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Syftet med denna uppsats är att studera två lokala magasin som ges ut i Jönköping. De valda 
magasinen är Nöjesnytt och React Magazine. Vi undersökte både tidningarnas historia och 
utveckling samt skillnaderna mellan dessa och vad de gör för att hålla sig kvar på den tuffa 
gratistidningsmarknaden.  
 
I vår studie valde vi att använda oss av tre olika nummer av respektive tidning där vi tittade på 
innehållet, både annons- och textmässigt. Genom att sätta upp olika kategorier kunde vi utföra en 
innehållsanalys där vi enkelt kunde utläsa vad för sorts text- och annonsinnehåll tidningarna hade 
och hur mycket av det som var lokalt producerat. Detta eftersom tidningarna ges ut i fler städer än 
bara Jönköping. De valda metoderna är kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ textanalys, 
triangulering samt intervju. Vi har alltså både diagram över resultaten och även intervjuer med 
chefredaktörerna för att få ett bredare perspektiv på undersökningen.  
 
När det gäller React Magazine kan vi i resultatdelen utläsa att de flesta annonserna handlar om 
mode och nöje. Enligt de lokala annonserna är mode och nöje i topp då företagen här i Jönköping 
vill visa upp sig och locka till sig kunder. Dock domineras även de nationella annonserna av mode 
samt inredning. Tittar man på den redaktionella texten domineras september numret av recensioner 
samt intervjuer, medan oktober och novembernumret innehåller mycket motor text respektive 
teknik på grund av olika specialnummer av respektiver kategori de månaderna. Nöjesnytts annonser 
under månaderna juli/augusti, september och oktober/november domineras av nöje och mode, det 
som var underligt här var att det inte fanns någon motor eller teknikannonser överhuvudtaget. De 
lokala annonserna likt React Magazine domineras av kategorin nöje, detta är förståeligt då företagen 
vill visa upp sig där tidningarna ges ut och där deras kunder finns. Mode är de nationella 
annonsernas största kategori även detta liknar React Magazines utbud av nationella annonser. 
Granskar man Nöjesnytts redaktionella text ligger nöje samt intervjuer i topp alla månaderna, även 
den lokala texten handlar mest om detta medan de nationella texterna har störst utbud av 
recensioner av filmer och musik i topp. 
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1. Inledning 
Gratis. Det är vad dagens mediekonsumenter vill ha. Allt från gratis musik, film, och TV till inte 
minst gratistidningar. Därför är det inte konstigt att nöjesmagasin och tidningar väljer att etablera 
sig gratis för att locka dagens unga läsare.  
 
Gratistidningar är inget nytt fenomen, de har funnits i omkring 70 år, de första etablerades så 
tidigt som på 1930-talet. Definitionen av gratistidningar är mycket oklar eftersom de kan se 
mycket olika ut, vissa är bara annonstidningar medan andra har redaktionell text. Dagens 
gratistidningars främsta inkomstkälla är annonserna men även läsarmarknaden. De viktigaste 
faktorerna för att tidningarna ska överleva är följande: etablering och ägande, koncentrationsgrad, 
grad av produktdifferentiering och kostnadsstruktur. Spridningen av gratistidningar sträcker sig 
över hela landet, vissa tidningar är väl etablerade och andra inte. På senare tid har det skett en 
stor förändring inom ägandet av gratistidningar, nu finns det flera koncerner som äger grupper av 
tidningar. Dessa koncerner har fått en ökad kontroll över marknaden och följden av detta har 
blivit att tidningarna inte konkurrerar lika mycket om varandras annonsörer.  
 
Forskning kring gratismagasin är näst intill obefintlig därför har vi valt att koncentrera oss på 
forskning kring gratistidningar i allmänhet. Ingela Wadbring är den forskare som har gjort en del 
närliggande undersökningar som hjälpt oss på traven. De gratismagasin vi har valt att undersöka 
är React Magazine och Nöjesnytt, dessa magasin var intressanta för oss eftersom de ser väldigt 
olika ut men ändå är konkurrenter på den lokala marknaden här i Jönköping. Undersökningen 
baseras på två huvudfrågor, dels vill vi se vilka likheter och skillnader det finns mellan 
tidningarnas annons- och textinnehåll, dels hur de har kunnat klara sig på marknaden.  

1.1 Disposition 
Vi kommer först att presentera gratistidningarnas bakgrund där det finns fakta om bland annat 
gratistidningarnas historia, detta följs av teorier och tidigare forskning som är kopplade till vår 
undersökning. I metod- och materialdelen presenterar vi de metoder vi har använt oss av för att 
kunna fullfölja denna studie. I resultatdelen kommer ni att få se diagram och intervjuer med 

chefredaktörerna samt analyser av dessa. 

1.2 Annonsbladens bakgrund och historia  
Fenomenet gratistidningar är inte nytt, de traditionella gratistidningarna i Sverige distribueras en 
gång i veckan på många orter och dessa har funnits i minst 70 år. De första annonsbladen 
etablerades så tidigt som på 1930-talet. Sang-bladet var först ut på marknaden år 1937 i Insjön. 
Bladet var från början ett reklamblad för stadens biograf som hette Sang-biografen och därav 
namnet. Branschen expanderade främst under 1970-talet och under denna period fördubblades 
antalet annonsblad. Verksamhetens omsättning beräknades under samma tid ha ökat från 10 till 
100 miljoner. På den tiden gavs de flesta annonsbladen ut i en eller högst två kommuner. 
Upplagan var då ungefär 8000 exemplar medan de veckoutgivna annonsbladen (70 stycken) i 
slutet på 1970-talet hade en sammanlagd upplaga på nästan en miljon exemplar (Gustafsson, 
1996). 
 
I genomsnitt innehöll ett nummer tolv sidor och annonserna svarade för 85 % av utrymmet i 
bladet. Annonseringen var mest lokal och gällde främst bilar, livsmedel, möbler, husgeråd och 
textil. Den underhållande texten samt sportsidorna stod för hälften.  Man kan hävda att 
annonsbladen på den tiden var komplement till dagspressen. De fanns på orter där dagstidningar 
helt saknades, de kom ut under dagar då tidningar inte gavs ut och de startades där pressen inte 
var tillräckligt stark som annonskanal. Under 1980-talet kom tillväxten att avta. Annonsbladen var 
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fortfarande runt 200 till antalet. Och även om inte antalet tidningar ökade, visar det mesta att 
upplagorna ökade (Gustafsson, 1996). 
 
Göteborgs-reflexen var den första större gratistidningen i modern tid.  Det var i början på 1980-
talet den började utges men efter enbart ett halvår upphörde utgivningen. Tretton år därefter, 
alltså, 1995 gjorde man ett nytt försök i Stockholm med femdagarstidningen Metro. Den är idag 
Sveriges största tidning och har en rad utvecklingsidéer (Gustafsson, 1996). 
 
Definitionen av olika typer av gratistidningar eller annonsblad är oklar. Många av dem är helt och 
hållet annonstidningar medan andra har redaktionellt innehåll i huvudsak. Distributionen av 
gratistidningar är en viktig faktor för?, oftast sker den i kombination via posten, direktreklam eller 
egna bud.  Antalet gratistidningar och annonsblad som finns idag är svårt att uppskatta, man tror 
att upplagan på gratistidningar med namnet ”tidningstitel ” som sökord är ungefär 180 stycken, 
räknat ungefärligt blir det 5.5 miljoner exemplar. Merparten av tidningarna har ingen kontrollerad 
upplaga och antalet skiljer sig alltifrån 800000 exemplar i upplaga till den minsta som bara har 
2000 exemplar. Förr så fanns tidningsenheten på Kungliga biblioteket, där fanns en förteckning 
över gratistidningar i Sverige. Eftersom den inte har uppdaterats de senaste åren vet man inte hur 
många av tidningarna som har lagts ner eller vilka som har tillkommit. Hälften av tidningarna 
utkommer en gång per vecka medan den nästa vanligaste frekvensen är en gång i månaden, detta 
gäller en fjärdedel av tidningarna (Wadbring, 2000). 

1.3 Gratistidningarnas marknad 
En dagstidning har två olika inkomstkällor, tidningen arbetar alltså på två olika marknader. Den 
ena är annonsmarknaden och den andra är läsarmarknaden. Gratistidningar är i första hand 
beroende av annonsmarknaden men även läsarmarknaden är viktig då det är läsarna som ”säljs” 
till annonsörerna. Det innebär att läsarnas uppmärksamhet är viktig för gratistidningarna. 
Marknadens struktur kan delas upp i olika fragment. Dessa är betydelsefulla för hur en tidning 
ska kunna överleva och arbeta sig till en framgångsrik position på marknaden. De viktigaste 
faktorerna är följande: etablering och ägande, koncentrationsgrad, grad av produktdifferentiering 
och kostnadsstruktur (Andersson & Wadbring, 2005). 
 
Eftersom gratistidningarna är annonsfinansierade konkurrerar de om annonsörernas pengar med 
de traditionella dagstidningarna. De geografiska skillnaderna när det gäller gratistidningar är stora 
men man har konstaterat att nästan hälften av Sveriges befolkning läser en gratisdistribuerad 
tidning (Weibull & Holmberg, 1995).  
 
Gratistidningarna är spridda över i stort sett hela landet. Det finns både stabila tidningar, de är 
de etablerade tidningarna och även de instabila. Dessa tidningar finns på marknaden under en 
kort tid eller så är de nyetablerade. För att få en uppfattning av spridningen granskar man även på 
utgivningen, en tidning som utkommer ofta har ju en större spridning än en tidning med 
utgivning mer sällan. På senare tid har man sett att gratistidningar har genomgått förändringar, 
framförallt i ägarstrukturen men det har även skett en professionalisering inom marknaden. Nu 
köps gratistidningarna upp av stora företag till skillnad från förr då en familj eller en enskild 
person ägde tidningarna. Annonskoncernerna har underlättat mycket för tidningarna, nu har en 
och samma tidning ofta flera lokala editioner, innehållet i dessa består av samma material och 
även material som är starkt lokalt knuten, detta är främst annonser. Tidningarna får en ökad 
kontroll på marknaden genom koncernerna, följden av detta blir att de inte konkurrerar om 
annonsörerna eller går in på varandras spridningsområden (Eriksson, 2002). 
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1.4 Presentation av Nöjesnytt och React Magazine 
Nöjesnytt är Jönköpings city- och nöjestidning, som har givits ut i Jönköping sedan 1993. 
Tidningen distribueras via ungefär 70 tidningsställ i Jönköping. Dessa är noga utvalda och finns 
bland annat i hotell, butiker samt restauranger. Tidningen ges ut i ungefär 20000 exemplar och 
frekvensen är 7 nummer per år. 
 
