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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Ramsin Yakob, som under de senaste 

20 veckorna guidat oss genom arbetets gång. Den konstruktiva kritik och uppmuntran du 

erbjudit har möjliggjort genomförandet av denna studie.  

 

Även ett stort tack till de fallföretag och respondenter som har ställt upp på vår studie och lånat 

oss deras tid och värdefulla insikter. Vi vill också tacka vår opponentgrupp på förslutsseminariet 

som gav oss en detaljerad och djupgående opponering.  
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Sammanfattning 
Titel: Digitaliseringen i tidningsbranschen  

 

Författare: Thomas Delin & Olle Hagberg 

 

Handledare: Ramsin Yakob 

 

Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på hela vårt nutida samhälle och dess 

utveckling sker exponentiellt. Information finns nu mer lättillgänglig och flera branscher har 

sett stora förändringar. Dessa förändringar har både varit positiva och negativa och har lett till 

att företag har behövt anpassa sina affärsmodeller samt skapa nya. En av de branscher som har 

sett en stor förändring är tidningsbranschen, vars traditionella affärsmodell hotats då färre 

konsumenter nu läser papperstidningar. Många tidningar har stora problem med att kapitalisera 

på de förändrade konsumtionsvanorna som uppstått kring media och nyheter.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur lokala dagstidningar 

upplever digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen.  

 

Frågeställningar: 1) Vilka upplevda hot och möjligheter har tidningsbranschen stött på till 

följd av digitaliseringen och vad har de gjort för att hantera det? 2) Hur har tidningarnas 

affärsmodeller förändrats till följd av digitaliseringen? 3) Hur upplever tidningarna att deras 

funktion i samhället påverkats till följd av digitaliseringen? 

 

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och genom en multipel fallstudie har tre 

fallföretag studerats. Vidare utfördes studien utifrån ett hermeneutistiskt perspektiv med iterativ 

ansats. Primärdatan samlades in genom utförandet av sex semistrukturerade intervjuer som 

även har kompletterats med sekundärdata.  

 

Slutsats: Studiens resultat visar att digitaliseringen både medfört hot och möjligheter inom 

tidningsbranschen. Fallföretagen har mött ökad konkurrens både inom tidningsbranschen och 

även från aktörer utanför branschen. Det har samtidigt möjliggjort nya digitala verktyg och 

insamlandet av kunddata, vilket bidragit till ökad effektivitet. De traditionella affärsmodellerna 
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inom branschen har hotats och det har varit nödvändigt att experimentera för att finna nya 

intäktsströmmar.  

 

Kunskapsbidrag: Denna studie har bidragit med en djupare förståelse för hur lokala 

dagstidningar har påverkats till följd av digitaliseringen och gett exempel på vilka upplevda hot 

och möjligheter de stött på till följd av detta. Vikten för lokala dagstidningar att anpassa sig, 

dels genom att förändra sina affärsmodeller, har även det lyfts fram. Studien har även bidragit 

med en bild av hur konkurrensen inom och mellan branscher har förändrats till följd av 

digitaliseringen. 

 

Nyckelord: Digitalisering, affärsmodell, branschkonvergens, tidningsbranschen, samhällsnytta 
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Abstract 
Title: Digitalization In The Newspaper Industry 

 

Authors: Thomas Delin & Olle Hagberg 

 

Supervisor: Ramsin Yakob 

 

Background: Digitalization has had a large impact on our current society and has had an 

exponential growth. Information is now easier to access and several industries have seen big 

changes. These changes have been both positive and negative and has forced companies to 

change their business models or create new ones. One of the industries which has seen a large 

change is the newspaper industry, whose traditional business models has been threatened due 

to fewer consumers reading printed newspapers. Many newspapers have faced problems with 

being able to capitalize on the changed consumer behavior regarding media and news.    

 

Purpose: The purpose of this study is to create a deeper understanding of how local newspapers 

experience the impact that digitalization has had on the newspaper industry.  

 

Research questions: 1) Which threats and opportunities has the newspaper industry 

experienced following the digitalization and how have they managed these? 2) How has the 

newspapers business models changed following the digitalization? 3) How does the newspapers 

experience that their function in society has been affected after the digitalization?  

 

Methodology: The study has used a qualitative strategy and through a multiple case study three 

cases have been studied. A hermeneutic philosophical perspective has been used with an 

iterative approach. The primary data was collected through six semi-structured interviews, 

which was further complemented with secondary data. 

 

Conclusion: The results of the study show that digitalization has brought both threats and 

opportunities to the newspaper industry. The cases have faced increased competition both from 

within the industry and from companies outside the industry. It has also enabled the use of 

digital tools and the collection of customer data, which has increased efficiency. The traditional 
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business models has been threatened and it has been necessary to experiment to find new 

sources of revenue. 

 

Contribution: This study has contributed a deeper understanding of how local newspapers 

have been affected by the digitalization and which threats and opportunities they have 

experienced following this. The importance for newspapers to adapt and change, partly through 

changing their business models, has also been highlighted. The study has also contributed with 

showing how the competition within and between industries has been affected following the 

digitalization. 

 

Key words: Digitalization, business models, industry convergence, newspaper industry, social 

benefit 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras först en bakgrund till studiens ämne. Därefter följer en 

problematisering som motiverar studiens relevans och som sedan mynnar ut i studiens syfte 

och frågeställningar. Avslutningsvis ges de avgränsningar som har gjorts.  

 
1.1 Bakgrund  

Digitalisering bland företag har pågått under en längre tid och företag försöker utnyttja nya 

metoder för att skapa konkurrensfördelar (Anschober et al., 2018). Digitaliseringen blev ett allt 

mer allmänt begrepp under 2000-talet när den ökade användningen av internet och IT tog fart. 

Även om digitaliseringen har varit påtaglig bland företag är det något som hela tiden utvecklas. 

Tekniska framsteg möjliggör nya, mer effektiva lösningar till processer och metoder som 

företag kan utnyttja för att hålla sig i framkant (BaNir et al., 2003). I Sverige anser en stor 

majoritet, cirka 85%, av företag att de på något sätt har blivit påverkade av digitaliseringen 

(Svenskt Näringsliv, 2018). Parviainen et al. (2017) definierar digitalisering som en förändring 

i arbetsprocesser, processer som tidigare varit icke-digitala anpassar sig till den tekniska 

utvecklingen och som nu opererar i en digital miljö. Fortsättningsvis kommer Parviainens et al. 

(2017) definition för begreppet digitalisering att användas. 

 

Enligt Svenskt Näringsliv (2016) beror digitaliseringens genomslagskraft på att information 

finns mer tillgänglig i digital form och att datorer och mobiltelefoner blivit allt mer kraftfulla 

och kan hantera den ökande mängden information. Digitaliseringen har haft en enormt stor 

påverkan på det nutida samhället, inte bara för företag utan även för offentliga sektorn och 

enskilda individer (SOU 2016:85). Den för med sig både hot och möjligheter, exempelvis hotar 

det flertalet olika jobb samtidigt som det ger möjlighet att underlätta vår vardag och utveckla 

vårt samhälle (Konsumentverket, 2016). Digitaliseringens framfart stagnerar inte utan snarare 

det motsatta. Processer som tidigare krävt praktiskt arbete sker nu digitalt vilket påverkar hur 

företag opererar samt deras strategi (Hagel et al., 2013). I en värld där den tekniska utvecklingen 

sker exponentiellt måste företag kontinuerligt anpassa sig till förändringarna för att kunna 

utnyttja nya processer och genomföra förändringar i sin strategi (Rachinger et al., 2018). 

Digitaliseringens påverkan på företag har lett till att nya produkter, tjänster, affärsmodeller och 

beteenden har uppstått (Svenskt Näringsliv, 2016). 
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Digitaliseringens påverkan på olika branscher varierar och även graden av dess påverkan 

varierar. En bransch som visar tydliga tecken på att digitaliseringen har förändrat branschens 

landskap är media- och informationsbranschen (Nygren, 2015). Spotify, Netflix och digitala 

tidningar är tjänster som helt förändrat hur media konsumeras. CD-skivor, DVD och 

papperstidningar har ersatts med digitala plattformar där produkterna finns lättillgängliga för 

konsumenterna (Satell, 2014). Den tekniska utvecklingen har påverkat hur företag formar sin 

affärsmodell. Digitaliseringen effektiviserar processer och kan sänka ett företags kostnader, 

exempelvis kostnader för att producera en tidning i fysisk form är generellt högre än en online 

version av tidningen (Nygren, 2015). För att företag ska vara konkurrenskraftiga i en bransch 

som genomgår förändring krävs det att företagen följer med i utvecklingen och anpassar sig till 

den nya miljön för att överleva (Schwartz, 2002). 

 

En del av media- och informationsbranschen som sett en stor förändring både i Sverige och 

runtom i världen är tidningsbranschen. I en utredning av staten gällande digitalisering 

konstaterade de att tidningsbranschen är helt omvandlad (SOU 2018:72). Tidningar har numera 

både en digital och en fysisk version av sin tidning, ett flertal tidningar erbjuder enbart en 

webbaserad tidning och har helt övergett papperstidningen. Både företagsstrategi samt 

affärsmodell har påverkats av digitaliseringen för att bemöta de nya hoten och de nya 

möjligheterna som uppstått i och med förändringen i branschen (SOU 2018:72). 

 

Flertalet stora tidningar, som exempelvis Aftonbladet, Expressen och Sydsvenskan har de 

senaste åren gått med förluster på flera miljoner och har därmed påbörjat nedskärning av 

kostnader och personal (Dagens Media, 2015). Detta är till stor del en följd av digitaliseringen, 

då färre konsumenter nu läser de fysiska papperstidningarna. Samtidigt har tidningarna svårt att 

kapitalisera på konsumenternas förändrade konsumtionsvanor kring media och nyheter (Dagens 

Media, 2015). Karén (2015) argumenterar istället att digitaliseringen är journalistikens bästa 

vän och att det medfört nya möjligheter för branschen. Han anser att en journalists jobb har 

blivit mindre tidskrävande till följd av digitaliseringen, tack vare till exempel karttjänster, 

lättåtkomligare researchmaterial och att artiklar nu skrivs på datorn och inte en skrivmaskin 

(Karén, 2015).  
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1.2 Problematisering 

Digitaliseringen kan få både positiva och negativa följder för ett företag. Ökad lönsamhet och 

effektivitet kan vara positiva effekter av digitaliseringen och enligt Frohlich (2002) har 

digitaliseringens påverkan på företag till största del positiva effekter. Men trots att 

digitaliseringen kan medföra flera nya möjligheter och förutsättningar är det samtidigt stora 

utmaningar i att säkerställa konkurrenskraft och att få en lyckad implementering (Svenskt 

Näringsliv, 2018).  

 

Två olika studier utförda i Tyskland och Kina om digitaliseringen i tidningsbranschen i 

respektive land fick båda liknande resultat, där de kunde konstatera att tidningarna inte lyckades 

utnyttja digitaliseringen på något lönsamt sätt (Rothmann & Koch, 2014; Fang, 2015). 

Studierna konstaterade att detta misslyckande till stor del härstammar ifrån en felaktig 

implementering. Tidningarna använde sin tidigare strategi för fysiska tidningar även på de nya 

digitala tidningarna och förändringarna i deras affärsmodell var otillräcklig för att 

implementeringen skulle vara framgångsrik (Rothmann & Koch, 2014; Fang, 2015). Enligt 

Kane et al. (2015) misslyckas många företag under implementationen av 

digitaliseringsprocessen, företagen fokuserar mer på den teknologiska delen över hur företagets 

strategi ska anpassas till förändringarna. I Sverige finns risken att digitaliseringen inte har 

implementerats i en tillräcklig stor grad inom tidningsbranschen (Visma, 2018). Tidigare 

undersökningar om graden av digitalisering i olika branscher visar att kulturbranschen, där 

tidningar ingår, är den bransch som har lägst grad av digitalisering av alla i Sverige (Visma, 

2018). 

 

Digitaliseringen har på senare tid utmanat de traditionella affärsmodellerna och flera etablerade 

företag har haft stora problem med att anpassa sina affärsmodeller efter de stora förändringarna 

(Loebbecke & Picot, 2016). Detta har lett till ökad kreativitet inom olika branscher, nya 

innovativa produkter och nya affärsmodeller har vuxit fram som följd av de nya 

förutsättningarna (Rothmann & Koch, 2014). Digitaliseringen har möjliggjort nya sätt att skapa 

värde för företag med nya digitala processer (Li, 2017). Företag pressas till att göra förändringar 

i sin affärsmodeller eller utveckla en helt ny affärsmodell för att kunna utnyttja fördelarna 

digitaliseringen kan medföra (Rachinger et al. 2018). Hur väl ett företag lyckas anpassa sin 

affärsmodell beror till stor del hur företaget utnyttjar sina dynamiska förmågor (DaSilva & 

Trkman, 2014). Dynamiska förmågor definieras som ett företags förmåga att förnya och 
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anpassa sina interna och externa kompetenser och resurser i en marknad som genomgår 

förändring (Pisano, Teece & Shuen, 1997). Enligt Nygren (2015) behöver företag anpassa sin 

strategi och affärsmodell för att kunna konkurrera i en bransch som påverkas av digitalisering.  

 

Tidningars och medias förflyttning till Internet har ändrat hur information sprids och 

konsumeras, vilket har fått en stor påverkan på samhället (Cho et al., 2014). Även en förändring 

i tidningarnas affärsmodeller kan ha en påverkan på samhället. Enligt Martí (2016) kan nya 

affärsmodeller och förändringar i redan existerande affärsmodeller ha både negativa och 

positiva effekter på den sociala miljön ett företag befinner sig i. Den dramatiska situation 

tidningar befinner sig i till följd av digitaliseringen kan ha flera möjliga negativa effekter då 

tidningar fyller en viktig funktion i samhället och bidrar med en viss form av samhällsnytta 

(Winberg, 2016; Rothmann & Koch, 2014).  

 

Ett exempel på hur tidningar fyller en funktion i samhället är att de har möjligheten att genom 

sin journalistik och rapportering påverka människors åsikter och uppfattningar (Bourhis et al., 

2013; Huang, 2016). Dels kan de påverka hur människor ser på viktiga ämnen som till exempel 

global uppvärmning (Huang, 2016), men även hur stor tillit allmänheten har i sina politiker och 

sin regering (Cho et al., 2014). Vid förändring av rapporterandet av nyheter uppstår risken att 

exempelvis vissa tidningar ändrar journalistiken de genomför för att bespara kostnader på ett 

sätt som sänker kvalitén på journalistiken (Rothmann & Koch, 2014). Tidigare forskning 

antyder därmed att tidningar fyller en viss samhällsnytta och att digitaliseringen kan ha en 

påverkan på denna funktion i samhället.  

 

Tidigare studier om digitaliseringen av tidningar i Sverige har fokuserat på de rikstäckande 

tidningarna (Eriksson, Sørenson & Åkesson, 2018), som till exempel Aftonbladet, vilket är 

Sveriges största tidning (Orvesto, 2019). Samtidigt har mellan åren 2004 och 2014 antalet 

lokala tidningskontor minskat med 36 procent i Sverige (Karén, 2015) och lokala dagstidningar 

står inför en tuff utmaning till följd av digitaliseringen (Dagens Media, 2015). 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur lokala dagstidningar upplever 

digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Vilka upplevda hot och möjligheter har tidningsbranschen stött på till följd av 

digitaliseringen och vad har de gjort för att hantera det? 

- Hur har tidningarnas affärsmodeller förändrats till följd av digitaliseringen? 

- Hur upplever tidningarna att deras funktion i samhället påverkats till följd av 

digitaliseringen? 
 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till tidningar som verkar inom Sverige. Vidare fokuserar studien inte på 

rikstäckande tidningar utan endast på lokala dagstidningar. I studien definieras lokala 

dagstidningar som de tidningar som verkar på ett bestämt och avgränsat geografiskt område 

inom Sverige. Vidare för att skapa förståelse för digitaliseringens påverkan på de lokala 

dagstidningarna har studien avgränsats till områdena digitalisering, branschförändring till följd 

av digitalisering, affärsmodeller och samhällsnytta.  
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2. Teoretiskt ramverk 

 
I detta kapitel presenteras de teorier och den litteratur som ligger till grund för studien. 

Teoriavsnittet börjar med området digitalisering som därefter delas in i intern och extern 

digitalisering. Därefter följer teorier om branschförändringar till följd av digitaliseringen, 

branschkonvergens, samt affärsmodeller. Avslutningsvis presenteras och visualiseras studiens 

konceptuella modell som knyter ihop de olika teorivalen. 

 

2.1 Digitalisering 
Det är tydligt att digitaliseringen omvandlar industrier och det är tydligt att företag bör ta denna 

utveckling på allvar (Anschober et al., 2018). De företag som satsar på digital innovation håller 

en högre nivå av produktivitet och lönsamhet än de företag som inte gör det (Manyika, Pinkus 

& Ramaswamy, 2016). Många av de digitala förändringarna som sker förändrar industrier 

fundamentalt och nya affärsmodeller ersätter de traditionella i en allt högre takt (Anschober et 

al., 2018). Många företag faller efter då de reagerar för sakta och håller sig till sina existerande 

affärsmodeller (Anschober et al., 2018). Digitaliseringen har i många fall även gjort det lättare 

för nya aktörer att träda in på redan etablerade marknader (Hirt & Willmott, 2014).  

 

Gobble (2018) beskriver det svenska begreppet digitalisering med hjälp av de två engelska 

termerna digitization och digitalization. Det förstnämnda begreppet förklarar själva övergången 

från en analog process till en digital process som till exempel när brev ersattes med e-mail. 

Digitalization beskriver istället hur digital teknologi kan användas för att på ett nytt och 

innovativt sätt skapa värde genom en strategisk förändring (Gobble, 2018). Till följd av 

digitaliseringen kan företag kapitalisera på den digitala utvecklingen, företag som lyckas 

integrera digitala processer i sin verksamhet kan förbättra sina marginaler och stärka sin 

konkurrenskraft (BaNir et al., 2003). Enligt BaNir et al. (2003) är den största faktorn till att 

företag digitaliserar sina processer att uppnå lägre kostnader samt ökad innovation. Kostnader 

för informationskrävande processer kan minska med upp till 90% samt öka effektiviteten efter 

implementering av digitala verktyg (Parvianien et al., 2017).  

 

Genom att ersätta manuella processer med ett automatiskt digitalt alternativ gör det möjligt för 

företag att samla in data och information och få en bättre förståelse över processprestanda, 

kostnadsdrivare och risker (Parvianien et al., 2017). Digitaliseringen innebär inte bara 
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införandet av automatiserade processer utan även hur dessa enheter sammankopplas samt hur 

de skapar förutsättningar för ett bättre informationsflöde som ökar förståelsen över 

verksamheten (Iveroth, Lindvall & Magnusson, 2018). Ökad förståelse över verksamheten ger 

ansvariga ett bättre beslutsunderlag och problem som uppstår kan hanteras på ett bättre sätt 

(Parvianien et al., 2017). 

 

Digitaliseringen har lett till en form av dematerialisering, där tidigare materiella produkter har 

omarbetats till elektronisk information (Magaudda, 2011). Detta kan sammankopplas med 

förändrade konsumtionsvanor och är vanligt för branscher som arbetar inom media och kultur 

(Magaudda, 2011), som till exempel tidningsbranschen. Denna bransch har sett en stor 

påverkan då en stor mängd information nu finns tillgänglig gratis på internet, vilket har 

förändrat hur produkter och tjänster utformas och kan ha en påverkan på kunders 

konsumtionsbeteende (Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2015). Samma nyheter som finns 

i en traditionell tidning som kräver betalning finns nu gratis online och enligt Franklin (2008) 

har detta skapat en obalans inom branschen. Eftersom nyheter finns tillgängliga online utan 

kostnad har konsumenter blivit mer motståndskraftiga till betalning (Franklin, 2008). Enligt 

Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo (2015) visade det sig att i Spanien var enbart 10-20% av 

konsumenter villiga att betala för nyheter i en digital tidning. Digitaliseringens påverkan på 

tidningsbranschen har lett till att företagen måste se över sin affärsmodell för att kapitalisera på 

kundernas förändrade konsumtionsbeteende. 

