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Sammanfattning  

Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för 
tidningsdistributionen. I uppdraget ingår bland annat att redovisa hur distributionen av 
papperstidningar ser ut i olika delar av landet och för olika nyhetstidningar. Redovisningen 
ska belysa distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningar för en 
effektiv distribution av nyhetstidningar i hela landet. Kartläggningens resultat bygger på de 
svar som kommit in på enkätfrågor som myndigheten ställt till tidnings- och 
distributionsföretag samt kontakter med branschföreträdare i Sverige och i de nordiska 
länderna.  

Distributionsstödet och tidningsdistributionen har tidigare behandlats i en rad rapporter och 
utredningar, senast i en kartläggning av Presstödsnämnden som genomfördes 2014 där 
upplageminskningar framhölls som den faktor som påverkade samdistributionen mest 
negativt. 

Utvecklingen på mediemarknaden har slagit hårt mot tidningsbranschen som sett stora 
upplageminskningar under en längre tid. Även annonsintäkterna minskar kraftigt och 
tidningsföretagen tappar i första hand marknadsandelar till globala och digitala medieföretag. 
Samtidigt kommer fortfarande majoriteten av tidningsföretagens intäkter från 
papperstidningen och utvecklingen av digitala affärsmodeller dröjer. Inom distributions-
området utmanas branschen särskilt av den pågående utvecklingen. I takt med minskade 
upplagor har kostnaderna för varje utdelat exemplar ökat. Det har lett till dyrare distribution 
och ett behov av att försöka rationalisera distributionen på olika sätt.  

Den största utmaningen för tidningsdistributionen är fortsatt de sjunkande upplagorna. 
Distributionen består till stor del av fasta kostnader som behöver slås ut på allt färre utdelade 
exemplar. Särskilt hårt drabbas glest befolkade områden med stora avstånd där kostnaderna 
per utdelat exemplar i vissa fall blir så höga att tidningen får delas ut med post i stället för 
med morgontidig distribution. De riksspridda tidningarna konstateras bära en stor del av 
kostnaderna för distributionen och förbättrar därmed möjligheten att fortsätta utdelningen 
av övriga papperstidningar, bland annat i delar av norra Sverige. Tidningsföretagen uttrycker 
en oro över utvecklingen med sjunkande upplagor och allt dyrare distribution. Flera 
framhåller den fortsatta utdelningen av papperstidningen som en demokratifråga. Det gäller 
framförallt i de områden där täckningsgraden är låg. 

Distributionsstödet framhålls av majoriteten av de tillfrågade aktörerna som viktigt, bland 
annat för att samdistributionen till viss del håller volymerna uppe och för att det bidrar till 
samarbete mellan aktörerna, men också rent ekonomiskt. Flera aktörer efterfrågar ett högre 
stöd eller ett stöd som kan differentieras utifrån olika geografiska områden för att särskilt 
förbättra möjligheten att dela ut tidningen i de områden där distributionen är dyrast. 

För att möta utmaningarna pågår både effektiviseringar av utdelningen och försök att ta in 
nya affärer. Både tidningsdistributörer och aktörerna på postområdet har gjort insatser för att 
etablera sig inom andra affärsområden för att på så sätt få intäkter från andra håll och 
samtidigt behålla sin distributionskapacitet. Aktörerna har framförallt satsat på e-handel med 
dess distribution av paket. 
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Myndigheten konstaterar att det föreligger en rad utmaningar för distributionen av 
papperstidningen. Under den omställning som branschen befinner sig i behöver 
tidningsföretagen dock finnas på flera olika plattformar för att nå sina användare. Helt digital 
utgivning är ännu inte bärkraftig, tidningsbranschens affärsmodell vilar fortfarande på den 
tryckta tidningen.  

Myndigheten konstaterar därför att det, under ytterligare en tid, finns behov av fortsatt stöd 
till distribution av papperstidningar. Särskilt viktig blir distributionen av papperstidningar i 
områden där den digitala infrastrukturen är mindre utvecklad. Under den period då 
tidningsbranschen ställer om till digitala affärsmodeller bedömer myndigheten att det finns 
tre åtgärder som kan bidra till att anpassa det nuvarande distributionsstödet bättre efter 
rådande förhållanden: 

1. Slopad stödskala för tidningar med stora upplagor 
2. En höjning av stödet 
3. Ett extra distributionsstöd till glest befolkade områden 

Myndigheten konstaterar också att finns ett behov av att än mer stötta tidningsbranschen i 
den pågående övergången till digital utgivning. En sådan åtgärd som kan bidra till 
övergången är att renodla innovations- och utvecklingsstödet mot insatser som syftar till 
utveckling av digitala affärsmodeller. 
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1. Inledning 

I denna rapport presenterar Myndigheten för press, radio och tv en kartläggning av 
förutsättningarna för tidningsdistribution i Sverige. Myndigheten ska enligt sin instruktion 
följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till 
allmänheten. Detta gör myndigheten bland annat genom årliga studier av medieföretagens 
ekonomi, studier av hur medieutbudet förändras över tid och studier av hur svenskarna tar 
del av nyheter och medier. Den samlade bilden är att medieområdet befinner sig under stor 
press till följd av de pågående förändringarna inom digitalisering och globalisering som 
präglar hela samhället. Detta påverkar särskilt de företag som ger ut tryckta nyhetstidningar, 
vilket är det segment av mediebranschen som utmanas allra mest av de pågående 
förändringarna.  