Enligt Nöjesnytts ledning har de ända sedan starten satsat på spännande layout samt intressanta 
reportage ur en annorlunda synvinkel. I tidningen kan man hitta allt ifrån mode och trender, 
resetips, intervjuer till pulsen i stans nöjes- och kulturliv. Genom att ha ett kalendarium med 
månadens evenemang dag för dag anser de att de får en stark lokal förankring.  
 
Tidningen kallar sin målgrupp för de ”aktiva”, de är i åldern 18-40 år. Läsarna är både Jönköpings 
egen befolkning och även intresserade besökare i staden. Nöjesnytt finns inte bara i Jönköping 
utan också i Växjö, Kalmar, och Helsingborg. Sedan 2007 distribueras Nöjesnytt även som en 
Internet-tidning till prenumeranter och webbplatsbesökare (http://nojesnytt.se/jonkoping.html, 
2008-10-30). 
 
År 2004 etablerades React Magazine i Jönköping som ett lokalt livsstilsmagasin. Tidningen 
gratisdistribueras via posten till över 70 tidningsställ i Jönköping. Platserna är noggrant utvalda 
och återfinns bland annat i gallerior, butik caféer med mera. React Magazine produceras lokalt i 
10000 exemplar samt postas till totalt 33600 läsare och lokala aktörer och ges ut varje månad.   
 
Magasinet innehåller det senaste inom mode, teknik, motor, resa, kultur och populärkultur. 
Dessutom innehåller varje nummer minst två exklusiva intervjuer med nationella eller lokala 
profiler. Målgruppen består av kvinnor och män i åldern 18-55 år, däremot är den primära 
målgruppen 23-45 år. React Magazine finns även i följande städer; Växjö, Linköping, Norrköping, 
Kristianstad och Helsingborg (http://react.se, 2008-10-30). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://nojesnytt.se/jonkoping.html
http://react.se/
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1.5 Definiton av begrepp 
Magasin, en i flera språk använd benämning på tidskrifter, vanligen med varierat innehåll. I dag 
ofta använt om illustrerade tidskrifter med ett speciellt, glansigt, papper 
(http://ne.se/artikel/1185433/1185433, 2008-11-09). 
 
Gratistidning, annonsfinansierad, regelbundet utgiven publikation med annonser och 
redaktionell text. Sveriges första gratistidning i modern tid var Göteborgs-Reflexen, utgiven med 
ett nummer i veckan 1981–82 i en upplaga av 250 000 ex. Den mest kända är Metro, grundad 
1995 med fem nummer i veckan (http://ne.se/artikel/1185498/1185498, 2008-11-09). 
 
Livsstil, en persons levnadsmönster som uttryck i form av hans eller hennes aktiviteter, intressen 
och åsikter (Kotler, 2001).  
 
Tabloid, ursprungligen en tidning i litet format med korta artiklar, många bilder och  
sensationsbetonat innehåll för en bred publik, även en journalistisk genre. Efter hand har 
kopplingen mellan format och innehåll försvunnit (http://ne.se/artikel/1183901, 2009-01-16). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ne.se/artikel/1185433/1185433
http://ne.se/artikel/1185498/1185498,%202008-11-09
http://ne.se/artikel/1183901
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2. Tidigare Forskning 
Vår litteraturgranskning visade att forskningen kring vårt ämne, lokala gratismagasin och deras 
marknad, inte är så omfattande. Därför har vi valt att koncentrera oss på intilliggande forskning, 
nämligen gratistidningar i allmänhet. Vi tar exempelvis upp forskning kring gratistidningars 
utveckling och marknad. 
 
Fenomenet gratistidningar har många år på nacken och därmed en del forskning kring ämnet, den 
forskare som har gjort en del liknande undersökningar och som också fungerat som en 
inspirationskälla för denna uppsats är Ingela Wadbring som är författare till boken En tidning i 
tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden (2003). Ulrika Andersson och Therese Eriksson är 
andra som har samarbetat med Ingela Wadbring och forskat kring gratistidningar och marknaden, 
Gratistidningsmarknaden i Sverige (2001), och I gratistidningsland, (2005). I sin avhandling behandlar 
Wadbring gratistidningars historia och utveckling samt hur marknaden ser ut idag och framtiden. 
Här hade vi nytta av de olika definitioner som finns om gratistidningar men även av hur man 
studerar gratistidningar i allmänhet. Ingela Wadbring förklarar utförligt vilka typer av 
gratistidningar det finns men också hur dessa skiljer sig från andra tidningar.  
 
En annan litteratur som vi också har tagit del av är tidigare forskning kring gratistidningarnas 
marknad i Sverige. Karl Erik Gustafsson har i sin rapport, Marknaden för gratistidningar i Sverige, 
redogjort för hur marknaden utvecklats genom åren. Rapporten är dock från 1996, vilket kan 
vara irrelevant för uppsatsen. Därför har vi kompletterat marknadsdelen med Ingela Wadbrings 
arbetsrapporter. Wadbring menar att när man studerar tidningarnas marknad bör man 
kategorisera tidningarna för en analys. De olika kategorierna som nämns i boken En tidning i tiden? 
Metro och den svenska dagstidningsmarknaden (2003) är, politik, ekonomi, och publik. Vanligtvis 
dominerar en av dessa kategorier området man analyserar. När man analyserar mediers marknad 
ska man ta hänsyn till att tidningar som produkt skiljer sig från andra produkter. Produkter som 
bilar och livsmedelsprodukter säljs direkt till konsumenter medan media som produkt måste 
säljas båda till konsumenter och annonsörer (I. Wadbring, 2003). För gratisdistribuerade tidningar 
är det annorlunda med tanke på att intäkterna kommer från annonsmarknaden. Det är 
komplicerat att få tag på annonsörer om tidningen inte lockar till sig läsare och visar det för 
tänkbara annonsörer. Läsarna och annonsmarknaden hör ihop. Även om konsumenterna inte 
investerar i tidningen, lägger man ändå ner tid och intresse i tidningen (I. Wadbring, 2003).  
För att lättare kunna göra en innehållsanalys har vi använt oss av Bengt Johanssons arbetsrapport, 
Att studera massmediernas innehåll, En genomgång av innehållsstudier inom svensk forskning om journalistik, 
medier & kommunikation (1996). Johansson går utförligt genom de olika steg som finns för att 
kunna utföra en innehållsanalys i from av både kvantitativ och kvalitativ. Att definiera begreppet 
innehållsanalys är inte lätt. Begreppet kan stå för mycket, allt från texter till bilder kan anses som 
innehåll som är redo för analys. Inom massmedieforskning har dock begreppet innehållsanalys 
fått en speciell betydelse. Dessutom använde vi kurslitteratur från Østbye (2004). I sin metodbok 
skriver och behandlar han även kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys, men Østbye (2004) tar 
också upp generella råd för hur en textanalys går till. 
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3. Teori 

3.1 Val av teorier 

Teoriavsnittet omfattar flera teorier. För att kunna ge er en uppfattning om hur dessa är kopplade 
till vår undersökning följer en kort beskrivning av varje teori nedan; 
 
Upplagespiralen och täckningsteorin går hand i hand (det framgår troligtvis ganska tydligt hur 
dessa stöder vår undersökning). Båda teorierna bygger på hur konkurrensen kan se ut mellan två 
olika tidningar på en och samma marknad och det var just det vi undersökte. Även 
paraplymodellen beskriver tidningarnas konkurrens. Vidare följer Bakkers teorier om tidningarnas 
konkurrens på marknaden samt olika strateginivåer för tidningarna. Denna teori talar även om 
hur en tidning ska överleva, vilket vi hade med i vår frågeställnig. Bakkers andra teori om 
konsumenternas läsvanor kom även tillhands då den ingick under samma kapitel som den första 
(business models and strategies).  
 
Livsstilsteorin handlar om något helt annat än tidningar eller magasin men det den skildrar är 
konsumenternas beteende. Eftersom React Magazine är ett livsstilsmagasin var det självklart för 
oss att ta del av denna teori just för att den förklarar varför magasinets målgrupp just väljer React 
Magazine, vilkar faktorer som bidrar till detta etc. Teorin som på engelska kallas för the 
involvement theory behandlar konsumenternas grad av involvering i produkten. Denna teori är 
främst anpassad för en produkt man tar betalt för men det handlar fortfarande om köparens 
process till köpet av produkten. Vi kunde därför istället anpassa den till läsarnas val av tidning, 
även om den är gratis. 
 
 

3.2 Upplagespiralen 
Undersökningar i Sverige och andra länder visade redan i ett tidigt skede att en tidnings 
konkurrensläge var avgörande för om tidningen kunde klara sig eller inte. Dagstidningsföretag 
arbetar på två marknader. På den ena säljer man annonser medan man på den andra säljer 
tidningsexemplar som abonnemang eller lösnummer. Marknaderna går hand i hand och är 
beroende av varandra. Inom forskningen beskrivs förhållandet mellan dessa marknader av den så 
kallade upplagespiralen. 
 
Furhoffs teori om upplagespiralen har sin utgångspunkt i förhållandet att två tidningar 
konkurrerar med varandra och att den ena av dem blir mer framgångsrik på den ekonomiska 
sidan. Enligt Hadenius & Weibull (2003) bygger teorin på en process där den upplagemässigt 
största tidningen når fler läsare och därmed får fler annonsörer och större resurser. Den 
underlägsna tidningen (andratidningen) får större motgångar som därmed bidrar till att det blir 
allt svårare att hålla sig kvar på marknaden. Tidningen kan emellertid med hjälp av exempelvis 
kapitaltillskott från utomstående lyckas bryta sitt underläge. Om man lyckas med detta kan 
svårigheterna överflyttas till den tidning som tidigare var marknadsledare (förstatidning). 
Upplagespiralen innebär alltså att det endast finns plats för en tidning på samma marknad 
(Engblom, 1996). 
 
Läsarna till de konkurrerande tidningarna ställer samma krav oavsett deras ekonomiska tillgång. 
Detta gör att den marknadsledande tidningen är först med den redaktionella bevakningen och 
den tekniska kvaliteten. Den underlägsna tidningen får följa dessa krav trots att man inte har de 
ekonomiska möjligheterna (Engblom, 1996). 
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3.3 Täckningsteorin 
Teorin om upplagespiralen utsattes för kritik av andra forskare då man tydligt kunde finna 
undantag. På historiskt material kunde man se hur ”andratidningar” blivit ”förstatidningar”. I 
början på 1970-talet genomförde ekonomen Karl Erik Gustavsson ytterligare 
tidningsekonomiska analyser för att konstatera att det inte var upplagan i sig som skapade 
tidningarnas framgång utan vilken täckning den hade inom ett visst område. Med täckning menas 
andelen hushåll på en ort som håller en viss tidning och beräknas genom att tidningsupplagan 
divideras med antalen hushåll på orten. Hög täckning inom ett område innebär att tidningen ofta 
kommer i fråga för annonser i området. Karl. E. Gustavsson menar att ju högre täckning en 
tidning har desto mer intäkter den får (Hadenius & Weibull, 2003). 