 

Den ökade komplexiteten och det förändrade kundbeteendet har medfört en osäkerhet för hur 

implementeringen av digitaliseringen ska gå till (Rachinger et al., 2018). Kane et al. (2015) 

beskriver att många företag misslyckas att implementera digitala processer då företagen 

fokuserar på den tekniska aspekten istället för den strategiska. Företag misslyckas även med att 

anpassa sin strategi till den nya miljön genom att fortsätta använda sin existerade strategi 

(Rothmann & Koch, 2014; Fang, 2015). Optimerad resursanvändning, sänkta kostnader, ökad 

produktivitet och effektivitet kan vara följder av en lyckad implementering av digitala processer 

i ett företags affärsmodell (Rachinger et al., 2018). Detta kan enligt BaNir et al. (2003) öka ett 

företags lönsamhet och stärka företagets konkurrensfördelar.  

 

I vilken utsträckning ett företag påverkas av digitaliseringen kan enligt BaNir et al. (2003) 

förklaras med ett företags ålder och storlek. Faktorer som underlättar för företag är att vara stora 

och etablerade när det kommer till implementeringen av digitaliserade processer (BaNir et al., 
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2003). Anledningen till detta kan förklaras med att stora och etablerade företag har mer resurser, 

förmågor och ett nätverk som ger ett stöd som underlättar vid implementeringen av digitala 

processer i företaget. Större och etablerade företag är även de företag som kan gynnas mest av 

digitaliseringen på grund av deras rutiner, formalisering och komplexitet när digitaliseringen 

effektiviserar redan befintliga processer (BaNir et al., 2003). Även ifall ett större och mer 

väletablerat företag överlag har det lättare gällande implementeringen av digitala processer så 

medför dessa faktorer även några hinder. Detta då ett äldre och större företag tenderar att ha 

mer bestämda och väldefinierade rutiner, de kan därför ofta vara mindre villiga att förändra sig 

och vara mindre mottagliga för externa förändringar (BaNir et al., 2003).  

 

2.1.1 Intern och extern digitalisering 

Digitalisering kan ha en stor påverkan på ett företags operativa miljö, interna processer och kan 

skapa nya affärsmöjligheter. Parviainen et al. (2017) delar upp digitaliseringens effekter i tre 

olika typer vilket baseras på vilka olika sätt digitaliseringen kan påverka ett företag. Dessa tre 

typer är intern effektivitet, externa möjligheter och disruptiva förändringar och tillsammans 

bildar de den totala effekten digitaliseringen kan ha på ett företag.  

 

Enligt Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) innebär intern effektivitet hur väl ett företag 

utnyttjar sina resurser relativt till hur mycket de producerar, där exempel på resurser är råvaror, 

tid och kapital. Enligt Parviainen et al. (2017) kan digitaliseringen bidra med en ökad intern 

effektivitet och kan medföra flera interna fördelar som ökar hur väl resurserna utnyttjas, till 

exempel i form av förbättrade interna processer, höjd effektivitet och förbättrad kvalitet. 

Digitalisering kan även leda till högre nöjdhet hos företagets anställda genom automatiseringen 

av rutinarbete, vilket ger mer tid till att utveckla nya förmågor och kunskaper (Parviainen et al., 

2017). Ett exempel på förbättrad intern effektivitet till följd av digitaliseringen är när tidningar 

bytte från att skriva på skrivmaskin till att skriva på datorn. På så sätt gick det att producera mer 

text på mindre tid, vilket ökade hur väl resurserna utnyttjades. 

 

Utöver de interna effekter digitaliseringen medför i form av förbättrad intern effektivitet så är 

även de externa effekterna viktiga, bland annat i form av externa möjligheter (Parviainen et al., 

2017). Denna typ av effekt sker när nya affärsmöjligheter uppstår i ett företags existerande 

marknad till följd av digitaliseringen, exempelvis i form av nya tjänster och kunder. Det 

inkluderar även förbättrad responstid och kundservice, samt möjligheterna att utföra sina affärer 
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på ett nytt sätt. Externa möjligheter kan leda till förändrad efterfrågan och för att ett företag ska 

kunna svara på den förändrade efterfrågan är det viktigt att de har en hög extern effektivitet 

(Parviainen et al., 2017). Där intern effektivitet fokuserar på att producera saker rätt så fokuserar 

extern effektivitet istället på att producera rätt saker. Extern effektivitet omfattar hur väl ett 

företag producerar en vara eller tjänst för att möta efterfrågan (Jacobsen, Thorsvik & Sandin, 

2008). 

 

Den tredje effekten, disruptiva förändringar, är även den extern. Denna uppstår när den marknad 

och miljö ett företag verkar i helt förändras till följd av digitaliseringen. Detta kan dels innebära 

att ett företags produkter, tjänster och affärsmodell blir föråldrade till följd av förändringar i 

omvärlden, eller också att helt nya marknader skapas på grund av digitalisering (Parviainen et 

al., 2017). Ett exempel på detta skulle vara videouthyrningskedjan Blockbuster i början av 

2000-talet. När företaget Netflix ändrade konsumenters vanor kring konsumtionen av filmer 

och serier genom att placera det online i form av streaming så blev Blockbusters affärsmodell 

föråldrad och då de inte lyckades anpassa sig efter omvärldens förändringar gick de i konkurs 

(Satell, 2014). 

 

2.2 Branschförändringar till följd av digitaliseringen 

Enligt Lozano (2012) har digitalisering resulterat i att flera branscher har genomgått stora 

förändringar som innebär nya möjligheter. För att kunna utnyttja de möjligheter det medför 

måste företagen kunna förutse och förbereda sig för dem. Ifall ett företag inte lyckas förändra 

och anpassa sig efter nya möjligheter, processer och teknologier kan det resultera i ekonomiska 

förluster (Lozano, 2012). Förmågan att anpassa sig och vara flexibel är speciellt viktig för 

företag som agerar i branscher som genomgår snabba industriella förändringar (Nadkarni & 

Narayanan, 2007).   

 

Enligt McGahan (2004) kan branschförändringar delas upp i fyra olika typer, vilket är kreativ, 

mellanliggande, progressiv och radikal förändring. Dessa är baserade på hot mot en industris 

kärnaktiviteter och kärntillgångar (McGahan, 2004). Kärnaktiviteter omfattar de aktiviteter som 

historiskt har genererat vinster för industrin och som kan hotas när de till följd av nya alternativ 

på marknaden inte längre är relevanta för leverantörer och kunder. Kärntillgångar innebär de 

resurser, kunskaper och varumärken som historiskt har gjort organisationen unik och dessa 

hotas när de inte längre genererar värde (McGahan, 2004). När det endast är ett företags 
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kärntillgångar som hotas uppstår kreativ förändring och när det istället endast är ett företags 

kärnaktiviteter som hotas är det en mellanliggande förändring som uppstår. Mellanliggande 

förändringar har en mindre omfattning men en stor påverkan (Frantzeskaki & de Haan, 2009) 

och är möjligen den typen av branschförändring som är mest utmanande för de företagen som 

utsätts för det (McGahan, 2004). Företag som står inför en mellanliggande förändring måste 

hitta nya sätt att utvinna värde från deras kärntillgångar genom att diversifiera sig på en ny 

marknad. Konsumenterna och aktiviteterna kan förändras men kärntillgångarna som skapar 

värde finns fortfarande kvar inom företaget. När varken kärnaktiviteterna eller kärntillgångarna 

hotas uppstår progressiv förändring och radikal förändring uppstår när de båda hotas 

(McGahan, 2004). Ziv (2009) kopplar progressiv förändring med den förändring tidningen New 

York Times har genomgått. Både New York Times kärntillgångar och kärnaktiviteter ansågs 

därför inte vara hotade enligt Ziv. Kärntillgångarna för tidningen är deras nyheter och 

distributionen av papperstidningen och utvecklandet av en digital tidning ansågs vara 

kärnaktiviteter (Ziv, 2009). 

 

 
Figur 1. Trajectories of industry transformation (modifierad från McGahan, 2004) 

 

De effekter digitaliseringen har haft på vissa branscher kan i sina mest extrema fall ses som en 

form av omstörtande innovation (Rad, 2017), vilket är ett begrepp som har många likheter med 

radikal förändring (McGahan, 2004). Omstörtande innovation är en process där en ny form av 

teknologi som erbjuder ett annorlunda värde från tidigare etablerad teknologi introduceras in i 

en industri (Christensen, 1997). Till en början tenderar den nya teknologin att endast ha en 

nischad del av marknaden, men med tiden övergår den till att omdefiniera marknaden (Hang & 

Yu, 2010). Omstörtning är en process som kan ta flera år eller decennier innan marknaden är 
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helt förändrad och det medför både vinnare och förlorare (Karimi & Walter, 2015). Viktigast 

för att hålla sig lönsam och att tjäna på de förändringar som sker är att ha de nödvändiga 

förmågorna som krävs för att utnyttja innovationen (Rad, 2017). Exempel på nödvändiga 

förmågor är en snabb och flexibel produktutveckling och en ledning som effektivt kan 

koordinera och omfördela interna och externa kompetenser (Rad, 2017). 

 

2.2.1 Branschkonvergens 

Skapandet av nya digitala lösningar har ökat takten i vilket marknader och industrier förändras 

(Kim et al., 2015). Denna tekniska utveckling har möjliggjort för företag att expandera 

omfånget på de produkter och tjänster de erbjuder till nya marknader, vilket leder till 

branschkonvergens (Kim et al., 2015). Detta innebär att de traditionella branschgränserna 

suddas ut till följd av att ny teknik och nya marknader öppnar upp sig (Lennstrand, 2004). 

Etablerade företag inom tidigare väldefinierade branscher konkurrerar nu både med företag som 

har en bakgrund inom andra branscher och även nyetablerade företag som genom nya digitala 

lösningar konkurrerar på ett nytt sätt (Lennstrand, 2004). Denna utsuddning av branschgränser 

erbjuder i vissa fall nya möjligheter för de företag som är involverade, då nya marknader kan 

öppnas upp och nya kunder kan nås (Leker et al., 2013). Branschkonvergens kan även medföra 

hot och utmaningar mot dessa företag. Väletablerade företag måste införskaffa ny teknologi 

och kompetens till följd av de nya konkurrenterna de nu måste konkurrera med i den nya 

konvergerade industrin. Det är viktigt att företag är snabba på att reagera på dessa nya hot och 

utmaningar då responstid är en nyckelfaktor för framgång när det gäller branschkonvergens 

(Leker et al., 2013).  

 

Det finns olika typer av branschkonvergens enligt Bröring och Leker (2007). En av typerna är 

marknadskonvergens, vilket sker när olika industriers efterfrågan sammanlöper. Detta sker när 

konsumenter ser produkter från olika industrier, som tidigare inte konkurrerade med varandra, 

som substitut. Ett exempel på denna typ av konvergens är datorer och TV, där datorer numera 

kan användas till att titta på TV-program och DVD-filmer (Bröring & Leker, 2007). 

Branschkonvergens kan ses som ett resultat av konsumenters trender mot bekvämlighet där 

konsumenter försöker tillfredsställa flera olika behov med en transaktion (Bröring & Leker, 

2007). Marknadskonvergens är en dynamisk process som kan delas upp i tre olika steg 

(Stieglitz, 2003). I det första steget finns två marknader där efterfrågan och utbudet är 

obesläktat. Konvergeringsprocessen påbörjas när till exempel teknisk utveckling eller politiska 
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avregleringar påverkar marknaden. Under det andra steget av processen pågår förändringar i 

marknadsstrukturer och företags beteende förändras till följd av konvergensen. I det sista steget 

är marknaderna sammanvävda från ett tekniskt- eller produktperspektiv och marknadens 

strukturer stabiliseras (Stieglitz, 2003). 

 

2.3 Affärsmodeller 

För att ett företag ska ha möjligheten att minimera hoten och utnyttja möjligheterna som 

digitaliseringen medför är det viktigt att de anpassar sin affärsmodell efter de förändrade 

förutsättningarna. En affärsmodell beskriver hur ett företag går tillväga för att skapa, leverera 

och fånga värde (Osterwalder & Pigneur, 2010). En affärsmodell är en sammanfattande 

representation av ett företags relevanta aktiviteter som visar på hur de uppnår 

konkurrensfördelar. För att uppnå detta bör affärsmodellen inkludera ett dynamiskt perspektiv, 

då det kan behöva anpassas efter externa och interna förändringar över tid (Göttel et al., 2016). 

Det finns flera likheter mellan en affärsmodell och strategi, men det är inte samma sak. Ett 

företags affärsmodell härstammar istället ifrån dess strategi och funkar som ett sätt att 

implementera en strategi (Göttel et al., 2016). En affärsmodell bör spegla ett företags 

affärsekologi, vilket är den bild ett företag gör av sin relevanta omvärld (Iveroth, Lindvall & 

Magnusson, 2018). I ett företags affärsekologi ingår en dynamisk aspekt, då de olika aktörerna 

i den relevanta omvärlden kan ändras och bytas ut. Affärsmodellen är ett visst valt sätt för ett 

företag att agera inom sin affärsekologi, samt hur de ska förhålla sig till de andra aktörerna 

inom denna (Iveroth, Lindvall & Magnusson, 2018).  

 

Till följd av de stora förändringar som digitaliseringen har medfört till flertalet industrier och 

marknader är affärsmodeller ytterst viktiga, då de möjliggör utnyttjandet av nya möjligheter 

(Röglinger & Urbach, 2019). Därmed har företag behövt skapa helt nya affärsmodeller till följd 

av digitaliseringen, vilket kallas för affärsmodellsinnovation (Markides, 2006). Detta innebär 

skapandet av en fundamentalt annorlunda affärsmodell inom en existerande marknad. Det 

innebär inte att nya produkter eller tjänster skapas, utan snarare att redan existerande produkter 

och tjänster omdefinieras och konsumeras på ett nytt sätt (Markides, 2006). Till en början 

används inte den nya affärsmodellen av många företag inom marknaden, men allt eftersom fler 

konsumenter uppskattar den nya affärsmodellen så ger det inte företagen på marknaden något 

annat val än att byta till den. Problemet för etablerade företag blir då att den nya affärsmodellen 

krockar med deras redan existerade (Markides, 2006). Enligt Martí (2016) kan förändringar i 
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redan existerande affärsmodeller samt utvecklandet av helt nya affärsmodeller leda till både 

negativa och positiva effekter på ett företags sociala omgivning. 

 

Innovation i form av nya affärsmodeller kan vidare fördelas in i tre olika typer av innovation, 

dessa är industriell innovation, inkomstinnovation samt företagsinnovation (Bell et al., 2007). 

Industriell innovation innebär förnyelsen av en industriell värdekedja, vilket dels kan uppnås 

genom en horisontell förflyttning av företaget in på en ny marknad. Andra sätt är genom att 

omdefiniera redan existerande marknader eller att skapa helt nya marknader (Bell et al., 2007). 

Inkomstinnovation innebär att ett företag gör en omkonfigurering av sitt kunderbjudande, 

alternativt skapar nya prissättningsmodeller. På så sätt skapas nya sätt att generera inkomst. 

Företagsinnovation innebär att skapa nya innovativa företagsstrukturer och att förändra vilken 

roll företaget spelar i nya eller redan existerande värdekedjor. På så sätt förändrar företaget sitt 

förhållande med dess anställda, kunder och leverantörer (Bell et al., 2007).  

 

Evans, Geissdoerfer och Vladimirova (2018) ser ett annat sätt att fördela upp 

affärsmodellsinnovation i olika kategorier på. De använder istället kategorierna start-up, 

transformation, diversifiering och förvärv. Start-up innebär att det inte finns någon tidigare 

affärsmodell och att en ny skapas och transformation innebär att det redan finns en affärsmodell 

sedan tidigare som byts ut mot en ny. Med diversifiering behålls den tidigare affärsmodellen 

samtidigt som en ny skapas. Med kategorin förvärv så identifieras, förvärvas och integreras 

istället en ny affärsmodell (Evans, Geissdoerfer & Vladimirova, 2018). Rachinger et al. (2018) 

delar upp digitaliseringens påverkan på affärsmodeller på ett liknande sätt. De delar upp det i 

tre former, vilket är optimering av de redan existerande affärsmodellerna, transformering av de 

existerande affärsmodellerna samt utvecklandet av helt nya affärsmodeller (Rachinger et al. 

2018). 

 

Digitaliseringen har redan gjort etablerade affärsmodeller irrelevanta inom flera industrier 

(Weill & Woerner, 2015), varav ett exempel är mediebranschen (Loebbecke & Picot, 2016). 

Det är därför viktigt för företag att kontinuerligt uppdatera sin affärsmodell för att hålla sig 

konkurrenskraftiga och lönsamma i en dynamisk marknad (Röglinger & Urbach, 2019). De nya 

affärsmodellerna kan exempelvis utnyttja digitala distributionskanaler, skapa ny 

kundefterfrågan och etablera nya former av kundförhållande (Lucas et al. 2013). Det finns två 

sätt ett företags affärsmodell kan påverkas av digitalisering (Kotarba, 2018). Antingen sker det 

frivilligt, där företaget självmant formar sina framtida strategier via optimeringar och 
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investeringar. Det andra sättet är reaktivt, där företaget oplanerat och oväntat måste göra stora 

förändringar till sin affärsmodell till följd av drastiska förändringar i omgivningen (Kotarba, 

2018).  

 

Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo (2015) beskriver tre olika typer av affärsmodeller för 

tidningar i en digital miljö. I den första modellen erbjuds innehållet gratis och tidningarnas 

intäkter består enbart av reklamintäkter, den här typen av affärsmodell är mest vanlig när det 

kommer till digitala tidningar. En annan modell bygger på att tidningarna sätter upp en 

betalvägg som kräver någon typ av abonnemangsbetalning för att kunderna ska få tillgång till 

innehållet (Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2015). Betalväggen kan utformas på olika 

sätt och Myllylathi (2014) beskriver två olika typer av betalväggar. Den första är en så kallad 

“hård” betalvägg där inget innehåll erbjuds gratis utan användaren måste betala för att ta del av 

innehållet. En “uppmätt” betalvägg ger istället användaren tillgång till en begränsad mängd av 

innehållet. Tidningar kan till exempel erbjuda sina läsare ett visst antal artiklar gratis och när 

dessa är förbrukade måste läsaren betala för att ta del av ytterligare innehåll (Myllylathi, 2014). 

Den tredje affärsmodellen kallas freemium, en blandning av både gratis innehåll och innehåll 

som kräver betalning (Kumar, 2014). Modellen bygger på att enklare tjänster erbjuds gratis men 

för att få tillgång till de mer avancerade funktionerna krävs användaren på betalning (Kumar, 

2014). Ett exempel på detta i tidningsbranschen kan vara så kallade “last-minute” nyheter som 

erbjuds gratis men för att få tillgång till mer djupgående journalistik måste läsaren betala 

(Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2015). 

 

En affärsmodell bör baseras på ett företags dynamiska förmågor och enligt DaSilva & Trkman 

(2014) är det de dynamiska förmågorna som begränsar ett företags affärsmodell. För att ett 

företag ska kunna utnyttja en möjlighet måste de först försäkra att de har de nödvändiga 

dynamiska förmågorna innan de utvecklar en affärsmodell (DaSilva & Trkman, 2014). 

Dynamisk syftar på förmågan för ett företag att förnya och anpassa sina kompetenser så att de 

kan behålla en kongruens med en marknad som genomgår förändring (Pisano, Teece & Shuen, 

1997). Förmågor betonar också den viktiga rollen strategi och styrning spelar i att integrera, 

omkonfigurera och anpassa interna och externa förmågor och kompetenser efter kraven som 

ställs i en dynamisk marknad (Pisano, Teece & Shuen, 1997). Oftast är det svårt för företag att 

känna till vilka dynamiska förmågor de har och hur de kan utnyttja dem på bästa sätt, vilket är 

en nackdel i turbulenta marknader (El Sawy & Pavlou, 2011). Dynamiska förmågor är 

väsentliga när ett företag ska hantera integration mellan digital och traditionell verksamhet samt 



 

 
 

15 

bemöta kunder och leverantörers förändrade beteende till följd av utvecklingen (Karimi & 

Walter, 2015). 

