
se effekter, något som kommer innebära ett skifte på marknadsföringssidan som 
kommer ställa högre krav på annonsprodukterna. Google erbjuder idag en 
produkt där man kan se på individnivå vilken effekt en kampanj får och de har 
över en tredjedel av de totala investeringarna som görs i Sverige idag. 
Tidningarna kommer från en situation där de hade två extremt stabila 
intäktsben och affärsmodeller i form av prenumerationsintäkter och 
annonsintäkter, det finns inget givet svar för att översätta den affären och göra 
den digital. Därför måste produktutvecklingen ske i ett rasande tempo. Han 
menar att det inte kommer vara svårt att finna en affärsmodell för att ersätta de 
gamla då det kommer handla om en hel uppsjö av affärer. En anledning till detta 
är att inträdesbarriärerna är låga då det bara krävs en dator, 
internetuppkoppling och ett ”jävlar anamma”. Han menar att det ligger en stor 
utmaning i att ställa om organisationen från att vara den stora organisationen 
som finjusterar sin affärsmodell till att vada ut i en osäkerhet där man måste 
testa sig fram. Han anser att de måste ställa om för att snarare misslyckas snabbt 
och billigt istället för att finjustera alla detaljer tills man tror att det är perfekt för 
att släppa det på marknaden, det är något som man inte har råd med inom 
internetekonomin.   
 
Kulturförändring 
Det är ett måste att få till ett kulturskifte inom tidningen. De kommer från en 
relativt monopolistisk situation där de mer eller mindre ägde sina marknader 
och möjligtvis konkurrerade med en annan tidning som agerade på exakt samma 
sätt som de själva gjorde. De ägde trots allt kunder, något som de inte gör längre. 
Det är viktigt att vara ödmjuk inför användare och läsare. Sverige har varit bra 
på att skapa attraktiva dagstidningar på webben och de har byggt en stor publik. 
Den stora utmaningen nu är att kapitalisera på den publiken. Det handlar även 
om en mognad för andra branscher som ska bygga annonsaffären och han menar 
att det kommer att bli ett spännande år som kommer. De flesta tidningar har nu 
kommit till insikten att printaffären, papperstidningen, har mognat nu. Tidigare 
tjänade de mycket pengar, och de tjänar fortfarande enorma pengar men de 
inser att tappet i upplagor som började på 1990-talet eller till och med längre 
tillbaka kommer inte att stanna av, kurvorna accelererar istället. Det innebär att 
de börjar se sig om efter andra sätt att tjäna pengar och bygga affärer.  
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Sverige jämfört med övriga världen 
Vid frågan hur Sverige ligger till jämfört med övriga länder anser han att det ser 
gynnsamt ut för Sverige idag då vi har en nästan världsunik ställning i räckvidd, 
upplagor, annonsaffären i print. Jämfört med USA som har förlorat nästan hälften 
av alla annonsaffärer i print så ser det betydligt mycket bättre för Sverige. Det 
råder ett annat klimat i USA än Sverige där 2011 skulle vara återhämtningens år 
där reklamintäkterna började rulla in på TV och radio och andra traditionella 
medier. Det finns 10 stycken publika bolag som jobbar med press i USA, de hade 
en genomsnittlig värdeminskning på 30 procent under 2011 då återhämtningen 
skulle komma. I USA är det framför allt B2B-annonseringen i print som har 
försvunnit mer eller mindre. De 10 publika tidningsföretagen i USA var 2011 
värderade till 10 miljarder dollar, vilket var mindre än vad varje bolag var 
separat värderat till 2005. Det har med andra ord varit en total härdsmälta. Han 
menar att vi på det sättet har varit skonade i Sverige där Storbritannien har haft 
en liknande utveckling framför allt på annonssidan och även övriga Europa som 
har sett kraftiga nedgångar. Han menar samtidigt att det inte innebär att det 
kommer hit på grund av att det är en konsumentprodukt. Samtidigt innebär det 
att printaffären kan bära omställningen till digitalt vilket är en stor fördel. 

4.5.2 Exempellösningar för dagstidningar   
Nedan presenteras olika intressanta dagstidningar i världen och deras idéer och 
lösningar på specifika problem som en följd av omvärldsförändring.  
 
DN 
DN lanserar ett digitalt paket som går ut på att hela papperstidningen ska finnas 
på nätet, för de läsare som vill kunna läsa hela papperstidningen på mobilen, 
läsplattan, i datorn eller liknande. DN ger läsaren tillgång till tidningen i alla 
kanaler för 29 kr i månaden för de som redan är prenumeranter och för 199 kr i 
månaden för icke-prenumeranter. Detta paket innehåller DN.se på webben, DN 
Plus i surfplattan och den nya sajten Dagensnyheter.se – hela papperstidningen i 
digital form. Gratiswebben DN.se kommer fortsätta som vanligt men där finns 
bara cirka 20 procent utav det som finns i den vanliga papperstidningen. Denna 
tjänst enligt Haimi (2012) är till för de läsare som vill komma åt alla 
tidningsartiklar även i digital form men också kunna leta upp gamla texter och 
klicka sig över till DN.se för att bli uppdaterad på vad som sker just nu. Sajten ska 
vara utformad i likhet med pappersformatet för att det ska vara enkelt att hitta 
och orientera sig. Enligt Haimi (2012) möter DN läsarnas behov att ha en 
lättillgänglig tidning hela dagen genom denna tjänst, efterfrågan har varit stor på 
en papperstidning digitalt. (Haimi, 2012)  
 
El Colombiano  
Enligt Ortiz (2011) måste konstant förnyelse vara en konstant attityd. Idag är 
den traditionella affärsmodellen för dagstidningar förändrad, inte bara för att 
internet används som medium för att presentera information och underhålla 
läsare utan också på grund av annonsörerna. Läsarna och annonsörer är bättre 
informerade, med det menas att de ser mer alternativ, känner mer behov och har 
större förväntningar. Traditionella dagstidningar har två viktiga 
konkurrensfördelar, ett rykte om hög kvalitet och ett välkänt varumärke. (Ortiz, 
2011) 
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Schibsted  
En position på marknaden kräver en professionell syn och bra team menar 
Torvanger (2011). Varumärkesbyggande har blivit populärt och ledningen 
fokuserar mer på kärnkompetens och på varumärkesbyggande kompetenser. En 
bra framgångsfaktor är enligt Torvanger (2011) samarbete mellan den 
redaktionella och kommersiella sidan. Det är viktigt att båda sidorna fokuserar 
på insikt, produktutveckling och varumärkesbyggning. Cheferna får ett 
gemensamt varumärkesspråk och förståelse samt gemensamma verktyg och 
modeller för varumärkesbyggningsarbetet. En mix av kompetensbyggning och 
bra praktisk delning ger en enastående möjlighet att få en högre nivå på 
varumärkesuppbyggningsarbetet och varumärket.(Torvanger, 2011) 
 
Postmedia 
Två viktiga teman i förändringen är enligt Parrish (2011) det digitala först samt 
förändring. Med det digitala först menas att journalisterna och redaktörerna ska 
tänka på att producera innehåll för att kunna leverera detta digitalt. Förändring 
är svårare att förklara men på Postmedia har de på tre sätt gjort förändringar; 
digitalt, kulturellt och förändringar i fråga om varumärken och produkter de 
skapar. De vill ersätta deras gamla kultur med en som inspirerar till 
tillförlitlighet mellan olika avdelningar och som inspirerar till innovation samt 
entreprenörskap. Deras styrkor är deras starka varumärke och deras publik som 
litar på dem. Det produceras inte längre bara en tidning. De vill producera 
innehåll som är värdefullt för både existerande publik och kommande. Vidare 
driver de många förändringsprojekt som inriktar sig på att fokuserar på deras 
personal. (Parrish, 2011)  
 