3.4 Free daily newspapers - business models and strategies 
Dr. Piet Bakker, aktiv vid universitetet i Amsterdam behandlar den teoretiska modellen för de 
antal faktorer som bidrar till lanseringen av gratistidningar. Bakker har kartlagt fem modeller som 
kategoriserar olika slag av gratistidningsutgivare utifrån den situation de befinner sig i vid 
marknadsintroduktion. 
 

The invasion model – 
Invasionsmodellen används av den aktör som är först på marknaden dvs. marknadspionjären, 
vilken ofta är utländsk eller icke lokalt bunden. Den som tillämpar denna modell är vanligen 
gratistidningsutgivare som strävar efter reducerade kostnader vad gäller anställda, tryckeri samt att 
använda sig av tredjepartsmaterial från telegrambyråer. För dessa aktörer är vinst det enda som 
gäller för att hålla sig kvar på marknaden.  
 
Följande modeller tillämpas av de tidningsföretag som sedan tidigare även har en betaltidning på 
samma geografiska marknad. 
  

The defense model –  
Denna modell medför att en lokalutgivare av en betaltidning även lanserar en gratistidning. Detta 
sker i samband med att den marknadspionjära gratistidningen lanserats. Syftet är att försvara sig 
mot marknadspionjären som kan ha möjlighet att dominera marknaden. 
 

The prevention model –  
Här lanserar en lokal betaltidningsutgivare en gratistidning innan en genuin gratistidningsutgivare 
träder in på marknaden. Syftet är att förhindra att en marknadspionjär blir först ut på marknaden 
och därigenom tar plats som den dominerande på marknaden. 
 

The promotion model –  
En betaltidningsutgivare lanserar en gratistidning som promotionverktyg för att locka nya läsare. 
 

The expansion model –  
Följande modell använder sig den lokala tidningsutgivaren av en utvidgning av invasions- och 
promotion modellen. Man väljer att lansera en gratistidning för att vinna nya läsare enbart i 
vinstsyfte.    

3.5 The commulation/ substution model 
Dr. Bakker myntade även denna teori om läsarkrets. Enligt honom bidrar både misslyckande och 
lyckosamma tidningar till en utveckling av dagstidningsmarknaden. För att kartlägga utvecklingen 
har han skapat en modell; ”The cumulation/substitution model”. Denna modell bygger på fyra 
händelser:  
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1 Läsare av betaltidningen kommer inte att ändra sitt läsbeteende trots att man har möjlighet att 
läsa en gratistidning. 

2 Läsaren kommer att läsa både gratis- och betaltidningar för att den anser att de två 
      kompletterar varandra (cumulation). 
3 Läsaren byter ut betaltidningen mot gratistidningen då den anser att gratistidningen är ett 

tillräckligt bra substitut (substitution). 
4 Produkten kan attrahera nya läsare. 
 
 

Läser betaltidningar Brukade läsa 
betaltidningar 

Brukade inte läsa 
betaltidningar 

 
Ingen förändring 

 
Cumulation 

 

 
Substition 

 
Nya läsare 

Vill inte läsa 
gratistidningar 

Läser gratistidningar 

Modell 1. Cumulation/subtitution model (Bakker 2002) 

 
Modellen här visar att en ny konkurrent på marknaden kan radera de redan existerande läsarna 
(substitution). Däremot anser Bakker (2002) att kompletteringen kan vara hög på de marknader 
där läsekretsen av betaltidningar redan är hög (Sverige). Denna modell har effekt på kortsikt.  

3.6 Paraplymodellen 
Paraplymodellen kom först att omtalas i Norden under senare delen av 1980-talet. Det var den 
norska forskaren Sigurd Høst som hade lånat modellen av Benjamin Compaine som i sin tur 
hade lånat modellen från dess uppfinnare James N Rosse (Gustafsson, 1996). Teorin handlar om 
konkurrensen för upplagor och annonser mellan tidningar på olika utgivningsorter. Modellen 
beskriver tidningsbranschen som ett hierarkiskt paraplysystem, där marknaden för en tidning på 
högre nivå är sammansatt av delmarknader som också täcks av tidningar på lägre nivå. De 
nordiska forskarna som engagerat sig för teorin menar att det är ett sätt att beskriva 
tidningskonkurrensen mellan olika orter (Engblom, 1996).  
 

 
Modell 2. Paraplymodellen, (Wadbring, 2007). 

3.7 Livsstilsteori 
Individer som kommer från samma kultur, social klass och yrkesbakgrund behöver inte alltid ha 
enhetlig livsstil. Livsstil omfattar mer än en persons sociala klass eller personlighet. Det 
kännetecknar individens uppträdande och interaktion med omvärlden (Kotler, 2001). För att 
mäta livsstil använder man sig av ”psychographics-metoden”, se tabellen nedan.   
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Lifestyle dimension 
 

Activities Interests Opinions Demographic 

Work 
Hobbies 
Social events 
Vacation 
Entertainment 
Club membership 
Community 
Shopping 
Sports 

Family 
Home 
Job 
Community 
Recreation 
Fashion 
Food 
Media 
Achievement 

Themselves 
Social issues 
Politics 
Business 
Economics 
Education 
Products 
Future 
Culture 

Age 
Education 
Income 
Occupation 
Family size 
Dwelling 
Geography 
City size 
Stage in life cycle 

Modell 3. Lifestyle dimension (P, Kotler, 2001)   
 
Konsumenters beteende påverkas av en rad olika faktorer så som, kultur, social personlighet etc. 
Individer konsumerar olika produkter för att förstärka eller förändra sin livsstil. Inom 
marknadsföring studeras livsstils ofta för att få förståelse men också för att försöka förutspå 
konsumentbeteendet. Livsstilssegmentering är ett allmänt arbetssätt bland 
marknadsundersökningsföretag. Dessa segmenteringar innebär att människor efterliknar olika 
livsstilar vilka går att kategorisera i ett antal livssegment.  

 
Modell 4. The VALS segment, (http://www.sric-bi.com/vals/types.shtml, 2008-11-15). 

 
De tre första är kända som AIO dimensions (activities, interests och opinions). Många har 
forskat kring detta för att ta fram en mer utvecklad livsstilsklassifikation. Bland de flest använda 
finner vi VALS (values and lifestyle) som är framtagen av SRI och är baserad på Maslows 
motivationsteorier (P. Kotler, 2001). Syftet med modellen är att förutspå vilka produkter och 
tjänster som olika grupper av människor har ett behov av. Segmenten delas upp i de två 
dimensionerna primär motivation och resurser (http://www.sric-bi.com/vals/types.shtml, 2008). 

http://www.sric-bi.com/vals/types.shtml
http://www.sric-bi.com/vals/types.shtml
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3.7.1 Primär motivation 
Primär motivation innebär den ursprungliga som utgör motivationen hos konsumenten. VALS 
delar upp motivationen i tre typer. 
 

1. Ideals – Konsumenter som främst motiveras av kunskap och principer 
2. Achievements – Konsumenter som mestadels motiveras genom att konsumera produkter 

och tjänster som uttrycker en grad av framgång för individer i liknande tankesätt. 
3. Self expression – Konsumenter som främst motiveras av en strävan efter sociala och fysiska 

aktiviteter, variation samt risktagande.  

3.7.2 Resurser  
VALS skiljer även på olika konsumenter genom tillgången av resurser. Inkomst och utbildning är 
bland andra en avgörande faktor för konsumenternas tendens att köpa vissa produkter. dessa 
tillgångar bestäms efter hög eller låg grad vilket i sin tur bestämmer i vilken utsträckning individen 
har förmågan att uppnå den primära motivationen (http://www.sric-bi.com/vals/types.shtml, 
2008).  

3.7.3 Åtta VALS segment 
Innovators – Denna grupp inkluderar framgångsrika, sofistikerade individer med stort 
självförtroende och som har en vilja att ta kontroll. De har ett överflöd av resurser som påvisar 
varierande grad av de tre motivationstyper. Dessa individer är i ständig förändring och är mest 
mottagliga för nya idéer och teknologier. Konsumenterna i denna grupp är mycket aktiva och har 
en smak för dyra produkter. 
 
Thinkers – Konsumenterna här är mogna, nöjda, bekväma och reflekterande. De flesta är 
välutbildade och aktiva informationssökare. Inom denna kategori föredrar man varaktighet, 
funktionalitet och värde hos produkten. 
 
Achievers – Denna grupp motiveras av en önskan att prestera, de har en målinriktad livsstil och 
stort engagemang i karriär och familj. Image är mycket viktigt för dessa individer och de föredrar 
produkter av hög kvalitet som visar framgång.   
 
Believers – Här har man samlat ihop tänkare och troende. De är konservativa och traditionella som 
konsumenter. De väljer enbart kända produkter och etablerade varumärken.  
 
Strivers – Till denna grupp tillhör trendiga individer. Deras inkomst är låg och de räknas som de 
impulsiva. De väljer modeprodukter som efterliknar de inköp som görs av personer med högre 
materiell status. 
 
Experiensers – Dessa personer är impulsiva och söker saker som är nya, ovanliga och riskabla. 
Denna grupp slösar en hög andel av sin inkomst på mode, sociala aktivitet och nöje.   
 
Makers – gruppen utgörs av praktiska och självständiga människor som gillar aktiviteter som 
innebär egentillverkning och umgås med familj och vänner på sin fritid. Dessa individer föredrar 
priset framför lyx och köper därför endast standardprodukter. 
 
Survivors – På grund av bristen på resurser känner dessa individer ofta maktlöshet och visar ingen 
motivation utifrån någon av de tre motivationstyperna. De vill ha trygghet och är därför 
varumärkeslojala och konsumerar helst lågprisprodukter.  

http://www.sric-bi.com/vals/types.shtml
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3.8 Involvement Theory 
Teorin beskrivs av C. Fill (2002) som ett verktyg för att förstå samband mellan kommunikation 
och konsumenternas beslutfattandeprocess. Denna process varierar vid köp och en av de 
viktigaste faktorerna i processen är konsumentens grad av involvering i produkten eller 
processen.  
 
Enligt Fill (2002) kan de egenskaper som förknippas med involvering beskrivas i tre faser. I den 
första behandlar han den grad av involvering som är bunden till individens omgivning, dvs. 
dennes erfarenheter, värderingar och förväntningar.  För denna kategori är individens motivation 
för köpet väsentlig och man får även ta hänsyn till varifrån konsumenten fick drivkraften för 
köpet när man ska bedöma involveringen. Tre faktorer är mycket viktiga vad gäller det andra 
stadiet.  