 

2.4 Sammanfattning och konceptuell modell 

Det teoretiska ramverket börjar med att sammanfatta digitaliseringens möjliga påverkan på en 

industri. Olika exempel på hot och möjligheter som uppstått till följd av digitaliseringens har 

presenterats och det förändrade konsumtionsbeteende som det i vissa fall lett till (Casero-

Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2015). Digitaliseringens påverkan har även delats upp i både 

intern och extern digitaliseringen (Parviainen et al., 2017), vilket kan kopplas till intern och 

extern effektivitet (Jacobsen, Thorsvik & Sandin, 2008). Intern digitalisering innebär ett 

företags förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra sina interna processer 

och höja sin effektivitet. Extern digitalisering innebär en förändrad efterfrågan och nya 

möjligheter i ett företags existerande marknad till följd av digitaliseringen (Parviainen et al., 

2017).  

 

Digitaliseringen har lett till branschförändring, vilket enligt McGahan (2004) kan delas upp i 

fyra olika typer av förändringar. Dessa är baserade på hot mot en industris kärnresurser och 

kärnaktiviteter. I vissa fall kan digitaliseringens påverkan ses som en form av omstörtande 

innovation (Rad, 2017), vilket är en process där ny teknologi med ett annorlunda värde 

introduceras på en industri (Christensen, 1997). Branschförändringar påverkar även 

konkurrensen inom och mellan branscher, bland annat i form av branschkonvergens. Detta 

innebär att ny teknik och nya marknader öppnar upp sig och de traditionella branschgränserna 

suddas ut (Lennstrand, 2004). 

 

Digitaliseringen har på senare tid utmanat de traditionella affärsmodellerna och flera etablerade 

företag har haft stora problem med att anpassa sina affärsmodeller efter de stora förändringarna 

(Loebbecke & Picot, 2016). Ibland behöver företag även skapa helt nya affärsmodeller där 

existerande tjänster och produkter omdefinieras och konsumeras på ett nytt sätt, vilket kallas 

affärsmodellsinnovation (Markides, 2006). En affärsmodell bör baseras på ett företags 

dynamiska förmågor (DaSilva & Trkman, 2014) och deras möjlighet att anpassa sig till en 

marknad som genomgår förändring (Pisano, Teece & Shuen, 1997). Då digitaliseringen har lett 

till branschförändringar inom bland annat tidningsbranschen har tidningar behövt anpassa sig 

och ändra sina affärsmodeller. 
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I den konceptuella modellen visualiseras hur de olika delarna i ramverket sammankopplas. Det 

hela utgår ifrån digitaliseringen, som har lett till branschförändring samt skapandet av nya 

affärsmodeller. Branschförändring, bland annat i form av branschkonvergens, leder även det 

till skapandet av nya affärsmodeller. Samtidigt så kan nya affärsmodeller leda till att företag 

börjar verka på nya marknader och olika branscher sammanvävs som slutligen leder till 

branschförändring.  
 

 

Figur 2.  Studiens konceptuella modell 
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3. Metod 

 
I detta kapitel presenteras och motiveras de olika metodval som gjorts i studien. Kapitlet ämnar 

att bidra med en ökad förståelse över studiens genomförande, med hänsyn att besvara studiens 

syfte. Vidare diskuteras källkritik, studiens kvalité och de etiska aspekterna. 

 
Vetenskapligt perspektiv Hermeneutiskt perspektiv 

Metodperspektiv Fenomenologiskt perspektiv 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

Forskningsansats Iterativ 

Forskningsdesign Multipel fallstudie 

  Tabell 1. Metodval 

 

3.1 Vetenskapligt- och metodperspektiv 
Andersson (2014) beskriver två olika vetenskapliga perspektiv att utgå ifrån när en 

samhällsvetenskaplig studie utförs, dessa är hermeneutik och positivism. Hermeneutiken 

handlar om att förstå, tolka samt förmedla olika händelser och växte fram som en motpart till 

positivismen som är mer grundad i en naturvetenskaplig metod (Andersson, 2014). 

Hermeneutikens arbetssätt lämpar sig för en studie med syftet att studera och bilda en 

uppfattning av respondenternas egna upplevelser av olika händelser (Andersson, 2014). Detta 

arbetssätt passar därför denna studie då vårt syfte ämnar att beskriva respondenternas egna 

upplevelser av digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen. En studie med ett 

hermeneutiskt perspektiv försöker inte söka efter en absolut sanning vilket överensstämmer 

med denna studie, då det är respondenternas subjektiva uppfattning av verkligheten som hamnar 

i fokus (Andersson, 2014). Detta perspektiv kompletteras även med ett fenomenologiskt 

metodperspektiv, vilket likt hermeneutiken ämnar studera fenomen och beskriva en subjektiv 

bild av en händelse utifrån de studerandes synvinkel och hur de själva upplever världen (Gill, 

2014). Enligt Kvale (1997) bygger fenomenologi på antagandet att den viktigaste verkligheten 

är den som individen själv uppfattar, vilket lämpar sig för denna studie då dess syfte är att skapa 

en förståelse för digitaliseringens upplevda påverkan inom tidningsbranschen.  
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3.2 Forskningsstrategi 

För att uppnå studiens syfte, att skapa en djupare förståelse för hur lokala dagstidningar 

upplever digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen., har en kvalitativ strategi och metod 

använts. Med en kvalitativ metod ligger frågorna “hur” och “varför” i fokus (Rienecker & Stray  

Jørgensen, 2014). Då fokus i denna studien till stor del ligger på hur de påverkade tidningarna 

har upplevt förändringar och hur de själva planerar att hantera situationen, anser vi att en 

kvalitativ metod passar bäst för att uppnå studiens syfte. 

 

En kvalitativ studie är även bättre lämpad för att få en djupare förståelse för det som undersöks 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011) och ämnar först och främst att få förståelse för ett fenomen i ett 

specifikt sammanhang (Patton, 2002). Något som skiljer en kvalitativ metod ifrån en kvantitativ 

metod är att den kvalitativa är särskilt lämplig när syftet är att fånga ett fenomen som inte kan 

mätas med siffror (Ahrne & Svensson, 2011). Därmed är en kvalitativ metod passande för 

studiens syfte, då målet är att få en djupare förståelse av fenomenet digitalisering i 

tidningsbranschen och inte att ta fram kvantitativa data.  

 

3.3 Forskningsansats 

Induktiv och deduktiv ansats är två olika forskningsansatser att bygga sin studie på (Bryman & 

Bell, 2011). En induktiv ansats innebär enligt Bryman och Bell (2011) att studien bygger på 

observationer och undersökningsresultat som sedan mynnar ut i generaliserbara teorier. När en 

deduktiv ansats används utgår studien istället från tidigare teorier som används för att sätta upp 

hypoteser. Därefter genomförs observationer som bekräftar eller förkastar hypoteserna 

(Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) beskriver även en iterativ ansats som har 

inslag av både induktiv- och deduktiv ansats. En iterativ ansats rör sig växelvis mellan empiri 

och teori och på så sätt sker uppbyggnaden av förståelsen gradvis. För att besvara studiens syfte 

på bästa sätt har vi valt att arbeta med en iterativ ansats för att ge oss möjligheten att komplettera 

insamlad empiri med ytterligare teorier som vi anser kunna öka tydligheten i rapporten.  

 

Valet av en iterativ ansats blev under studiens gång användbar, under insamlandet av empiri 

stötte vi på nya områden vi inte hade haft i åtanke  när vi samlade teorin till referensramen. 

Under majoriteten av alla intervjuer berörde respondenten den nya konkurrensen de stött på till 

följd av att gränserna mellan industrier suddats ut. Den iterativa ansatsen tillät oss att gå tillbaka 

till referensramen och komplettera med teorier kopplat till branschkonvergens.  
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3.4 Forskningsdesign 

För att få en så bra bild som möjligt av det valda fenomenet har studiedesignen fallstudie valts. 

En fallstudie ämnar att göra en detaljerad analys av ett enskilt fall (Bryman och Bell, 2011) och 

används när målet är att förstå ett fenomen som innehåller stora mängder variabler och samband 

(Gummesson, 2004). I denna studie är fenomenet digitaliseringens påverkan på lokala 

dagstidningar, vilket är ett komplext fenomen med flera variabler och samband. När en studie 

berör ett komplext fenomen är en fallstudie passande (Stake, 1995). För att få en bättre 

förståelse för det valda fenomenet har vi valt att inkludera tre fall i studien, vilket gör det till en 

multipel fallstudie (Stake, 2006). Med en multipel fallstudie är inte målet att kunna öka den 

statistiska generaliserbarheten, utan istället att utöka de möjliga tolkningar som kan göras 

(Alvehus, 2013). Inkluderandet av fler än en lokal dagstidning ämnar ge fler exempel på 

upplevda hot och möjligheter. 

 

3.5 Litteraturgenomgång 
Enligt Bryman och Bell (2015) är det viktigt att i början av en studie genomföra en 

litteraturgenomgång för att få en förståelse för tidigare litteratur inom ämnet. Vetenskapliga 

artiklar och böcker har sökts fram via databaserna Scopus och Libris som vi har haft tillgång 

till genom Linköpings Universitet, samt Google Scholar. Litteraturgenomgången påbörjades 

med sökorden digitalization, digital transformation och digitalization newspaper som bidrog 

med en djupare förståelse för ämnet samt användbara teorier till teoretiska ramverket. Sökorden 

skrevs på engelska då vi insåg att de svenska termerna inte gav ett önskat resultat och de 

engelska termerna gav ett bredare urval. Under litteraturgenomgången tog vi även del av 

tidigare forskning inom området och försökte identifiera kunskapsluckor som kunde vara 

intressanta att utveckla. I den tidigare forskningen kunde vi identifiera användandet av liknande 

termer och vi kunde smalna av sökområdet. Den litteratur som genererades i början av 

sökningen ledde in oss på ytterligare relevanta områden vi inte hade tänkt på i början av arbetet. 

Sökningar gjordes på begreppen disruptive innovation, industry convergence och business 

model i olika kombinationer tillsammans med digitalization. Resultaten sorterades efter antalet 

citeringar och i vissa fall begränsades publiceringsåret till de fem senaste åren för att få så 

relevant information som möjligt. 
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3.6 Datagenerering 

3.6.1 Sekundärdata 

Sekundärdata definieras enligt Hox och Boeije (2005) som data som samlats in för ett ändamål 

men som senare återanvänds för ett annat forskningsproblem. Årsredovisningar, 

företagsrapporter och databaser är exempel på olika typer av sekundärdata (Mälardalens 

Högskola, 2016). I studien användes sekundärdata för att stärka och komplettera primärdatan. 

Sekundärdatan i den här studien består av tidigare företagsrapporter från de berörda företagen 

samt information taget från deras egna hemsidor. Den samlade informationen användes som 

underlag till företagspresentationen i empirin, samt användes för att skapa en bild av 

fallföretagen innan intervjuerna genomfördes.  

 

3.6.1.1 Kritik av sekundärdata 

Då majoriteten av vår sekundärdata är från företagens egna hemsidor finns risken att företagen 

presenterar en så bra bild av sig själva som möjligt, där de belyser det positiva och tonar ned 

det negativa. Då sekundärdatan generellt bara har använts till att göra företagspresentationer 

och få bakgrund till de studerade fallen samt att det har kombinerats med insamlad primärdata, 

minskar risken att studien förlitar sig på vinklad data (Jacobsen, 2002). Att basera en studie 

endast på sekundärdata kan vara problematiskt, då sekundärdata av sin natur är insamlad för 

andra ändamål, jämfört med primärdata som är insamlad specifikt för studien och är lättare att 

kontrollera (Jacobsen, 2002). Detta problem har till stor del undviks då sekundärdatan inte utgör 

en omfattande del av studien utan den har byggt mer på vår egna insamlade primärdata.  

 

3.6.2 Primärdata 

Hox och Boeije (2005) beskriver primärdata som den data som insamlats specifikt för ett 

forskningsproblem. Primärdata kan samlas in via olika metoder som exempelvis intervjuer, 

observationer och enkäter. I denna studie har vi valt att utföra intervjuer för att samla in den 

primärdata som tillsammans med det teoretiska ramverket kommer ligga till grunden för denna 

studie. Intervjuer som primärdata är den metod som används mest i kvalitativa studier enligt 

Bryman och Bell (2011) då intervjuer till skillnad från andra metoder öppnar upp för flexibilitet. 

Enligt Alvehus (2013) är intervjuer den främsta metoden för att få personers subjektiva 

upplevelser och åsikter. Då studiens syfte utgår ifrån tidningarnas egna upplevda bild av 
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digitaliseringen och dess påverkan ansåg vi att intervju var den mest lämpade metoden för att 

samla in primärdata.  

 

3.6.2.1 Intervjustruktur 

För en kvalitativ studie där empirin samlas in genom intervjuer med ett fenomenologiskt 

perspektiv är det viktigt att personen som intervjuas kan förmedla sitt budskap (David, Sutton 

& Torhell, 2016). Vi valde därför att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor under 

intervjuerna. En semistrukturerad intervju byggs upp av frågor som följer en generell 

intervjumall men med utrymme för avvikelser (Bryman & Bell, 2011). En semistrukturerad 

intervju ger också möjligheten att variera ordningen på frågorna för att anpassa intervjun för 

olika fall (Bryman & Bell, 2011). Samma öppna frågor ställs till samtliga intervjupersoner men 

kan i vissa fall anpassas efter intervjupersonens specifika förhållande till det undersökta 

fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Semistrukturerade frågor ger respondenten själv 

möjligheten att utveckla vidare sina svar utan att känna sig begränsad och öppnar upp för 

intervjuaren att ställa följdfrågor för att få en djupare inblick inom vissa områden (Bryman & 

Bell, 2011). 

 

Innan intervjuerna arbetades en intervjumall fram för att skapa en struktur och för att säkerställa 

att alla olika aspekter berördes under intervjuerna. Mallen utformades med hjälp av olika teman 

och huvudfrågor som omfattar studiens olika områden, vilket Justesen och Mik-Meyer (2011) 

rekommenderar. Dessa teman var digitalisering, digitaliseringens hot och möjligheter, 

affärsmodeller och samhällsnytta. Intervjumallen användes även för att underlätta när det 

insamlade materialet skulle analyseras och jämföras. För att testa intervjumallen genomfördes 

först en testintervju med en person som jobbat som journalist i cirka 40 år. Denna person ansågs 

kunna vara representativ för de respondenter som senare skulle intervjuas då personen jobbade 

inom samma bransch och frågornas relevans kunde då testas. Efter testintervjun kunde vi 

omformulera, lägga till och ta bort frågor i intervjumallen baserat på de svar vi fick.   

 

Något som är viktigt vid genomförandet av studier är samtycke från de deltagande personerna 

(Bryman & Bell, 2011). Därför tillfrågades alla intervjupersonerna i början av varje intervju 

om de gav sitt samtycke till deltagandet i studien samt om intervjuerna kunde spelas in. Detta 

kan även stärka trovärdigheten i intervjupersonernas svar, då personer som är genuint villiga 

att delta i studien är mer troliga att ge ärliga svar (Shenton, 2004). Med de deltagandes samtycke 
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kan intervjuerna spelas in och på så sätt behöver inte intervjuaren skriva ner alla svar under 

intervjuns gång, utan kan fokusera på att ställa relevanta följdfrågor. Under en intervju är det 

inte bara vad som sägs av intervjupersonen som är viktigt utan även hur de säger det och därför 

är det viktigt att ha intervjuerna inspelade (Bryman & Bell, 2011). Efter genomförande av 

intervjuerna ska det inspelade materialet transkriberas och beroende på hur analysen ska 

utformas kan materialet transkriberas på olika sätt (Alvehus, 2013). Transkriberingen kan göras 

ordagrant eller genom att formulera om språket så det är mer likt skriftspråk, valet av metod 

beror på analysens utformning (Alvehus, 2013). 

 

3.6.2.2 Genomförande av intervjuer 

Totalt gjordes sex stycken intervjuer till studien, samtliga var personliga intervjuer på 

respektive respondents arbetsplats. Enligt Bryman och Bell (2015) finns det flera fördelar med 

att göra en personlig intervju i en kvalitativ studie, exempelvis möjliggör det att läsa 

intervjupersonens kroppsspråk och gester. Vi valde att genomföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats då det är mer troligt att de vill delta i studien om det genomförs i 

en bekväm och trygg miljö (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna var uppdelade på tre olika 

företag med två personer från varje företag. Företag som var relevanta för studien kontaktades 

via e-mail där vi informerade dem om studien syfte och frågade om de var intresserade av att 

delta i studien. För varje intervju avsattes en timme, men längden på intervjuerna varierade 

mellan 30 och 75 minuter. Enligt Bryman och Bell (2015) är det vanligt att längden på 

intervjuerna kan variera i en kvalitativ studie och kortare intervjuer behöver nödvändigtvis inte 

vara sämre än de längre.  

 

Vid varje intervjutillfälle deltog båda författarna. Vid den första intervjun delades rollerna upp, 

så att en person fokuserade på att ställa frågorna och en person att anteckna. Vi kände efter 

intervjun att detta sätt inte fungerade så bra som vi hade hoppats på. För de fem resterande 

intervjuerna delade vi istället upp frågorna och vi båda deltog i att ställa frågor. När det bara är 

en person som ställer frågor kan det ibland riskera att mer likna ett utbyte mellan två personer, 

om en tredje person också är med och ställer frågor kan det bli en mer avspänd atmosfär som 

mer liknar en diskussion mellan tre personer (Bryman & Bell, 2015). Denna mer avspända 

atmosfär är något vi upplevde mer på de fem sista intervjuerna, då vi båda deltog i att ställa 

frågor.  
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I början av varje intervju förfrågades intervjupersonerna om de tillät att intervjun spelades in 

och transkriberades, vilket samtliga respondenter godkände. Vidare informerades respondenten 

om studiens syfte, att transkriberingen skulle förvaras säkert samt att om de ville kunde de när 

som helst avbryta intervjun. Intervjupersonerna blev tillfrågade om de ville vara anonyma i 

studien, varav en person bad att få vara anonym. Denna person kommer därför kallas vid det 

fiktiva namnet Kim Andersson. Alla intervjuerna spelades in, med respondenternas tillåtelse, 

vilket bidrog till att vi istället kunde lägga fokus på intervjun och att ställa relevanta följdfrågor 

då vi inte behövde skriva ner intervjupersonens svar under intervjun. Detta möjliggjorde också 

för en transkribering av det inspelade materialet efter intervjuerna, vilket underlättade vid 

sammanställning av empirin och genomförandet av analysen.  

 

Valet av att använda oss av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde mer flexibilitet under 

genomförandet av intervjuerna. Frågor kunde läggas till under intervjun baserat på vad 

respondenten verkade intresserad av, samtidigt som frågor även kunde tas bort eller 

omformuleras om respondenten redan hade gett ett ungefärligt svar på den frågan. I vissa fall 

ändrades ordningsföljden på frågorna under intervjun, vilket är vanligt vid semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2015).  
 

3.6.2.3 Urval av primärdata 

Vi valde att fokusera på lokala dagstidningar i denna studie. De tidningar och mediehus som vi 

valde var Norrköpings Tidningar, Nya Wermlands-Tidningen och Vestmanlands Läns Tidning. 