1.1 Uppdrag att kartlägga förutsättningarna för 
tidningsdistribution 
I juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av 
förutsättningarna för tidningsdistributionen i Sverige. Myndigheten ska redovisa 
kostnadsutvecklingen för distribution, och hur distribution av papperstidningar ser ut i olika 
delar av Sverige och bland olika typer av nyhetstidningar. Redovisningen ska belysa 
distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningar för en effektiv 
distribution av nyhetstidningar i hela landet. 

Av regeringens bakgrundsbeskrivning framgår bland annat följande. 

Tidningar kan distribueras på olika sätt beroende på tidningarnas förutsättningar och 
geografiska situation, till exempel via morgontidig tidningsdistribution eller vanlig post.  

I takt med att tidningarnas tryckta upplagor minskar ökar den relativa kostnaden för 
distributionen av tidningar. För att möta den utvecklingen har tidningsdistributionsföretagen 
vidtagit kostnadsbesparande åtgärder i kombination med satsningar inom nya 
verksamhetsområden, till exempel post- och paketdistribution och leverans av 
gratistidningar. 

Svårigheten med att nå medborgare i hela landet, främst i glesbygd, med papperstidningar har 
funnits i flera år, men förstärkts till följd av fallande upplagor. För att uppmuntra samverkan 
mellan tidningar och stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt förstärktes 
distributionsstödet med 50 procent den 1 januari 2019. 

Medielandskapet undergår snabba förändringar, inte minst när det gäller distribution av 
tryckta nyhetstidningar. Myndigheten för press, radio och tv ska enligt sin instruktion följa 
och analysera utvecklingen inom medieområdet. En kartläggning behövs för att få en samlad 
överblick över vilka förutsättningar som finns för olika kategorier av tidningar och i olika 
delar av landet. 
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Syftet med kartläggningen är att undersöka förutsättningarna att dela ut tryckta tidningar i en 
tid då branschen befinner sig i förändring. Målet är att kartläggningen ska tjäna som ett 
kunskapsunderlag på området. 

1.2 Huvuddragen i denna rapport 
Rapporten inleds med en redogörelse för kartläggningens syfte, metod och avgränsningar 
(kapitel 1) samt en beskrivning av regelverket och en genomgång av tidigare rapporter och 
undersökningar av tidningsdistribution (kapitel 2). Efter detta kommer en kort redogörelse 
för medieutvecklingen, upplageutvecklingen och branschens ekonomiska situation med 
uppgifter om utfallet för distributionsstöd under perioden 2012–2019 (kapitel 3). I kapitel 4 
finns en beskrivning av hur distributionen organiseras i de nordiska grannländerna. I kapitel 
5 beskrivs distributionsmarknaden och dess aktörer, hur verksamheten fungerar idag och 
vilka faktorer som påverkar tidningsdistributionen. Kapitlet innehåller även en beskrivning 
av hur förutsättningarna skiljer sig åt för olika typer av nyhetstidningar och i olika delar av 
landet. Kostnadsutvecklingen för distributionen och distributionsstödet sedan 2012 beskrivs 
i kapitel 6. Kapitlet innehåller även uppgifter om hur priserna för distributionen beräknas 
och fastställs. Slutligen redogörs i kapitel 7 för vilka hinder och utmaningar det finns inom 
marknaden för tidningsdistribution, vilken betydelse distributionsstödet har och några 
slutsatser. 

1.3 Hur arbetet har bedrivits 
Som underlag för kartläggningen har myndigheten tagit fram två enkäter, en till 
tidningsföretag och en till distributionsföretag, och haft en rad möten och kontakter med 
branschföreträdare. Resultat från tidigare rapporter och undersökningar ligger till grund för 
en jämförelse över tid. 

Enkäten till tidningsföretag som ger ut nyhetstidningar ställdes bland annat till varje tidning 
som ingår i samdistributionen, även om den enskilda tidningen ägs av ett företag som ger ut 
flera nyhetstidningar. Detta för att i möjligaste mån fånga upp svar för respektive 
nyhetstidnings räkning då förutsättningarna för tidningsutgivning och tidningsdistribution 
skiljer sig åt mellan olika geografiska områden. Enkäten ställdes till 135 olika tidningar och 
svarsfrekvensen bland dessa var 80 procent. Eftersom vissa företag noterat att de lämnat svar 
för flera nyhetstidningar har svarsfrekvensen korrigerats för att visa på hur många titlar som 
är representerade. Enkätundersökningens frågor har varit generella i sin karaktär och berört 
ämnen inom hur samdistributionen fungerar, hur distributionen ser ut, vilka faktorer som 
påverkar distributionen och frågor om kostnader för distributionen under de senaste två 
åren. Enkäten följde delvis upp frågor som ställts i tidigare utredningar på området vilket har 
möjliggjort en jämförelse av tidningsföretagens förutsättningar för distribution över tid och 
en beskrivning av hur utvecklingen varit på området under de senaste åren.  

Enkäten till distributionsföretag ställdes till de tio företag som har rätt att förmedla 
distributionsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524). I enkäten ställdes bland annat 
frågor om hur de anser att samdistributionen fungerar, vilka förutsättningar som behöver 
vara uppfyllda för att de ska kunna bedriva samdistribution och vilken roll 
distributionsstödet spelar för möjligheten att dela ut nyhetstidningar. Enkäten innehöll även 
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frågor om prissättning av distribution och vilka faktorer som påverkar priset i olika 
distributionsområden. Svarsfrekvensen bland distributionsföretagen var 80 procent.  