1. Personlig relevans – (hög eller låg) 
2. Fokus på involvering – (produkt eller kommunikationsmedel) 
3. Involveringens varaktighet – (tillfällig eller långvarig) 

 
I den tredje fasen behandlas individens reaktioner som denne får eller orsakas av sin involvering. 
Tempot av informationsbearbetningsprocessen bestämmer om attityderna till produkten formas 
innan erfarenheten eller med produkten, eller efter erfarenheterna.  
 
Fill (2002) menar att hög involvering uppträder när konsumenten infinner sig i en hög personlig 
koppling till köpet och när den upplevda risken är hög. Risken kan exempelvis vara finansiell. För 
att för undvika risken lägger konsumenten ner tid på att söka information om 
produkten/tjänsten. Vid lång involvering känner konsumenten liten eller ingen risk alls med 
köpet. Vid hög involvering bearbetas information i en logisk och rationell följd där 
informationssökandet följs av attitydformningen som i sin tur följs av köpet som i sig följs av ett 
långsiktigt beteende. Eftersom konsumenten är insatt i köpet och upplever en hög risk med det är 
informationssökningen hög. Detta innebär att motivationen till att söka information är hög, och 
att konsumenten aktivt söker, bearbetar samt utvärderar informationen om produkten (Fill, 
2002).  
 
Beslutsprocess för hög involvering 
 
Medvetenhet  
 
 
Informationssökande 
 
 
Attityd  
 
 
Prövning 
 
 
Långsiktigt beteende     
 
Vid låg involvering är den personliga relevansen och den upplevda risken hos mottagaren låg. 
Det förstådda meddelandet lagras i mottagarens hjärna i sektioner, och sändaren uppnår sitt mål 
med igenkännandet av varumärket. Det är därför viktigt för företagen att se till att annonsera 
flitigt av produkten, på så sätt kan mottagaren koppla vissa symboler, musik, figurer etc. med 
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varumärket (Heath, 2000). Individer som inte är involverade i sitt köp söker inte information om 
produkten. Det som sker är att man vid ett köptillfälle väljer den varan man känner igen.   
Beslutsprocess vid låg involvering 
 
Medvetenhet  
 
 
Kort informationssökande 
 
 
Attityd  
 
 
Prövning 
 
 
Långsiktigt beteende     
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Problemformulering 
I dagens samhälle finns det ett överflöd av information. Det uppkommer ständigt nya medier och 
enklare sätt att ta till sig informationen man behöver eller är intresserad av. Tidningen är ett av de 
mest traditionella medierna som finns och kanske även det mediet som har svårast att hålla kvar 
läsarnas intresse med tanke på andra alternativ så som nätupplagor med mera. Vad gör de då för 
att behålla sina läsare och hur lyckas de med detta? Det är just detta som är det intressanta och 
någonting vi valde att fördjupa oss inom.   

4.1 Syfte 
Vi ämnar studera två lokala gratismagasin som utges i Jönköping. Vi vill undersöka skillnaderna 
mellan de två konkurrerande magasinen och utveckling samt granska deras förutsättningar på 
marknaden. 

4.2 Frågeställningar 
1. Vad finns det för likheter och skillnader mellan tidningarnas text- och annonsinnehåll? 
2. Vilka strategier använder aktörerna för att klara sig på marknaden? 
3. Med vilka medel konkurrerar de med varandra? 
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5. Metod 

5.1 Metodansats 
Medierna förmedlar kunskap och ger underhållning, det utövar även makt och genom sina texter 
påverkar de attityder. Många forskare vill idag få en förståelse för hur medierna fungerar, ”vad de 
erbjuder oss och hur de gör de” . Det är viktigt att dela upp tillvägagångssättet i två delar då man 
skiljer på vad som förmedlas och hur det förmedlas. Det ena är en textanalys som ökar vår 
kunskap om texterna och det andra är en analys av innehållet, där man även skiljer på kvantitativ 
och kvalitativ innehållsanalys (Østbye, 2004).  

5.2 Kvantitativ innehållsanalys  
Man kan definiera innehållsanalys som en systematiskt objektiv kvantitativ analys av ett 
meddelandes karaktär. Man kan applicera innehållsanalysen på många delar av undersökningen. 
Målet med kvantitativ innehållsanalys är att producera nyckelkategorier och mätningar av olika 
variabler, dessa analyser är mycket användbara då man vill få ut en giltig källa av information från 
en text (Neuendorf, 2002).  
 
Analysmodellen har sina rötter inom amerikansk samhällsforskning. Metoden är främst anpassad 
för att studera förhållanden som kan mätas och räknas (Østbye, 2004). Eftersom vi kommer att 
dela upp innehållet i olika kategorier för att ställa båda tidningarna mot varande är detta ett 
lämpligt sätt att börja analysen med. Vi kommer alltså att mäta och räkna innehållet med hjälp av 
Excel. 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys  
Den kvalitativa innehållsanalysen inom medievetenskapen har sin bakgrund i europeiska 
teoritraditioner. Detta är grunden för hermeneutiken, en tolkningslära. Meningen i texter är inte 
alltid uppenbar, för att kunna avgöra vad en text betyder måste den tolkas. Tolkningen kan bygga 
på olika principer. Man skiljer på tre huvudmetoder; sympatisk, objektiverande och symtomatisk 
(Østbye, 2004).   
 
Sympatisk – Denna metod innebär att man söker efter författarens intentioner, konstnären är 
central för förståelse av verkets innebörd.  
Objektiverande – Med denna läsart försöker man tolka verket oberoende av både avsändare och 
social kontext. Här står verkets inte strukturer i centrum.  
Symtomatisk – metoden bygger på att texter är förmedlare av innebörder som producenten inte är 
medveten om. Man är ute efter att finna dolda budskap i texten (Østbye, 2004).   

5.4 Textanalys  
Enligt Bengt Johanssons arbetsrapport från 1996 är kvalitativ innehållsanalys ingen enhetlig 
metod. Det är mer ett samlingsnamn för en mängd olika texttolkningstraditioner. Till denna typ 
slås ofta textanalyser samman. Vi kompletterar innehållanalysen med en kvalitativ textanalys, 
vilket innebär att vi tar fram det väsentliga i innehållet, där vi tittar på textens delar, helheten och 
kontexten. Det finns två typer av frågeställningar i textanalysen; sådana som handlar om att 
systematisera innehållet i de aktuella texterna och de som handlar om att kritiskt granska. Vi har 
valt att använda oss av den systematiserade undersökningen. Inom denna undersökning finns tre 
olika typer av tillvägagångssätt, den första syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer som 
har varit viktiga. Den andra typen syftar till att logistiskt ordna innehållet i texterna, här ska man 
ha olika kategorier. Den sista typen är klassificering av innehållet i de givna texterna, här ska man 
placera tankeinnehållet under en sammanfattande rubrik (Esaiasson, 2007).   
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Textanalys har inga specifika punkter att utgå ifrån. Man säger ofta att den är objektstyrd, 
arbetssättet beror alltså på egenskaperna hos den text vi ska analysera. Detta betyder inte att den 
är helt utan formella krav, nedan följer generella råd vid textanalys. 
 

 Textanalys handlar om enbart texter, man bör plocka bort tillhörande bild och 
tecken. 

 Textanalysen måste ha ett syfte. Varför och hur ska jag analysera denna text? Vad 
är det hos texten som intresserar mig? 

 Texten kan delas upp i kategorier. 

 Texten ingår i ett sammanhang, den närliggande kontexten beror på vad vi 
analyserar. Man bör analysera allt i den närliggande kontexten.  

 Man bör ha en grundlig beskrivning av texten. 

 Bestäm temat för texten. 

Tillvägagångssätt 

Eftersom vi valde en kvantitativ metod fick vi börja med att utforma variabler för att kunna 
besvara vår frågeställning.  Vi läste igenom de olika texterna i tidningarna samt tog en närmare 
blick på annonserna. Detta gjorde att vi fick en någorlunda inblick i vad för typ av variabler vi 
kunde skapa. Var och i gruppen gick igenom varje tidning på så sätt kunde vi få ut fler variabler 
än om bara en av oss hade sökt igenom materialet. Efter att ha skapat de slutgiltiga variablerna 
skapade vi ett schema som vi följde. När alla tidningar var undersökta kunde vi tolka materialet 
och slutligen besvara vår frågeställning. Den sista delen i processen var att mata in variabler och 
siffror i Excel.  

5.5 Intervju 
För att få mer djup och ett bredare perspektiv i studien valde vi att använda oss strukturerade, 
kvalitativa undersökningar i form av personliga intervjuer. Detta för att den kvalitativa metoden 
överlag anses ha bättre reliabilitet när det gäller personliga samtal, vilka ofta präglas av en viss 
komplexitet. Samtalen bokades in med reservation för eventuell komplettering via telefon och e-
post vid senare tillfälle. Detta för att ha möjlighet till vidareutveckling och, om så skulle vara 
nödvändigt, förtydligande från respondenternas sida.  
 
Østbyes bok (2004) har varit vår inspiration till intervjuarnas utformning, båda till den teoretiska 
och den praktiska delen. Surveyundersökningar, enligt ovannämnda författare, är beteckningen på 
en samling metoder för reaktivt strukturerad datainsamling med hjälp av frågor och svar.  
Genom personliga samtal kunde vi få den information som vi var ute efter gällande den 
personliga bakgrunden, och även få en klar bild av varför man väljer att starta ett lokalt gratis 
magasin. Dessutom fick vi inblick i hur dessa lokala aktörer kan överleva på marknaden. 

5.6 Triangulering 
Att utvärdera med hjälp av flera metoder kallas för triangulering. Triangulering i denna uppgift 
innebär att vi får ta del av underlagsmaterial, som är tre upplagor av två olika tidningar. 
Triangulering kan tillämpas på olika saker som t.ex. tid, rum, personer, organisationer, metoder 
och undersökningar (Hansen, 1998). Det finns fyra olika typer av triangulering som analysmetod: 
 
Metodologisk eller teknisk triangulering – olika dokumentationsmetoder används för att 
dokumentera samma fall (t ex kvantitativ och kvalitativ metod). 
 
Datatriangulering – innebär att samma fenomen dokumenteras med hjälp av källor (t ex 
dagboksanteckningar och observationsanteckningar). 
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Teoretisktriangulering – innebär att samma fenomen analyseras utifrån olika teoretiska 
utgångspunkter.  
 
