
Gratistidningens förändrade roll
En favorit i det nya medielandskapet 2017



Mediestudiers årsbok, Det lokala och hyperlokala medielandskapet, Sara Leckner och Gunnar Nygren, 2016
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Sanning om gratistidningen
I en snabbt föränderlig mediavärld förändras mediers roll i landskapet.

Det tillkommer och försvinner medier och den ”tredje statsmakten” har fått nästan helt ny kostym. Likaså har medierna 
som marknadsföringskanal förändrats avsevärt. Den lokala gratistidningen har under många år, några i över hundra år, 
varit en viktig mötesplats för det lokala livet, för den lokala informationen och de lokala nyheterna. För de lokala 
näringslivet har gratistidningar som annonskanal troget levererat kunder och ”fötter över tröskeln” till butiker.  
Det fungerar bra, och för många annonsörer i lokalområdet är detta självklart. Få eller ingen har studerat effekten av 
marknadsföring i gratistidningar. Läsarundersökningar har i många fall bestått i att man som lokal tidning känner sina 
läsare, och sina annonsörer väl och lyssnar på dem. Hur ser den lokala gratistidningens roll ut 2017? Vi sökte svar i 
olika undersökningar och vi frågade läsare. 

Vi ville ha svar på:

Ökar eller minskar läsandet av lokala gratistidningar?

Hur ser läsaren på sin gratistidning?

Vem läser gratistidningar?

Hur fungerar gratistidningen som annonskanal?

HÄNG MED SÅ 
FÅR DU SVAR



#1 

REDAKTIONELL 
KVALITET

KOMMERSIELL 
NYTTA

EN ALLT BÄTTRE 
PRODUKT

”JAG REKOMMENDERAR EN BRA, 
LOKAL TIDNING SOM JAG SJÄLV 

SKULLE SAKNA OM DEN FÖRSVANN”

”JAG LÄSER EN BÄTTRE TIDNING BÅDE 
LÄNGRE, MER OCH OFTARE”

”JAG LETAR AKTIVT OCH DRAR 
NYTTA AV DE ERBJUDANDEN JAG 

FINNER I TIDNINGEN”

Tre tydliga  
tendenser



Stabil räckvidd!

#2 

Bilden av att print tappar i räckvidd och att det går 
fort är bara delvis sann. Gratistidningarna har stabil 
upplaga och stabil räckvidd och sticker därmed ut 
som ett av få printmedier som behåller sina läsare i 
en tryckt produkt.
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Redan 2013 var räckvidden för gratistidningarna större än för dagstidningarna. 2016 erbjuder gratistidningarna 26% 
större räckvidd jämfört med dagstidningarna i jämförbar grupp*.

Räckvidd

Källa: Orvesto Konsument, *Prenemurerade dagstidningar storstad.



Synen 
förändras…
Synen och bilden av gratistidningarnas redaktionella 
innehåll förändras. Artikelmaterialet är bredare, av 
bättre kvalitet och utvecklas snabbt.

Tidningen läses både under längre tid och mer 
noggrant. 

#3 



En lokal tidning är viktig för mig

Artiklarna är minst lika bra som i en betald tidning

Jag läser huvuddelen av artiklarna i GT

Min gratistidning är bättre nu än för ett år sedan

Det är lagom mycket annonser i gratistidningen

Jag skulle sakna gratistidning om den försvann
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Vad tycker läsarna om sin lokala gratistidning?  

Källa: RAM Research and Analysis of Media
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Tre typer  
av läsare

#13 

FANTASTERNA 34%
De mest nöjda läsarna
Störst andel yngre läsare
Läser längst tid
Könsfördelning som totalen
Störst andel höginkomsttagare

Mest aktiva, även inom media
Störst andel digitala
Störst andel invandrare
Högst redaktionell och  
kommersiell nytta

REALISTERNA 44%
Ganska nöjda läsarna
Största gruppen läsare mellan 40-59 år
Ganska aktiva inom andra media

Störst andel kvinnor
Ganska hög inkomst
Läser ganska lång tid

De minst nöjda läsarna
De äldsta läsarna
Läser kort tid
Störst andel män

INTE IMPONERADE 22%
Lägst inkomst
Inaktiva
Minst andel digitala
Minst andel invandrare



Gratistidningen 
tar över lokalt
Gratistidningarna tar allt större plats och får en allt 
större del av den lokala rapporteringen.  
Detta i takt med att räckvidden för de prenumererade 
morgontidningarna minskar. Många gratistidningar har 
funnit en alltmer heltäckande journalistisk form på den 
lokala scenen. 

#4 



Jag läser lokala nyheter i gratistidningen

Jag tittar på lokala nyheter på TV

Jag läser lokala nyheter i någon digital tidning

Jag läser nyheter i morgontidning på papper

Jag lyssnar på nyheter i lokalradion

Jag läser om lokala nyheter via Facebook

Jag läser lokala nyheter i tidning, köpt över disk
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Källa: RAM Research and Analysis of Media. Bas gratistidningsläsare.  
Frågan ställdes: Hur brukar du vanligen få tillgång till lokala nyheter i din vardag? (Skala mycket ofta – mycket sällan/aldrig)

Var tar läsarna till sig lokala nyheter?