Vidare har fördjupande intervjuer genomförts med representanter för de aktörer som svarat 
på enkäterna. Dessa representerar ett urval av tidnings- och distributionsföretag från olika 
områden i landet. 

Under arbetet med kartläggningen har myndigheten haft kontakt med Tidningsutgivarna, 
Sveriges Tidskrifter och Gratistidningarnas förening samt branschaktörer och myndigheter i 
Norge, Finland och Danmark. Myndigheten har vidare inhämtat synpunkter från Post- och 
telestyrelsen. 

För uppgifter om upplageutvecklingen inom samdistributionen och utvecklingen av 
distributionskostnader har data som myndigheten samlar in i hanteringen av drifts- och 
distributionsstöd använts. 

1.4 Avgränsningar 
I arbetet har tyngdpunkten lagts vid att undersöka förutsättningarna för distribution av de 
tryckta nyhetstidningar och som ingår i samdistributionen. De flesta av landets 146 
dagstidningar delas ut med morgontidiga turer och det är ett system som är känsligt för de  
förändringar som de minskade volymerna innebär. 

Förutsättningarna för postdistribuerade tidningar, gratistidningar och tidskrifter ingår i 
kartläggningen men har inte getts samma utrymme som de i morgontidig distribution. 
Rapporten innehåller inte heller någon djupare analys av de pågående förändringarna på 
postområdet.  
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2. Bakgrund 

Det svenska medielandskapet har en historia av många abonnerade, lokala och regionala, 
dagstidningar. Dagstidningarna har stått för en stor del av den lokala nyhetsbevakningen och 
har skildrat samhällsutvecklingen för medborgarna i landet.  

Distributionsstödet var den första direkta stödformen för dagspressen och har sedan 
införandet 1970 haft en liknande utformning. Distributionsstödet regleras i 4 kap. 
presstödsförordningen (1990:524). 

Mindre ändringar av regleringen har genomförts sedan dess och stödformen har utretts i 
flera omgångar. Senast i raden var Presstödskommitténs betänkande där distributionsstödet 
föreslogs avskaffas.1 Den totala kostnaden för distributionsstödet har sjunkit i takt med 
sjunkande upplagor. En höjning av öresbeloppen genomfördes 2019.2 

Dagstidningarna som helhet tappar årligen i upplaga och under åren efter 2000 har 
strukturaffärer, samordningar och effektiviseringar präglat branschen. De svenska 
tidningsföretagen har hanterat förändrade konsumentbeteenden med att satsa på närvaro i 
flera kanaler parallellt. Men det har visat sig att teknikutveckling är resurskrävande och det 
har ännu inte etablerats någon genomgående affärsmodell för digitalt material som kunnat 
kompensera för intäktsbortfallet i print.  

En konsekvens av de minskande upplagorna har varit fördyringar och svårigheter att 
upprätthålla distribution i glest bebyggda områden eller områden med få abonnemang. Detta 
har lett till att det finns områden i landet där tidningar inte längre delas ut. Inom 
brevsegmentet pågår en liknande minskning av volymerna med ökade portopriser som följd 
vilket påverkar de tidningar som delas ut via post. Postdistribuerade tidningar omfattas 
dessutom inte av distributionsstödet.  

Postnord har aviserat att de har för avsikt att införa en ny utdelningsmodell som innebär att 
de flesta postmottagare får utdelning av brev varannan dag. En sådan varannandagsutdelning 
innebär stora förändringar för tidningar som delas ut av Postnord. Regeringen har meddelat 
att en utredning ska tillsättas om hur posten i Sverige ska delas ut i framtiden.  

2.1 Distributionsstödet och dess regelverk 
Distributionsstöd lämnas till dagstidningar som samdistribueras med tillämpande av en 
princip om lika pris. Syftet med stödet är att främja samverkan mellan tidningar och att 
stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Stödet utgår per distribuerat 
exemplar med en fallande skala för tidningar med stora upplagor.  

Stöd lämnas enligt 4 kap. 8 § presstödsförordningen årligen med  

1. 15,45 öre per exemplar för de första 7 miljonerna stödberättigade exemplar, 
2. 12,345 öre per exemplar för exemplaren mellan 7 miljoner och 14 miljoner, 

 
1 SOU (2013:66). 
2 Prop. (2017/18:154). 
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3. 9,255 öre per exemplar för exemplaren mellan 14 miljoner och 21 miljoner, och 
4. 7,74 öre per exemplar för exemplaren över 21 miljoner. 

De flesta av landets dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av 
distributionsstödet. 

Den stödberättigade tidningen ska distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett 
befordringsföretag i lantbrevbäringsturer eller särskilda tidningsutdelningsturer, där minst två 
tidningsföretag deltar. Det innebär att övriga tidningsexemplar som delas ut av Postnord inte 
har rätt till distributionsstöd eftersom de inte ingår i samdistributionen.  

Priset per exemplar av en dagstidning som delas ut i samdistributionen får inte – enligt den 
så kallade likaprisprincipen – på grund av storleken på en tidnings upplaga variera inom ett 
distributionsområde. Samma pris ska tillämpas för alla tidningar som deltar i samma 
distributionsområde. 

Om det blir väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per 
exemplar, att distributionen av någon av tidningarna leder till mer administrativt arbete än 
för de andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder till särskilda 
transportkostnader, får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En sådan 
prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett exemplar av den 
mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än priset för distribution av 
ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen. 

Distributionsstöd förmedlas av de distributionsföretag som har fått rätt till detta genom 
beslut i mediestödsnämnden. I dag är nio sådana företag godkända för att förmedla stöd. 
Dessutom finns en underentreprenör som godkänts av mediestödsnämnden. 