Forskartriangulering – innebär att olika forskare gör oberoende analyser av samma fenomen 
 
Det är inte lätt att tillämpa alla fyra metoder på samma gång då alla kan leda till olika 
analysresultat. Vi har valt att börja med datatriangulering där man antecknar texten man 
analyserar. Sedan ska man gå vidare med forskartriangulering, som innebär att olika personer 
analyserar samma text för att sedan jämföra resultatet med varandra. Steg tre är att analysera 
samma text utifrån olika teoretiska utgångspunkter, nämligen teoretisk triangulering. Steg fyra har 
vi tillämpat metodologisk/teknisk triangulering då vi använder oss av båda kvalitativ och 
kvantitativ innehållsanalys. Det är värt att nämna att denna metod är den mest användbara för 
uppsatsen, därför har vi lagt fokus på att utföra just kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys.  
 
Genom att ha använt oss av kvalitativ innehållsanalys (vi har tolkat textinnehållet och annonser 
för att kategorisera de efter de olika variabler som finns), kvantitativ innehållsanalys (systematiskt 
mätt annonserna och texterna) samt intervju metod har vi en metodtriangulering detta för att få 
ett bredare perspektiv när det gäller resultatet av frågeställningar. För att fördjupa oss i 
undersökningen ytterligare har vi även en materialtriangulering då vi har använt oss av tre olika 
nummer av varje tidning, detta för att se om innehållet i tidningarna liknar varandras och om 
utgivningsmånaderna har någon betydelse för innehållet.  

5.7 Materialunderlag 
Vi har valt att analysera tre tidningar av varje magasin (React och Nöjesnytt). Tanken var att utgå 
ifrån samma nummer, september, oktober och november. Vi vill dock poängtera att Nöjesnytt 
ibland har samma nummer för två månader och därför valde vi att lägga till juli/augusti upplagan.  

5.8 Variabler för annonser 
Variabel 1 – Sport 
Annonser om gym, sportkläder, träningsskor etc. 
 
Variabel 2 – Resor 
Annonser om resebyråer, flygplatser och lokaltrafik. 
 
Variabel 3 – Mode 
Annonser om kläder, skor, accessoarer (butiker).   
 
Variabel 4 – Motor 
Annonser om bilar, motorcyklar och bilverkstad. 
 
Variabel 5 – Nöje  
Annonser om restauranger, nattklubbar, caféer, fritidsaktiviteter etc.  
 
Variabel 6 – Teknik 
Annonser om TV, Datorer, Mp3, Ipod, kameror, mobiler etc.  
 
Variabel 7 – Inredning 
Annonser om hem, kontor, kök, bad, blomsterbutiker etc. 
 
Variabel 8 – Skönhet 
Annonser om smink, parfym, spa, hår, hudvård etc. 
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Variabel 9 – Tävling 
Redaktionens egna tävlingar samt tävlingar från SF-bio. 
 
Variabel 10 – Karriär 
Annonser om utbildning, arbete. 

5.9 Variabler för redaktionell text 
Variabel 1 – Ledare 
Redaktionens ord. 
 
Variabel 2 – Krönika 
Text skriven av gästskribent exempelvis butiksbiträden och experter inom olika områden. 
 
Variabel 3 – Brevlåda 
Läsarnas brev om föregående nummer av magasinet. 
  
Variabel 4 – Relationsfrågor 
Läsarnas frågor till experten. 
 
Variabel 5 – Kalender 
Månadens kommande events i Jönköping.  
 
Variabel 6 – Studentliv 
Text och vimmelbilder från studentlivet i Jönköping. 
 
Variabel 7 – Recension/Musik 
Texter och betyg för aktuella skivor. 
 
Variabel 8 – Recension/Film 
Texter och betyg för aktuella biofilmer och Dvd. 
 
Variabel 9 – Recension/Spel 
Texter och betyg för aktuella data och TV-spel 
 
Variabel 10 – Nöje 
Texter om restauranger, nattklubbar, caféer, fritidsaktiviteter etc.  
 
Variabel 11 – Intervju 
Intervjuer med både lokala och nationella kändisar som kommer att uppträda i Jönköping. 
 
Variabel 12 – Resor 
Texter om resebyråer, flygplatser och lokaltrafik även tips på utlandsresor. 
 
Variabel 13 – Motor 
Texter om bilar, motorcyklar och samt en betygsättning av aktuella fordon. 
 
Variabel 14 – Mode 
Text om kläder, skor, accessoarer (butiker). Även tips om hur man ska klä sig för aktuella 
säsonger samt reportage om modeshower och relaterade events i Jönköping.  
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Variabel 15 – Teknik 
Texter om TV, Datorer, Mp3, Ipod, kameror, mobiler etc. Även betygsättning av nya produkter. 
 
Variabel 16 – Sport 
Texter om gym, sportkläder, träningsskor etc. Även tips för kost och träning. 
 
Variabel 17 – Inredning 
Texter om hem, kontor, kök, bad, blomsterbutiker etc. Även inredingstips. 
 
Variabel 18 – Skönhet 
Texter och tips om smink, parfym, spa, hår, hudvård etc. Även betygsättning av nylanserade 
produkter.  
 
Variabel 19 – Korsord 
 
Variabel 20 – Serie 

5.10 Validitet och reliabilitet 
När vi undersöker validitet ställer vi oss frågan om vi ämnat undersöka det vi skulle, vilket vi har. 
Vi skapade variabler som hjälpte oss att få den informationen vi faktiskt behövde. För att vara 
säkra på att undersökningen gick rätt till gjorde vi om den två gånger och kom fram till samma 
resultat. Anledning till att vi gjorde om undersökningen, beror på att vi kanske skulle uppfatta 
variablerna annorlunda vid olika tillfällen. Vi lät även en grupp med andra personer göra om vår 
undersökning för att se om de kunde komma fram till samma resultat. Resultaten visade inte 
exakt samma som vårt, men det var ganska nära.  
 
Vi vill poängtera att vi använt oss av variabler som vi skapat själva och satt egna värden för. Detta 
innebär att vi tolkar efter våra egna åsikter och värderingar. Någon annan som vill göra om vår 
undersökning kommer troligtvis få ett annat resultat. Därför har vi specifikt förklarat varje 
variabel för att det tydligt ska framgå vad vi utgått ifrån. Den som vill göra undersökningen är 
beroende av våra variabler. 
 
Undersökningen omfattade tre nummer av varje magasin. Man kan se samband och finna 
tillräcklig information. Vi hade helst velat ha samma månadsnummer fast över en treårsperiod. 
Detta var dock inte möjligt då vi hade stora problem att få tag på magasinen, detta med anledning 
av att React Magazine inte arkiverar sina nummer.   
 

5.11 Urval 
Det som står i fokus för vår undersökning är tre nummer av varje tidning, det är samma 
utgivnings månader på dessa då det är lättare att se skillnader och likheter. Anledningen till att vi 
valde just React Magazine och Nöjesnytt var för att vi ansåg att de var de största och mest kända 
gratistidningar i Jönköping samt de gratistidningar som vi själva läser. I våra intervjuer använde vi 
oss av Aleks Tosic, VD för React Magazine och Sture Nilsson, projektledare för Nöjesnytt. Valet 
föll naturligt att intervjua de två med anledning av att vi ville att de skulle förklara sina strategier 
och även den bild av tidningen de vill förmedla.   
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6. Resultat  
Här redovisar vi resultatet av vår intervju samt innehållsanalys. Vi börjar med de sammanställda 
diagrammen av innehållsanalys. Här har vi valt att ge exempel på innehåll som skiljer tidningarna 
åt. Resterande diagram finner ni i bilaga 2.  
 
Diagram 4 

 
Diagrammet visar att de flesta representerade kategorier är på ungefär samma våglängd. Detta 
beror på att de flesta kategorierna så som mode annonserna kom från nationella butiker och att 
tävlingarna kunde ske på vilken plats som helst i landet. 
 
Diagram 15 

 
Mode är överrepresenterat av de nationella annonserna. Men även skönhet har tagit plats bland 
de nationella annonserna. 
 
Diagrammen visa skillnad vad gäller de nationella annonserna för september månad. Vi kan se att 
React Magazine väljer att annonsera brett, det vill säga att man försöker ta med annons som 
presenterar många av våra variabler. Det ensa som inte finns representerat i React Magazine är 
resor, motor och skönhet. Tittar vi närmare på Nöjesnytts nationella annonser ser man tydligt att 
de har valt enstaka kategorier. För september månad är endast mode, nöje och skönhet 
representerat. Vi kan då dra slutsatsen att React Magazine väljer att annonsera bredare för denna 
månad.  
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Diagram 23 

 
Vi kan tydligt utläsa att skönhet leder med hela 15 redaktionella texter. Detta beror på att det 
finns många skönhetstips från lokala salonger. 
 
Diagram 34 

 
Under september månad ser man stora skillnader mellan lokala och nationella texter. Det mesta 
som är lokalt i tidningen består av intervjuer och nöjesreportage. Däremot finns det inga lokala 
mode och skönhets artiklar i tidningen. 
 
När vi ställer diagrammen mot varandra kan man se skillnader för september månad. React 
Magazine har många texter som handlar om skönhet medan Nöjesnytt inte har några alls, 
däremot kan man läsa många intervjuer och nöjesreportage vilket React Magazine nästan inte alls 
hade.  
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6.2 Intervju 
För att besvara fråga nummer två och tre fick vi komplettera innehållsanalysen med intervju. En 
sammanfattning av två intervjuer finner ni nedan. 

6.3 Intervju med Aleks Tosic, VD för React Magazine  
React är inne på sitt fjärde utgivningsår i Jönköping. Att man valde att starta just här beror på att 
Jönköping på den tiden var en expansiv stad, som fortfarande växer. I Jönköping är det alltid 
något på gång och ekonomin här var även ett plus. Det fanns helt enkelt utrymme för React 
Magazine. Många uppfattar gratismagasinet som exklusivt och det är just det som Aleks menar, 
han själv betraktar tidningen som trendig och lyxig. För att nå sin målgrupp arbetar de på 
redaktionen efter målgruppens intressen och behov. Reacts läsare är mycket materialistiska och 
har ett stort köpbehov, därför formar man tidningen med lockande innehåll, så som mode och 
skönhet.  
 
Konkurrens och strategi   
React är unik som gratistidning främst för dess utseende. Aleks väljer att beskriva att magasinet 
har en mer lyxig känsla och kan lika väl vara en tidning som man har köpt på pressbyrån. 
Tidningen är ganska bred och på så sätt skulle man kunna konkurrera nationellt eftersom den 
innehåller något för alla. Idag anser man sig redan ha vunnit på gratismarknaden i Jönköping, det 
nya målet är att utöka med fler sidor så att man i framtiden kan konkurrera med nationella 
betalmagasin. 
 