Dessa tre tidningar valdes då de alla agerar på tre olika geografiska områden, varav alla har en 

liknande storlek. Inom tidningsbranschen är det även vanligt att större tidningar och mediehus 

äger mindre tidningar. Vi valde därför tidningar från tre olika koncerner för att få olika 

perspektiv på fenomenet digitalisering i tidningsbranschen och på så sätt få en djupare 

förståelse. 
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3.6.2.4 Fall- och respondentbeskrivning 

Tidning Grundat Koncern Geografiskt 
område 

Netto- 
räckvidd 

Förkortning 

Norrköpings 
Tidningar 

1758 NTM AB Östergötland 100 000 NT 

Nya 
Wermlands- 
Tidningen 

1836 NWT- 
Gruppen AB 

Värmland 131 000 NWT 

Vestmanlands 
Läns Tidning 

1831 Mittmedia AB 
(Bonnier 
News) 

Västmanland 92 000 VLT 

Tabell 2. Fallbeskrivning 

Nettoräckvidd hämtad från Orvesto (2019).  

 

För att få ett bredare perspektiv inom varje fall valde vi att intervjua två personer på varje 

företag. Vi ville intervju minst en person i en ledande position för att få en inblick i det mer 

strategiska inom företaget, men även en intervju med en anställd för att få deras perspektiv på 

företaget och branschen. Majoriteten av de intervjuade hade över 20 års erfarenhet i branschen 

och hade på så sätt upplevt alla de förändringarna som branschen genomgått till följd av 

digitaliseringen. 

 

Person Tidning Befattning 

Anna Lindberg Norrköpings Tidningar VD och ansvarig utgivare på 
Östmedia 

Thomas Möller Norrköpings Tidningar Onlinereporter 

Mikael Rothsten Nya Wermlands-Tidningen VD och ansvarig utgivare på 
medieverksamheten 

Kim Andersson (fiktivt namn) Nya Wermlands-Tidningen Ledande position 

Lillan Hedlund Vestmanlands Läns Tidning Redaktionschef 

Daniel Nordström Vestmanlands Läns Tidning Ansvarig utgivare 

Tabell 3. Respondenter 
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3.6.2.5 Kritik primärdata 

På varje tidning genomförde vi en intervju med den person vi kontaktade samt att vi bad dem 

välja en till person vi kunde intervjua. Alla intervjuer genomfördes med människor som jobbade 

på de företag vi studerade. Det gör det möjligt att respondenterna inte var villiga att säga 

negativa saker om företaget de representerade och istället förskönade verkligheten. Då vi 

genomförde två intervjuer på varje företag kunde vi jämföra svaren i de båda intervjuerna för 

att se om den informationen vi fick överensstämde och därmed kunde bedömas som 

sanningsenlig.  

 

Även ifall vi hade tillåtelse ifrån alla respondenter att spela in intervjuerna så kan det fortfarande 

påverka deras svar i intervjun (Bryman & Bell, 2015). Inspelningen kan störa respondenten och 

få dem att känna sig begränsade i hur öppna de kan vara. Att spela in en intervju kan även få 

motsatt effekt och få respondenten att känna sig tryggare, då de vet att svaren de ger kommer 

att uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013).  

 

3.7 Analys och tolkning av data 

För att underlätta analysen har den insamlade datan kategoriserats, vilket är en process där olika 

enheter av insamlad data klassificeras och kodas (Spiggle, 1994). Kategoriseringen skedde 

löpande under insamlingen av data och kategorierna är inte förutbestämda innan insamlingen 

startar. Denna form av kategorisering är mest passande för en kvalitativ studie, där den 

insamlade empirin inte tvingas in i förutbestämda kategorier (Bryman & Bell, 2011). Att 

bestämma kategorierna i förväg bör undvikas då relevant data kan riskeras att exluderas 

(Alvehus, 2013).  

 

För att få ut det viktigaste i varje intervju gick vi först igenom transkriberingen och färgkodade 

det insamlade materialet efter dess relevans, vilket rekommenderas av Alvehus (2013). Det 

färgkodade materialet blev sedan uppdelat i olika kategorier och dessa kategorier baserades dels 

på de kategorier som återfanns i intervjumallen samt även nya kategorier som upptäcktes under 

insamlandet av empirin. Dessa kategorier blev indelade i både huvudkategorier och 

underkategorier, där huvudkategorierna var digitalisering, konkurrens, affärsmodeller och 

samhällsnytta. Ett exempel på en underkategori är användandet av digitala verktyg inom 

kategorin digitalisering.  
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Analysen av det insamlade empiriska materialet behandlas först i empiriavsnittet där en 

inomfallsanalys genomförs och sen i analysavsnittet genomförs en mellanfallsanalys. En 

inomfallsanalys innebär att den insamlade informationen sammanfattas och varje enskilt fall 

beskrivs. I en mellanfallsanalys jämförs de olika fallen för att identifiera likheter och olikheter 

(Eisenhardt, 1989). Fördelen med detta sätt att dela upp det i både inomfallsanalys och 

mellanfallsanalys är att upprepningar mellan empirin och analysen undviks samt att analysen i 

analyskapitlet inte behöver göras i två steg (Eisenhardt, 1989). 

 

3.8 Studiens trovärdighet 

Två viktiga kriterier för att resultatet av en kvantitativ studie ska vara tillförlitlig är pålitlighet 

och validitet (Bryman & Bell, 2011). Dessa kriterier kan dock vara svåra att översätta till en 

kvalitativ studie, då det inte bygger lika mycket på kvantitativ data (Smith, 2003). Istället kan 

trovärdighet användas inom kvalitativa studier, vilket bygger på fyra kriterier som speglar dessa 

kvalitetssäkringar (Bryman & Bell, 2011). Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Lincoln & Guba, 1985). 

 

3.8.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att resultaten är troliga och giltiga (Lincoln & Guba, 1985). Att 

säkerställa tillförlitlighet är en av de viktigaste faktorerna för att fastställa studiens trovärdighet 

(Shenton, 2004). En metod för att försäkra arbetets tillförlitlighet är triangulering. Med den 

metoden används mer än en källa för att samla in data (Bryman & Bell, 2011). Då studien 

använt sig av fler än en tidning för att samla empirisk data, samt sekundära källor för 

datainsamling, har triangulering använts till viss mån. Detta bör därmed stärka arbetets 

tillförlitlighet. Triangulering kan även innebära användandet av fler än en metod, till exempel 

både kvantitativ och kvalitativ metod. Det kan dock vara svårt att kombinera de två metoderna 

då de gör olika antaganden och tenderar få olika former av resultat (Golafshani, 2003). Därför 

har vi endast använt oss av en kvalitativ metod i denna studie. 

 

3.8.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan tillämpas i andra kontext (Lincoln & Guba, 

1985). Då resultaten i en kvalitativ studie tenderar att vara specifika för fenomenets kontext är 

det ofta svårt att tillämpa i andra kontext (Bryman & Bell, 2011). I utförandet av en kvalitativ 

studie bör fokuset istället ligga på att få en så detaljerad och utförlig bild som möjligt av ett 



 

 
 

27 

fenomen och fall. På så sätt kan andra sedan se den detaljerade beskrivningen och själva avgöra 

om resultatet är applicerbart på ett annat specifikt fall (Bryman & Bell, 2011). Därför har även 

vårt fokus primärt varit att skapa en så utförlig beskrivning av vårt valda fall som vi kan i denna 

studie, vilket stärker studiens överförbarhet. 

 

3.8.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att liknande resultat också kan fås vid ett annat undersökningstillfälle av 

andra forskare och är viktigt för att kunna uppnå överförbarhet och tillförlitlighet. Konsekvent, 

stabilitet, förutsägbarhet och noggrannhet är alla synonymer till begreppet pålitlighet (Lincoln 

& Guba, 1985). För att stärka ett arbetes pålitlighet bör hela forskningsprocessen dokumenteras 

och finnas tillgänglig. Exempel är problemformuleringen, urvalsprocessen för deltagande, 

transkribering av intervjuer, samt beslut gällande dataanalys (Bryman & Bell, 2011). För att 

stärka studiens pålitlighet har vi i metodkapitlet inkluderat alla dessa delar och vårt 

tillvägagångssätt, samt våra beslut och motiveringen bakom dessa beslut.  

 

3.8.4 Konfirmering 

Konfirmering innebär att det finns frånvaro av bias och skevheter i studien (Lincoln & Guba, 

1985). Det är ofta väldigt svårt att fullt uppnå objektivitet i en studie, då till exempel frågorna i 

en intervju är formade av en människa med en viss bias (Shenton, 2004). Ett sätt att stärka en 

studies konfirmering kan vara för forskarna att själva erkänna sina förutfattade meningar (Miles 

& Huberman, 1994). I vårt fall påbörjade vi studien med antagandet att digitaliseringen har haft 

stora påverkningar på tidningsbranschen, men har under studien arbetat för att bortse från detta 

antagande. Vidare för att upprätthålla studiens konfirmering har vi under arbetets gång 

medvetet arbetat för att hålla oss och studien objektiva, utan påverkan av våra egna bias och 

skevheter.  

 

3.9 Metodkritik 

Det har lyfts fram olika typer av kritik mot användningen av kvalitativ metod. En kvalitativ 

studie är av sin natur mer subjektiv än en kvantitativ då mindre fokus läggs på kvantifierbar 

data och flera kritiker anser att de har en tendens att bli allt för subjektiva. Kritikerna anser att 

resultatet i en kvalitativ studie ofta beror för mycket på forskarens egna uppfattningar och 
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åsikter om vad som är betydande och viktigt (Bryman & Bell, 2011). Vi har därför aktivt försökt 

hålla oss själva och arbetet objektivt under hela arbetsprocessen. 

 

En annan vanlig kritik är att kvalitativa studier är svåra att generalisera. När intervjuer 

genomförs med endast ett fåtal individer inom en specifik organisation är det svårt att applicera 

dessa resultat på andra organisationer och fall (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ studie 

ämnar huvudsakligen inte att generalisera utan att få en förståelse och ett djup för de specifikt 

valda fallen, men det kan fortfarande vara möjligt att uppnå generaliserbarhet i en kvalitativ 

studie. Flyvbjerg (2006) argumenterar för fallstudiens betydelse som forskningsmetod och 

besvarar fem olika feltolkningar av en fallstudie. En av feltolkningarna är att en fallstudie inte 

kan ge ett generaliserbart resultat. Flyvbjerg (2006) beskriver tidigare studier som använt 

fallstudie som metod och visar att studierna har resulterat i en representativ bild för liknande 

fall och en generaliserbar teori har visat sig vara möjlig. För att få en bättre förståelse har fler 

än ett fall inkluderats, vilket även kan underlätta generaliseringen något mer än om det bara 

hade inkluderats ett fall (Flyvbjerg, 2006). Så trots att studiens syfte inte är att kunna 

generalisera finns det en möjlighet enligt Flyvbjerg (2006) att generalisera studiens resultat. 

 

Valet av multipel fallstudie medför dock andra risker. Fler fall leder till att de inkluderade fallen 

studeras mer ytligt jämfört med om bara ett fall hade inkluderats i studien. Då poängen med en 

fallstudie är att få ett visst djup inom fallet måste nyttan en multipel fallstudie bidrar med vägas 

emot det förlorade djupet inom varje fall (Alvehus, 2013). Då vårt syfte utgår ifrån 

tidningsbranschen ansåg vi att det var nödvändigt att inkludera flera fall för att få olika 

perspektiv. Med tre fall och två intervjuer per fall anser vi att vi fortfarande kunde få ett visst 

djup inom varje fall, samtidigt som en viss bredd också kunde uppnås.  

 

3.10 Källkritik 
Det teoretiska ramverket har till störst del baserats på vetenskapliga artiklar, vilket styrker 

källornas trovärdighet. Trovärdigheten på vetenskapliga artiklar anses vara höga då de är 

publicerade i vetenskapliga journaler som har en lång och noggrann urvalsprocess på vad som 

får publiceras i deras journal. I bakgrunden och problematiseringen har dock andra källor som 

exempelvis reportage och debattartiklar från tidsskrifter använts, vilket kan anses ha en lägre 

nivå av trovärdighet. För att stärka trovärdigheten även i bakgrunden och problematiseringen 

har dessa källor kompletterats med vetenskapliga artiklar där det var nödvändigt. 
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Då digitaliseringen är ett ämne som fortfarande är nytt och är i ständigt förändring ansåg vi att 

det var nödvändigt att prioritera källor som var publicerade de senaste fem åren, för att de skulle 

ha en sån hög relevans som möjligt. Dock kompletterades de även med något äldre källor, då 

vi anser att vissa äldre teorier fortfarande har en hög relevans. En majoritet av de källor vi 

använt oss av var skrivna på engelska, vilket öppnar upp risken för att viss betydelse i texterna 

kan ha försvunnit i översättningen. För att minimera detta problem var fokuset på att förstå 

textens mening och översätta det, snarare än att översätta texten ord för ord. 

 

3.11 Etik 

Enligt Bryman och Bell (2011), är det vid genomförandet av forskning viktigt att ta hänsyn till 

diverse etiska aspekter. Etiken och hanteringen av uppgifter har fått större betydelse senaste 

året, då det i maj år 2018 tillämpades en ny generell dataskyddsförordning vid namn GDPR 

(General Data Protection Regulation) inom EU, vilket har haft en påverkan på forskningen och 

hur uppgifter hanteras (Codex, 2018).  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer, vilka 

är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet. Detta 

överensstämmer med Bryman och Bells (2011) syn på de etiska principerna. För att 

säkerhetsställa att denna studie har genomförts och presenterats på ett etisk korrekt sätt har 

dessa fyra etiska huvudprinciper samt den nya generella dataskyddsförordningen GDPR tagits 

i hänsyn genom hela arbetsprocessen. 

 

Informationskravet beskrivs som att de berörda av forskningen skall informeras av 

forskingsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet beskrivs som att 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta har tagits i åtanke vid utförandet av intervjuerna, då de deltagande blev 

informerade om studiens syfte samt hur intervjuerna skulle användas i studien. De blev även 

tillfrågade om de gav sitt samtycke till att bli intervjuade och inspelade innan intervjuerna 

genomfördes, vilket uppfyller samtyckeskravet. 

 

Nyttjandekravet berör hur den information som samlats in används. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) får insamlat material och uppgifter om enskilda personer endast användas till 
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forskningsändamål. Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet som ett skydd för 

personen som intervjuas. Personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt och behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Författaren har ansvaret att säkerställa anonymitet för berörda 

individer även om personer benämns utan namn kan det finnas data som är tillräcklig för att 

identifiera individen (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla dessa krav har endast studiens 

författare haft tillgång till uppgifterna om vilka som har intervjuats och datan har förvarats 

säkert online och inte fysiskt (Linköpings Universitet, u.å.). På så sätt minskar risken att 

uppgifterna kan komma bort och hamna hos någon annan. Då en respondent ville vara anonym 

har all information som inte är absolut nödvändig gällande den personen ej inkluderats i studien, 

så att det inte ska gå att identifiera individen. Efter studiens färdigställande kommer även det 

inspelade och transkriberade materialet från varje intervju raderas. 
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4. Empiriskt material 

I detta kapitlet presenteras den insamlade empirin som framkommit under studiens intervjuer 

som sedan ligger till grund för analysen. Det insamlande materialet presenteras med varje 

fallföretag för sig och delas sedan upp i underrubrikerna företagspresentation, digitalisering 

och branschförändringar, affärsmodeller och slutligen samhällsnytta.  

 

4.1 Norrköpings Tidningar 

4.1.1 Företagspresentation 

Norrköpings Tidningar grundades 1758 och är därmed Sveriges äldsta ännu utkommande 

dagstidning (NT, u.å). Efter att NT köpt upp andra tidningar som exempelvis Folkbladet och 

Östgöta Correspondenten omstruktureras företaget 2009 och koncernen Norrköpings Tidningar 

Media AB skapades (NTM, u.å). Inom koncernen är dotterbolaget Östgöta Media ansvariga för 

utgivningen av ett flertal tidningar inom Östergötland, bland annat NT (NTM, u.å). NT:s 

räckvidd för den digitala tidningen, papperstidningen och e-tidningen är 100 000 (Orvesto, 

2019) 

 

Anna Lindberg är VD för ÖstMedia och ansvarig utgivare för fem lokala dagstidningar inom 

Östergötland och norra Småland, bland annat NT. Lindberg har arbetat inom branschen sedan 

1999 och har haft rollen som VD för ÖstMedia sedan 2015. Thomas Möller är onlinereporter 

och har jobbat för NT i 25 år.  

 

4.1.2 Digitalisering och branschförändringar 

När Lindberg försöker förklara begreppet digitaliseringen jämför hon det med tidigare tekniska 

revolutioner. Enligt henne är digitaliseringens utvecklingstakt extremt hög och både för 

organisationer och individer är det svårt att anpassa sig i den takt som krävs. Lindberg ser 

digitaliseringen som något som skär igenom varenda bransch, varenda individ och varenda 

aspekt i samhället.  

 

“...digitaliseringen är väl kanske det mest omvälvande teknikskiftet i 

mänsklighetens historia, med tanke på att det möjliggör en sån exponentiell 

utvecklingstakt” Anna Lindberg 
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Lindberg delar upp begreppet digitalisering i två delar, digitisering och digitalisering. Med 

digitisering beskriver hon skiftet från något analogt till något digitalt, den processen menar 

Lindberg att NT redan började använda sig av tidigt nittiotal och att digital teknik har varit 

något som tidningar har använt sig av länge. Lindberg menar att begreppet digitalisering innebär 

de nya förutsättningar som konsumenterna och företagen står inför till följd av de digitala 

förändringarna. Hon berättar även att det är först under de tre senaste åren som NT på allvar har 

börjat anpassa sig till dessa förändringar. De manuella processerna har i princip försvunnit helt 

och numera fungerar allt digitalt från deras redaktionella system och affärssystem till deras 

säljsystem. Men Lindberg förklarar också att deras digitala verktyg måste förbättras inom vissa 

områden, främst deras reporterverktyg, som i framtiden kommer vara enkelt och intuitivt att 

arbeta med.  

 

NT är nu extremt konkurrensutsatt på marknaden online. Med sin lokala papperstidning har de 

ingen större konkurrens, fast online behöver de nu konkurrera med giganter som Facebook och 

Google, primärt i form av annonsförsäljning. Lindberg anser att det är nästan omöjligt för vilken 

aktör som helst att hålla jämna steg med dessa företag. Möller lyfter dock möjligheten att 

använda sociala medier som till exempel Facebook till sin fördel, då de på NT lägger ut sina 

nyheter på Facebook för att engagera folk och nå andra målgrupper. Andra sociala medier som 

Instagram och Snapchat ger andra målgrupper och tidningen bör medvetet välja hur de ska 

använda dessa nya möjligheter att nå ut till människor. Journalistiken kan även behöva anpassas 

för att läggas ut på sociala medier, journalister kan försöka vara lite mer aktiva och engagera 

läsarna genom att ställa frågor. 

 

Den stora skillnaden Lindberg ser mellan tidningar som NT och bolag som Facebook och 

Google är den kvalitetssäkring som en klassisk tidning medför, då hon anser att företag som 

dessa inte tar något ansvar för sitt innehåll. För att ta del av faktakollad och oberoende nyheter 

menar Lindberg att konsumenter fortfarande måste vända sig till klassiska tidningar och dess 

journalistik. Utöver Facebook och Google anser hon även att andra mediebolag som Netflix, 

HBO och Spotify nu också är konkurrenter till NT, vilket inte är något de har behövt tänka på 

innan digitaliseringen. Både Lindberg och Möller anser att vad de egentligen konkurrerar om 

nu är människors tid och lojalitet, att få människor att orka lägga tid på det NT producerar och 

att vara viktiga för dem.  
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Enligt Möller har Internet gjort det lättare att skapa en ny tidning och han anser att konkurrensen 

ökar och tidningarna är mer utsatta nu än förut. Istället för att behöva starta ett tryckeri för ett 

mångmiljonbelopp så räcker det med att starta en hemsida, vilket rentav vem som helst kan 

göra. Konkurrensen kommer nu även från runtom hela världen, ett hypotetiskt exempel 

Lindberg lyfter är bloggar från Nya Zeeland som nu kan ses som konkurrenter. En positiv aspekt 

från den ökade konkurrensen är att tidningar nu tvingas öka kvaliteten och relevansen på sitt 

innehåll för att kunna konkurrera om användarens uppmärksamhet. På så sätt har journalistiken 

blivit bättre. En vanlig kritik Lindberg upplever är att folk verkar tro att det som är viktigast för 

tidningen nu är att producera så kallad “clickbait”, vilket hon inte håller med om. För att hålla 

sig relevanta måste tidningar producera nyheter och innehåll som folk finner intressant och som 

får dem att vilja komma tillbaka. Så utöver att mäta antal besök, antal unika användare och 

sidvisningar på sina hemsidor har de även kvalitativa mått, som till exempel hur länge folk läser 

en text. På så sätt hoppas de kunna mäta folks intresse och ge en bild av kvaliteten på innehållet. 