Distributionsstödet administreras av Myndigheten för press, radio och tv. 

2.2 Tidigare rapporter och utredningar om 
tidningsdistribution 
Presstödsnämnden tog under 2012 fram en rapport som redovisade kostnaden och 
prisutvecklingen för tidningsdistribution under år 2011.3 Redovisningen byggde på 
inhämtade uppgifter från tidningsföretag och från de distributionsföretag som verkade på 
marknaden. Frågorna berörde hur priser sätts, varför de varierar i olika områden och vilka 
kostnader som läggs på olika typer av nyhetstidningar. Undersökningen berörde även särskilt 
vilka konsekvenser upplageminskningen fått för prissättningen av och kostnaden för 
distributionen. Undersökningen konstaterade att kostnaderna för distributionen inte går att 
minska i den takt som upplagorna minskar. Konsekvensen blir att kostnaderna ska fördelas 
på färre ingående exemplar vilket leder till ökade styckpriser. Under den undersökta perioden 
bestod distributionskostnaderna av ungefär 20 procent av de totala kostnaderna för 
tidningsproduktionen. För överspridda4 tidningar var motsvarande andel 25 procent. 
Distributionsstödet täckte under 2011 i genomsnitt två procent av tidningarnas kostnader för 
distributionen. Året efter, 2012, genomförde Presstödsnämnden en uppföljande studie av 

 
3 Presstödsnämnden (2012). 
4 Tidningar som har en betydande spridning utanför sitt primära utgivningsområde. 
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kostnader och prisutveckling av tidningsdistribution5. Undersökningen genomfördes på 
samma sätt och kom fram till samma resultat, att distributionen inte går att 
kostnadseffektivisera i takt med upplageminskningen.  

I betänkandet Översyn av det statliga stödet till dagspressen gjorde Presstödskommittén en 
genomlysning av samdistributionen och distributionsstödets roll.6 Kommittén ägnade ett 
kapitel åt frågan om samdistribution mellan tidningar och post och gjorde bedömningen att 
försök bör genomföras i utvalda landsbygdsområden. Med utgångspunkt i försöket och med 
sikte på en permanent och långsiktig samdistribution av tidningar och post föreslogs att den 
svenska postlagstiftningen och kravet på en 85-procentig övernattsbefordran skulle ses över i 
förhållande till EU:s postdirektiv. Kommittén ansåg att det förelåg goda möjligheter att 
samordna dessa två verksamheter, och att de formella förutsättningarna fanns. En 
samordning skulle dessutom leda till en högre servicegrad på landsbygden och innebära en 
förbättring för tidningsprenumeranter och postkunder. Kommittén ansåg att en tidig 
morgonleverans av tidningar bör vara styrande för hur samdistributionen av tidningar och 
post bör organiseras. I betänkandet redovisade kommittén utvecklingen för 
distributionsstödet under perioden 2003–2012. Under perioden minskade upplagorna med 
20 procent och statens kostnad för distributionsstöd minskade med 17 procent under 
perioden. Kommittén konstaterade vidare att stödet står för en mycket liten del av 
tidningsföretagens distributionskostnader. På grund av detta och att stödsystemet i princip 
ser likadant ut som när det infördes 1970, trots att medielandskapet numera ser helt 
annorlunda ut, ansåg kommittén att distributionsstödet borde avvecklas och att de medel 
som frigörs i stället bör omfördelas till andra angelägna presspolitiska insatser. Avvecklandet 
föreslogs samordnas tidsmässigt med en permanent lösning för samdistributionen av 
tidningar och post.  

Presstödsnämnden genomförde 2014 en undersökning för att studera förutsättningarna för 
distributionen av dagstidningar och för att identifiera vilka faktorer som påverkar 
distributionen.7 Bland de svarande tidningsföretagen och distributionsaktörerna uppgav 
drygt 80 procent att samdistributionen fungerade bra eller mycket bra. Den faktor de 
svarande upplevde påverka systemet mest negativt var upplageminskningen som bland annat 
uppgavs ge upphov till spänningar i systemet, högre priser och mindre områden där 
samdistribution kan tillämpas. Upplageminskningen uppgavs också bidra till att de dyraste 
exemplaren slutar delas ut, utan att i samma utsträckning ersättas av digitala prenumerationer. 
I rapporten konstaterar myndigheten att distributionsstödet har en sammanhållande effekt 
som skulle gå förlorad om stödet avskaffades. 

I Medieutredningens slutbetänkande från 2016 föreslogs inga större förändringar av 
distributionsstödet, däremot förslogs kretsen för stödmottagare vidgas även till tidningar 
utan abonnerad upplaga.8 Utredningen konstaterade också att en höjning av öresbeloppen 
inte var aktuellt. Regeringen valde, i propositionen Journalistik i hela landet, att inte gå på 

utredningens förslag och genomförde inga förändringar avseende potentiella stödmottagare. 
Däremot höjdes öresbeloppen med 50 procent.9  

 
5 Presstödsnämnden (2012). 
6 SOU 2013:66. 
7 Presstödsnämnden (2014). 
8 SOU 2016:80. 
9 Prop. (2017/18:154). 
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3. Medieutvecklingen och kostnaden 
för distributionsstödet 

Det svenska medielandskapet är i en stark förändringsfas och har så varit under en längre tid. 
Förklaringen till den strukturomvandling som sker är dels digitaliseringen, dels 
globaliseringen. I takt med utbredningen av det globala internet och bredbandsutbyggnaden 
via fiber och mobilnät har skiljelinjerna mellan olika medier suddats ut och de olika 
medieslagen, dagspress, tv och radio, konkurrerar allt mer med varandra och med 
internetbaserade medier. Globala aktörer, som ofta är teknikbolag som till exempel Facebook 
och Google, har på kort tid etablerat sig på den svenska mediemarknaden och tagit en 
betydande andel av både mediekonsumenternas tid och annonsköparnas budget. 