Man kan idag se en tydlig skillnad vad gäller marknadsstrategin för React Magazine om man 
jämför med magasinets första år. Aleks har exempelvis tagit bort vimmelbilder och istället börjat 
med mer seriösa events så som invigningar. Anledning till detta är att man strävar efter att få mer 
seriösa läsare samt för att höja sin status. Man vill inte heller nischa sig med studentliv för då kan 
man inte ha exklusiva annonsörer så som Rolex och därmed tappar man sin exklusiva status. En 
annan strategi är att i varje nummer alltid leverera bättre produkt än sin konkurrent. De försöker 
även att ha annorlunda material.  
 
Trots dagens finanskris väljer React Magazine att satsa. Enligt Aleks är det enda verktyget för den 
ekonomiska krisen att tänka tvärtom, det finns alltid pengar att hämta. Därför ska man till 2009 
anställa två nya medarbetare samt utöka till Helsingborg.  
 
Annons 
React har en policy vad gäller annonsmarknaden. Man tar emot de flesta som är intresserade av 
att annonsera i magasinet, men när det kommer till exempelvis pizzerior tackar man nej. Gränsen 
går redan vid á la carte restauranger. Man är ute efter högklassiga annonsörer. Fördelen med att 
annonsera i React är att de arbetar för att lyfta fram annonsören/varumärket trots att det kan 
vara litet och okänt. Något annat som man vill poängtera är att React bryr sig om annonsens 
utseende. De kan alltså göra om en annons som de tycker inte är helt bra, självklart i samtycke 
med annonsören. Därför får de ofta bra feedback från annonsörerna.   
 
Framtiden 
När React startades för fyra år sedan var de inte ensamma på marknaden, dock var det inte 
många av gratistidningarna som överlevde. Aleks menar att framtiden kommer att visa mer 
”gratis”, dvs. mer gratis musik, film, och annat underhållning som ett nytt marknadsföringssätt. 
Man måste därför ha en bra positionering och man får hitta nya sätt att tjäna pengar på. 
Målsättningen för React Magazine är att synas i Norden. Man vill främst expandera till Oslo.   
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6.4 Intervju med Sture Nilsson, projektledare Nöjesnytt 
Nöjesnytt har funnits i Jönköping sedan 1993. Orsaken till varför man valde att även etablera sig i 
Jönköping var just för att staden är central, man har nära till storstäderna. En annan anledning 
var det som man kallar för ”Gnosjömentaliteten”. Man har alltså byggt upp magasinet genom ett 
familjetänk. Man arbetar som en stor familj där bland annat läsare och annonsörer ingår. Det 
handlar om att hjälpa varandra, därför är relationsbiten ganska viktig. För att nå målgruppen 
måste tidningen synas nära ett köpställe. Man brukar även sända reklam i radio för att annonsera 
när tidningen kommer ut. Även identifiering av de anställda är viktigt. Något annat man satsar på 
är speciella fester eller biopremiärer för ”familjen”. Förutom att ge bort något är det även viktigt 
att kunna finnas tillgängliga på nätet.  
 
Konkurrens och strategi 
Nöjesnytt är en tabloidbaserad tidning och det vill man inte ändra på. Visst är glättat papper 
exklusivt och hade förmodligen fungerat bättre som konkurrensmedel men man är som tidigare 
nämnt ute efter familjekänslan. Nöjesnytt gör även tidningen A-sexan, där de väljer att ha en mer 
exklusiv känsla. Sture menar att man vill förmedla trygghet, därför är man noga med att behålla 
det traditionella tabloidformatet. Nöjesnytt finns också på nätet, men även där försöker man få 
med den traditionella känslan genom att lägga till pappersljud för varje gång man bläddrar i 
tidningen. Inför finanskrisen har man inga specifika strategier förutom att gilla alla lägen. Har 
man byggt en bra grund eller familj i Nöjesnytts fall kommer man att klara svåra tider genom att 
stötta varandra. Det handlar inte om pengar, utan om ärlighet. Annonsörer kan betala en månad 
senare om de inte har råd just för tillfället. Det handlar om att göra en bra produkt för att lyckas 
på marknaden.  
 
Något som är värt att påpeka är just att tidningen inte vill konkurrera utan bara överleva. De 
andra tidningarna som arbetar på samma marknad ser de som sina kolleger. Man vill arbeta på 
samma spelplan men hålla det professionellt. Det är viktigt med ödmjukhet och håller man sig till 
detta så klarar man sig på marknaden. Man har använt sig av samma strategi sedan starten, vilket 
är familjekänslan som har varit den starkaste och bibehållit tidningen på marknaden. 
 
Annons 
Nöjesnytt välkomnar alla som vill annonsera, man prioriterar inte någon före den andre. Dock 
väljer man efter vad människan står för. Man vill inte ha några oseriösa annonsörer, ärlighet och 
förtroende står högst på listan. Nöjesnytt har en konstant dialog med sina annonsörer fram till 
dess att produkten är levererad.   
 
Framtiden 
Är man noga med att bevara de små betydelsefulla principerna så som att hålla tider och förmedla 
trygghet samt att vara en organiserad tidning så kommer man att behålla sina medarbetare och 
förhoppningsvis kunna utöka i framtiden. Det ser även ljust ut för A-sexan i och med att det har 
fått ett förlängt kontrakt på två år. 
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7. Sammanfattning av resultat  
Undersökningens syfte är att studera och undersöka skillnaderna mellan två lokala gratismagasin 
som utges i Jönköping. Dessutom vill vi skildra deras utveckling samt granska deras 
förutsättningar på marknaden. Vi har använt oss av innehållsanalys som den främsta metoden för 
undersökning. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi både använt oss av en kvalitativ 
och kvantitativ ansats, vi har alltså både gjort intervjuer samt mätningar i form av en 
innehållsanalys av både redaktionell text och annonser allt för att få ett bredare perspektiv.  
Genom innehållsanalysen kunde vi besvara frågan angående likheter och skillnader mellan React 
Magazines och Nöjesnytts annonser och redaktionellt material. Detta tack vare de variabler som 
sattes upp för att lätt kunna mäta innehållet och se vad det var som skiljde dem åt.  
 
React Magazines annonser under september månad domineras av mode, detsamma gäller under 
oktober månad. Modeannonserna under denna månad räknas till 35 stycken, därefter kommer 
nöje och skönhet, de resterande kategorierna är mycket svaga här. Till skillnad från de två tidigare 
månaderna kommer nöjeskategorin först under november månad. Med anledning av en 
inredningsspecial denna månad finns det även många annonser om just inredning. När det gäller 
de lokala annonserna kan vi tydligt utläsa av tabellerna att mode ligger på topp under september 
månad, man kan se här att det finns många lokala kläd- och skobutiker som vill synas och locka 
till sig kunder. Oktober månads tabeller visar samma sak, mode ligger i topp med 20 annonser, på 
en andra plats hittar vi kategorin nöje. Det finns en liten skillnad under november månad, 
tabellerna visar att nöje tar mest plats och tätt efter den kommer skönhet, många lokala 
restauranger, nattklubbar och frisörsalonger har annonserat i detta nummer. När de gäller de 
nationella annonserna under september månad ligger de flesta kategorierna på samma nivå, men 
den som det finns mest annonser av är mode, det samma gäller under oktober månad. Märkbart 
för november månads annonser är att inredning ligger på topp, men mode finns även fortfarande 
välrepresenterat följt av skönhet.  
 
Går vi över till Reacts redaktionella text ligger fokus på intervjuer samt recensioner av bland 
annat film och musik under september månad. Likt september månad kan man utläsa att 
recensioner fortfarande ligger högst upp, det man däremot kan se i oktober månads nummer är 
att text om motor har ökat drastiskt och detta på grund av motorspecialen. Även kategorin 
skönhet ökade då det även var hårspecial i detta nummer. Under den sista månaden som är 
november ser vi ett mönster som visar att recensionerna alltid finns välrepresenterade följt av 
skönhet och mode, intressant för denna månad är att tekniktexter tar ledningen, ännu en gång på 
grund av en teknikspecial. Den redaktionella texten med lokalt innehåll under september visar att 
skönhet är på första plats, detta beror på att många lokala salonger har olika skönhetstips att dela 
med sig av. Redan under oktober månad kan vi se ett mönster av skönhets- och 
inredningsreportage, följt av mode, nöje och intervjuer. I detta nummer fanns det många aktuella 
artister som skulle uppträda i Jönköping därav många lokala intervjuer. Under november månad 
intar skönhet topplaceringen med hela 4 reportage, värt att nämna är att mode inte alls finns med, 
vilket skiljer sig från de två ovanstående månaderna.  De nationella texterna under september 
visar att recensionerna är på topp, alltifrån film till musik. Likt septembernumret har 
oktobernumret samma kategori på topp. I det sista numret visar tabellerna än en gång att 
recensionerna tar störst plats. 
 
Nöjesnytts annonser under juli/augusti visar att nöje och mode ligger på topp, de andra 
kategorierna är jämt fördelade. Samma gäller under september månad. Under oktober/november 
är den dominerande kategorin mode, detta med anledning av en stor höstmodespecial. Det man 
ser under alla tre månader är att det inte finns några som helst annonser om motor och teknik. 
Bland de lokala annonserna under juli/augustinumret är nöje den kategori som framträder 
starkast, nästa månad är liknande, det finns inte många förändringar utan nöje ligger i topp även 
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här. Samma taktik gäller för oktober/november numret, de flesta lokala företag väljer att synas 
främst lokalt. De flesta av mode annonserna under juli och augusti månad är nationella, detta är 
främst på grund av att de flesta kläd- och skobutiker finns i hela landet. Under september månad 
ligger modekategorin främst men man kan se att skönhet har tagit en plats bland de nationella 
annonserna. Vad man kan utläsa av tabellerna under oktober/november är att Nöjesnytt inte har 
ändrat taktik här, utan mode ligger även här på första plats.  
 
Ser vi till den redaktionella texten i Nöjesnytt läser vi ut att juli/augusti numret innehöll många 
reportage om mode men även en del intervjuer om både lokala och nationella kändisar. Under 
september månad ser man inte många förändringar från det förra numret, det enda som är nytt är 
att det finns fler text om skönhet. Intervjuerna har ökat markant under 
oktober/novembernumret, detta beror på att just under dessa månader var kulturlivet i 
Jönköping händelserikt då olika artister uppträdde på olika evenemang. När man kategoriserar det 
redaktionella materialet i Nöjesnytt kan man se stor skillnad på det lokala respektive det 
nationella textinnehållet.  
 