Om tidningen sysslar med “clickbait” kommer inte folk vilja komma tillbaka.  

 

Lindberg berättar om en ny produktionsteknik som bygger på automation och algoritmer som 

inom kort kommer börja användas för att skapa papperstidningar. Istället för att en person 

bestämmer hur tidningen ska utformas så är det möjligt att med hjälp av en databas fylld med 

metadata utforma tidningen. Datorn samlar in all information om en nyhet som till exempel hur 

lång den är, bildstorlek samt om nyhetsvärdet anses högt och hittar en bra plats för just den 

nyheten i tidningen. Lindberg ser datorer, automation och artificiell intelligens som framtiden 

för tidningsbranschen och ser otroligt stora möjligheter. Idag använder sig de av en robot som 

sköter liverapporteringen och som skriver matchreferat för alla fotbollsdivisioner inom deras 

område och de håller även på att utveckla en lagfartsrobot som bevakar bostadsmarknaden. 

Lindberg hoppas på att automatiserade processer och robotar kan utföra enformiga 

arbetsuppgifter och människor kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

 

En utmaning som har uppstått är att den klassiska papperstidningens “one size fits all” upplägg 

väljer folk nu allt oftare bort. För att hålla sig relevant måste tidningar anpassa sitt innehåll och 

erbjuda folk specifikt det de vill ha, vilket Lindberg kallar “many sizes for all kinds of people”. 

Att göra detta kräver dock stora investeringar och kostnader, vilket är svårt att uppnå när 

samtidigt intäkterna från den fysiska tidningen sjunker för varje år. Lindberg anser det plågsamt 

att hålla sig lönsamma och samtidigt kunna möjliggöra nödvändiga investeringar i utveckling. 
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De sjunkande intäkterna har även lett till att de har behövt skära ner på företagets personal. 

Lindberg berättar att de har behövt banta ner på sina redaktioner de senaste fem åren. 

 

4.1.3 Affärsmodell 

“Om du överhuvudtaget ville veta någonting så måste du prenumererar på vår tidning”, så 

beskrev Lindberg den tidigare affärsmodellen. Innan digitaliseringen bestod NT:s affärsmodell 

enbart av att sälja prenumerationer och annonser i papperstidningen, tidningen hade två tydliga 

intäktsströmmar som generade god lönsamhet.  

 

“Förr var det en duns på hallmattan, och nu är det inte det. Nu är det flöde 

egentligen. Vi tar betalt för ett flöde, och det flödet behöver utvecklas och behöver 

också anpassas efter våra olika kunders behov. Så affärsmodellen är mer 

komplex.” Anna Lindberg 
 

NT använder sig idag av en dynamisk betalvägg som anpassar vilket innehåll som är gratis. 

Huruvida betalväggen aktiveras eller inte beror dels på hur mycket annonser som är sålda samt 

vad det är för typ av innehåll. Lindberg förklarar att de studerar antalet sidvisningar på nyheter 

och artiklar för att sedan låsa innehållet bakom betalväggen om de tidigt märker ett stort intresse 

av läsarna. Lindberg menar att deras webbnav som egentligen jobbar med optimering av deras 

plattformar istället får någon form av en “traffic function” som på ett dynamiskt och flexibelt 

sätt arbetar för att öka lönsamheten. Hon berättar även hur de har experimenterat sig fram med 

olika typer av affärsmodeller och hur de under tiden har behövt anpassa sig till förändringar i 

samhället och den tekniska utvecklingen. Bland annat så erbjöd de tidigare en daglig 

gratistidning och sände lokal-tv dygnet runt, något som de upphörde med när de insåg att 

lönsamheten började minska. Lindberg poängterar vikten att i denna bransch våga starta nya 

projekt och experimentera men även att våga avsluta projekt som inte visar den önskade 

lönsamheten. Ett exempel på detta är när de testade att använda sig av en affärsmodell på den 

digitala tidningen där en användare var tvungen att registrera sig för att ta del av innehållet, 

men inte behövde betala något. Modellen utgick ifrån att samla in massa kunddata, som sen 

skulle kunna användas för att leverera målgrupper och kluster till tidningens annonsörer, men 

denna modell funkade aldrig riktigt. Tidningen lyckades inte riktigt kapitalisera på den 

insamlade kunddatan, då det krävde mycket ny teknik och stora investeringar. Det var därefter 

som de införde modellen av att ta betalt för sitt innehåll online.  
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För att hålla sig lönsamma har NT börjat experimentera med nya affärsmodeller och att 

expandera horisontellt, bland annat i form av nya produkter och partnerskap. Bland annat har 

de publicerat och distribuerat en bok baserat på en av deras populära reportageserier 

“Norrköping Då och Nu”. Ett partnerskap de har påbörjat är med ett bageri, så när de kör ut en 

tidning på lördagen har kunden även valet att få bullar och färskt bröd levererat med tidningen. 

De har även startat Mötesfabriken, vilket är ett eventbolag som arrangerar galor och events åt 

NT och dess kunder.  

 

Överlag anser Lindberg att digitaliseringen har medfört att affärsmodellerna blir mer komplexa 

och gränserna mellan olika branscher börjar i vissa fall suddas ut. Hon säger att samtidigt som 

digitaliseringen river ner flera av de gamla och redan existerande affärsmodellerna så möjliggör 

det också för helt nya, som till exempel de nya produkter och partnerskap som nämnts här ovan. 

Överlag krävs mycket arbete och företagen måste klara av att konstant göra snabba 

omställningar. Lindberg säger att hon organiserat om på företaget ungefär en gång i halvåret 

och anser att det är så de måste jobba nu för att hänga med i det höga tempot på förändringar 

som sker. 

 

Lindberg berättar att för tre år sedan när mediehusen slogs samman delades verksamheten upp 

väldigt tydligt i två delar, där nyhetsverksamheten helt och hållet lades online. Av det som 

produceras till tidningen digitalt väljs sedan delar ut som ska bli papperstidningen, vilket är 

tvärtom ifrån hur det såg ut förut. Lindberg menar att uppdelningen också har bidragit till att 

roller inom tidningen har ändrats, som till exempel nyhetschefen. Tidigare skulle denne 

bestämma layouten och designen på tidningen varje dag, men sen tre år tillbaka är dess roll bara 

att uppfylla tidningens trafikmål varje dag.  

 

“För ett tag var det så himla domedagsprofetior om papperstidningen, men det 

gäller ju att leverera bra innehåll bara.” Thomas Möller 

 

Trots de svårigheter tidningarna genomgår så ser Möller positivt på dess framtid, så länge 

tidningshusen är med i svängarna, ställer om i tid och fortsätter leverera bra innehåll. För några 

år sedan var han inte lika positiv, men anser nu att oavsett vad som händer så kommer folk alltid 

att efterfråga nyheter. Han är mer osäker gällande själva papperstidningens framtid, dels då den 

är väldigt dyr att distribuera och även inte är bra för miljön. Det går till exempel åt mycket 

papper till att producera den fysiska tidningen, vilket han tror att framförallt yngre tänker på. 
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För fem år sen kändes det som att papperstidningen skulle vara död redan nu, men då det inte 

skett tror Möller att den kommer leva ett tag till åtminstone. Även Lindgren anser att 

papperstidningen inte ska räknas bort allt för snabbt, trots den dyra tryckningen och 

distributionen. Hon ser även en möjlighet gällande den omfattande distributionen i framtiden, 

då e-handeln blir allt större skulle de möjligen kunna ta en roll som logistikcentrum och hjälpa 

leverera produkter inom sitt område.    

 

4.1.4 Samhällsnytta 

Lindberg anser att tidningar uppfyller en viss samhällsnytta. Hon anser att det journalistiken 

erbjuder är en kontinuitet och en metodik när det gäller att granska makthavare. Om det inte 

finns någon som har kontinuitet, uthållighet och ett strukturerat metodiskt arbetssätt i samhället 

så tror hon att det skulle vara ett allvarligt hot mot demokratin. Digitaliseringen hotar detta, 

bland annat ser hon att företag som Facebook och Google kan undergräva den fria pressen. 

Digitaliseringen har även i USA medfört att ett stort antal mindre tidningar på lokal nivå har 

behövt lägga ner, vilket hon anser riskerar ske även här i Sverige.  

 

Möller ser även han att tidningar helt klart fyller en stor samhällsnytta. Han påpekar att 

vanligtvis har de mycket låst på hemsidan, men sker något som är viktigt för samhället att veta 

så låser de upp de artiklarna. Ett exempel han lyfter är när en kemikalietransport välte i 

Norrköping som riskerade att explodera och ett säkerhetsavstånd sattes upp på två kilometer. 

NT livesände då därifrån, skrev flera artiklar och kontaktade räddningstjänsten som förklarade 

vad som var farligt och hur människor borde agera. Gick någon in på kommunens sida den 

dagen så hänvisade de till NT:s nyhetsrapportering om händelsen vilket Möller anser visar på 

den samhällsnytta tidningar kan uppfylla.  

 

Enligt Möller fyller NT en viktig funktion i samhället och värderar sin trovärdighet väldigt högt. 

NT fokuserar inte enbart artiklar och nyheter som de vet drar trafik till hemsidan utan tar även 

sitt ansvar och rapporterar om viktiga samhällsbeslut som de vet inte kommer generera någon 

trafik. Digitaliseringens påverkan på mediebranschen har lett till att nyheter och information 

lättare sprids vilket har enligt Möller ökat vikten för tidningar att behålla sin trovärdighet då 

hela deras affär byggs på just den. 
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4.2 Nya Wermlands Tidning 

4.2.1 Företagspresentation 

1836 grundades tidningen Nya Wermlands Tidning som idag tillhör NWT-koncernen (NWT, 

u.å). I NWT-koncernen ingår 15 mediehus i Värmland, Dalsland och Skaraborg (NWT, 2018). 

Koncernen har idag delat upp sina olika verksamheter i olika bolag. Bland annat har de 

dotterbolaget NWT Fastigheter AB som arbetar med fastighetsförvaltning (NWT, 2018). 

NWT:s papperstidning, e-tidning och den digitala tidningen har tillsammans en nettoräckvidd 

på 131 000 (Orvesto, 2019).  

 

Mikael Rothsten är VD för medieverksamheten där han har ett ekonomiskt ansvar samt har ett 

redaktionellt ansvar över hela NWT. Han har jobbat på NWT sedan mitten av 90-talet. Den 

andra personen har en ledande position inom företaget men vill hållas anonym och kommer i 

texten ha det fiktiva namnet Kim Andersson. 

 

4.2.2 Digitalisering och branschförändringar 

Rothsten ser digitaliseringen som en “disruptor” för branschen, något som han anser skakar om 

och förändrar förutsättningarna för alla företag i tidningsbranschen. Enligt Rothsten kan 

digitaliseringen kokas ner till två saker när det gäller tidningar, dels förändrat 

konsumtionsbeteende och sedan även den ekonomiska påverkan. Läsarbeteende hos NWT:s 

läsare och sättet de tar del av nyheter har förändrats och Rothsten påpekar att det var först när 

smarttelefonen kom som de på allvar såg en stor förändring. Samtidigt har digitaliseringen haft 

en påverkan på tidningens affärsmodeller och deras sätt att tjäna pengar på. Överlag är det något 

som verkligen har skakat om och förändrat deras förutsättningar och hur de driver sin 

verksamhet. Rothsten uppskattar att under åtminstone de senaste tio åren har de kunnat se 

digitaliseringens utmaningar och det har varit en process där tidningarna sakta kommer till vissa 

insikter. Dock har det accelererat de senaste åren, både vad gäller läsarnas förändrade beteende 

och de förändrade möjligheterna att tjäna pengar på.  

 

Konkurrens har även den förändrats i branschen anser Rothsten. Hur de konkurrerar mot andra 

tidningar har inte förändrats så mycket, men gällande att tävla om människors uppmärksamhet 

och betalvilja så har den i grunden förändrats, då det finns fler att tävla emot idag. Den ökade 

konkurrensen härstammar ifrån att konsumenter nu kan ta del av nyheter på flera nya sätt idag, 

främst genom företag som Facebook och Google. Dessa företag är både konkurrenter i form av 
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sättet att konsumera och människors uppmärksamhet, men konkurrerar även med tidningar om 

deras annonspengar. Rothsten menar även att företag som Spotify och Netflix nu ses som 

konkurrenter, främst i form av att de konkurrerar om konsumenternas tid. Enligt Rothsten och 

Andersson har konsumenterna begränsat med tid och har många val online för vad de ska lägga 

sin tid på och denna konkurrens i form av tid är något som har uppstått till följd av 

digitaliseringen. En annan faktor som förändrat konkurrensen inom branschen är att det är 

mycket enklare att starta och publicera en ny tidning idag. Tidigare krävdes det väldigt mycket 

kapital, till exempel behövdes en tryckpress och ett sätt att distribuera. Idag är det mycket 

enklare att sätta upp en webbaserad nättidning.  

 

För att minimera hoten och utnyttja möjligheterna har NWT ansett att det som är viktigast är 

att fokusera internt, för att i framtiden kunna ha en produkt som människor vill ha och är 

beredda att betala för. Rothsten betonar hur viktigt det är att införskaffa ny teknik för att kunna 

hålla sig konkurrenskraftiga i den digitala miljön, vilket är en stor omställning från print där det 

inte har hänt så mycket, den trycks exempelvis fortfarande i papper och delas ut i brevlådor. 

Investeringar i teknik har varit en stor möjlighet för tidningen och på den digitala sidan har de 

större teknikinvesteringar och fler möjligheter att nå ut till sina läsare. NWT-redaktionen 

arbetar med en digital writer som hjälper dem att publicera nyheter snabbt och direkt på nätet 

och som underlättar när de använder sitt arbetssätt digitalt först. En digital writer är en digital 

plattform som möjliggör att producera både print och digitalt samtidigt, vilket underlättar 

journalisternas jobb. Rothsten menar att den digitala writern ger dem de tekniska 

förutsättningarna för att kunna arbeta digital först och publicera nyheter först på webben och 

sedan i papperstidningen. Internt har även nya kompetenser inom företaget blivit nödvändigt 

att anställa. Idag anställs människor som tidningen inte ens visste om fanns för cirka fem år sen, 

Andersson lyfter människor som till exempel utvecklare och analytiker. Rothsten tycker att det 

är som att skjuta mot ett rörligt mål, det förändras hela tiden vilket behov de har. Han ser även 

att i framtiden behövs troligen ytterligare nya kompetenser.   
 

“Papperstidningen var ju väldigt kopplat till en magkänsla eller redaktionens 

arbete, och du fick ju inte samma feedback. Digitalt får du ju den i realtid, det är 

ju underbart.” Kim Andersson 

 

Både Andersson och Rothsten anser att digitaliseringen har öppnat upp möjligheten att utnyttja 

analys av kunddata vilket NWT arbetar mycket med till skillnad från när de enbart erbjöd 
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papperstidningen och fick basera beslut på intuition. Datan som samlas in visar vad läsaren 

tycker är intressant, hur läsaren konsumerar innehållet, hur länge de läser och vilka som läser. 

Den informationen använder sedan NWT för att utveckla deras affärer och förbättra sitt 

erbjudande. Andersson ser också möjligheter med att fortsätta arbeta med kunddata och 

förbättra paketering av innehållet så det blir lättare för användarna att hitta det som är relevant 

för just dem. Genom att rekommendera innehåll som är relevant för varje individ eller ge 

möjligheten att personalisera sitt innehåll så förbättras läsupplevelsen. Andra möjligheter som 

digitaliseringen har medfört är att nu finns det nya former av berättande. Innan kunde tidningen 

bara använda text och foto och det var en gång om dagen, sex dagar i veckan de kunde nå sin 

publik. Nu kan de använda flera berättarformer online, som till exempel video och ljud. De når 

även sin publik dygnet runt och de når ut direkt till deras fickor och mobiler. Rothsten anser att 

det digitaliseringen främst handlar om för NWT är just mobilen, som både ger dessa möjligheter 

samtidigt som den är den stora utmanaren.   

 

4.2.3 Affärsmodell 

Innan digitaliseringen anser Rothsten att tidningens affärsmodell var mycket enklare. Cirka två 

tredjedelar av deras intäkter kom från annonsförsäljning och resterande intäkter från 

prenumerationer. Speciellt annonsintäkterna kom i ett konstant flöde och annonschefens 

primära roll var att ordna turordningen på alla de som var intresserade av att annonsera i 

tidningen. Det som huvudsakligen påverkat NWT:s affärsmodell är annonsintäkterna, då de har 

sjunkit i en högre takt än deras prenumerationsintäkter. Rothsten anser att denna förändring i 

intäkter från annonser har att göra med den konkurrens som branschen har stött på från företag 

som till exempel Google och Facebook, som de senaste åren har tagit väldigt mycket 

annonspengar från dagstidningar. Dessa företag har kunnat använda sig av riktade och mer 

relevanta annonser tack vare den stora mängd av användardata Facebook och Google har samlat 

in.  

 

Istället för en stor inkomstström från annonser som tidningarna hade tidigare, säger Rothsten 

att det nu är viktigt att ha flera mindre intäktsströmmar och att jobba på ett annat sätt mot 

annonsörerna. Ett exempel på ett nytt sätt att jobba mot annonsörerna är att erbjuda några typer 

av paket, bland annat erbjuder NWT paket till annonskunderna där deras annons i print eller på 

webben kan kompletteras med annonseringen på Google. Rothsten säger att “if you can´t beat 
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them, join them” och att tidningen måste göra denna typ av lösningar och anpassningar för att 

hålla sig relevanta för annonskunderna.  

 

Tidningen har också flyttat sitt fokus mot de digitala läsarintäkterna. Andelsmässigt är print 

fortfarande en stor del av deras intäkter, men det största problemet är att det inte finns någon 

nykundsrekrytering på print. På den digitala tidningen uppskattar Rothsten att 15-20% av 

innehållet erbjuds gratis och resterande innehåll är låst bakom en betalvägg. Beslutet huruvida 

en artikel ska vara gratis eller låst är baserat på innehållet i artikeln och beslutet tas alltså innan 

den publiceras. NWT erbjuder idag flera olika paket och läsarna kan själva utforma ett paket 

som passar deras konsumtionsvanor. För den digitala tidningen erbjuder NWT en plustjänst 

som ger läsaren tillgång till allt innehåll online och NWT erbjuder också en e-tidning som ett 

tillägg till plus. För printversionen kan läsarna själva välja om de vill ha tidningen tex sex dagar 

i veckan, tre dagar i veckan eller enbart på helgen.  

 

Rothsten anser att företag som till exempel Spotify och Netflix har hjälpt NWT att kunna ta 

betalt för sitt onlineinnehåll. Den affärsmodell de använder online nu är andra försöket de har 

gjort för att ta betalt för innehåll online. De försökte införa en affärsmodell online en gång 

tidigare, men de märkte att folk inte var villiga att betala för att konsumera innehåll online. Den 

mognaden hos publiken och konsumenten fanns inte riktigt än utan de flesta utgick från att allt 

på nätet skulle vara fritt, gratis och tillgängligt. Spotify och Netflix lyckades sätta en modell för 

att ta betalt online, vilket hjälpte NWT och andra tidningar då konsumenter nu i större grad var 

villiga att betala för innehåll online. Ett annat problem de hade första gången de skulle 

implementera sin affärsmodell online var att de hade utgångspunkten att de behövde värna om 

papperstidningen. Deras tanke var att om de låste in deras material ordentligt på nätet så skulle 

folk vilja behålla papperstidningen eller ta en ny papperstidning. Rothsten anser att de inte var 

tillräckligt duktiga på att ta betalt på sitt innehåll online. Nu har de istället börjat titta på vad är 

det för typ av innehåll som folk efterfrågar och är beredda att betala för. På så sätt blev de också 

bättre på att få folk att vilja betala för innehållet på nätet. 