De senaste årens goda konjunktur har haft en positiv inverkan på reklammarknadens 
utveckling och under 2018 omsatte den svenska reklammarknaden mer än någonsin. 
Däremot har det skett en kraftig omfördelning av annonspengar från traditionella medier till 
reklam i digitala kanaler. Under 2017 svarade den digitala reklamen för första gången för mer 
än hälften av de samlade reklaminvesteringarna i Sverige. Av reklaminvesteringarna i digitala 
medier svarade Google och Facebook för uppskattningsvis två tredjedelar av 
reklamförsäljningen10.  

Dagspressmarknaden är det enskilda medieslag som har drabbats hårdast av 
strukturförändringarna på mediemarknaden. Den viktigaste förklaringen till de sjunkande 
intäkterna i den svenska tidningsbranschen är en fallande annonsförsäljning. Tillväxten i 
digital annonsering kan inte kompensera för intäktstappet i papperstidningen.11 Det betyder 
att de digitala läsarintäkterna får en allt större betydelse för tidningarnas ekonomi men det 
har varit svårt att hitta rätt affärsmodell. När dagspressen började etablera sig på nätet var 
innehållet gratis, under 2013 började olika betalmodeller, betalväggar och abonnemang 
införas på bred front.12 Stockholmsbaserade Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är de 
tidningar som har lyckats utveckla den digitala prenumerationsaffären mest framgångsrikt. 
De lokala tidningshusen har inte lyckats lika väl med den digitala omställningen.13  

De tryckta upplagorna var allra högst 1989. Då uppgick den tryckta upplagan till ca 5 
miljoner, 2012 var den ca 3,5 miljoner. Sedan 2010 har flera stora tidningar valt att inte längre 
ingå i den officiella upplagestatistiken vilket gör det svårt att följa utvecklingen över tid. 14 
Statistiken från Kantar Media Audit vid Kantar Sifo (tidigare TS Mediefakta AB) visar att 
nedgången i tidningsförsäljningen har tilltagit under det senaste decenniet. Det gäller framför 
allt i gruppen unga vuxna. Mellan 2008 och 2018 sjönk andelen bland landets 25- till 44-
åringar som bor i ett hushåll med en dagstidningsprenumeration från 56 till 30 procent.15 

 
10 Jonas Ohlsson, Myndigheten för press, radio och tv (2018). 
11 Jonas Ohlsson, Myndigheten för press, radio och tv (2018). 
12 Malin Ekman (2013-04-17). 
13 Jonas Ohlsson, Myndigheten för press, radio och tv (2019). 
14 Lennart Weibull och Ingela Wadbring (2014). 
15 Jonas Ohlsson, Myndigheten för press, radio och tv (2019). 
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Både storstads- och landsortspress har tappat i upplaga över tid. Det beror dels på en 
minskad efterfrågan, dels på en medveten strategi från tidningsbolagen. Storstadspressen har 
höjt prenumerationspriset för prenumeranter i landsorten och landsortstidningarna har 
minskat sina utgivningsområden, båda åtgärderna har lett till minskade upplagor. 16 Numera 
ingår de digitala utgåvorna i statistiken från Kantar Media Audit. Sammantaget fortsätter de 
tryckta upplagorna att sjunka men det är fortfarande papperstidningen som är stommen i 
affärsmodellen.   

Även branschen för tidningsdistribution påverkas av att allt färre hushåll prenumererar på en 
dagstidning. När upplagorna för de tryckta tidningarna sjunker ökar den relativa kostnaden 
för att distribuera tidningen till hushållen.   

Myndigheten publicerar årligen rapporten Medieekonomi som är en genomgång av svenska 
medieföretags ekonomi. Rapporten bygger vidare på en 43 år lång tidsserie över situationen 
inom dagspressens ekonomi. 

Av den senaste rapporten framgår bland annat följande om distributionsföretagens 
ekonomiska läge. 

Verksamhetsåret 2018 präglades också av arbetet med att möta utvecklingen med 
fallande volymer. Kostnadsbesparande åtgärder i form av exempelvis 
distriktsomläggningar och mer slimmade utdelningsorganisationer kombinerades 
med satsningar inom nya verksamhetsområden. Till dessa hör t.ex. post- och 
paketdistribution och leverans av e-handelspaket och gratistidningar. Det gångna 
året innehöll också en del förändringar på strukturnivån. Inom Tidningsbärarna 
fattades inför 2018 ett ägarbeslut om att bolaget skulle upphöra per 1 januari 2018. 
Två av ägarna, Gota Media och HD/Sydsvenskan, har i stället valt att starta egna 
distributionsbolag (i form av Point Logistik respektive Nim Distribution) medan 
den tredje ägaren, Skånska Dagbladet, har slutit ett samverkansavtal med 
Tidningstjänst. 2018 blev också det första hela verksamhetsåret för NTM:s och 
Upsala Nya Tidnings gemensamma distributionsbolag: Svensk Hemleverans. I 
underlaget för den ekonomiska sammanställningen ingår sammanlagt nio företag. 
Åtta av dessa ägs helt eller delvis av svenska tidningsföretag. Undantaget är 
Tidningstjänst, som ägs av Postnord. De samlade intäkterna för de nio företagen 
uppgick under 2018 till 3 881 mkr. Det är en överskattning av 
tidningsdistributionens faktiska omsättning, eftersom flera av bolagen också 
bedriver andra typer av distributionsverksamhet. Distributionsföretagen särredovisar 
i allmänhet inte intäkterna från dagstidningsdistributionen, varför det utifrån 
företagens bokslut inte går att göra en exakt bedömning av branschens samlade 
försäljningsvolym. 