Toronto Star  
Toronto Star hade problem med att kostnadsbasen var för stor för intäkterna 
enligt Cruickhank (2011) och för att komma till rätta sattes kostnadsmål upp där 
de fokuserade på att skydda kärnaktiviteter och dra ned mycket på 
infrastrukturkostnader. De omarbetade den redaktionella produktionen för att 
fördubbla sid produktionen. Genom utköp eliminerade de mer än 70 
redaktionsjobb medan de ökade antalet reportrar på gatan. Eftersom deras 
lokala annonsering representerade mer än 80 % av deras konton och mindre än 
20 % av deras inkomst, kontrakterade de ut dessa sälj. Detta tillät dem att 
koncentrera sig på deras huvudkunder. De kontrakterade även ut de mesta av 
förpressen vilket reducerade lönenivåer på deras tryckeri. Detta behövdes enligt 
Cruickhank (2011) för att få företaget så ”lean” som det behövdes bli för att 
konkurrera i en digital värld. De anser att de har lyckats tack vare bra stöd från 
styrelsen och bra personal som accepterar förändring. (Cruickhank, 2011) 
 
Newspaper Monitor   
2009 ändrade Monitor om i organisationen och gick fullt in i satsningen med 
digitaliseringen. De avbröt den dagliga tidningen, lanserade en helgtidning 
tillsamman med ett daglig betald e-post nyhetsbrev och satte huvuddelen av 
deras resurser på webben. Idén var inte att reducera tryckeri och distributions 
kostnader vilket gjordes men samtidigt reducerades inkomsterna. Idén var att få 
personalen att fokusera på webben i första hand. Med andra ord de skiftade till 
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webben först från print först vilket har gjort en stor skillnad för dem. Det gjorde 
Monitors nyheter mer aktuella, mer relevanta och mer populära. 70 % av deras 
personal jobbar med deras webb vilket gör dem framgångsrika och för att göra 
dem mer effektiva har de tagit in ett 
publiceringsverktyg/innehållshanteringssystem. De har också nått framgång 
genom att samordna ett program för bästa praktiska webbverksamheter. De har 
ändrat mycket i verksamheten men levererar fortfarande sin kärnverksamhet 
som de har varit kända för länge. Deras webb möter det omedelbara behovet av 
en snabb analys och tillåter dem att inbjuda läsaren till deras djupare 
traditionella journalistik. (Yemma, 2011) 
 
Publico  
Publico är en dagstidning i Spanien som har nått framgång tack vare framför allt 
sin ideologiska position. Deras redaktionella ide är inte bara baserad på 
information utan även mycket på opinionsbildning och ett icke-neutralt 
förhållningssätt till nyheterna. Även deras redaktionella modell med visuell 
design, många flerfärgiga sidor och kulturella kampanjer har bidragit till 
framgång. På helger ger de ut DVDs, filmer och böcker från intressanta författare. 
En av deras bästa strategier har även varit att etablera allianser med lokala 
dagstidningar som delar samma ideologiska position. De säljer två tidningar 
tillsammans med en kort version av Publico och den lokala dagstidningen i ett 
två för en erbjudande. Detta har lett till att den lokala dagstidningen ger sina 
läsare mer information genom Publico och Publico når nya läsare. I alla fall har 
den lokala tidningen och Publico ökat cirkulationen. (Torres, 2011) 
 
Republic Media 
Republic Media har byggt upp ett B2B varumärke under två år. De omfattar flera 
olika produkter och tjänster och har centraliserat detta genom att tillhandahålla 
en strategisk marknadsföringsresurs där tillförlitliga varumärken och 
sofistikerade undersökningar och analyser arbetar ihop. Republic Media har 
gjort ett grundläggande skifte från produktbaserad till publikbaserad försäljning. 
Konceptet är enkelt, Republic Medias mål är att bli nummer ett som nyhetskälla 
och nummer ett som annonsorgan för Arizona genom att tillhandahålla nyheter 
och information till kunder närsomhelst, vartsomhelst och hursomhelst. Deras 
fokus är att sammankoppla kunder med annonsörer och få sälj för deras affärer. 
Viktigt för Republic Media är att tänka på den interna satsningen för att göra bra 
affärer. De har satsat mycket på det interna för att hitta ett nytt sätt att göra 
affärer på. Att kommunicera planer, mål och fördelar med att finnas på 
marknaden som Republic Media tillhör till alla i företaget var nyckeln. 
Kommunikation har varit ett stort fokus. Även externa satsningar har gjorts med 
allt från att lansera en webbsida till att sponsra arrangemang under deras 
varumärke. (Christofferson, 2011) 
 
Ekstra Bladet  
Samarbete i marknadsföring har blivit vanligt de senaste åren i Danmark. 
Beroende på att det har blivit allt vanligare med kampanjer innehållande 
exempelvis DVDs och böcker har detta minskat i effekt hos konsumenten. Men 
dessa kampanjer är dock viktiga för dagstidningars cirkulation. Därför 
utvecklade Ekstra Bladet 2009 en ny produkt, ett brädspel. Iden innebar att 
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skapa ett kunskapsspel baserad på tidningssektioner. Det var meningen att 
konsumenten skulle samla åtta kategorier för att fullborda spelet. Kampanjen 
lanserades under ett skollov. Konsumenten kunde köpa hela spelet med en 
kategori under första veckan för att sedan kunna köpa resterande kategorier. 
Kostanden var inte så höga för att få spelet till tidningen. Ett av deras syften med 
detta var att öka försäljningen med 5 % på singel exemplar försäljningen varje 
torsdag i åtta veckor under kampanjen. Deras målgrupp var familjer, typiska 
medelstora användare som köper på helger. Ett annat syfte var att skapa ett 
kunskapsspels varumärke sammankopplat med tidningen som kan konkurrera 
med andra stora kunskapsspel. Målet var en 5 % marknadsandelar och en positiv 
affärsmodell för tidningen. De lyckades att få upp singel försäljningen med 10 % 
under kampanjen och en 30 % marknadsandel för kunskapsspel. Återförsäljare 
har varit väldigt positiva och frågat Ekstra Bladet om mer specifika aktiviteter 
som denna. (Rydberg, 2011) 
 
The New Paper  
The New paper i Singapore styrka är deras specialisering på fotboll eller mer 
specifikt bevakning av Englands Premier League. De visste att Premier League 
var en läsardragare. Unga människor i Singapore är galna i Premier League. The 
New Paper kände att de behövde nå ut och engagera, de ville vara nya varje dag. 
De började med en fråga; vad är grundinstinkten hos den genomsnittliga 
sportfantasten? Deras svar blev, fotboll, öl och vadslagning. De hittade en 
strategisk partner Singapores största underhållningsgrupp och ägare av många 
pubar, barer och restauranger St. James. St. James hade redan en stor sportbar 
men som inte gick som väntat. I utbyte mot ”ägandeskap” och branding av baren 
skulle The New Paper fixa publiken. Sportbaren skulle bli det perfekta stället att 
samlas på för The New paper läsare, på detta sätt kunde The New Paper 
tillfredsställa fotbollen och ölen. Vadslagningen har de löst genom att under 
livesändningar ha spelarna i ett levande foder från nyhetsredaktionen till baren 
för att fansen ska kunna uppdatera sig och sätta nya bett. Baren har blivit deras 
satellitnyhets rum. För abonnemangscirkulationen blev sportbaren ett bete. The 
New Paper lanserade ut The New Paper club, där medlemmar fick exklusiva 
fördelar på baren. Andra företag har även velat bli strategiska 
annonseringspartners med The New Paper när de har sett hur lyckat det blev 
med sportbaren. (Jalleh, 2011) 
 