 

“Vi startade en process som egentligen tog sin utgångspunkt i innehållet och hur 

vi producerar vår journalistik, det som egentligen är vår kärnverksamhet. Det är ju 

också det som vi i längden tjänar pengar på.” Mikael Rothsten 
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NWT har integrerat den digitala tidningen med den fysiska och arbetar idag med 

utgångspunkten i innehållet. Innehållet för NWT är det lokala, det är det som är deras unika 

förutsättningar och är det som efterfrågas. Ett internt arbete som tar sin utgångspunkt i 

innehållet och vilken typ av innehåll som ska produceras för att kunna vara konkurrenskraftiga 

och attrahera nya kunder. Rothsten menar att ur den utgångspunkten spelar det egentligen inte 

så stor roll vilken kanal man publicerar sig i, utan att NWT ska erbjuda både en bra digitala 

tidning men också göra bra papperstidningar. Som journalist på NWT ska man tänka på hur 

man kan göra sin artikel bra digitalt men också hur man ska göra den bra för printversionen 

säger Rothsten. Han nämner även att deras arbetssätt kan ses som en utmaning och att det 

eventuellt skulle vara lättare att ha organisationen uppdelad i digitalt och print, men att NWT 

valt att arbeta med två tankar i huvudet samtidigt. 

 

“Vi har den strategin att vi ska fortsätta producera papperstidningar och vi har 

faktiskt dragit igång ett printprojekt internt här i huset just för att ge 

papperstidningen lite kärlek och omvårdnad.” Mikael Rothsten 

 

Rothsten ser ljust på framtiden och tror på fortsatt efterfrågan av papperstidningen. NWT 

kommer fortsätta värna om papperstidningen och utifrån förutsättningarna producera en så bra 

tidning som möjligt. Även om intäkterna från papperstidningen har minskat med några procent 

under de senaste åren är det med en långsam takt och lönsamheten är fortfarande väldigt god. 

Andersson ser också positivt på framtiden och lyfter de samarbeten som har uppstått mellan 

olika mediehus och att de stöttar varandra i förändringsprocessen som pågår. Då de flesta lokala 

tidningar verkar på olika regioner konkurrerar de inte med varandra direkt och de kan därför 

hjälpa varandra. Andersson anser att digitaliseringen har varit bidragande till att tidningar har 

hittat dessa vägar och samarbeten och ser väldigt positivt på det.  

 

4.2.4 Samhällsnytta 

Rothsten anser att tidningarna spelar en väldigt stor roll i det lokala samhället i form av bland 

annat deras demokratiska uppdrag att granska makten samt granska var skattepengarna tar 

vägen. Tidningar fungerar som ett forum där man kan föra debatt och diskussion kring viktiga 

samhällsfrågor. Digitaliseringen har hotat tidningarnas samhällsfunktion främst på grund av 

företagens minskade ekonomiska resurser. Det har medfört att NWT har fått krympa sin 

organisation och har idag färre anställda på sina redaktioner och de har minskat antalet 
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journalister. Rothsten påpekar också att om man inte lyckas ställa om till en digital modell där 

finansieringen sker digitalt kommer de att behöva minska antalet journalister ytterligare.  

 

De sjunkande intäkterna från annonserna har ökat vikten i att istället öka intäkter från läsarna, 

vilket sker genom att erbjuda kvalitativ journalistik som läsarna vill fortsätta betala för. På så 

sätt kan digitaliseringen leda till en bättre journalistik. Det Rothsten kallar för “mellanmjölken” 

har till stor del plockats bort från tidningarna, där de nu mer än innan försöker producera 

innehåll som de vet människor är intresserad av. De är mer villiga att skruva på innehållet för 

att se vilken typ av innehåll som människor faktiskt efterfrågar och är villiga att betala för.  
 

Även om journalistiken har formats av läsarnas intresse ser fortfarande NWT att de uppfyller 

en roll i samhället med uppgift att rapportera och utreda viktiga händelser. Dessa nyheter 

behöver inte ge den bästa användarupplevelsen och generera de högsta läsarsiffror utan är 

viktiga för att uppfylla det samhällskrav som NWT har. Trovärdigheten är något som NWT 

värdesätter högt och Andersson menar att “fake news” har varit till en fördel för tidningen, 

traditionella varumärken som just NWT har människor en större tillit för. “Fake news” har även 

gjort att användarna har blivit mer kritiska mot information vilket har inneburit att NWT har 

behövt varit väldigt tydliga och visa att deras innehåll är kvalitativt och noggrant undersökt, 

säger Andersson. 
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4.3 Vestmanlands Läns Tidning 

4.3.1 Företagspresentation 

Vestmanlands Läns Tidning grundades år 1831 (VLT u.å.). Tidningen har sedan 2015 varit en 

del av Mittmedia (Bergström, 2017), som i sin tur har varit en del av Bonnier sedan början av 

2019 (Mittmedia). VLT bevakar hela Västmanland, fast i första hand Västerås, Surahammar 

och Hallstahammar (VLT u.å.). Nettoräckvidden för VLT:s papperstidning, e-tidning och 

digitala tidning är 92 000 (Orvesto, 2019). 

 

Daniel Nordström är chefredaktör och ansvarig utgivare för VLT och sex andra tidningar inom 

Mittmedia. Han har jobbat i Västerås sen tre år tillbaka och har jobbat inom branschen i totalt 

30 år. Lillan Hedlund jobbar som redaktionschef på samma sju tidningar som Nordström och 

har haft den rollen i två år. Innan har hon varit nyhetschef i Södertälje och nyhetsreporter och 

hon har varit i branschen över 20 år totalt.  
 

4.3.2 Digitalisering och branschförändringar 

Enligt Hedlund var VLT tidigt ute med att etablera sig i den digitala miljön, men det var först 

när de gick med i Mittmedia 2015 som de verkligen satsade på det digitala. Innan dess hade de 

ett digitalt fokus, men då Mittmedia kom in med den digitala vägen redan utstakad blev det ett 

mycket större digitalt fokus. Enligt Nordström påverkar digitaliseringen hela samhället och i 

det stora hela är det en samhällsutveckling. Det leder inte bara till förändringar i 

tidningsbranschen utan inom varje del av samhället.  
 

“Man pratar om den digitala revolutionen, men det är inget emot den mobila 

revolutionen” Daniel Nordström 

 

Det är framförallt de senaste tio åren hela förändringen har skett anser Nordström, då 

smarttelefonen kom. Det var då det förändrade beteende i mediekonsumtion drog igång på 

riktigt och han ser att digitaliseringens påverkan har ökat exponentiellt under denna tid.  
 

“Vem som helst kan idag vara en nyhetsförmedlare, det behöver inte finnas en 

ansvarig utgivare, och det är en jättekonkurrens” Lillan Hedlund 
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Både Hedlund och Nordström anser att konkurrensen i branschen har förändrats till följd av 

digitaliseringen och det är mer konkurrensen både inifrån och utifrån branschen än tidigare. 

Dels har det blivit lättare idag att bli en nyhetsförmedlare och vem som helst kan bli det, till 

exempel genom att starta en blogg eller att bli en så kallad “influencer”. Utöver den stora 

konkurrensen detta leder till ser Hedlund både positiva och negativa följder. Hon anser att det 

är bra att allas röster kan bli hörda, men samtidigt är det många som är oseriösa med att förmedla 

nyheter. För att visa att de inte är oseriösa med sitt nyhetsförmedlande anser hon att det är ännu 

viktigare att VLT idag lyfter fram vad som ligger bakom journalistiken, att de är oberoende och 

att de har en ansvarig utgivare. Utifrån tidningsbranschen har de stött på nya konkurrenter i 

form av Facebook och Google, som har tagit enormt mycket pengar ifrån annonsmarknaden. 

Av tidningens två huvudsakliga inkomstkällor, läsarintäkter och annonsintäkter, går 

läsarintäkterna fortfarande rätt bra enligt Nordström. På annonssidan ser det inte likadant ut och 

där tappar de väldigt mycket, speciellt i den fysiska tidningen. Överlag är konkurrensen totalt 

annorlunda och det har nu blivit en helt annan typ av marknad.  

 

Till följd av dessa stora förändringar inom marknaden och konkurrensen har tidningen behövt 

ändra sitt sätt att jobba på. Exempelvis säljer de annonser på ett helt annat sätt idag än tidigare. 

Förr sålde de endast annonser i helsida, halvsida eller kvartssida i tidningen och annonsörerna 

fick ringa in till tidningen och säga vad de ville ha. Nu jobbar de mycket mer med 

kundrelationer och jobbar med att hjälpa sina kunder ta hand om sin affär. De har även börjat 

ta efter Facebook och Google anser Nordström genom att till exempel börja erbjuda 

sökannonser och möjligheten för sina kunder att skjuta mot specifika målgrupper. De har på så 

sätt blivit pressade att bli mer sofistikerade i sitt sätt att sälja för att kunna konkurrera med 

Facebook och Google. Företag som Facebook har inte bara varit ett hot mot tidningen dock, 

utan de har även erbjudit möjligheter. VLT drar stor nytta av att kunna  distribuera sina nyheter 

på Facebooks plattform och enligt Nordström märker de att ganska många konverterar och blir 

kunder till VLT genom deras Facebook-inlägg. Sen möjliggör även Facebook och andra sociala 

medier för VLT och dess anställda att föra en dialog direkt med sina kunder, vilket Nordström 

överlag ser  positiv på.  

 

Hedlund förklarar att VLT använder sig utav en aktiveringskarta som visar om deras kunder är 

aktiva eller passiva och kan med hjälp av den identifiera om ett visst geografiskt område kan 

klassas som aktivt eller passivt. Om ett speciellt område visar hög passivitet kan VLT lägga ett 

större fokus på det området och producera nyheter och artiklar som är mer relevanta för just det 



 

 
 

45 

området vilket får kunder att fortsätta prenumerera på VLT. Enligt Hedlund använder sig VLT 

av algoritmer på deras hemsida som personaliserar innehållet för varje läsare. Det innehåll en 

läsare konsumerar mycket av kommer VLT servera mer utav. Hedlund berättar även att det 

finns risker med användandet av algoritmer, då de kan bidra till en snäv världsbild och leda till 

att de inte längre ser helheten. Hon påpekar dock att detta är något VLT har i åtanke.  

 

Nordström berättar om deras egenbyggda redaktionella-, producering- och analyseringssystem 

som hjälper dem med produktionen av nyheter och analysen av konsumentbeteendet. VLT 

analyserar data baserad på läsarnas beteende och intresse och anpassar innehållet mot det som 

läsarna anser vara relevant. VLT arbetar med ett agilt arbetssätt och försöker hela tiden lära sig 

av den insamlade datan, tidigare förlitade sig journalister på magkänslan men nu låter tidningen 

datan visa vad som fungerar. Enligt Nordström har mycket av innehållet som inte läses sållats 

bort, dels för att VLT vill ge kunderna vad de vill ha samt att det kostar pengar och tar tid, vilket 

är resurser som kan användas till att producera innehåll som läsarna faktiskt vill ha. 

 

Digitaliseringen har påverkat hur reporterrollen utformas, tidigare var det uppdelat på 

journalister, fotografer och de som arbetade med TV. Idag har VLT inga renodlade fotografer 

utan alla reportrar tar sina egna bilder och det är även reportrarna som själva livesänder från 

platser vid direktrapportering. Hedlund berättar att VLT arbetar mycket med “breaking news” 

och livesänder mycket från platsen där det händer. Det är en fördel till följd av digitaliseringen 

som möjliggjort en ny form av nyhetsrapportering för tidningen. Med en livesändning kan VLT 

ta med läsaren ut på fältet och öka läsarnas engagemang. Den nya utformningen av rollerna i 

företaget har lett till att medarbetarna har ett större ansvar, journalisterna behöver nu ha ett 

utgivartänk. 

 

4.3.3 Affärsmodell 

Innan digitaliseringen använde VLT en affärsmodell som helt utgick ifrån att sälja 

prenumerationer på print och att sälja annonser i tidningen och det var papperstidningen som 

bar allt intäktsmässigt. Den digitala tidningen ansågs för några år sen bara vara en kostnad, 

vilket har förändrats idag då det är där de ser en bra tillväxt. VLT har behövt anpassa både sin 

annonsaffär och sin läsaraffär till följd av förändringarna. Innan sålde de endast annonser i 

helsida, halvsida, kvartsida och så vidare till ett fast pris. Nu måste de istället för att endast ta 

emot annonsbeställningar vara mer aktiva med sina kunder och fungera mer som en 
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affärspartner i kundernas marknadsföring. För att förbättra den digitala läsaraffären så låste de 

runt 90% av sitt innehåll online för cirka ett år sen. Det enda materialet som inte är låst är insänt 

material, som till exempel debattartiklar och insändare. För att locka fler läsare online får även 

alla digitala kunder tillgång till alla hemsidor inom Mittmedia, som då VLT tillhör. Ytterligare 

en modell de använder online är så kallad “softlock”, där en artikel är olåst sin första timme för 

alla konsumenter innan den låses automatiskt.  

 

Det var från början problematiskt att finna en lönsam modell för den digitala tidningen. Då 

ingen från början trodde på Internet satte de ett väldigt lågt pris för att annonserna på webben, 

vilket är något de fortfarande bär med sig då det är svårt att vända på det. Även läsaraffären var 

svår att få rätt till en början och först arbetade VLT mer med en räckviddsaffär. Det viktigaste 

var att få mycket trafik för att generera så många annonsvisningar som möjligt och för att uppnå 

det låste tidningen bara det materialet som inte ansågs vara intressant. Idag använder de sig mer 

av lojalitetsaffär, där det viktiga är lojala och återkommande kunder. Det var dels detta som 

ledde till beslutet att låsa upp till 90% av innehållet digitalt och sen dess har VLT sett färre 

avhopp av kunder och en större tillväxt på nya kunder. Innan var cirka 50% av det digitala 

innehållet låst och då var det även otydligt vad som var låst. Med två artiklar som hade liknande 

innehåll kunde den ena vara låst och den andra olåst, vilket bidrog till förvirring bland kunderna. 

Idag har de en mycket tydligare struktur på vilket innehåll som ska låsas.  

 

“Ska man vara i den här branschen så måste man vara beredd på att leva i 

ständig förändring” Daniel Nordström 

 

Nordström betonar vikten av att finna nya vägar för att hålla sig konkurrenskraftig och för att 

överleva. Det gäller både inom tidningsbranschen och för företag inom de flesta branscherna. 

Ett exempel han lyfter är Netflix, som gick från att hyra ut och sälja filmer fysiskt istället 

ändrade sin affärsmodell till att streama innehåll online. Han anser även att företag som just 

Netflix och Spotify har gjort att konsumenter är mer villiga att betala för innehåll digitalt idag 

än vad de var för fem år sen. För fem år sen upplevde han att de flesta såg det som konstigt att 

betala för något digitalt, men tack vare företag som Spotify och Netflix ser inte människor det 

som lika konstigt att betala för digitalt innehåll längre.  

 

Nordström berättar att idag så fokuserar alla på VLT:s nyhetsredaktion, allt ifrån nyhetschefer 

till reportrar, bara på den digitala tidningen. De får inte tänka på den fysiska tidningen och hur 
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den ska se ut, utan de ska bara jobba med att producera bra nyheter. För bara cirka fem år sen 

behövde de även hålla den fysiska tidningen i tanken, men idag har de bara några få 

printredaktörer som förvandlar de digitala flöden som publiceras på tidningen online till en 

fysisk tidning. Printredaktörerna jobbar separat från de övriga på redaktionen. Sen finns det 

även en printreporter, vars jobb är att omvandla VLT:s webb-tv och live-sändningar till artiklar 

i den fysiska tidningen. Enligt Hedlund är fördelarna med att primärt fokusera på det digitala 

innehållet att reporterrollen enbart behöver ha ett digitalt fokus och printredaktören kan 

fokusera på att arbeta med just sin produkt. 

 

VLT samarbetar med andra mediehus, både inom Sverige och utbyten med Vasabladet i Finland 

och mediehuset A-media i Norge, där de utbyter kunskaper och arbetssätt. VLT konkurrerar 

inte om kunskap utan de konkurrerar om nyheter och att sälja annonser och ser därför inget 

problem med att dela med sig av sina erfarenheter. Nya kunskaper som vuxit fram i och med 

digitaliseringen delar mediehusen med sig och att det inte är någon som sitter och håller på ett 

framgångskoncept säger Hedlund. Tvärtom tror Hedlund att det finns en vilja att alla mediehus 

ska överleva och komma ut på andra sidan.  
 

“...tittar man på prenumeranterna så är snittåldern 70 år. Det är ju klart att det 

säger sig själv att det finns ingen framtid där” Daniel Nordström 

 

Överlag ser både Hedlund och Nordström positivt på tidningarnas framtid, men för att överleva 

måste tidningarna vara smarta och kunna hitta nya modeller. Då de ser en ökning av digitala 

kunder tror de att den digitala tidningen har en ljus framtid. De tror båda dock att själva 

papperstidningen har en begränsad tid kvar innan den försvinner, vilket troligen kommer ske i 

en gradvis process där papperstidningen kanske kommer ut en gång i veckan istället för sex 

gånger. Även ifall Nordström värnar om papperstidningen så ser han fram emot dagen då de 

kan gå “all in” digitalt på tidningen och tror att det kommer bli väldigt kul. Nordström berättar 

att “...det spelar liksom ingen roll ifall vi publicera oss i papper eller på runsten eller på en 

app, det ska vara lika bra oavsett vad kunderna vill ha”. 

 

4.3.4 Samhällsnytta 

Oberoende journalistik är viktig för det demokratiska samhället enligt Hedlund och det är 

oerhört viktigt att den får fortsätta att finnas. VLT fyller en roll i samhället och står för en stor 
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samhällsnytta genom att granska makthavare, rapportera om hur välfärdspengarna används och 

allt som händer inom sitt geografiska område. Nordström menar att om ingen berättar vad som 

händer och om ingen tar på sig ansvaret att belysa viktiga händelser skulle hela det demokratiska 

samhället påverkas. Nordström ger ett exempel från USA där han berättar att många 

amerikanska tidningar lades ner till följd av digitalisering vilket fick en negativ påverkan på 

valdeltagandet. Den lokala befolkningen kunde inte ta del av lika mycket information om 

samhället, det är den samhällsnyttan VLT uppfyller. Hedlund berättar att om ett VMA (viktigt 

meddelande för allmänheten) går ut justeras VLT:s betalvägg och information gällande 

situationen kan tas del av gratis på hemsidan utan att vara pluskund. Men intervjuer som VLT 

gör på plats och deras journalistik tar de betalt för och det krävs en prenumeration för att tas del 

av. På så vis uppfyller VLT samhällsnytta samtidigt som de kan ta betalt för deras journalistik. 

 

I grunden är digitaliseringen väldigt positivt för demokratin säger Nordström, det ger fler 

människor möjligheten att göra sin röst hört och leder till ökad debatt. Men Nordström och 

Hedlund ser också det problematiska med att innehåll kan publiceras fritt på internet utan 

ansvarig utgivare. VLT anser därför att det är extra viktigt för dem att fortsätta vara en trovärdig 

nyhetskälla som erbjuder seriöst journalistik under en ansvarig utgivare. 