Av de nio företagen i gruppen presterade fem ett positivt rörelseresultat. Det var lika 
många som ett år tidigare. Sämst gick det för VTD, som fick vidkännas en förlust på 
78,0 mkr, motsvarande 13,6 procent av omsättningen. För det bästa resultatet 
svarade Gota Medias Point Logistik. Rörelseresultat för det nystartade bolaget 
slutade på 45,2 mkr, vilket innebär en bruttomarginal på 10,3 procent. Det samlade 
rörelseresultatet för bolagen i gruppen uppgick under 2018 till 47,5 mkr och 

 
16 Lennart Weibull och Ingela Wadbring (2014). 
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bruttomarginalen på 1,2 procent. Lönsamheten bland distributionsföretagen var 
därmed något bättre än den för tidningsföretagen17. 

3.1 Kostnaden för distributionsstödet 2012–2019 
Eftersom det statliga distributionsstödet styrs av tidningarnas upplagor följer kostnaden för 
stödet samma utveckling som tidningsmarknaden. Distributionsstödet har minskat med 7–9 
procent årligen under åren 2012–2018, men ökade med 39 procent under 2019 till följd av att 
ersättningsnivåerna i stödet höjdes med 50 procent. Under 2019 uppgick distributionsstödet 
till 54 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 8 procent av anslaget för press- och mediestöd.  

 

  

Figur 1. Kostnad för distributionsstöd (miljoner kronor) 
 

Av tabell 1 framgår hur många tidningar som årligen har mottagit distributionsstöd, hur stora 
upplagor som samdistributionen omfattat och hur mycket stöd som har betalats ut under 
perioden 2012–2019. 

Upplagorna i samdistributionen faller med ca. 9 procent årligen sedan 2012 och har gått ned 
totalt 54 procent under hela perioden. 

 

 
17 Jonas Ohlsson, Myndigheten för press, radio och tv (2019). 
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År Antal tidningar Antal  
(miljoner exemplar) 

Kostnad 
(miljoner kronor) 

2012 135 725 73,8 
2013 133 674 57,5 
2014 137 624 53,5 
2015 137 572 49,7 
2016 133 529 47,1 
2017 134 477 42,8 
2018 129 430 38,9 
2019 123 388 54 

 
Tabell 1. Distributionsstöd: antal tidningar, utdelade exemplar och kostnad 

Den totala kostnaden för distributionsstöd sjönk årligen med ca 7–9 procent i under 2012–
2018, men den negativa utvecklingen bröts under 2019 till följd av de högre 
ersättningsnivåerna. Utan höjningen hade den negativa utvecklingen fortsatt för 2019 och 
blivit 35 miljoner kronor. Med höjningen är stödet i nivå med storleken på stödet 2014. 

Systemets konstruktion innebär att distributionsstödet kommer att fortsätta att minska i takt 
med att upplagorna faller. Om trenden med fallande upplagor fortsätter med 10 procent 
årligen som tidigare kommer fördelningen av distributionsstöd fortsätta att minska med 9 
procent årligen.  
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4. Nordisk jämförelse 

De nordiska tidningsmarknaderna präglas av många likheter, som upplageutvecklingen och 
de särskilda geografiska förutsättningar som finns i Norge, Sverige och Finland vad gäller 
framförallt långa avstånd och stora områden som är glest befolkade. Tidningsdistributionen 
har dock organiserats på olika sätt i de olika länderna, med olika grad av statligt stöd.  

4.1 Norge 
Tidningsdistributionen i Norge är samordnad genom ett distributionsbolag som ägs 
gemensamt av de tre stora tidningskoncernerna Amedia, Schibsted och Polaris. I det 
gemensamma bolaget ingår 28 distributionsföretag som tillsammans täcker 85 procent av 
hushållen i landet. Övriga 15 procent av hushållen, som i första hand finns i glesbygd, får 
tidningen via postgången. Varje tidning träffar egna avtal om distribution med 
distributionsbolaget. Samarbetet kring distribution uppkom ur ett behov av att samordna 
branschen inför en satsning på paketdistribution. Schibsted, som är en av huvudägarna, 
beskriver tidningsdistributionen som en effektiv, daglig utbärningsmodell av hög kvalitet 
med goda förutsättningar att utöka verksamheten mot paketmarknaden. Genom införandet 
av gemensamma tekniska system och ett gemensamt säljbolag har distributionsbolaget ökat 
sina intäkter från andra affärer från 0 till 15 procent sedan 2014. 