The Daily Telegraph 
Tidningen The Daily Telegraph gjorde för ett tag sen en applikation, Sunday 
Telegraph för iPad. Applikationen är perfekt för helgen och speciellt för 
söndagen. Som ett betal erbjudande levererar The Telegraph applikationen som 
innehåller mycket tidskrifts läsning inklusive sektioner som inte finns 
tillgängliga på webben. En fråga som The Daily Telegraph frågar sig är; hur tar vi 
nästa steg när så många viktiga delar rör sig i alla riktningar? Att vänta på att allt 
ska lugna sig är inget alternativ för ett medieföretag enligt Judd (2011). The 
Daily Telegraph har nya idéer på gång för sin Sunday Telegraph som till exempel 
mer visuella upplevelser, mer interaktivitet och naturligt integrerade videos. The 
Daily Telegraph kommer senare att ge ut en android applikation. Judd (2011) 
menar att tidningar ska förvänta sig att journalistiken utvecklas som öppna 
dörrar till nya former av berättande som är portabla, personliga, kännbara och 
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omslutande. Men att de även ska förvänta sig att teknologin kommer att 
omdefiniera hur berättelser skapas, delas och konsumeras på alla ytor.(Judd, 
2011) 
 
Mirrorfootball.co.uk 
Mirrorfootball.co.uk kombinerar djup rapportering och tyckande med ett 
enastående rikt arkiv med fotografier och tidningsurklipp från minnesvärda 
händelser i engelsk fotboll. Istället för att bara öka fotbollsrapporteringen på 
deras webbsida, tog de ett beslut 2009 att lansera en fristående verksamhet med 
det ambitiösa målet att bli nummer ett i fotbollssidor över det engelska spelet. 
Avsikten var att stärka deras position i en nisch där de redan var starka och 
ganska unika. Avsikten var även att öppna upp för nya inkomster för 
verksamheten genom att arbeta hårdare. Nya inkomstkällor blev bland annat allt 
från minnessaker, t-shirts, fotbollsspel, böcker och tidningar gjorda av bilder 
från arkivet till en iPhone applikation. De har inte blivit nummer ett än men de 
har fått många fler användare. Mirrorfootball.co.uk har gett dem tron att de kan 
skapa nya produkter och lyckas trots marknaden.(Kelly, 2011) 
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5 Analys 
I kapitlet nedan analyseras det empiriska materialet tillsammans med den samlade 
teorin kopplat till studiens forskningsfrågor. I forskningsfråga 1 analyseras och 
jämförs teori mot empiri för att finna likheter och skillnader. Till forskningsfråga 2 
används sedan analyserat material som jämförs med empiri för att utveckla ett 
lösningsförslag till forskningsfrågan. 

5.1 Analys av forskningsfråga 1 - Vilket värde ska en dagstidning skapa för 
unga vuxna? 

5.1.1 Synen på värdeskapande  
De senaste åren har vi levt i ett värde- och nätverkssamhälle (Gummesson 2004) 
och nya former av värdeskapande har tagit över menar Mannervik och Arvidsson 
(2005) som benämner detta som ett tjänstesamhälle. Detta innebär att 
dagstidningsbranschen måste arbeta med en kombination av tjänstefokus och 
innovationsprocesser och samtidigt inrikta sig på kund (Holmström, 2008). I en 
tjänstelogik bör utgångspunkten för ett företag vara att kunden skapar värde i 
sin vardag (Grönroos, 2007). Wikström (1998) benämner samhället som ett 
kunskapssamhälle och att det är viktigt för ett företag att vara interaktivt där 
företag har sin källa i nya förutsättningar och drivkrafter. Ett företag ska se det 
som att kunskapsprocesser är samtidiga och ömsesidiga (Wikström, 1998). 
Holmström (1998) menar att värde uppstår i dynamiska nätverk i 
informationsintensiva branscher. När marknaden är komplex med många 
nätverk och relationer menar Gummesson (2004) är en förutsättning att förstå 
det grundläggande för ett företag. Ett företag ska se tekniken som något som 
underlättar och förstärker strategin (Wikström, 1998). För en lokal dagstidning 
är det viktigt att tänka på att många läsare har tillit till sin lokala dagstidning och 
att de har en viktig roll i samhället (Christensen & Raynor, 2008).  
 
Enligt Mannervik och Arvidsson (2005) ska ett företag se det som att de erbjuder 
en input i kundens värdeskapande och att värde skapas hos kund. Värde blir till 
när kunden använder det som köpts, kunden är värdeskaparen och företaget 
bidrar med nödvändiga resurser (Grönroos, 2007). Detta gör det viktigt för ett 
företag att tänka på vad deras erbjudande har för effekt på kundens omgivning 
(Grönroos, 2005). Det är viktigt att relationen ses som ett ömsesidigt samspel 
(Norman och Ramirez, 1994).  

5.1.2 Unga vuxnas behov av dagstidningar 
Fallföretaget (2012) tror att det är vana och tradition som spelar in när en läsare 
väljer att prenumerera på en tidning, men ser det som ett orostecken att vanan 
och traditionen att köpa tidningen har minskat hos unga vuxna. Fallföretaget 
(2012) tror även att en läsare läser för att hålla sig uppdaterad och informerad, 
att det finns en emotionell drivkraft, att tidningen fungerar som underhållning 
och att fördjupning också är viktigt. Många i Sverige instämmer i att varje 
människa är skyldig att hålla sig informerad om vad som händer i samhället, 
människor tycker i allmänhet att nyheter är viktiga och många tycker det är 
negativt att innehållet i dagstidningar har blivit mer kommersiellt (Wadbring & 
Bergström, 2010). Att se nyhetsläsning som en plikt tror Wadbring (2012) finns 
kvar i stor utsträckning hos unga vuxna. Det grundläggande behovet att hålla sig 
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uppdaterad och kunna delta i samtal förändras inte. Enligt (ORVESTO 
Konsument 2006:3, SIFO research international) fyller konsumtion av 
morgontidningen behoven att informera sig och analysera. Motivationer till 
läsning är enligt Flavian och Gurrea (2007); kännedom om aktuella nyheter samt 
ha något att tala om med vänner och familj, att hitta specifik information om ett 
ämne, viljan att följa nyheter och hålla sig uppdaterad, behov av underhållning 
och till sist är vana att läsa dagstidning motivation till läsning. För de som är 
motiverade att läsa tidningen för att få kännedom om aktuella nyheter spelar det 
ingen roll i vilken form tidningen distribueras. De läsare som är motiverade av 
specifik information använder sig helst utav digitala kanaler. De läsare som är 
motiverade av viljan att hålla sig uppdaterad och följa de allra senaste väljer 
även de digitala kanalerna. Läsare som är motiverade av underhållning och 
vanan tillfredsställer behoven både digitalt och i pappersform.  
 
Betydelsen av dagspressen ser ut att minska (Wadbring & Hedman, 2010). Enligt  
Wadbring (2012) får läsare nyheter från helt andra håll där dagstidningarna inte 
har samma betydelse. Vid förtroendeundersökningar är journalister bland de 
sämre rankade och Wadbring (2012) tror även att den lokala förankringen 
börjar tappa vikt hos unga vuxna. Undersökningar har visat att människor 
upplever en osäkerhet med betalning på internet då man inte vet vad man 
betalar för (Wadbring & Bergström, 2010).  
 