”
”

Lokala gratistidningar är de  
som är mest lokala i sitt innehåll. 

Därnäst kommer de lokala radio- 
och tv-kanalerna sett till andel av 

sitt innehåll
Medieutbud 2017, Nordicom



Lästid
Lästiden av gratistidningen ökar och läsaren umgås nu i 
18,9 minuter med sin gratistidning. 

Lästiden för dagstidningen ökar också, och uppgår nu 
till 29,6 minuter. Sannolikt beror detta på att 
prenumeranterna blir äldre och äldre och har gott om 
tid för att umgås med sin tidning. 

#5 
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Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016 Användningstid för olika medier i hela befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2016 (minuter), *Läsning av gratistidning och 
dagstidning är mätt av RAM Research and Analysis of Media

Minuter med medier 
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Läsaren spenderar i snitt 48% längre tid per sida. Varje sida exponeras i snitt 10 sekunder längre i gratistidningen 
jämfört med dagstidningen. (En normal läsare läser 4-5 ord per sekund)

Lästid per sida

Gratistidning Dagstidning

Källa: RAM Research and Analysis of Media

50% 
LÄNGRE LÄSTID



Läsarna gillar 
annonser
Ingen läsare av gratistidningen blir särskilt förvånad över att 
tidningen innehåller en viss andel annonser eller 
kommersiellt material.  Det är snarare en tyst 
överenskommelse mellan läsaren och gratistidningen att 
gratistidningen baseras på och subventioneras av 
annonsförsäljning. Snarare skulle läsaren bli överraskad över 
om tidningen saknade annonser eller innehöll en mycket 
liten andel. Det innebär också att förväntan och en del av den 
bakomliggande anledningen för läsning – är just att 
tidningen förmedlar en kommersiell nytta. Receptet är enkelt 
lokala annonser är oftast relevant och således intressanta.#7 



På bio

Tidsskrifter/Magasin

I Gratistidningar

Reklam i brevlådan

Banners på internet

På TV

I radio

Reklam på sociala medier

I epost

I webb-TV

Före youtubeklipp

i Mobilappar
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Tycker inte om
Tycker inte alls om...

Källa: Novus i samarbete med Sveriges Annonsörer 2016

Inställning till reklam i olika medier

ENDAST 15 % BESVÄRAS AV 
REKLAM I GRATISTIDNINGEN



Myt #3

Gratistidningen är bara  
full med annonser, det är ingen 

som läser det.

Källa: TS mediefakta 2015



Det är lagom mycket annonser i gratistidningen

Jag letar efter bra erbjudanden i gratistidningen

Jag agerar ofta på annonser i gratistidningen
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Annonser är välkomna

Källa: RAM Research and Analysis of Media
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VAR TREDJE LÄSARE LETAR 
EFTER ERBJUDANDEN



Det är lagom mycket annonser i gratistidningen

Jag letar efter bra erbjudanden i gratistidningen

Jag agerar ofta på annonser i gratistidningen
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Gratistidningen driver fötter över tröskeln

Källa: RAM Research and Analysis of Media

1 AV 4 AGERAR OFTA PÅ 
ANNONSER



Detaljhandelns mediebarometer 2017

” ”
”Trots att konsumenterna lägger ner mer tid i 

de digitala kanalerna har fortfarande de 
traditionella offline kanalerna en starkare 

förmåga att generera observation för 
kommunikationen”



Myter om 
Gratistidningen

#12 



Myt #1

Det är många som tackar nej till 
reklam och inte får 

gratistidningen i sin brevlåda!



Myt #1

Det är många som tackar nej till 
reklam och inte får 

gratistidningen i sin brevlåda!
Sanning 

Gratistidningen distribueras inte som reklam utan som 
gratistidning och påverkas inte av ”Nej tack till reklam”

Idag säger 40 procent nej tack till reklam medan endast 1,4 procent 
väljer att tacka nej till gratistidning. 

98,6% 
FÅR HEM GRATISTIDNINGEN  

I SIN BREVLÅDA

Källa: PostNord, september 2017



Slutsatser
Stabil räckvidd (till skillnad mot tryckta tidningar generellt)

Tre typer av läsare

Medie med högst andel lokalt innehåll

Läsaren läser en bättre gratistidning

Lästiden per sida är 50 procent längre än dagstidningen

Ett medieslag där reklam inte irriterar eller stör  
Annonser är välkomna och levererar ”fötter över tröskeln”

#2

#4 

#3   

#7 

#5

#13 



Rapporten är framtagen av Gratistidningarna, branschorganisationen för Sveriges lokala hemdistribuerade gratistidningar med 177 medlemmar.

Undersökningen är genomförd av RAM Research and Analysis of Media och sammanställd av Sepia Nordic.

Källor: RAM Research and Analysis of Media, PostNord, Orvesto Konsument. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016, Institutet för mediestudier 
2016, Novus Sveriges Annonsörer. Detalhandelns mediebarometer 2017, TS Mediefakta, SOM undersökningen 1990-2016

Om…