Statligt distributionsstöd utgår endast till tidningar i Finnmark på grund av de geografiska 
och befolkningsmässiga förutsättningarna för tidningsdistribution i området. I övrigt finns 
inget generellt distributionsstöd. Statligt stöd har i stället satts in i de områden där 
distributionen påverkas av postpolitiken, det vill säga i de 15 procent av hushållen där det 
gemensamma bolaget inte erbjuder utbärning. När postutdelning på lördagar upphörde 
upphandlade staten utdelningen för att tidningsdistribution på lördagar skulle kunna 
fortsätta. Tidningarna betalar genomsnittskostnaden för utdelning och det statliga stödet 
täcker resterande kostnader. Stödet uppgår till ungefär 83 miljoner norska kronor per år. En 
liknande upphandling görs nu inför införandet av varannandagsutdelning den 1 juli 2020. 
Detta nya stöd beräknas kosta ungefär 250 miljoner norska kronor per år i tre år. Under 
treårsperioden kommer tidningarna att driva på utvecklingen mot digitala prenumerationer 
hos de prenumeranter som omfattas. Stödet är en del av både regionalpolitik och 
mediepolitik och ses som en del av den demokratiska infrastrukturen. 

4.2 Danmark 
I Danmark finns det fyra distributionsbolag som verkar på olika marknader runt om i landet. 
Dessa fyra bolag ägs av olika tidningsföretag och har ett samarbete som innebär att de agerar 
som en aktör gentemot andra distributionsaktörer i konkurrensen om marknadsandelar. De 
samarbetar även på ett tekniskt och administrativt plan.  

I landsbygdsområden har tidningsdistributionen på vissa håll skötts av lokala ungdomar men 
håller successivt på att övergå till att den morgontidiga distributionen.  
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Den totala tidningsupplagan minskar med ca 7 procent årligen men priserna för 
tidningsdistributionen har varit mer eller mindre på samma nivå sedan år 2000. Detta beror 
dels på de senaste fem årens satsningar på e-handel, brev och tidskrifter men även på 
kravlättnader i samhällsservicen som införts under åren mellan 2007–2011. En sådan insats 
som inneburit kostnadsbesparingar för distributörer är brevboxar i flerfamiljshus. Den 
största utmaningen för tidningsdistributionen är de komplexa processer som samutdelning 
av brev, paket, tidningar och andra tjänster innebär för företagen. 

Det finns inget distributionsstöd i Danmark. Detta togs bort 2014 i samband med att de nya 
mediestöden infördes. 

4.3 Finland 
Av de prenumererade dagstidningarna i Finland delas 80 procent ut med morgontidig 
distribution och resterande 20 procent, i första hand utanför städerna, med vanlig postgång. 
Av den upplaga som delas ut med morgontidig distribution står posten för ungefär 60 
procent och tidningsföretagens distributionsbolag för ungefär 40 procent. Något generellt 
statligt distributionsstöd har inte funnits sedan 1990-talet, däremot finns ett mindre stöd, 
ungefär 5 miljoner kronor, för tidningar på minoritetsspråk. Branschen har i första hand 
efterfrågat stöd i form av sänkt moms eller att staten går in och upphandlar dyra områden på 
liknande sätt som i Norge. Även frågan om samdistribution av post och tidningar har 
diskuterats, däremot har distributionsbolagen inte gått in på paketmarknaden i någon större 
utsträckning. 
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5. Distributionsmarknaden och 
förutsättningar för tidnings-
distribution 

Inledningsvis ges en överblick av distributionsmarknaden (5.1), förutsättningarna för de 
aktörer som verkar på marknaden (5.2) samt andra affärer som distributionsbolagen har tagit 
in för att kompensera för sjunkande upplagor (5.3). Efter det följer en redogörelse för 
dagstidningsföretagens syn på distributionen (5.4) och samdistributionen (5.5) följt av en 
redovisning av andra tidningars förutsättningar för distribution (5.6). 

Kapitlet bygger i huvudsak på de enkätsvar som tidningsföretagen och distributörerna har 
lämnat samt möten och samtal med branschaktörer.  

5.1 Aktörer på distributionsmarknaden 
Det finns en mängd olika distributionsföretag som verkar inom olika geografiska områden 
och med olika inriktning på sin affärsverksamhet. Olika distributörer har olika 
sammansättning av vad de distribuerar – brev, paket, morgontidningar, gratistidningar, 
tidskrifter, reklam m.m. Nedan presenteras de distributörer som distribuerar tidningar.  

5.1.1 Samdistributionens aktörer 
För att kunna få distributionsstöd ska tidningarna delas ut med morgontidningarnas 
samdistribution. Vid samdistribution distribuerar endast en aktör tidningar i ett område, och 
delar då ut samtliga tidningar som är anslutna till samdistributionen. Vilken distributör som 
delar i tidningarna i ett visst område beslutas av den största tidningen på orten. 

I dagsläget finns det nio aktiva aktörer inom samdistributionen (huvudsakliga 
verksamhetsområden anges inom parentes): Tidningstjänst (södra och mellersta Norrland 
och Jönköping), Västsvensk Tidningsdistribution (västkusten), Pressens Morgontjänst 
(Stockholmsområdet), Prolog (Mälardalen), Nim Distribution (Skåne), Point Logistik 
(Blekinge, östra Småland), Svensk Hemleverans (Uppsala, Norrköping och Gotland), NWT 
Distribution (Värmland) och Norrbottens Media Distribution (Norrbotten). Med undantag 
för Tidningstjänst, som ägs av Postnord, ägs samtliga distributionsföretag av tidningsföretag. 
Den största aktören mätt i antal utdelade exemplar är Tidningstjänst, följt av Point Logistik. 
Minst är Norrbottens Media Distribution.  