Allmänheten anser att internet inte kan ersätta dagspress, radio och tv vad gäller 
nyhetsrapportering (Wadbring & Bergström, 2010). Men yngre är mer positiva 
till nätet i allmänhet och kan tänka sig internet som ersättare för dagspress 
(Wadbring & Bergström, 2010). Unga är fortfarande relativt intresserade av 
tidningsnyheter och är även öppna för nya former av tidningar, betydelsen av 
nya medier är hög bland yngre (Bergström & Wadbring, 2010). Bergström och 
Wadbring (2010) antar att det råder konkurrens mellan olika tidningsformer 
bland unga och de tycks vara helt otrogna mot tidningsformen (Bergström & 
Wadbring, 2010). 53 % av de unga vuxna värderar morgontidningen som ganska 
eller mycket viktig och 50 % värderar internet som ganska eller mycket viktig 
(ORVESTO Konsument 2006:3, SIFO research international). 50 % av de unga 
vuxna tycker det är mycket eller ganska viktigt med användargenererat innehåll 
i dagstidningen (Bergström, 2008). En stor andel har inte någon uppfattning om 
läsarkommentarer, detta beror på att många inte tar del av dem (Wadbring & 
Bergström, 2010). 80-talisterna är i störst utsträckning beredda att betala för 
nyheter på internet (Wadbring & Bergström, 2010) medan den allmänna 
uppfattningen är att när en person har betalat för en internetanslutning har de 
uppfattningen att det som finns på internet i ganska stor utsträckning ska vara 
gratis (Wadbring, 2012). 60 % av den svenska befolkningen är direkt ovilliga att 
betala för nyheter på nätet (Wadbring & Bergström, 2010)  

5.1.3 Beteende hos läsaren 
Den regelbundna läsningen har minskat bland unga vuxna samtidigt som icke-
läsarna av papperstidningen har ökat och unga är vana vid ett helt annat 
medieutbud, vilket har påverkat konsumtionen av medier (Wadbring & Hedman, 
2010). Det är bland de som redan tittar mindre på nyheter i alla kanaler som 
läsningen av en betald morgontidning minskar mest (Wadbring & Hedman, 
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2010), Wadbring (2012) tror att det kommer finnas grupper som inte tycker det 
viktigt att hålla sig uppdaterad. Det är enligt Wadbring och Hedman (2010) inte 
beroende på hur mycket eller lite en person använder nätet om denne läser en 
morgontidning. Nyhetskonsumtionen bland unga vuxna är dock inte så låg, men 
mixen är helt annorlunda enligt Wadbring och Hedman (2010), de unga 
använder medierna på ett mer differentierat sätt. Nätet och mobilen täcker upp 
för mycket av papperstidningsläsningen men det är en annan typ av läsning, på 
nätet scannar unga mer av och djup läser bara efter eget intresse, det leder till att 
mycket information missas och det finns risk att det blir ganska ”nördigt” 
(Wadbring, 2012) Var sjunde morgontidningsläsare läser aldrig i 
papperstidningen (Wadbring & Hedman, 2010). Vanan och traditionerna har 
ändrats hos unga, som individualiserar unga sitt nyhetsflöde (Wadbring, 2012).  
Uppväxten är den viktigaste förklaringen till den förändrade 
mediekonsumtionen (Bergström & Wadbring, 2010). Tiden som läggs ned på 
medieanvändning förblir oförändrad den skiftar bara mellan olika medier 
(Sternvik, 2009). Enligt Sternvik (2009) präglas unga idag av en medieexpansion 
under uppväxten samt en livsstil med ökad geografisk rörlighet, förlängd 
ungdomstid och nya vardagsrutiner. Detta formar en ny medieobunden 
nyhetsstil bland unga (Sternvik, 2009). Mediekonsumtionen är inte längre knutet 
till medieformatet och inte heller tid och rum menar Sternvik (2009).  
 
Unga vuxna lägger 12 minuter på morgontidningen och 60 minuter på internet. 
Vid undersökning av unga vuxna gårdagsanvändare lade de 21 minuter på 
morgontidningen och 79 minuter på internet. 57 % av de unga vuxna 
gårdagsanvändarna använde en morgontidning och 77 % internet. Lästa ämnen i 
en morgontidning bland unga vuxna är; 82 % lokala nyheter, 70 % 
inrikesnyheter, 59 % tv-och radioprogram, 57 % kultur och nöje, 56 % 
utrikesnyheter, 41 % sport och 36 % familjenytt. Jämfört med 
genomsnittssvensken är det 3 % mer av de unga vuxna som läser kultur och 
nöje. På internet är det 69 % av de unga vuxna som läser tidningar, 64 % fakta 
och inspiration, 58 % information och underhållning och 54 % beställer biljetter. 
På tidningssajter är de framför allt lokala, inrikes och utrikesnyheter som läses 
av unga vuxna, 45 % läser nöje och kultur och 36 % sport. 36 % av de unga 
vuxna läser bloggar och 11 % skriver egna. (ORVESTO Konsument 2006:3, SIFO 
research international). Nyheter som lockar digitala prenumeranter är; 33 % 
ekonomi, 32 % allmänna nyheter och 27 % nöje (Wadbring & Bergström, 2010).   
 
De yngre är något mer benägna att prenumerera på digitala nyheter och 
nyhetsläsning via nättidningar är näst största nyhetskanalen för unga (Sternvik, 
2009). För många unga individer är nyheterna på nya medier det enda 
nyhetsmediet och de yngre prioriterar ett lättare material (Sternvik, 2009). En 
tredjedel i Sverige instämmer i påståendet att de via sociala medier blivit 
uppmärksammade på viktiga händelser (Wadbring & Bergström, 2010).  
De hushåll som består av yngre vuxna och boende i storstäder, har lägst utgifter 
för dagstidningen (Mackhé & Anshelm, 2011). Hushåll med högre inkomster och 
högre utbildning har högre utgifter för dagstidningen (Mackhé & Anshelm, 
2011). För digitalt nedladdad dagspress är utgiften 9 kronor per år. De senaste 
åren har medier utgjort en allt större kostnad för hushållen speciellt när det 
gäller mobiltelefoner och internet (Wadbring & Bergström, 2010).  
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5.1.4 Värdeskapande processer 
Fallföretaget vill förstå sitt eget värde och vill satsa på kärnan i verksamheten. 
Tidningen ska skapa en nyanserad bild av världen, ett genomtänkt innehåll där 
journalistiken har hög nivå, de ska göra ett bra urval åt läsaren och de vill finnas 
där läsaren vill ha dem. I en komplex marknad är det viktigt för dagstidningar att 
tänka på att fokusera på kärnverksamheten (Christensen & Raynor, 2008). Enligt 
Wadbring och Bergström (2010) är sociala medier viktiga opinionsbildare och 
det är viktigt för dagstidningar att folk kan gå vidare från sociala medier och 
söka mer information i tidningen.  
 
Fallföretaget vill hitta digitala tjänster som läsaren är beredd att betala för och 
förstå vad som är värde för yngre. Lösningen ligger i att skapa tjänster för att få 
värdeskapande processer, (Holmström, 1998). Ett företag ska leverera varor, 
tjänster eller information som en kund i en utvald målgrupp behöver för att 
kunna skapa eller producera värde genom att kunden tillfredsställer behov med 
hjälp av det företaget erbjuder.  
 
Fallföretaget tror på att inta en ny attityd när det gäller informationsmakten. 
Fallföretaget tror på en mental omställning för företaget för att tidningen ska 
anpassa sig till marknaden, att en kulturell förändring ska ske. En 
kulturförändring är en viktig faktor för dagstidningar som vill bli innovatörer 
(Christensen & Raynor, 2008). Företaget behöver vara öppet och anpassa sin 
kultur för att möta kund och processer måste bli väl definierade (Peelen, 2005).   
 
Fallföretaget vill öka ”coolhetsfaktorn” och göra tidningen mer interaktiv. De vill 
även öka samarbetet mellan journalister och säljare. De vill ta reda på mer om 
läsaren samt kartlägga läsaren och använda denna kunskap för att utveckla 
bättre journalistik. Fallföretaget vill även visa läsaren att de är med och bygger 
och vill bjuda in läsaren mer i tidigare skeden. De vill visa öppenhet mot läsarna 
och ta hjälp av dem genom exempelvis bilder, filmer, iakttagelser, granska 
handlingar, expertis och nyhetstips. De vill bli mer moderna och lyfta fram yngre 
än mer.  
 