Juli/augustinumret är det nöjesreportage i majoritet, detta för att locka till sig lokala läsare. 
Intervjuer och nöjesreportage dominerar september månad och inte mycket har förändrats under 
oktober/novembernumret. Nöjesnytt använder sig av lokala ansikten för att göra tidningen mer 
intressant för lokala läsare. När det gäller det nationella materialet är som bekant recensionerna i 
topp, men även relationsfrågorna är nationella då alla läsare sänder in frågorna till huvudkontoret 
i Växjö. Likt föregående månad är kategorin recensioner i topp, men vi kan även utläsa att mode 
och skönhet tar stort utrymme i detta nummer. Samma visa gäller för oktober/november, liten 
skillnad är att det finns ett par intervjuer också.  

7.1 Likheter och skillnader mellan React och Nöjesnytt  

Här ovan ser vi en presentation av den kvantitativa delen av undersökningen, utifrån detta 
resultat kan vi nu besvara vår första frågeställning angående likheter och skillnader.  
När det gäller annonserna i allmänhet ligger kategorin mode i topp hos både React Magazine och 
Nöjesnytt, skillnaderna här är att de andra kategorierna är låga hos React medan de är mer jämt 
fördelade i Nöjesnytt. Specialnummer är någonting React satsar på vilket också är en skillnad då 
det betyder att annonserna anpassas till specialnumret och samma kategorier som har varit 
tidigare behöver inte vara i topp i just de numren.  
 
Vi kan se ytterligare en skillnad i de allmänna annonserna, motor och teknik är någonting som 
React har med mer frekvent medan Nöjesnytt inte har några sådana annonser överhuvudtaget. 
Går vi över till de lokala annonserna ser vi en markant skillnad då modekategorin ligger i topp i 
React Magazine, stans kläd- och skobutiker satsar på att synas i React. Medan de lokala 
restaurangerna, caféerna och nattklubbarna väljer att göra reklam för sig i Nöjesnytt, här ligger 
alltså kategorin nöje på första plats. Nöjesnytt och React ligger lika när man tittar igenom de 
nationella annonserna, i båda tidningar ligger mode i topp, den enda skillnaden finns i Reacts 
novembernummer då det är en inredningsspecial, och då självklart ligger den kategorin i spetsen 
tätt följt av mode.  
 
Om vi tittar på den redaktionella texten finns det skillnader då två av tre nummer av React 
Magazine har motor/ teknikspecial och alltså domineras texten av de två kategorierna. Nöjesnytt 
har å andra sidan reportage om mode och olika intervjuer av både lokala och nationella kändisar 
då kulturlivet blommade här i Jönköping och det fanns många evenemang därför rapporterades 
det mycket om detta just då. De lokala texterna i båda tidningarna skiljer sig åt, React Magazines 
alla tre nummer domineras av skönhet medan Nöjesnytts lokala texter handlar om nöje. De 
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nationella texterna är däremot väldigt lika då båda tidningarna har recensioner av film och musik i 
topp under alla tre nummer. 

7.2 Strategier för att klara sig på marknaden  

För att få underlag till att besvara de resterande två frågeställningarna om hur de har överlevt på 
marknaden och hur de konkurrerar med varandra valde vi att använda oss av intervjuer med 
chefsredaktörerna. 
 
React Magazine är en unik gratistidning på grund av sitt utseende, den skulle kunna tas för en och 
annan köptidning. Magasinet har överlevt på marknaden just för att den är så bred och att den 
innehåller någonting för alla. Målet för framtiden är att öka med fler sidor och komma in på den 
nationella marknaden. React Magazine har en annan marknadsstrategi än tidigare, de har nu tagit 
bort vimmelbilder som de hade innan och istället ersatt dessa med seriösa events som olika 
invigningar.  
 
Nöjesnytt är en tabloidbaserad tidning och detta är någonting man inte vill ändra på, de är ute 
efter en familjekänsla. Genom att förmedla trygghet håller de sig kvar på marknaden och den 
tryggheten finner man ibland annat det traditionella tabloidformatet. För att lyckas på marknaden 
satsar Nöjesnytt förutom på familjekänslan självklart på att leverera en bra produkt. Nöjesnytt ser 
de andra tidningarna som sina kollegor och anser att ödmjukhet är en mycket viktig faktor för att 
hålla sig kvar på marknaden. Samma strategi, familjekänslan, har användas sedan start och varit 
till stor hjälp för tidningens överlevnad. 

7.3 Konkurrensmedel  

Den tredje frågeställningen går ihop med den andra då marknad och konkurrens ligger nära 
varandra. Genom att satsa mer strävar React efter att få mer sakliga läsare för att höja statusen, 
via exklusiva annonsörer så som Rolex får de en mer exklusiv status. Därför inriktar de sig 
exempelvis inte med reportage med mera om studentliv. En annan strategi för att vara bättre än 
sina konkurrenter är att alltid leverera en bättre produkt och även ett annorlunda material. 
 
Angående konkurrensen vet Nöjesnytt att glättat exklusivt papper fungerar bättre som 
konkurrensmedel men det är inte den känsla de vill förmedla med sin tidning. Någonting de lyfter 
fram när det gäller frågan om konkurrens är att de inte är ute efter att konkurrerar utan bara att 
överleva. 

7.4 Diskussion  
De tidigare forskningsresultat som uppsatsen till stor del bygger sina teoretiska utgångspunkter 
på, visar att det inte finns klara undersökningar om just lokala gratismagasin utan bara om 
gratistidningar i allmänhet. Här kunde vi se ett tydligt mönster om hur gratistidningar konkurrerar 
med varandra för att överleva på marknaden. Uppsatsen har genom teori och empiri kunnat tolka 
vissa karaktäristiska drag som gäller för React Magazine och Nöjesnytt. Det finns distinkta 
likheter mellan dem men ändå anses de som konkurrenter. Båda tidningarna har snarlika 
annonser om mode och nöje. Det som skiljer dem åt är tryckförfarandet samt den bild de vill 
förmedla. React Magazine har valt att trycka sitt magasin i lyxigare glättat papper medan 
Nöjesnytt har valt vanligt tidningspapper. Detta beror på att Nöjesnytt väljer att styrka sin image 
som en familjetidning till skillnad från React Magazine som vill locka materialistiska ungdomar 
med sina välretuscherade annonser.  
 
Reacts placering på marknaden är välgenomtänkt av redaktionen. För att nå målgruppen finns 
tidningen tillgängligt nära köpställen som klädaffärer och cafeterior. Denna strategi anser vi vara 
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ett utmärkt sätt att få unga att köpa även om det nu råder en finanskris i landet. Även Nöjesnytt 
är välplacerad i marknaden. Tidningen väljer främst platser där människor från olika 
åldersgrupper går till, som t.ex. gym och restaurangen men tidningen finns även tillgänglig i 
klädaffärer och frisörsalonger. Här kunde vi dra slutsatsen att Nöjesnytt vill förmedla sin image, 
familjetidningen till sina läsare genom att vara åtkomlig på de flesta platserna på Jönköpings 
centrum.        
 
Granskar man vidare tidningarna märker man att React Magazine har till en stor del annonser om 
mode och lyxprylar, än en gång för att locka dessa köpsugna konsumenter. React väljer att skilja 
sig från Nöjesnytt genom att annonsera om bilar och motorcyklar men också genom att skriva 
reportage om resor, vilket Nöjesnytt helt saknar. Analyserar man texten ser man att de diverse 
reportagen i React är mer som en annons med bilder på prylar som finns tillgängliga i lokala 
butiker. Nöjesnytt använder sig av samma taktik men väljer att utesluta reportage om bilar och 
resor. Detta tror vi beror på att tidningen inte har fått samarbete med lokala resebyråer och 
bilhandlare.  
 
React Magazine och Nöjesnytt har samma princip när det gäller de övriga annonserna. Båda 
tidningarna har likartade mode- och skönhets annonser, ibland exakt lika. När det gäller den 
redaktionella texten skriver båda tidningarna mode och skönhetsreportage med tips om hur man 
ska klä sig och använda sig av säsongens accessoarer. Här kunde vi däremot se att Nöjesnytt, som 
har familjekänsla som profil oftast skriver till sina unga läsare. Går man över till nöjesartiklar och 
annonser ser man att båda tidningarna även här stärker sin image. React väljer att annonsera och 
skriva om populära nattklubbar och events som t.ex. Spring Inspiration som ordnas av studenter 
vid Högskolan i Jönköping, medan Nöjesnytt annonserar och skriver om allt från teater till 
diverse dansklubbar. Reacts redaktionella texter om lokala nöjesplatser ser mer lockande ut för 
unga medan Nöjesnytt skriver om kända lokala restauranger med familjekänsla. 
 
Genom att begripa tidningarnas image kan vi koppla ihop de med vilka typer av läsare de har eller 
vilka läsare de eftersöker utifrån livsstilsteorin och de åtta segmenten. Exempelvis är personer 
inom kategorin ”experiensers” (se sid.10 för en utförlig förklaring) välpassande för den typ av 
människor React Magazine är ute efter. De ska vara impulsiva och har ett stort intresse för mode. 
Den grupp av människor som inom VALS- segmenten passar Nöjesnytt vill vi påstå vara de som 
kallas för ”believers” (se sid.10 för en utförlig förklaring). Det är en grupp av konservativa 
människor och är mycket traditionella som konsumenter, de håller sig alltså gärna till den 
traditionella tidningen.  
 
När vi har tittat på hur tidningarna anser att de har överlevt på marknaden ser vi tydligt vad det är 
som skiljer dem åt. Medan React Magazine vill vara ett lyxigt magasin som inom en framtid även 
ska kunna konkurrera mer på den nationella marknaden vill Nöjesnytt fortsätta i samma anda 
som de har gjort tidigare med familjekänslan. Vi anser att det verkar som att Nöjesnytt är den 
mer lokala av de båda eftersom de inte har planer på at utöka sin tidning på nya marknader utan 
det viktigaste för dem är att få ut tidningen, att deras läsare ska känna igen sig och finna 
materialet användbart. Allt detta gör de genom att ge sina läsare de senaste nyheterna men ändå 
behålla gamla traditionella format med mera.  
 