 

“Det är oerhört viktigt att den oberoende journalistiken får fortsätta att finnas 

under en ansvarig utgivare.” Lillan Hedlund 

 

Digitaliseringen har haft en stor påverkan på tidningsbranschen men själva grunden är 

densamma säger Nordström. När det kommer till journalistiken har inte arbetssättet förändrats, 

det som publiceras måste vara trovärdigt, faktagranskat och att det finns ett ansvarstagande vid 

publiceringar. Skillnader som VLT har upplevt är att deras innehåll utgår mer ifrån vad 

kunderna vill ha. Enligt Nordström väljer VLT bort mycket mer innehåll idag jämfört med 

tidigare och ett större fokus läggs på dem delarna som läsarna uppskattar.  
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5. Analys 

 
I detta kapitel används studiens teoretiska ramverk och konceptuella modell för att undersöka 

den insamlade empirin. Detta görs ur perspektiven digitalisering, branschförändringar, 

affärsmodeller och samhällsnytta. Diverse likheter och skillnader mellan fallföretagen 

analyseras för att kunna besvara studiens syfte. 

 

5.1 Digitalisering 

Alla tre fall i empirin anser att digitaliseringen har haft en stor påverkan på de enskilda 

tidningarna och branschen överlag. De håller alla med det Manyika, Pinkus och Ramaswamy 

(2016) säger om att de företag som satsar på digital innovation håller konsistent en högre 

lönsamhet än de företag som inte gör det och respondenterna anser att anpassning och 

flexibilitet är nödvändigt för att överleva.  

 

Digitaliseringen har medfört både hot och möjligheter för de tre fallen. Det har gett tidningarna 

möjligheten att jobba med digitala verktyg och att digitalisera sina processer, vilket enligt BaNir 

et al. (2003) oftast sker för att uppnå lägre kostnader samt ökad innovation. Implementeringen 

av digitala verktyg kan öka ett företags effektivitet (Parviainen et al., 2017), vilket är något alla 

tre fallen har upplevt. I empirin lyfter företagen fram varsitt exempel på ett digitalt verktyg som 

har underlättat deras arbete. Rothsten nämner att de på NWT:s redaktion nu arbetar med en 

digital writer, vilket är en digital plattform som möjliggör att producera både print och digitalt 

samtidigt. På VLT används ett verktyg som kallas aktiveringskarta, så att de på så sätt kan 

fokusera mer på de passiva områdena för att försöka få dem att bli aktiva. NT jobbar på en ny 

produktionsteknik baserad på automation och algoritmer som de snart hoppas kunna använda 

för att skapa papperstidningar. Företag som har lyckats integrera digitala processer och verktyg 

i sin verksamhet kan enligt BaNir et al. (2003) förbättra sina marginaler och stärka sin 

konkurrenskraft. Dessa digitala verktyg är ett exempel på intern digitalisering (Parviainen et 

al., 2017), då de leder till förbättrade interna processer och höjd effektivitet.  

 

Enligt Parviainen et al. (2017) möjliggör införandet av digitala verktyg och processer att ett 

företag kan samla in data och information, vilket är en möjlighet alla tre fallen jobbar hårt för 

att utnyttja. Innan arbetade tidningarna utifrån intuition och magkänsla, men har idag ett bättre 

beslutsunderlag tack vare den data de samlar in, vilket även är en fördel Parviainen et al. (2017) 
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ser med insamlandet av data. Datan som samlas in på samtliga tidningar visar vad läsaren tycker 

är intressant, hur läsaren konsumerar innehållet, hur länge de läser och vilka som läser. På så 

sätt kan de anpassa innehållet mot det som läsarna anser vara relevant och de har alla lyckats 

identifiera och sålla bort det innehåll de ser att läsarna inte intresserar sig av. Rothsten på NWT 

kallar den typ av journalistik de har sållat bort för “mellanmjölken”. Dock lyfter NT det problem 

de hade med att till en början utnyttja den kunddata de samlade in med sin tidigare affärsmodell. 

Detta är i enlighet med Kane et al. (2015), som beskriver att många företag kan misslyckas med 

implementeringen av digitala processer ifall de fokuserar för mycket på den tekniska aspekten 

istället för den strategiska. I fallet med NT hade de teknologin för att samla in datan, men hade 

inte strategin för att utnyttja den och de behövde därför ändra sin strategi och affärsmodell 

därefter.   

 

Enligt Magaudda (2011) är det vanligt för branscher som jobbar inom media och kultur att 

uppleva förändrade konsumtionsvanor, vilket är i enlighet med vad fallen i empirin upplever 

som ett av de hot som har uppstått till följd av digitaliseringen. Läsarbeteende hos tidningarnas 

läsare och sättet de tar del av nyheter har förändrats, vilket har varit en stor utmaning för 

tidningarna. Denna förändrade efterfrågan är ett exempel på den externa digitalisering 

Parviainen et al. (2017) har presenterat. Den externa digitaliseringen kan ske i form av 

disruptiva förändringar, vilket uppstår när ett företags produkter, tjänster eller affärsmodell blir 

föråldrad till följd av förändringar i omvärlden. Detta är något de tre tidningarna har upplevt, 

då deras produkt i form av papperstidningen har börjat bli föråldrad. De har dock fått ett nytt 

sätt att utföra sina affärer på genom den digitala tidningen, vilket är den andra formen av extern 

digitalisering, kallat externa möjligheter (Parviainen et al., 2017). På så sätt har de behövt 

förbättra sin externa effektivitet genom att anpassa sin produkt efter förändringarna i läsarnas 

konsumtionsvanor (Jacobsen, Thorsvik & Sandin, 2008). 

 

Ytterligare ett hot som samtliga fallen har upplevt är att det nu är lättare att starta en tidning, 

vilket har ökat konkurrensen inom branschen. Tack vare Internet kan rentav vem som helst idag 

starta en tidning och hemsida. Jämfört med innan digitaliseringen, då till exempel ett tryckeri 

behövdes för att starta en tidning, vilket medförde stora kostnader. Detta är i enlighet med vad 

Hirt och Willmott (2014) säger om att digitaliseringen ofta har gjort det lättare för nya aktörer 

att träda in på en etablerad marknad. Konkurrensen kan även uppstå runtom hela världen nu, 

till exempel lyfter Lindberg på NT bloggar i Nya Zeeland som ett hypotetiskt exempel.   
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Enligt BaNir et al. (2003) så kan ett företags ålder och storlek påverka hur väl de hanterar 

digitaliseringen. Detta har till viss del överensstämt med tidningsbranschen och fallen i empirin. 

De större tidningarna och mediehusen har köpt upp flera av de mindre tidningarna. Ett exempel 

är VLT, som blev uppköpta av det större företaget Mittmedia. Enligt Nordström på VLT hade 

Mittmedia den digitala vägen redan utstakad, vilket hjälpte VLT att få ett mycket större digitalt 

fokus och på så sätt hantera digitaliseringen bättre.  
 

5.2 Branschförändringar till följd av digitaliseringen  

Digitaliseringen har haft en stor påverkan på tidningsbranschen vilket har lett till att den har 

genomgått stora förändringar. I empirin framgår det att samtliga fallföretag har upplevt en stor 

förändring i samband med den digitala utvecklingen. Digitaliseringen leder till både nya 

möjligheter och nya utmaningar och ett företags förmåga att vara flexibel och anpassa sig efter 

förändringarna är väldigt viktigt (Nadkarni & Narayanan, 2007). Nordström på VLT menar att 

i tidningsbranschen måste man konstant vara beredd på förändring och hitta nya lösningar för 

att behålla lönsamheten. Detta är i enlighet med Lozano (2012) som menar att ett 

misslyckadande med att anpassa sig efter nya möjligheter till följd av teknisk utveckling kan 

resultera i ekonomiska förluster. 
 

McGahans (2004) teori om branschförändringar utgår ifrån två olika faktorer, kärntillgångarna 

och kärnaktiviteterna. Samtliga respondenter lyfter fram innehållet de erbjuder som deras 

viktigaste kärntillgång. NWT var tydliga med att poängtera att de tar utgångspunkt i innehållet 

när de producerar nyheter och artiklar eftersom det är det som gör deras erbjudande unikt. 

Kärnaktiviteterna enligt McGahan (2004) omfattar de aktiviteter som genererat vinster för 

industrin och som kan hotas till följd av nya alternativ på marknaden. I empirin framgår det att 

papperstidningen kan klassas som fallföretagens kärnaktiviteter. Papperstidningen har 

historiskt sett stått för en stor del av intäkterna och står än idag för majoriteten av intäkterna 

men har under en tid gradvis sjunkit. Tidningarnas kärntillgångar är fortfarande det som 

genererar värde för tidningarna men deras kärnaktiviteter hotas av nya alternativ på marknaden 

till följd av digitalisering. Tidningsbranschen kan därför, utifrån McGahan (2004) ramverk om 

branschförändringar, kategoriseras som mellanliggande förändring som förklaras med att 

kärntillgångarna är ohotade och kärnaktiviterna är hotade. Mellanliggande förändring är enligt 

McGahan (2004) den typ av förändring som är mest utmanande för företagen och företagen 

måste hitta nya sätt att utvinna värde från sina kärntillgångar på nya marknader. Lindberg på 

NT förklarar att för att fortsätta hålla sig lönsamma har NT börjat diversifiera sig på nya 
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marknader vilket är i enlighet med McGahan (2004). NT har bland annat publicerat en bok 

baserad på tidigare reportage och levererar den med sin distribution vilket är en ny typ av 

produkt som använder sig av de kompetenser och resurser som redan existerar inom företaget. 

NT ser även andra nya möjligheter att utnyttja sitt redan etablerade distributionsnätverk för att 

ge sig in på nya marknader. 

 

Ziv (2009) kopplar en annan tidning i form av New York Times till progressiv förändring, 

istället för mellanliggande förändring. Ziv (2009) ansåg att varken tidningens kärntillgångar 

eller kärnaktiviteter hotades, vilket då inte är fallet för tidningarna i vår empiri. Då tidningarna 

har behövt börja gå ifrån deras tidigare kärnaktivitet papperstidningen och istället satsa mer 

digitalt anser vi det rimligt att se den aktiviteten som hotad, vilket gör att en mellanliggande 

förändring bättre beskriver situationen för fallen i denna studie.  

 

I empirin framgår det att fallföretagen har upplevt en ny typ av konkurrens till följd av 

digitaliseringen. Företag som tidigare inte ansågs som konkurrenter konkurrerar nu med 

fallföretagen även om de inte befinner sig på samma marknad. Detta kan enligt Lennstrand 

(2004) beskrivas som branschkonvergens där traditionella branschgränser suddas ut till följd av 

ny teknik, vilket är något Lindberg på NT upplever är något som börjat ske för 

tidningsbranschen. NWT och NT ser nu företag som Netflix och Spotify som konkurrenter och 

konkurrerar om människors tid och vikten i att producera ett så bra och intressant innehåll som 

möjligt för att få läsarnas uppmärksamhet. Tidigare bestod konkurrensen enbart av andra 

tidningar samt annonsförsäljning men i och med nya digitala lösningar konkurrerar nu 

tidningsföretagen med företag som producerar andra typer av innehåll. Detta ligger i linje med 

Lennstrand (2004) som menar att tidigare väldefinierade branscher nu konkurrerar med företag 

från andra branscher genom nya digital lösningar.  

 

Branschkonvergensen som beskrivs kan enligt Bröring och Leker (2007) klassas som 

marknadskonvergens. I empirin framgår det att fallföretagens konsumenter nu ser produkter 

och tjänster som Netflix och Spotify som en typ av substitut vilket enligt Bröring och Leker 

(2007) definierar marknadskonvergens. De två marknaderna var till en början obesläktade och 

kan beskrivas med marknadskonvergensens första steg (Stieglitz, 2003), där två marknader med 

orelaterad efterfrågan och utbud existerar. Samtliga respondenter beskriver hur de arbetar med 

att kontinuerligt anpassar sig efter miljön och strukturerar om organisationen för att möta 

förändringarna på marknaden. Detta ligger i enlighet med Stieglitz (2003) andra steg om hur 
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företags beteende förändras till följd av konvergensen. I det sista steget för 

marknadskonvergensen enligt Stieglitz (2003) är marknaderna sammanvävda från ett tekniskt- 

eller produktperspektiv och kan ses som substitut vilket utifrån den insamlade empirin inte 

tydligt framgår i något av fallen. De olika branscherna har till viss del blivit sammanvävda och 

fallföretagen har upplevt nya konkurrenter, men utifrån ett produktperspektiv kan inte deras 

produkter och tjänster ses som ett perfekt substitut med företag som Netflix och Spotify. 

 

Enligt Christensen (1997) omfattar omstörtande innovation processen där ny teknologi ersätter 

redan etablerad teknologi och erbjuder ett helt nytt värde för konsumenterna. Digitaliseringens 

effekter på en bransch menar Rad (2017) kan ses som en form av omstörtande innovation. I 

empirin framgår det att samtliga fall har upplevt den snabbt utvecklande tekniken och som har 

förändrat utformningen för deras bransch. Rothsten på NWT kallar digitaliseringens påverkan 

på branschen som en “disruptor”, något som skakat om och förändrat förutsättningarna för hur 

de driver sin verksamhet. Både Nordström på VLT och Rothsten på NWT lyfter fram mobilens 

stora påverkan på branschen och det var när smarttelefonen kom som förändringen i 

konsumtionsbeteendent på allvar förändradets. Omstörtande innovation har många likheter med 

McGahans (2004) teori om radikal förändring där både ett företags kärnaktiviteter och 

kärntillgångar hotas. Eftersom tidningsbranschens kärntillgångar inte hotas och branschen 

kategoriseras som mellanliggande förändring kan man enbart säga att branschen upplevt en 

form av omstörtande innovation. Enligt  Karimi och Walter (2015) är omstörtning en process 

som kan ta decennier innan en marknad är helt förändrad vilket kan tyda på att 

tidningsbranschen kan befinna sig i en sådan process. 

 

5.3 Affärsmodeller 

Weill och Woerner (2015) anser att digitaliseringen har gjort etablerade affärsmodeller 

irrelevanta inom flera industrier, vilket är något studiens fallföretag håller med om har skett i 

tidningsbranschen. De instämmer även med det Röglinger och Urbach (2019) säger om att det 

är viktigt för ett företag att kontinuerligt uppdatera sin affärsmodell för att hålla sig 

konkurrenskraftig och lönsamma inom tidningsbranschen. Alla tre tidningarna anser att de 

affärsmodeller de kunde använda sig av innan var enklare än de mer komplexa affärsmodeller 

de behöver använda sig av nu. Digitaliseringens påverkan på affärsmodeller kommer enligt 

Rachinger et al. (2018) i tre olika former, varav de tre fallen har anpassat sina i två av dessa 

former. Dels har de behövt utveckla nya affärsmodeller för den digitala tidningen, men överlag 
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har företagen snarare transformerat sin existerande affärsmodell då de fortfarande förlitar sig 

på samma primära intäktskällor som tidigare, annonsintäkter och läsarintäkter.  

 

För att hålla sig relevanta har de alla fallföretagen behövt skapa nya affärsmodeller, det 

Markides (2006) kallar för affärsmodellsinnovation. Det finns olika sätt att dela upp 

affärsmodellsinnovation på, varav Bell et al. (2007) delar upp det i industriell innovation, 

inkomstinnovation samt företagsinnovation. Av de tre typerna av innovation har åtminstone NT 

experimenterat med industriell innovation, genom att starta till exempel ett eventbolag så har 

de horisontellt förflyttat sig in på en ny marknad. Detta är även i enlighet med vad Rachinger 

et al. (2018) säger om utvecklandet av nya affärsmodeller till följd av digitaliseringen. Alla tre 

fallen har gjort en form av inkomstinnovation, där de har skapat nya prissättningsmodeller på 

sina digitala tidningar. Då de alla jobbar med både sin originella affärsmodell för 

papperstidningen samtidigt som de har en ny affärsmodell för den digitala tidningen kan deras 

affärsmodellsinnovation kategoriseras som diversifiering enligt Evans, Geissdoerfer och 

Vladimirova (2018). 

 

Casero-Ripollés och Izquierdo-Castillo (2015) beskriver att den vanligaste affärsmodellen för 

digitala tidningar är att erbjuda innehållet gratis och att intäkterna då endast består av 

annonsintäkter. NT testade en version av denna modell innan, då användare var tvungna att 

registrera sig men inte betala för att ta del av innehållet. Den modellen fungerade dock inte och 

alla tre tidningarna upplever idag att deras viktigaste intäkt kommer från läsarna och 

prenumerationer. De anser alla att det har blivit allt svårare att få annonsintäkter, då 

konkurrensen om intäkterna har ökat i form av företag som Google och Facebook. Dessa företag 

har större tillgång till resurser och kunddata, varav de har blivit mer attraktiva att annonsera sig 

i än tidningar för många företag. Enligt Nordström på VLT har den ökade konkurrensen lett till 

att försäljningspriset för annonser i tidningen sjunkit. Innan digitaliseringen var åtminstone för 

NWT annonsintäkterna den primära intäktskällan, men alla tre tidningarna har nu behövt lägga 

ett större fokus på läsarintäkterna. På VLT var modellen online först utformad efter att få så 

mycket trafik och därmed så många annonsvisningar som möjligt. Nu har de istället låst mer av 

sitt material och fokuserar på att ha lojala kunder.   

 

På sin digitala tidning har de alla experimenterat med olika typer av affärsmodeller, men de har 

alla idag någon form av betalvägg. VLT uppskattar idag att cirka 90% av deras innehåll online 

är låst och det enda material som inte är låst är insänt material. Då VLT har testat sig fram och 
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stegvis anpassat sin affärsmodell passar ingen av teorierna gällande tidningars affärsmodeller 

perfekt in på hur deras modell ser ut. Men då all journalistik och innehållet VLT själva 

producerar är låst kan Myllylathis (2014) hårda betalvägg vara applicerbar. NWT uppskattar att 

de låser cirka 80% av sitt innehåll, varav det olåsta materialet inkluderar en del av deras 

journalistik. Deras affärsmodell för den digitala tidningen kan enligt Kumar (2014) ses som en 

freemium-modell. NWT har innehållet som utgångspunkt när det bestämmer vad som ska ligga 

bakom betalväggen. Rothsten berättar även att de kan begränsa tillgången till gratisinnehållet 

för användarna om de ser att läsare frekvent besöker tidningen. Enligt Myllylathis (2014) kan 

en sådan modell ses som en “uppmätt” betalvägg som ger användaren en begränsad tillgång till 

innehållet och när den är förbrukad övergår betalväggen till en “hård” betalvägg. NT likt de 

andra tidningarna låser mycket av sitt innehåll men NT:s affärsmodell är baserad på en 

dynamisk modell som avgör vilket innehåll som ska ligga låst bakom betalväggen. Den 

dynamiska betalväggen fungerar så att hur mycket av innehållet som är gratis baseras på ett 

flertal faktorer bland annat hur ofta en läsare återkommer. Gradvis låses allt fler nyheter och 

artiklar och slutligen ligger stora delar av NT:s innehåll bakom betalväggen. Den digitala 

affärsmodellen kan beskrivas med en “uppmätt” betalvägg (Myllylathis, 2014) som stegvis går 

mot en “hård” betalvägg där den dynamiska modellen anpassar vilket innehåll som ska vara 

låst och vilket som ska vara gratis.  

 

Ett problem alla fallföretagen stötte på när de försökte införa en lönsam affärsmodell online var 

att konsumenterna inte var villiga att betala för innehåll online och att den mognaden i publiken 

inte fanns där. Detta är i enlighet med Casero-Ripollés och Izquierdo-Castillos (2015) 

undersökning som visade att i Spanien var det enbart 10-20% av konsumenter som var villiga 

att betala för nyheter i en digital tidning. Den undersökningen publicerades år 2015 och sen 

dess upplever åtminstone NWT och VLT att betalningsviljan för innehåll online har ökat bland 

konsumenter. De båda anser att denna ökning i betalvilja till stor del har skett tack vare företag 

som Netflix och Spotify, som har gjort det mer normalt för konsumenter att betala för innehåll 

online. Denna mognad hos läsarna har legat till grund för att tidningarna har kunnat införa 

betalväggar och gradvis ökat hur mycket innehåll de tar betalt för.  