Fallföretaget tror på en öppen dialog, de tror även på en ökad individualisering 
genom att läsaren bidrar, samt att det är viktigt för dem att förstå 
beteendemönster hos läsaren. Wadbring (2012) anser att det kommer bli viktigt 
hos vissa grupper att vara delaktiga och ”ha koll”. När ett företag arbetar 
interaktivt med kund och ökar kunskapsbasen genom gränsöverskridanden med 
hjälp av samarbete med kund och samtliga avdelningar i företaget, skapas 
möjlighet till ökat värdeskapande (Wikström, 1998). Om något är viktigt för ett 
företag är det viktigt med samarbete och engagemang (Peelen, 2005). 
Samverkan mellan kund och företag har blivit ännu viktigare i en tjänsteekonomi 
(Mannervik & Arvidsson, 2005). Wikström (1998) påpekar även att samarbete 
mellan kund och företag är värdeskapande och att kunden ska involveras tidigt i 
processen, i ett öppet interaktivt system. Det är viktigt enligt Wikström (1998) 
att förstå att värdeskapande processer sker samtidigt tillsammans med kund. 
För att skapa värde enligt Gummesson (2004) ska ett företag göra kunden till 
medpart samt göra kunden aktiv. Om företaget även arbetar med interaktioner 
med kund ökar detta chansen för företaget att påverka värdeskapandet 
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(Grönroos, 2007). Detta påpekar även Normann och Ramirez (1994) samt 
Wikström (1998) som säger att företaget ska hjälpa kunden att skapa värde och 
att företaget ska integrera med kunden för att göra dem till medproducenter. 
Detta leder till att ett företag ska fokusera på att förstå kundens 
vardagsprocesser och hur de ska stödja dessa genom sina varor, tjänster eller 
information. Detta kan göras genom att (1) definiera kundprocesser, (2) stödja 
kunders vardagsprocesser, (3) underordna varor och tjänster till kunders 
vardagsprocesser och (4) interagera med kunden (Grönroos, 2007). Detta kräver 
enligt Grönroos (2007) marknadsundersökningar som går djupt in i kundens 
värld.  
 
Fallföretaget vill även skapa nya marknadsområden efter kunddata som de 
besitter och organisera sig för att lära mer. Att öka värdeskapandet genom 
kunskapsfokusering och integration med kunden ger fördelar på både kort och 
lång sikt (Wikström, 1998). Ett företag ska ha som målsättning att vara ständigt 
lärande och aktivt medverka i kunskapsutvecklingen som sker i samarbetet 
kund-leverantör (Wikström, 1998). För att långsiktiga relationer ska uppstå ska 
ett företag se marknadsföring som ett sätt att skapa, vidmakthålla och utveckla 
relationer till kunden enligt Wikström (1998).  
 
Fallföretaget (2012) anser att det är viktigt att läsaren finns på ett och samma 
ställe oavsett vilken prenumeration de har och ett CRM tänk i företaget är även 
viktigt. Samarbete, anpassning och förstärkning av relationer mot kund innebär 
möjligheter till längre kundrelationer, detta är ett viktigt fokus inom 
relationsmarknadsföring enligt Gummesson (2004). Ett företag ska bli mer 
integrerade och visa öppenhet, för att göra detta kan CRM användas som strategi 
vilket leder till långsiktiga kund-leverantör relationer (Peelen, 2005). Inom CRM 
kan fyra hörnstenar användas; kunskap om kund, relationsstrategi, 
kommunikation samt individuellt värdeerbjudande (Peelen, 2005). Gummesson 
(2004) påpekar även att alla i ett företag påverkar kundrelationer och det är 
viktigt att tänka på vid värdeskapande, kundens nytta och användning ska stå i 
centrum (Mannervik & Arvidsson, 2005).  

5.1.5 Konkurrensfaktorer  
Ett företag har bäst förutsättningar att lyckas om de erbjuder varor och tjänster 
som tillfredsställer behov som skapar värde för kunderna (Gummesson, 2004). 
Det kan i ett företag uppstå gap mellan tanke och genomförande och det är 
förmågan att använda data på rätt sätt som ger framgång (Gummesson, 2004). 
Fallföretaget (2012) tycker att de ska vara en trovärdig aktör som gör ett bra 
selektivt urval av nyheter åt läsaren och någon läsare kan lita på. Även Rejnäs 
(2012) håller med om det och tror att dagstidningen är något som man kan lita 
på samt en trygghet i informationsförmedlingen. Enligt Wadbring och Hedman 
(2010) är symbolvärdet för en dagstidning fortfarande viktig för unga vuxna. 
Fallföretaget (2012) tycker även att de genom tidningen ska ge folk möjlighet att 
ha koll på läget, roa, informera och överraska. Fallföretaget (2012) vill 
uppmärksamma allmänheten om orättvisor och kunna göra skillnad, tidningen 
ska finnas för allmänbildning. Det finns mycket information på internet och en 
dagstidning har till fördel att de har en ansvarig utgivare enligt fallföretaget, de 
har även som fördel att de har kunskapen att skriva och att de är trovärdiga. 
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Fallföretaget tycker även att tidningen har en demokratisk aspekt och ett 
politiskt värde. Enligt Wadbring (2012) kommer journalisterna fortsätta att vara 
viktiga eftersom de kan göra nyhetsvärdering och etiska överväganden som 
vanligt folk inte kan. Tidningarna har rollen att avgöra vad som ska publiceras 
men deras roll kommer att förändras, men det finns situationer där det är bättre 
att ta hjälp av läsaren.  
 
För att nå framgång ska företagets erbjudanden vara möjliggörare för kunden 
(Normann & Ramirez, 1994). Fallföretaget (2012) ser den tekniska utvecklingen 
som möjligheter till flexibilitet för läsaren och för produkt- och affärsutveckling. 
Det är viktigt att utveckla struktur, kapacitet och kultur för att möjliggöra för 
innovation, en dagstidning behöver även arbeta med jobb som går utanför 
kärnfunktionen för framgång (Christensen & Raynor, 2008). Wadbring (2012) 
tror att det personer är beredda att betala för är att slippa annonser eller för att 
vara först med något nytt. Enligt Peelen (2005) ska ett företag arbeta med 
attraktion, fysisk närhet, bra balans mellan formellt och informellt, levande 
relationer till kund och kunna standardisera för att lyckas. En dagstidning kan 
tänka på principerna; investera lite och lära mycket, misslyckas snabbt och billigt 
samt tålmodighet med tillväxt men inte med vinst (Christensen & Raynor, 2008). 
Kunskap och tidseffektivitet är enligt Wikström (1998) bra konkurrensfaktorer 
för ett företag. Kunskap om kund ger konkurrensfördelar i tjänsteekonomin som 
vi lever i och nya prisstrategier måste skapas för dagstidningar eftersom det 
finns många olika prisbärare (Mannervik & Arvidsson, 2005). För att få kunskap 
om kund blir förmågan att kommunicera med kund konkurrenskraftigt 
(Wikström, 1998). Att många läsare inte vet om att materialet på webben inte är 
samma som i papperstidningen tycker fallföretaget är ett problem och de vill 
göra läsaren medvetna om detta. Det är många dagstidningar som har minskat 
materialet på nätet vilket gör att nätet inte kan ersätta papperstidningen 
innehållsmässigt (Wadbring & Hedman, 2010). Detta menar Wadbring (2012) 
kan leda till att tidningar ”biter sig själva i foten” för det kan betyda att de 
stänger ute potentiella läsare (Wadbring, 2012).  
 
Konkurrensen om lokala nyheter är liten och de delar som är geografiskt nära är 
relativt många intresserade av(Wadbring & Hedman, 2010). Lokalt material 
fyller ett behov enligt Wadbring (2012) eftersom det inte finns någon annan som 
tillhandahåller detta. Wadbring (2012) menar även att det finns ett utbud för det 
djupare materialet.  

5.2 Analys av forskningsfråga 2 - Hur ska värdeerbjudandet i en affärsmodell 
för en dagstidning utvecklas för unga vuxna? 

