
Så långt har organisationspressen kommit 
i den digitala närvaron

Fredrik Wass, omvärldsbevakare



4 450 tidskrifter
i Sverige. 

7 miljarder kronor 
i intäkter.

Hälften är
läsarintäkter.



Den vanligaste typen av tidskrift



Så sprider tidskrifterna sitt innehåll



Digitala läsarintäkter
En allt viktigare komponent för en oberoende 

organisationspress?



Trendanalys av digitala läsarintäkter
Undersökning genomförd senvintern 2020
av Lars Dahmén och Fredrik Agrén, HiGear.

• 395 sajter från 197 företag
• +50 aktörer och experter
• 79 har betalabonnemang (dvs helt digital produkt)
• 148 har inloggningsfunktion (möjlighet att ta betalt)



Trendanalys av digitala läsarintäkter

”Bevisligen finns betalningsviljan - om rätt erbjudande görs på rätt sätt mot rätt 
målgruupp. För många aktörer finns det en klar potential att skapa större intäkter.

Men de flesta förlag har inte kommit så långt. Ännu. Hos många finns inte tekniken, 
organisationen eller resurserna på plats. Hela området omsätter i sammanhanget 
ganska lite pengar idag - vissa nya aktörer undantagna.

Det går att lyckas, men det krävs att man som utgivare verkligen funderar på vad man 
vill och kan göra. ”



Ladda ner färska rapporter på 
sverigestidskrifter.se/tidskriftsbranschen



Snabbenkät om digitala läsarintäkter
5 frågor skickades ut till alla Sveriges Tidskrifters 
medlemmar (chefredaktörer) inom organisationspressen.

Respondenter: 134
Antal svarande: 34
Svarsfrekvens 25,4%



Vad är huvudsyftet med er digitala närvaro, 
ur ägarnas perspektiv?



Vad är huvudsyftet med er digitala närvaro, 
ur ägarnas perspektiv?

"Egentligen är det en kombo av alla de tre översta; räckvidd/kännedom, 
konvertering och intäkt. Men även service till medlemmarna (då vi är en 
medlemstidning) är en viktig faktor."

"Ägarna vill nå ut med initierad rapportering om våra ämnesområden. När 
lokalpressen falnar och rikspressen drar ner finns nästan ingen som med 
någon form av djup bevakar vårt ämnesområde längre, utom vi själva."

"Ägaren har ingen uttalad prioritering mellan räckvidd och konvertering till 
medlemsskap."

"Inte "ägarna" som bestämmer vår digitala närvaro - den styrs helt utifrån 
journalistiska principer."



Hur jobbar ni med digitala läsarintäkter idag?

42%



Hur jobbar ni med digitala läsarintäkter idag?

"Idag är intäkterna främst på nyhetsbrev och hemsida. Betalvägg 
är en bit bort för oss och våra läsare.”

"Organisationen har ett önskemål om att nå ut med vårt 
ämnesområde till allmänheten så därför har vi inget 
inlogg/betalvägg.”

"Digital prenumeration ingår i print eller kan köpas för samma 
prenumerationspris som print."



Vilket innehåll eller vilka kanaler ser ni idag som enklast att ta betalt för 
digitalt?

"inte aktuellt"
"inga"
"Inget pga vi är medlemstidning och allt 
ska vara tillgängligt."
"Vi tar inte betalt, vi ber om stöd."
"Våra ägare/vår policy hindrar den 
typen av intäktskällor."



"Ett nyhetsbrev måste vara oerhört initierat om det ska vara 
vårt att betala för.”

"Platsannonser kan möjligen ses som en e-tjänst. Där har vi 
vår huvudsakliga digitala intäkt.”

"Det vi eventeuellt skulle kunna ta betalt för är om vi någon 
gång startar en podcast och har patreons.”

"Handlar snarare om annonsintäkter för annonser i 
anslutning till låst material för befintliga prenumeranter."

Vilket innehåll eller vilka kanaler ser ni idag som enklast att ta betalt för 
digitalt?



Vad är de största utmaningarna med digitala läsarintäkter?

"inte aktuellt i dagsläget"
"inte aktuellt"
"Vi är en medlemstidning. Journalistiken ingår då i medlemskapet."
"Medlemssystemet begränsar."
"Lågt intresse att läsa digitalt."



Vad är de största utmaningarna med digitala läsarintäkter?
"Vi har gjort en del tester med att ta betalt för vissa artiklar. 
Men omsättningen är så låg att det inte i dagsläget kan 
motiveras. Irriterar läsarna mer än det ger i intäkter.”

"Vi som organisationstidning skulle absolut kunna lägga vårt 
material bakom inlogg men då vi är en yrkestidning med hög 
anslutningsgrad lär vi inte vinna särskilt många 
prenumeranter/medlemmar på en inlåsning."

"Tidningen ingår i medlemskapet, finns därför inget incitament 
att betala extra för digital läsning.”

"Att koppla samman medlems-och prenumerantregister med 
sajten verkar vara väldigt svårt och mycket dyrt. Trots att 
webbutvecklare och registerleverantörer ger intryck av att vara 
tekniskt kunniga är det svårt att få dem att prata med varandra 
utan att kostnaderna skenar samtidigt som de upptäcker 
problem som verkar närmast oöverstigliga. Så den första frågan 
vi ställer oss är om det är värt tiden och arbetet att ens fundera 
på att gå vidare med digitala intäkter."

"Vi är inte intresserade att ta betalt för artiklar då vi 
tycker att ämnena vi skriver om och de få artiklar vi 
lägger ut ska vara tillgängliga för alla. […]
Däremot ser vi att vår webb gör att fler väljer att 
prenumerera och betalar för det. Så våra intäkter ökar 
ändå. Marginellt, men ändå en ökning."

"Hönan och ägget. Finns i dag inga resurser att jobba 
aktivt med webb. Men med en aktiv webb kan vi 
skapa de resurserna."



Ladda ner färska rapporter på 
sverigestidskrifter.se/tidskriftsbranschen