När tidningarna väljer sina annonsörer finns stora skillnader mellan dem. React har speciella 
regler för sina annonsörer, vem som helst kan inte annonsera i React, t.ex. drar de gränsen vid 
pizzerior. Däremot har Nöjesnytt inga krav på vilka som annonserar hos dem. Vi tror att på 
längre sikt kan React Magazine förlora på detta eftersom båda är mycket beroende av sina 
annonsörer. Nöjesnytt har fler annonsörer att välja mellan eftersom deras krav på annonsörer 
inte är lika höga som React Magazines.  
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Att båda tidningarna har överlevt i Jönköping trots att de är så lika är starkt. Vi anser att detta 
beror på att React Magazine riktar sig mer till de unga här i Jönköping, då deras annonser drar till 
sig de materialistiska och köpsugna invånarna. Nöjesnytt däremot lägger större fokus på 
familjekänslan, med den trygghet de förmedlar. Detta leder till att familjerna håller sig kvar och är 
”trogna” sin tidning så att säga. Genom att koncentrera sig på de olika målgrupperna täcker de 
mestadels av invånarna i staden. Vi kan därmed dra vår slutsats om att de båda har kunnat 
överleva och ha sina kunder i fred och inte konkurrera så mycket även om det redaktionella 
materialet och annonserna är liknande. Furhoffs teori om upplagespiralen innebär som tidigare 
nämnt att två tidningar konkurrerar på samma marknad och att den förstatidningen sedan blir 
mer framgångsrik vad gäller ekonomin (Hadenius & Weibull, 2003). Det är vad React Magazine 
har gått igenom. Sedan starten har man försökt att utveckla tidningen för att få fler läsare och 
därmed få fler annonsörer, vilket leder till större resurser. Men betyder detta att Nöjesnytt är 
andratidning? Det är inget som vi kan konstatera eftersom de båda har klarat sig på marknaden. 
Däremot menar vi att båda tidningarna har följt med i utvecklingen och även om de inte alltid 
haft resurserna har de blivit tvungna eftersom läsarna ställer samma krav oavsett tidningens 
ekonomiska tillgång, vilket Engblom (1996) menar i sin teori om att den marknadsledande 
tidningen är först ut med det redaktionella materialet och den tekniska kvaliteten. Vi tror att de 
två tidningarna går om varandra då och då och därmed behåller båda en stadig plats på 
marknaden.   

7.5 Förslag till vidare forskning 
För att få ett mer rättvist resultat än det vi fick för bara tre månader av varje tidning skulle det 
vara intressant om man gjorde en liknande undersökning dock över en längre period. Man skulle 
eventuellt kunna jämföra tidningarna sedan starten. Att jämföra magasinen över en treårsperiod 
hade kunnat ge mer intressanta resultat. Troligtvis kan man se större förändringar och utveckling, 
men också hur tidningarna tar efter varandra, om så fallet skulle vara. Något annat intressant är 
om man kunde intervjua deras läsare och se hur de uppfattar gratismagasinet/tidningen. Om de 
har kunnat förmedla den image de är ute efter.  
 
Vill man ta sig an ett större arbeta skulle man kunna gå så långt som jämföra alla lokala 
gratistidningar och se och förstå samband för varför Nöjesnytt och React Magazine är störst på 
marknaden. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Hur länge har ni funnits i Jönköping? 
2. Varför etablerade ni er här? 
3. Hur skulle ni beskriva ert magasin/tidning? 
4. Hur skiljer ni er från andra gratistidningar och magasin på marknaden? 
5. Hur har ni lyckats överleva och utvecklas på den tuffa marknaden? 
6. Hur möter ni den ekonomiska krisen just nu, annonsmarknaden är ju särskilt 

konjunkturkänslig? 
7. Vilka annonsörer prioriterar ni? 
8. Har ni fått feedback från era annonsörer om hur ni presenterar deras företag i 

magasinet/tidningen? 
9. Vad har ni för strategier i konkurrensen med andra gratistidningar? 
10.  Har ni ändrat eller utvecklat era strategier sedan ni startade? 
11.  Vad är kostsamt för tidningen? Hur försöker ni dra ner på kostnaderna? 
12.  Hur når ni er målgrupp? 
13.  Har ni hittills gjort liknande undersökningar själva? Om ja, vad, blev resultatet? 
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Bilaga 2 - Diagram 
 
Diagram 1 

 
Under september månad kan man se att React lägger stor fokus på annonser från diverse 
modebutiker då magasinet har mode som fokusämne. Även lokala nöjesannonser tar stort 
utrymme. 
 
Diagram 2 

 
Även under oktober månad ligger modekategorin på topp med 35 annonser. Därefter följer nöje 
och skönhet. Resterande kategorier ligger svagt till. 
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Diagram 3 

 
Till skillnad från tidigare månad tar nöje första platsen som följs av skönhet och mode. Märkbart 
för den här månaden är att inredning har hela 15 annonser, detta med anledning av att det var 
inredningspecial under november månad. 
 
Diagram 5 

 
I detta diagram kan vi tydligt utläsa att mode ligger på topp, vilket innebär att det fanns många 
lokala kläd och/eller skobutiker representerade. 
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Diagram 6 

 
Även för denna månad kommer de flesta nationella annonserna från modebutiker. De övriga 
kategorierna är ganska jämt fördelade.  
 
Diagram 7 

 
Diagrammet visar ännu en gång att mode ligger på topp, den här gången med över 20 annonser. 
På andra plats hittar vi kategorin nöje, detta beror på att det fanns många annonser från lokala 
nattklubbar och restauranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

React Magazine
Annonser - Oktober 

Nationellt

0
5

10
15
20
25

React Magazine
Annonser - Oktober 

Lokalt



35 
 

Diagram 8 

 
Märkbart för november månads annonser är att inredning tar ledningen, men mode finns 
fortfarande välrepresenterat följt av skönhet.  
 
Diagram 9 

 
November månads lokala annonser visar att nöje tar mest plats och på andra plats kommer 
skönhet. Detta beror helt enkelt på att det fanns många lokala annonser från restauranger och 
nattklubbar samt frisörsalonger mm. 
 
Diagram 10 

 
Diagrammet visar ett liknande mönster även för juli/augusti månad. Nöje och mode ligger på 
topp och motor finns fortfarande inte representerat. Däremot kan vi se att det förövrigt är en 
jämnare fördelning av resterande kategorier.  
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Diagram 11 

 
Detta diagram visar att nöje och mode tar mest plats av annonserna. Vi kan även se att 
fördelningen av kategorierna är ojämna jämfört med React. Här finns ingen motor eller teknik 
annonser representerade. 
 
Diagram 12 

 
Diagrammet visar att mode är överrepresenterat, detta med anledning av att tidningen hade ett 
speciellt höstmodespecial under oktober/november månad. Ännu en gång fattas det annonser för 
motor och teknik. 
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Diagram 13 

 
De flesta av mode annonserna är nationella och detta främst på grund av att de flesta kläd/sko 
butiker finns över hela landet. En del av tidningens tävlingar är nationella då det handlar om 
utlottning av t.ex. biobiljetter som vem som helst kan ta del av. 
 
Diagram 14 

 
Likt det redaktionella materialet ligger fokus på lokala annonser. Nöje dominerar bland de lokala 
annonserna. 
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Diagram 16 

 
Nöjesnytt har inte ändrat mycket på de lokala annonserna denna månad. Majoriteten av 
nöjesannonser är återigen lokala. 
 
Diagram 17 

 
Under oktober/november månad har Nöjesnytt inte ändrat taktik när det gäller de nationella 
annonserna. Modeannonserna är i stort sett nationella. 
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Diagram 18 

 
Samma taktik gäller här även för oktober/november månad. De flesta av Jönköpings företag 
väljer att synas lokalt.  
 
Diagram 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det kommer till det redaktionella materialet ligger fokus på intervjuer samt recensioner av 
bland annat film och musik.  
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Diagram 20 

 
Likt förra månaden kan vi utläsa att recensioner fortfarande ligger på topp. Däremot för oktober 
månad så har motor ökat drastiskt eftersom magasinet hade ett inslag om motorspecial. Även 
kategorin skönhet ökade då det var hårspecial för oktober månad. 
 
Diagram 21 

 
Vi kan nu se ett mönster som visar att recensionerna alltid finns välrepresenterade följt av 
skönhet och mode. Intressant för den här månaden är att teknik tar ledningen, ännu en gång pga. 
Teknikspecial.  
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Diagram 22 

 
Diagrammet visar att film kategorin, är på topp för det redaktionella materialet. Detta beror på att 
all text som har med film spel eller musik att göra kan ses överallt i landet. Detta gäller även 
recensionerna för teknik. 
 
Diagram 24 

 
Likt föregående månad visar även den här tabellen att recensionerna leder nationellt. Dock kan vi 
se att motor också tagit en större plats, vilket beror på att det var ett inslag om motorspecial. 
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Diagram 25 

 
Vi kan nu se ett mönster av att skönhet och inredning är oftast välrepresenterat lokalt. Följt av 
mode, nöje och intervjuer. Det fanns många aktuella artister som skulle spela i Jönköping, därav 
många lokala intervjuer. 
 
Diagram 26 

 
Diagrammet visar ännu en gång att recensionerna tar mest plats vad gäller det redaktionella 
materialet nationellt. Vi kan se en skillnad från föregående månader som visar att teknik är mer 
representerat. Detta med anledning av teknikspecialinslaget. Även skönhet ökar nationellt som 
också beror på ett specialinslag. 
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Diagram 27 

 
Diagrammet visar tydligt att skönhet tar första plats med hela 4 reportage. Det som är värt att 
nämna är att mode inte alls finns representerat, vilket skiljer sig från föregående månader.  
 
Diagram 28 

 
Diagrammet visar att tidningen innehöll många reportage om nöje men även en hel del intervjuer 
med både lokala och nationella kändisar. Även här ser vi att recensioner tar stor plats och att till 
skillnad från React så har man två ytterligare kategorier, studentliv och relationsfrågor. 
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Diagram 29 

 
Diagrammet visar att det inte är mycket som har ändrats sedan föregående månad. Något man 
kan se skillnad på är att skönhet finns något mer representerat. 
 
Diagram 30 

 
Här kan man se att intervjuer har ökat markant under oktober/november månad. Detta beror på 
att just under dessa månader var kulturlivet i Jönköping händelserikt då olika artister uppträdde 
på olika evenemang.  
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Diagram 31 

 
När det gäller det nationella materialet ligger recensioner på topp. Men även relationsfrågor är 
nationella då alla deras läsare sänder in frågor till huvudkontoret i Växjö.  
 
Diagram 32 

 
När man kategoriserar det redaktionella materialet i Nöjesnytt kan man se stor skillnad på det 
loka respektive nationella texter. Majoriteten av nöjesreportagen är lokalt detta för att locka till sig 
lokala läsare.  
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Diagram 33 

 
Likt den förra månaden tar recensioner första platsen bland det redaktionella materialet. Även 
mode och skönhet tar stort utrymme. 
 
Diagram 35 

 
Som tidigare nämnt är recensioner alltid nationella. Märkbart här är att några intervjuer även är 
nationella. 
 
Diagram 36 

 
Inte mycket har ändrats på Nöjesnytts strategi av att använda sig av lokala ansikten för att göra 
tidningen mer intressant för lokala läsare i Jönköping. En del av skönhetsreportagen är lokala då 
de skriver om lokala spa och frisörer. 
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