5.2.1 Involvera kunden 
Vid utvecklingen av ett nytt värdeerbjudande gäller det att fokusera på det som 
skapar eller hjälper kunden att skapa värde. Från forskningsfråga 1 visas det att 
värdet skapas tillsammans med kunden och det är viktigt att involvera kunden 
då det råder ett ömsesidigt samspel mellan kunden och företaget. Osterwalder 
och Pigneur (2010) menar att kunden är hjärtat i varje affärsmodell så det är 
viktigt att hela tiden utveckla sig för att möta kundens behov och möjliggöra för 
kunden att skapa värde. En dagstidning måste medvetet utveckla tjänster och 
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produkter för unga vuxna och göra dem delaktiga då användargenererat 
material är viktigt för unga vuxna. Ett exempel på en tidning som är bra på att 
erkänna läsarna är Norran i Skellefteå. Med deras öppna e-redaktion och öppna 
nyhetslistor erkänner de att läsarna har kunskaper som tidningen inte besitter 
och läsarna kan kommentera och tycka till på det tidningen arbetar med. Genom 
delaktighet från läsaren kan en inlåsning från Zott och Amits (2010) 
aktivitetssystem uppnås för att knyta annonsörer och läsare till dagstidningen 
och skapa en form av bytesbarriär mot andra konkurrenter. Det går i linje med 
fallföretagets önskan att skapa tjänster som läsaren känner att de inte kan klara 
sig utan. Inlåsningen kan även jämföras med en form av kundlojalitet. Genom att 
skapa ett enkelt och lättillgängligt värdeerbjudande skapas ett värde genom att 
underlätta kundens nyhetsläsning.  

5.2.2 Förtroenden och omställningen 
En aspekt för en dagstidning är att ständigt arbeta med att stärka förtroendet 
bland sina läsare. Fallföretagets uppfattning är att trovärdigheten som 
tidningarna har gör att läsarna väljer dem framför andra kanaler av nyheter. 
Ortiz (2011) menar att traditionella dagstidningar har två konkurrensfördelar 
jämfört med nya medier, ett rykte om hög kvalitet och ett välkänt varumärke. Det 
visar sig från undersökningarna att dagstidningarna fortfarande har kvar 
förtroendet bland läsarna men att det är sjunkande. Detta kan uppnås genom att 
fortsätta fokusera på kärnverksamheten samtidigt som nya kanaler och tjänster 
utvecklas. Enligt Rejnäs (2012) är situationen för Sverige unik eftersom 
papperstidningen fortfarande är lönsam även om upplagorna minskar. Han 
menar att intäkterna från papperstidningen kan bära utvecklingen och 
omställningen till digitalt vilket inte varit möjligt i andra delar av världen. 
Parrish (2011) menar att för att genomföra en förändring till digitalt så måste 
journalister och redaktörer först tänka på att producera innehållet för att 
leverera det digitalt. Det måste enligt Rejnäs (2012) till ett kulturskifte inom 
tidningarna vilket även går i linje med fallföretagets önskan om att 
journalisterna ska bli mer multimediala för att hantera både video och ljud 
istället för bara text. Wadbring (2012) menar att journalisternas roll kommer 
ändras i framtiden och att antalet journalister kommer att minska. Fallföretaget 
anser att nätet måste utnyttjas till det snabba materialet som kan uppdateras 
kontinuerligt samt utnyttja video och ljud på ett annat sätt. Det kan innebära 
livebevakning av olika event och sportresultat som uppdateras kontinuerligt.  

5.2.3 Individualisera 
Fallföretaget strävar efter att bli mer flexibel mot läsare och annonsörer där ett 
sätt är att erbjuda läsarna möjligheten att individualisera sitt nyhetsflöde. 
Gruppen anser att det är viktigt att individualisera för läsaren samtidigt som 
företaget kan standardisera för den egna verksamheten och deras processer. 
Enligt Rejnäs (2012) är många befattningar och stabsfunktioner lika mellan olika 
mediehus vilket gör det möjligt för effektivisering inom branschen och minska 
kostnaderna. Genom möjlighet till individualisering för läsaren kan läsaren 
skapa värde genom att välja det utbud som är intressant, vilket även underlättar 
läsningen. Individualiseringen kan även tillämpas på abonnemang genom att 
utveckla flexibla betal lösningar för olika värdeerbjudanden där läsaren kan 
betala för den del som de läser. Fallföretaget anser att de nya tjänsterna som ska 
utvecklas ska vara så intressanta att läsarna inte kan klara sig utan det. 
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Individualiseringen går även att anpassa till kommersiellt material och inte bara 
redaktionellt. Kulturen inom företaget måste ändras så att ett samarbete mellan 
redaktionen och säljarna som arbetar med det kommersiella materialet kan bli 
bättre. Enligt Torvanger (2011) är det en framgångsfaktor för en dagstidning 
med ett bra team och samarbete mellan den kommersiella och redaktionella 
sidan.  

5.2.4 Ta betalt av läsarna 
Det finns dagstidningar som börjat ta betalt av läsarna digitalt där Dagens 
Nyheter är ett exempel. För prenumeranter av papperstidningen kostar en 
prenumeration på internet 29 kronor per månad för att få tillgång till alla 
kanaler och 199 kronor för icke-prenumeranter. I en prenumeration ingår DN 
plus till surfplattor och dagensnyheter.se som innehåller hela papperstidningen i 
digitalform samt dn.se som bara innehåller 20 procent av innehållet i 
papperstidningen. Enligt Wadbring och Bergström (2010) har utländska aktörer 
under 2009 och 2010 börjat ta betalt av läsarna men då handlar det om annat än 
nyheter, som Wadbring (2012) tror kommer det vara svårt att ta betalt för 
nyheterna. Enligt Haimi (2011) möter DN läsarnas behov genom en tillgänglig 
tidning hela dagen och menar att efterfrågan har varit stor på en papperstidning 
digitalt. Samtidigt motsäger det vad Wadbring (2012) menar, att läsningen på 
internet skiljer sig från läsningen digitalt och att ett snabbare utbud efterfrågas.  

5.2.5 Benchmarking 
Newspaper Monitor genomförde enligt Yemma (2011) en förändring där de 
slutade med den dagliga tidningen för att lansera en helgtidning och ett dagligt 
betalt nyhetsbrev via e-post. Anledningen till förändringen var att få personalen 
att fokusera på webben i första hand samt att stora delar av resurserna kunde 
läggas på webben. Yemma (2011) menar att det gjorde tidningen mer aktuell, 
relevant och populär. Det innebär att deras webb möter det omedelbara behovet 
av en snabb analys och tillåter företaget att bjuda in läsaren till deras djupare 
traditionella journalistik. Tidningen Republic Media har arbetat med att bygga 
upp ett varumärke inom B2B och de har även gjort ett grundläggande skifte från 
produktionsbaserad till publikbaserad försäljning, som de menar ska göra dem 
till den främsta tidningen för annonsering och nyheter.  
 
Enligt Christofferson (2011) är tidningens fokus att sammankoppla kunder och 
annonsörer och skapa intäkter via deras affärer. Ett alternativ för en dagstidning 
är att utveckla erbjudanden tillsammans med papperstidningen. Enligt Rydberg 
(2011) har Ekstra Bladet utvecklat ett kunskapsspel som erbjöds tillsammans 
med tidningen under en period på åtta veckor där en ny kategori såldes varje 
tisdag. The New Paper är ett exempel som har valt att specialisera sig inom 
bevakning av Premier League då ett behov hade identifierats. De startade även 
enligt Jalleh (2011) ett samarbete med en lokal bar som var kopplat till tidningen 
så de kunde locka läsare genom exklusiva fördelar för prenumeranter på baren. 
Möjligheten finns även till att ytterligare nischa sig genom att lansera en 
fristående verksamhet som exempelvis Mirrorfootball.co.uk (Kelly, 2011). Ett 
annat alternativ är att erbjuda något i nya kanaler som inte erbjuds på webben 
som exempelvis rörlig bild och ljud. Enligt Judd (2011) har tidningen The Daily 
Telegraph lanserat en applikation till läsplattor som erbjuder läsarna sektioner 
som inte finns tillgängliga på webben.  
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6 Lösningsförslag 
Nedan presenteras lösningsförslagen till forskningsfrågorna som arbetats fram 
utifrån analysen i föregående kapitel. Lösningsförslagen presenteras i sin helhet 
med en sammanfattning av de viktigaste delarna på slutet av varje 
forskningsfråga. Svaren på de båda forskningsfrågorna leder sedan till 
lösningsförslaget på studiens problemformulering.   