 

Arbetet mellan papperstidningen och den digitala tidningen varierar mellan de olika 

tidningarna. NT och VLT jobbar på ett liknande sätt, där nyhetsverksamheten har lagts online 

och innehållet produceras till tidningen online först och främst. Därefter väljs innehåll ut som 

även ska publiceras i papperstidningen. Enligt Nordström på VLT ska inte deras reportrar tänka 
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på den fysiska tidningen och hur den ska se ut, utan de ska bara fokusera på att producera bra 

nyheter som sedan primärt publiceras i tidningen online. NWT jobbar på ett annorlunda sätt, 

där journalisterna och redaktionen ska tänka på hur de ska göra artiklarna bra både för 

papperstidningen och för den digitala tidningen. Rothsten på NWT nämner att detta sätt att 

jobba, där de behöver ha två tankar i huvudet samtidigt, kan vara utmanande men han tror att 

det är vad som krävs för att få bra innehåll både online och i papperstidningen. Tydliga 

skillnader kan urskiljas när de olika fallföretagen beskriver framtiden för papperstidningen. 

Enligt Rothsten har NWT dragit igång ett printprojekt för att ge papperstidningen lite kärlek 

och de verkar värna mer om papperstidningen på NWT än de andra tidningarna. Detta kan vara 

grunden till att NWTs redaktion och journalister jobbar både med papperstidningen och den 

digitala tidningen. Då de värnar mer om papperstidningen har de inte gått lika fullt ut på att 

jobba digitalt som de andra fallföretagen. Det här är en tydlig skillnad mot vad Nordström på 

VLT säger, som istället ser fram emot dagen tidningen kan gå “all in” digitalt och enbart 

producera digitalt innehåll. 

 

Enligt Karimi och Walter (2015) är ett företags dynamiska förmågor viktiga för att de ska kunna 

bemöta ett förändrat beteende hos kunder till följd av digitaliseringen. Ett exempel på en 

förmåga som NT och VLT lyfter är att kunna agera som affärspartner med sina annonskunder. 

Tidigare tog de bara emot beställningar från sina annonskunder, men har nu behövt utveckla 

förmågan att hjälpa sina annonskunder och utveckla mer av en affärsrelation. En annan viktig 

förmåga enligt Pisano, Teece och Shuen (1997) är för ett företag att kunna omkonfigurera och 

anpassa sina interna kompetenser, vilket är något som bland annat NWT också upplever är en 

nödvändighet. De har behövt anställa nya kompetenser som exempelvis utvecklare och 

analytiker och det kan vara svårt att veta vilka kompetenser som krävs då det hela tiden 

förändras vilka behov de har. De dynamiska förmågorna ett företag har eller inte har begränsar 

enligt DaSilva och Trkman (2014) dess affärsmodeller. Ett exempel på detta var NT:s tidigare 

affärsmodell på dess digitala tidning, där målet var att samla in så mycket kunddata de kunde. 

De saknade dock vid det tillfället de nödvändiga förmågorna och kompetenserna för att utnyttja 

kunddatan, vilket innebar att de behövde fortsatt anpassa sin affärsmodell. 

 

5.4 Samhällsnytta 

Alla tre fallen upplever att tidningar uppfyller en viktig funktion i samhället vilket är i enlighet 

med Bourhis et al. (2013) som påpekar att tidningar har möjligheten att påverka människors 
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åsikter. Fallföretagen anser att då de ansvarsfullt utnyttjar denna möjlighet uppfyller de en viss 

form av samhällsnytta. De tror även att digitaliseringen och de förändrade affärsmodellerna kan 

komma att påverka denna samhällsnytta, både på ett positivt och negativt sätt. Detta är i enlighet 

med vad Martí (2016) anser om att nya och förändrade affärsmodeller kan ha både negativa och 

positiva effekter på den sociala miljö ett företag befinner sig i. De ser alla att en viktig roll 

tidningarna och oberoende journalistik fyller i samhället är att granska makthavare och NWT 

lyfte även att tidningar kan fungerar som ett forum där det är möjligt att föra debatt och 

diskussion kring viktiga samhällsfrågor. Enligt Möller på NT fyller de en viktig funktion då de 

inte enbart fokuserar på artiklar och nyheter som de vet drar trafik till hemsidan utan tar även 

sitt ansvar och rapporterar om viktiga samhällsbeslut som de vet inte kommer generera någon 

trafik. Han menar att det är något som måste göras, men som ingen skulle göra om inte 

tidningarna gjorde det. Möller nämner även att vanligtvis har de mycket låst på hemsidan, men 

sker något som är viktigt för samhället att veta så låser de upp de artiklarna, så på så sätt 

informerar de samhället och fyller en samhällsnytta. Hedlund på VLT berättar även att de gör 

samma sak när VMAs går ut, just för att det är viktigt för samhället.  

 

Minskade ekonomiska resurser är något Rothsten på NWT lyfter fram som ett hot mot 

tidningarnas samhällsfunktion. Samtliga fall har fått göra nedskärningar på deras organisation 

och har idag färre anställda på sina redaktioner, Lindberg på NT berättar att deras redaktioner 

har krymp under de senaste fem åren. Rothsten menar att om man inte lyckas ställa om till en 

lönsam digital modell kommer man behöva göra ytterligare nedskärningar. Dessa 

nedskärningar och besparingar av kostnader stämmer överens med det Rothmann och Koch 

(2014) säger, som också menar att dessa besparingar kan påverka journalistikens kvalitet 

negativt. Fallföretagen ser annorlunda på detta och tror att tidningarna producerar bättre 

journalistik och mer relevant innehåll. Detta då de med hjälp av kunddata kan ta bort 

“mellanmjölken” och kan fokusera på den journalistiken som konsumenter uppskattar. Men 

Lindberg ser även risker med dessa nedskärningar då mindre lokala tidningar kan behöva läggas 

ner vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på samhällsnyttan som tidningar i Sverige står 

för.  

 

Nordström på VLT ger ett exempel på en positiv följd av digitaliseringen, vilket är att det ger 

fler människor möjligheten att göra sin röst hört och leder till ökad debatt. Risken med detta är 

att innehåll kan publiceras fritt på internet utan ansvariga utgivare. Lindberg på NT ser samma 

hot till följd av digitaliseringen och lyfter företag som Facebook och Google och hon anser att 
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dessa kan undergräva den fria pressen. Detta då hon anser att företag som Facebook och Google 

inte tar något ansvar för sitt innehåll, åtminstone inte till samma nivå som tidningarna.  
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6. Slutsats 

 
I detta kapitel kommer studiens syfte och frågeställningar besvaras baserat på analyskapitlet. 

Vidare kommer även studiens forskningsbidrag och förslag till vidare forskning att presenteras.  

 
Studiens syfte har varit att skapa en djupare förståelse för hur lokala dagstidningar upplever 

digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen. Detta mynnade ut i studiens tre 

frågeställningar som slutsatsen nu ämnar att besvara. Dessa frågeställningar var dels vilka hot 

och möjligheter tidningsbranschen har upplevt och hur de har hanterat dessa hot och 

möjligheter. De berörde även vilka möjliga upplevda effekter detta kan ha på tidningarnas 

affärsmodeller samt dess funktion i samhället.  

 

Studiens frågeställningar berör dels de hot tidningsbranschen upplevt till följd av 

digitaliseringen och vad de har gjort för att hantera dessa. Samtliga fallföretag i studien lyfte 

den förändrade konkurrensen som ett hot digitaliseringen bidragit med. Det har blivit hårdare 

konkurrens inom tidningsbranschen, då det nu är möjligt för nästan vem som helst att starta en 

tidning. Digitaliseringen har även lett till branschkonvergens där gränserna mellan 

tidningsbranschen och andra branscher suddat ut. Detta har resulterat i ökad konkurrens för 

fallföretagen då de nu konkurrerar med företag som de inte konkurrerade med innan, 

exempelvis Facebook och Google. Dessa företag konkurrerar med tidningsbranschen primärt 

om annonsförsäljning, samtidigt som det finns företag som exempelvis Netflix och Spotify som 

konkurrerar med tidningsbranschen om konsumenternas tid. Tidningsbranschen upplever en 

mellanliggande förändring där dess kärnaktiviteter hotas och kärntillgångar är ohotade.  

 

Ytterligare ett stort hot som fallföretagen har upplevt är hur de förändrade konsumtionsvanorna 

har lett till att de affärsmodeller tidningsbranschen tidigare har använt sig av snabbt har blivit 

irrelevanta. Detta har lett till att tidningarna behövt anpassa sina affärsmodeller i en typ av 

affärsmodellsinnovation, bland annat i form av industriell innovation. Tidigare fanns det två 

tydliga intäktsströmmar, annonsintäkter och läsarintäkter, som varit väldigt lönsamma för 

tidningarna. Men då papperstidningens läsare sjunker samtidigt som konsumenter historiskt har 

haft en låg betalningsvilja online, har det varit svårt för tidningsbranschen att behålla lönsamma 

läsarintäkter och de har därför behövt komplettera sin verksamhet med andra intäktsströmmar. 
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För att hantera dessa hot har de bland annat börjat utnyttja de nya konkurrenterna som till 

exempel Facebook, genom att använda deras plattformar för att marknadsföra och sprida sig. 

För att hålla sig konkurrenskraftiga inom annonsförsäljningen har de inlett mer av en 

affärsrelation med sina annonskunder, vilket är en av de nya förmågorna fallföretagen har 

behövt utveckla för att hålla sig konkurrenskraftiga. Den nya typen av konkurrens som uppstått 

i form av Netflix och Spotify som nu konkurrerar om tid har lett till att fallföretagen har sett 

över det innehåll de producerar. Utbudet på innehåll för konsumenterna har ökat vilket har 

medfört att tidningarna nu måste fokusera på nyheter som läsarna uppskattar och har sållat bort 

mycket av “mellanmjölken” de tidigare producerade. Då de affärsmodeller som tidigare har 

använts inom tidningsbranschen har blivit irrelevanta har fallföretagen behövt göra 

anpassningar på sina affärsmodeller. De har alla testat olika affärsmodeller på sin digitala 

tidning, men har alla nu en form av betalvägg på sitt onlineinnehåll. Fallföretagen anser att 

affärsmodellerna nu har blivit mer komplexa och att de behöver ha flera olika inkomstkällor för 

att hålla sig lönsamma. Digitaliseringen och dess branschkonvergens har till exempel lett till att 

fallföretagen börjat experimentera med nya affärsmodeller där de förflyttar sig horisontellt till 

nya marknader.  

 

Studiens frågeställningar berör även vilka möjligheter tidningsbranschen har upplevt till följd 

av digitaliseringen och vad de har gjort för att utnyttja dessa. Fallföretagen konstaterar att 

digitaliseringen inte bara har medfört hot utan de upplever även att det har resulterat i flera 

möjligheter. Nya möjligheter i form av digitala verktyg och digitala processer har medfört en 

högre effektivitet inom tidningsbranschen. Med hjälp av dessa kan fallföretagen producera 

snabbare och bättre innehåll, samt att de jobbar fortsatt med att utveckla nya verktyg. 

Digitaliseringen har också lett till att fallföretagen har tillgång till ett förbättrat 

informationsflöde över sina arbetsprocesser vilket har bidragit till en ökad förståelse över 

verksamheten. Det förbättrade informationsflödet har medfört att fallföretagen kan samla in och 

analysera kunddata, vilket är något de satsar mycket på att utnyttja. Det är med hjälp av denna 

kunddata de bland annat kunnat sålla bort “mellanmjölken”.   

 

Den tredje och sista frågeställningen omfattar den möjliga effekten som digitaliseringen har 

haft på tidningarnas samhällsnytta. Samtliga fallföretagen anser att tidningar bidrar med en stor 

samhällsnytta och uppfyller en viktig roll i samhället och demokratin. Tidningarna har anpassat 

sin journalistik efter vad som efterfrågas men tar även sitt ansvar och producerar nyheter 

gällande viktiga samhällsfrågor som eventuellt inte genererar någon trafik. De ser att 
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samhällsnyttan kan hotas då företag som Facebook och Google undergräver den fria pressen 

genom att sprida journalistik som producerats utan ansvarig utgivare. Det positiva för samhället 

med företag som dessa är att det bidrar till en ökad debatt där fler kan göra sin röst hörd.  

 

Sammanfattningsvis har fallföretagen upplevt både hot och möjligheter till följd av 

digitaliseringen. Exempel på de hot de har mött är ökad konkurrens både inom 

tidningsbranschen och även utanför, deras tidigare affärsmodeller har blivit irrelevanta och 

läsares konsumtionsvanor har förändrats. Möjligheter har uppstått i form av nya digitala verktyg 

samt insamlandet och analysen av kunddata. För att hantera dessa hot och möjligheter behöver 

fallföretagen ständigt anpassa sig och de har testat flera olika affärsmodeller och experimenterat 

med att expandera horisontellt. Alla fallföretagen ser att tidningarna uppfyller en samhällsnytta 

och digitaliseringen kan ha både en negativ och positiv effekt på denna samhällsnytta. Det 

tidningarna kan konstatera är att det nu är ännu viktigare för dem att producera kvalitativ 

journalistik. Tidningsbranschen är en bransch som både har genomgått och fortsätter genomgå 

stor förändring. Tidningarna har behövt anpassa sig till förändringarna och våga utforska nya 

vägar för att behålla sin lönsamhet och överleva i branschen.  

 

6.1 Studiens forskningsbidrag 

Syftet med denna studie har varit att skapa en djupare förståelse för hur lokala dagstidningar 

upplever digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen. Studien har lyft flera olika exempel 

på de hot och möjligheter de studerade tidningarna har upplevt till följd av digitaliseringen och 

har visat olika strategier de använt sig av för hantera detta. Med studiens resultat är 

förhoppningen att påvisa vikten för lokala dagstidningar att anpassa sig och göra de nödvändiga 

förändringarna digitaliseringen kräver.  

 

Studiens resultat har belyst hur nödvändigt det har varit och kommer fortsatt vara att 

experimentera med nya lösningar och alternativa affärsmodeller för att behålla lönsamheten, 

vilket stödjer de tidigare teorier som berör affärsmodellsinnovation. Tidningarna har börjat 

expandera sina verksamheter horisontellt för att förbättra sin lönsamhet i en bransch där 

företagens största intäktsström hotas. Digitaliseringen har lett till att gränser mellan branscher 

har börjat suddas ut och tidningar har stött på ny typ av konkurrens på grund av detta, vilket 

stärker de presenterade teorierna om branschkonvergens. En stor anledning till varför de har 

stött på ny konkurrens är att de nu anser att de konkurrerar om tid, vilket inte tidigare forskning 
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berört. Studien har även visat att lokala dagstidningars samhällsnytta har påverkats både positivt 

och negativt av digitaliseringen. Tidningarna upplever att företag som till exempel Google och 

Facebook riskerar att undergräva den fria pressen.  

  

Vidare ser vi att studiens resultat kan vara intressant för företag inom andra branscher med 

liknande omständigheter. Studiens syfte har inte varit generaliserbarhet, men med det djup 

studien uppnått inom området tror vi att resultatet kan vara relevant för företag som befinner 

sig i en bransch som också genomgår stora förändringar till följd av digitaliseringen.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning     

Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsstrategi och syftet har inte varit att kunna ge 

ett generaliserbart resultat. För att få ett mer generaliserbart resultat och en större bredd skulle 

en liknande studie genomföras med en kvantitativ strategi där fler fall inkluderas. En studie 

utförd med en kvantitativ strategi skulle kunna styrka de upplevda hot och möjligheter som lyfts 

i denna studie, alternativt finna andra upplevda hot och möjligheter.  

  

Inkluderandet av ett konsumentperspektiv vid vidare forskning i form av intervjuer med 

konsumenter kan ge ett ytterligare djup till studien. Där kan konsumenters 

konsumtionsbeteende och betalvilja studeras samt hur de har förändrats till följd av 

digitaliseringens påverkan på tidningsbranschen. Respondenterna i studien upplevde även att 

de nu konkurrerade om konsumenternas tid då de nu ansågs konkurrera med nya typer av 

företag. Inkluderandet av ett konsumentperspektiv skulle kunna skapa förståelse för ifall det 

tidningarna upplever stämmer överens med hur konsumenter upplever det. Något som också 

berördes i den insamlade empirin var den negativa påverkan fysiska tidningar har på miljön i 

form av produktion och distribution. Detta är ett ämne som inte diskuterades i denna studie, 

men då miljön är ett aktuellt ämne kan det vara ett intressant och viktigt område att undersöka 

vidare.  

 

I empirin framkom att tidningarna upplever att konkurrensen har ökat, dels i form av nya typer 

av konkurrens och branschkonvergens. Området branschkonvergens till följd av 

digitaliseringen är fortfarande nytt och det finns inte stora mängder teori inom området. Ett 

förslag till vidare forskning är att undersöka detta område mer, både inom tidningsbranschen 

men även inom andra branscher. Det är ett aktuellt fenomen som kommer ha en fortsatt 
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påverkan på branscher och dess gränser varav det är ytterst intressant och relevant att utforska 

djupare.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjumall 
 
Inledande frågor 

● Får vi spela in? 
 

● Vill du vara anonym? 
 

● Vad är din position? 
 

● Hur länge har du jobbat på företaget och inom branschen?  
 

Digitalisering 
● Hur ser du på begreppet digitaliseringen? Vad innebär det för dig i största allmänhet? 

 
● När upplevde du att företaget började digitaliseras på allvar? 

 
● Hur ser organisationen ut? Är den digitala tidningen separerad från den fysiska 

tidningen? 
○ Varför ser det ut så/varför inte? Fördelar/nackdelar? 

 
● Hur skiljer sig arbetet mellan den digitala tidningen och den fysiska? 

 
● Vilka skillnader har du överlag märkt av till följd av digitaliseringen? 

○ Några exempel på positiva skillnader? 
○ Några exempel på negativa skillnader? 

 
● Hur upplever du att konkurrensen inom branschen har förändrats? 

 
● Vilka hot eller utmaningar har ni upplevt till följd av digitaliseringen? 

○ Vad har ni gjort för att minimera hoten? 
 

● Vilka nya möjligheter har ni upplevt till följd av digitaliseringen? 
○ Vad har ni gjort för att utnyttja möjligheter? 
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● Hur ser eran användning av digitala verktyg ut? Vilka digitala verktyg har ni, vilka är 
viktiga inom branschen? 

○ Hur underlättar det arbetet?  
○ Har det påverkan på effektiviteten?  

 
● Vad tror du är viktiga kunskaper, kompetenser eller resurser för att hantera förändringar 

till följd av digitaliseringen? 
 

● Vad anser du att ni har gjort bra för att hantera förändringarna? 
○ Så här i efterhand, anser du att det finns något ni kunde ha gjort annorlunda? 

 
Affärsmodell 

● Hur såg eran affärsmodell ut innan digitaliseringen? 
 

● Hur har ni behövt anpassa er affärsmodell efter digitaliseringen? 
 

● Hur ser er affärsmodell ut nu? Erbjuder ni något innehåll gratis/betalväggar? 
○ Varför just den affärsmodellen? Funderat på alternativ 
○ Har ni testat någon affärsmodell som inte fungerade? 

 
● Vad erbjuder ni era kunder och vad är det som gör ert erbjudande unikt? 

 
● Är ni nöjda med den affärsmodell ni har idag eller behöver den anpassas ytterligare? 

 
Samhällsnytta 

● Hur har journalistiken förändrats? 
○ Tror du att dessa förändringar kan bero på valet av affärsmodell? 

 
● Upplever du att tidningar uppfyller en viss samhällsnytta? 

○ På vilket sätt? 
○ Hotas denna samhällsnytta till följd av digitaliseringen? 
○ Tror du den hotas överlag i branschen? 

 
● Hur tror du att tidningsbranschens framtid ser ut? 

○ Hur ser framtiden ut för papperstidningen 
 