6.1 Forskningsfråga 1 - Vilket värde ska en dagstidning skapa för unga 
vuxna? 
Från studien konstaterar gruppen att en lokal dagstidning och därmed 
fallföretaget ska koncentrera sig på att ha tjänstefokus, inrikta sig på kund som i 
detta fall är unga vuxna och att vara innovativa. Det är också viktigt för en lokal 
dagstidning att förstå att det är kunden som skapar värde eller att 
värdeskapande är ett ömsesidigt samspel och att kunskapsprocesser är 
samtidiga. En lokal dagstidning ska även ta fasta på att unga vuxna fortfarande 
tycker dagstidningen är viktig och har en god inställning till dagstidningen trots 
att förtroendet och betydelsen minskar. Många unga vuxna tycker att man är 
skyldig att hålla sig informerad, det är viktigt att ha något att tala om och med 
underhållning. De unga vuxna vill helst ha sin dagstidning digitalt och tekniken 
är något som en lokal dagstidning ska se som något som underlättar. Unga vuxna 
har nya sätt att läsa på och medieanvändningen har omformats, detta är något 
som lokala dagstidningar får anpassa sig efter.  
 
Det konstateras även att unga vuxna har en god inställning till 
användargenererat material och detta tycker gruppen att en lokal dagstidning 
ska ha involverat i sitt arbete. Studier visar även att många unga vuxna är 
beredda ett betala för saker digitalt då de är uppvuxna med det, samtidigt som 
medier i allmänhet utgör en hög kostnad gör unga vuxna. Detta tycker gruppen 
att lokala dagstidningar ska ta fasta på och hitta digitala tjänster unga vuxna vill 
betala för. Detta kan kanske göras genom att erbjuda mer nöje och kultur, vilket 
är populärt hos unga vuxna. Unga vuxna vill ha sin tidning helst genom nya 
medier och en lokal dagstidning ska satsa på att finnas där unga vuxna vill ha 
dem. Det är även viktigt att en lokal dagstidning fortsätter koncentrera sig på 
kärnverksamheten då de är bra på vad de gör. De ska fortsätta förmedla lokala 
nyheter eftersom det är liten konkurrens på området, det kan dock finnas mer 
lokala nyheter anpassade till unga vuxna och nyheter som hänger med i sociala 
medier. De har även en fördel av att vara en trovärdig aktör, och att göra ett 
selektivt urval av nyheterna, som skapar värde för läsaren. 
 
Lokala dagstidningar ha fortfarande ett symbolvärde hos unga vuxna och detta 
får inte minska. Journalisterna är viktiga då de kan göra nyhetsvärderingar och 
etiska överväganden samt är duktiga på att skriva, även fast förtroendet har 
sjunkit. En lokal dagstidning ska enligt gruppen försöka bygga upp ett bättre 
förtroende hos unga vuxna. Det är viktigt för en lokal dagstidning att ha tydlig 
kommunikation med unga vuxna och förstå unga vuxna och deras 
vardagsprocesser för att kunna skapa tjänster och värde för dem. Det är viktigt 
med mycket kunskap om kunden och ett nära samarbete med kunden i ett öppet 
interaktivt system där djupa marknadsundersökningar är nödvändiga för att 
förstå kunden. En lokal dagstidning ska göra kunden till medskapare av värde 
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och bjuda in dem i processen. En bättre anpassning efter unga vuxna där CRM 
kan användas som strategi för att förenkla anpassning efter kunden. En 
kulturförändring i organisationen kan vara nödvändig för att kunna anpassa sig 
bättre till unga vuxna, det är även viktigt att en lokal dagstidning organiserar sig 
för att vara ständigt lärande. En lokal dagstidning ska försöka vara ett företag 
som gör saker möjligt för unga vuxna. Det är bra att skapa mer individuella 
värdeerbjudanden men samtidigt kunna standardisera i vissa aspekter, ett 
förslag är att ha anpassade prisstrategier. För att ta betalt tror gruppen att en 
lokal dagstidning ska ta betalt för extrafunktioner som går utanför 
kärnfunktionen, extrafunktioner som attraherar unga vuxna. De ska lära sig att 
ta betalt när de skapar nya tjänster och erbjudanden och inte vara rädda för att 
misslyckas, hellre misslyckas snabbt och billigt istället för långsamt och dyrt. 
Nedan finns en sammanfattning av lösningsförslagen på forskningsfråga 1.  
 
Utgå från unga vuxna för att skapa värde för unga vuxna. För att göra detta 
behöver en lokal dagstidning: 

 Trovärdighet i tidningen för att inte tappa förtroende hos unga vuxna 

 Arbeta med kärnverksamheten men anpassa nyheter efter unga vuxna 

 Ett nära samarbete mellan unga vuxna och tidningen 

 Göra en kulturförändring för att kunna anpassa sig 

 Djupa kundundersökningar för att förstå unga vuxnas vardagsprocesser 

 Individ anpassa mer 

 Arbeta mer med användargenererat material  

 Erbjuda anpassade digitala tjänster 

6.2 Forskningsfråga 2 - Hur ska värdeerbjudandet i en affärsmodell för en 
dagstidning utvecklas för unga vuxna? 
Vid utvecklingen av nya värdeerbjudanden är det viktigt att bygga erbjudandet 
runt läsaren och fortsätta att kontinuerligt utveckla erbjudandet efter läsarens 
behov. Det kan göras genom att bjuda in läsaren och ta del av användarens 
kunskap vid utvecklandet av innehållet samt att läsaren får tycka till på de 
djupgående artiklar och granskningar som dagstidningen gör. Genom 
fortlöpande och djupgående läsarundersökningar gäller det för dagstidningen att 
ha en nära dialog med läsarna och erkänna att deras röst är viktig för företaget. 
Delaktigheten kan knyta läsarna till tidningen eftersom de känner att de bidrar 
till tidningen som i längden kan skapa lojala läsare. 
 
Kulturen inom företaget måste förändras för att skapa lönsamhet digitalt. Hela 
företaget måste arbeta tillsammans och samarbeta mellan den redaktionella och 
kommersiella sidan. Journalisterna måste arbeta för att skriva för digitala 
kanaler och förändringen måste gå mot att journalister välkomnar förändringen 
istället för att motverka den. Samtidigt får inte dagstidningarna sluta utveckla 
sina papperstidningar så länge de är lönsamma eftersom de kan bära den 
digitala omställningen. Säljarna av annonser måste bli bättre på att erbjuda 
kunderna lösningar som innefattar de digitala kanalerna istället för att det bara 
är papperstidningen som är värd att annonsera i. Det måste även till en 
förändring i attityden bland annonsörerna som måste se möjligheterna med 
annonsering digitalt och vad det kan innebära för deras kampanjer. 
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Att erbjuda möjligheten för läsaren att individualisera sitt nyhetsläsande genom 
att det intressanta innehållet presenteras på ett enklare och snabbare sätt skapar 
värde för läsaren. Då unga vuxnas konsumtion går mot att individualiseras mer 
samt att läsning på webben är annorlunda jämfört med läsning i 
papperstidningen, skulle ett individanpassat erbjudande skapa ett värde för 
läsaren genom att underlätta konsumtionen. Genom att individualisera för 
läsaren skapas även möjligheten att individualisera för annonsörer då 
dagstidningen får tillgång till en stor databas med vad individer är intresserade 
av. 
 
Genom att erbjuda information från en databas av läsarnas intressen skulle 
annonser i sin tur kunna säljas till specifika segment som annonsören är 
intresserad av. Det innebär att en helt annan träffsäkerhet i annonseringen 
skulle kunna uppnås än i dagsläget. Även fast Dagens Nyheter har börjat ta betalt 
av läsarna så tror inte gruppen att det är rätt väg att gå inledningsvis, utan att 
betalning av läsare ska ske vid lansering av nya tjänster. Som med exemplet The 
Daily Telegraph så gäller det för dagstidningarna att erbjuda material via nya 
kanaler som inte finns i de befintliga kanalerna som webben och 
papperstidningen. Ett exempel kan vara livebevakning av sport via en 
applikation med rörlig bild och ljud där läsaren kan betala för att se klipp med 
mål från matcher direkt efter att det skett. Inledningsvis för att skapa en lönsam 
digital affär bör dagstidningarna satsa på B2B eller annonsering men erbjuda 
annonsörerna nya begrepp istället för räckvidd, och eventuellt ta betalt för 
effekten av kampanjen, eller antalet potentiella kunder som annonsören når. 
Nedan finns en sammanfattning av lösningsförslag för forskningsfråga 2. 
 
Bygga upp ett värdeerbjudande runt unga vuxna genom att:  

 Använda unga vuxnas kunskap 

 Samarbeta inom företaget  

 Skriva för det digitala först och att säljarna ska utgå från det digitala 

 Presentera innehåll på ett enkelt sätt digitalt för att underlätta 

konsumtion 

 Individualisera värdeerbjudandet 

 Använda sig utav databaser de besitter på ett smart sätt 

 Ta betalt för nya tjänster  

6.3 Problemformulering - Hur ska en dagstidning utvecklas för att möta 
behoven hos unga vuxna? 
För att nå unga vuxna ska en lokal dagstidning arbeta med att utveckla nya 
erbjudanden som möjliggör för individen att anpassa sitt nyhetsflöde via nya och 
innovativa erbjudanden. Det uppnås genom en förändring av kulturen inom 
företaget där ett nära samarbete mellan den redaktionella och kommersiella 
sidan måste utvecklas, så att alla drar åt samma håll, samt att bli ständigt lärande 
om läsarnas behov och intressen. Kulturen måste även skifta från att vara 
fokuserad på papperstidningen i första hand till att fokusera på digitalt först där 
innehållet produceras med syftet att publiceras i digitala kanaler. Nya 
värdeerbjudanden måste fortsätta att utvecklas efter unga vuxnas önskemål. 
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Användningen av djupa marknadsundersökningar tillsammans med en nära 
kontakt med läsarna måste utvecklas för att bygga kunskap om unga vuxna. 
Sedan måste materialet användas och inte bara samlas i databaser, ur materialet 
ska behov kunna utläsas som ska ligga till grund för utvecklingen av nya tjänster 
och kanaler.  
 
Vid utveckling av den digitala affären bör den inledningsvis betalas av annonser 
genom att förändra försäljningen av annonser och utveckla nya begrepp istället 
för räckvidd då effekten kan mätas och utnyttjas bättre digitalt. För att skapa 
lönsamhet digitalt ska dagstidningar utveckla nya erbjudanden med en klar 
tanke på hur de ska ta betalt för dem. Inte lansera en produkt eller tjänst med 
förhoppningen att de ska börja ta betalt när de byggt upp en publik. 
 
Samtidigt måste dagstidningarna fortsätta att utveckla sin papperstidning så 
länge den är lönsam eftersom den kan finansiera utvecklingen och omställningen 
till digitalt. Dagstidningarna ska även fortsätta att fokusera på 
kärnverksamheten som är bra journalistik med en ansvarig utgivare vilket gör 
dem unika och ökar trovärdigheten i det som publiceras. 

  



 

 64 

7 Diskussion 
I kapitlet diskuteras studiens lösningsförslag och behandlar svårigheter i 
lösningsförslagen och genomförbarheten av lösningsförslagen. Kapitlet avslutas 
med förslag till ytterligare studier för fallföretaget. 
 
Värdeerbjudandet 
Vi har inte utvecklat något konkret värdeerbjudande då det föll utanför vår 
kunskap och det skulle bli för omfattande för ramarna för arbetet. Däremot så 
ska lösningsförslaget ses som viktiga aspekter vid utvecklandet av ett 
erbjudande för att nå just målgruppen unga vuxna och är inte applicerbara för 
hela populationen. Att individualisera erbjudandet för läsarna kan medföra 
tekniska problem för hur det ska lösas men anses samtidigt som en 
nödvändighet för att nå läsare som är ute efter ett snabbt material och för att 
underlätta läsningen. Att tänka på vid utvecklingen av ett nytt system är att 
bygga in funktioner som underlättar annonsering till specifika målgrupper som 
kan utnyttjas vid annonsförsäljningen.   
 
Kulturen 
Vi är väl medvetna om att kulturen inom ett företag är en svår och komplicerad 
process att förändra. Samtidigt så är det viktigt för att lyckas med förändringen 
från analogt till digitalt och samtidigt tjäna pengar digitalt. För att lyckas med 
kulturförändringen så bör företaget göra personalen delaktig på alla nivåer så att 
det inte blir ett beslut som trycks ner i organisationen från ledningsnivå. 
Samtidigt så kommer säkert förändringen av inställningen till annonsering på 
webben att ta tid och det gäller att sälja in fördelarna med en kampanj online och 
vilka effekter den kan ge till annonsören.  
 
Betalningsvilja hos läsarna 
Studien av Wadbring och Bergström (2010) visar på att betalningsviljan för 
nyheter på nätet hos 80-talister är oväntat hög. Vi tror att det kommer vara 
möjligt att ta betalt för tjänster på internet, men inte för själva nyheterna i form 
av en prenumeration. Även om det går så kommer intäkterna vara så pass små 
att det inte kommer klara att bära den digitala affären. Det gäller istället som vi 
föreslår att satsa på B2B för att generera intäkter. Dock så är det fullt möjligt att 
ta betalt för kringtjänster som gör konsumtionen lättare för individen. Men vi 
tror att det är svårt att börja ta betalt för något som har varit gratis under en 
längre tid och som personer förväntar sig ska vara gratis. För att lyckas skulle 
nog alla dagstidningar behöva börja ta betalt samtidigt och ta ungefär lika 
mycket betalt.  
 
Genomförbarhet 
Vi anser att lösningsförslaget kan vara genomförbart även fast det kan krävas 
utveckling av nya kanaler eller att utveckla webben för att möta kraven. Gällande 
kulturen så ser vi det som det störta problemet till förändringen men tror 
samtidigt att Västerbottens-Kuriren är på god väg att förändra kulturen inom 
företaget samt väl förberedda på vad som krävs för att nå hela vägen fram. En 
risk med lösningsförslagen att ställa om organisationen för att bli mer digitalt 
först är att det kan påverka den analoga papperstidningen negativt om den inte 
får samma utrymme på redaktionen som tidigare. Samtidigt så bör en satsning 
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göras där det fokuseras mer på digitala kanaler för att inte hamna efter så att 
utvecklingen måste ske när papperstidningen inte längre är lönsam. Det innebär 
en avvägning och riskbedömning om nya kanaler kannibaliserar på 
papperstidningen eller inte. Samtidigt så måste steget tas förr eller senare och så 
länge tappet i upplagor av papperstidningen går till nya kanalerna och 
fortfarande inbringar intäkter.  
 
Ytterligare studier 
Vid utvecklandet av de nya tjänsterna och värdeerbjudandena så kommer en 
omfattande studie om unga vuxna inom företagets upptagningsområde att 
behövas. Genom utnyttjande av marknadsundersökningar och läsarpaneler så 
gäller det att gå till grunden och hitta ytterligare behov empiriskt för sin 
målgrupp. Sedan måste dialogen med läsaren upprätthållas och kontinuerliga 
avstämningar för att upptäcka nya trender och behov som läsaren efterfrågar. 
Samtidigt så kan läsarna vet inte kunde vad de vill ha i alla lägen så företaget 
måste även bedriva egen utveckling av nya kanaler för att locka till sig läsarna. 
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