5.1.2 Distributörer av posttidningar och gratistidningar 
Vissa tidningar delas ut med postdistributionen, så kallade posttidningar. Detta gäller ofta 
veckotidningar och tidskrifter, men även i områden där samdistributionen blivit för dyr. Om 
den morgontidiga distributionen av dagstidningar i framtiden blir än dyrare kan det innebära 
att fler dagstidningar kommer att distribueras på detta sätt. 
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Den största postdistributören i Sverige är statligt ägda Postnord. Som främsta distributör av 
brev och paket har Postnord en logistik som täcker hela landet, som även dotterbolaget 
Tidningstjänst använder sig av. Tidningstjänst delar ut morgontidningar och verkar i 
samdistributionen, och delar även ut posttidningarna åt Postnord. Näst störst, med  
19 procent av brevutdelningen under 2018, är Citymail.18  

Liksom tidningarnas upplagor faller så minskar även brevvolymen kraftigt. Samtidigt ökar 
mängden paket som distribueras, mot bakgrund av den ökande e-handeln. Hela 
distributionsbranschen befinner sig därför i en omställningsprocess med volymnedgångar 
och försämrad lönsamhet.  

Svensk Direktreklam är den största aktören vad gäller utdelning av gratistidningar, följt av 
Postnord. Dessa två aktörer står tillsammans för cirka 85 procent av utdelningen av 
gratistidningar. Övrig distribution utförs av vissa av samdistributionens aktörer eller av 
gratistidningens egen distributör. Svensk Direktreklam äger DirektPress, som i dagsläget ger 
ut 39 lokala gratistidningar. 

5.2 Fallande upplagor försämrar förutsättningarna för 
tidningsdistribution 
Förutsättningarna för att dela ut tidningar försämras i takt med att tidningarnas upplagor 
faller. Fasta kostnader för distributionen måste delas på allt mindre volymer, vilket gör att 
priset per utdelat exemplar stiger. I myndighetens enkätundersökning beskriver distributörer 
att de största utmaningarna med tidningsdistributionen är just de fallande upplagorna, 
digitaliseringen som driver utvecklingen och kostnadsutvecklingen som blir konsekvensen. 
En distributör uppger att om utdelningen i ett område minskar med  
10 exemplar så motsvarar tiden som sparas in en minskning av endast 3 exemplar.  

Att upprätthålla utdelningen på landsbygden när upplagorna faller, där avstånden är stora 
och distributionen därför redan från början är mer kostsam, beskriver distributörerna som en 
särskilt stor utmaning. 

Eftersom upplagorna fortsatt sjunker varje år behöver distributörerna konstant effektivisera 
verksamheten för att undvika allt för höga prishöjningar. Samtidigt är möjligheterna att 
effektivisera verksamheten begränsad. En distributör uppger att så mycket som 80 procent 
av kostnaderna för distributionen består av kostnaderna för förflyttningen, och det är endast 
övriga 20 procent som är föremål för effektivisering. Tabell 2 visar upplageutvecklingen i 
samdistributionen mellan 2017–2019. 

 

 

 

 

 
18 Post- och telestyrelsen (PTS-ER-2019:7). Sedan 2018 har Citymail dock lämnat vissa områden på 
grund av lönsamhetsproblem vilket inneburit att Postnord återtagit marknadsandelar.  
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 Distributionsbolag 2019 2018 2017 

Pressens Morgontjänst KB 53 59  67 

Point Logistik Distribution AB 56 61 0 

Prolog 37 42 46 

Nim Distribution AB 33 36 0 

Norrbottens Media Distribution AB 11 0 0 

NWT Distribution AB 22 0 0 

Svensk hemleverans 47 17 0 

Tidningsbärarna KB 0 0  112 

Tidningstjänst AB 80 155  184 

Västsvensk Tidningsdistribution KB 51 61  68 

Summa 388 430 477 
 
Tabell 2. Distribuerade exemplar i samdistributionen 2017–2019 (antal miljoner exemplar)  
Källa: Myndighetens databas 

5.3 Andra produkter i distributionen ett sätt att hantera 
fallande upplagor 
För att möta de minskande volymerna i tidningsdistributionen försöker distributörerna att 
kompensera detta genom att ta in nya produkter i sin distribution. Samtliga åtta som svarat 
på myndighetens enkät har uppgett att de tar med andra produkter än dagstidningar i sina 
turer. De produkter som avses är 

• Paket 
• Tidskrifter och magasin 
• Gratistidningar 
• Brev 
• Spelprodukter till spelombud 
• Tidningar till återförsäljare 
• Leveranser till bilverkstäder och dylikt 

 
De svarande ser utdelning av andra produkter än dagstidningar som en nödvändighet för att 
kunna fortsätta verksamheten. Genom att ta in andra produkter kan de fasta kostnaderna 
delas på fler aktörer och exemplarpriserna hållas nere. Det ger synergier för både gamla och 
nya affärsgrenar när flera flöden samordnas och gynnar därmed alla ingående parter. 
Distributörernas budbilar passerar dagligen flertalet hushåll i framförallt städerna och det 
finns en ledig kapacitet som kan användas till nya verksamheter. Det framhålls också att det 
finns miljövinster kopplade till att nyttja den lediga kapacitet som finns i befintliga 
budrundor. 

De svårigheter med att distribuera andra produkter än dagstidningar som framkommer är att 
det inte finns samma förutsägbarhet i antalet uppdrag när det gäller exempelvis paket från e-
handeln. Det gör det svårare att planera verksamheten och därmed att beräkna priser. Det 
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finns även svårigheter kopplade till skrymmande gods och en risk för längre utdelningstider. 
Detta kan i förlängningen innebära kvalitetsproblem i utdelningen av dagstidningar. 
Distributionen blir dessutom mer komplex och kräver mer kunskap och utbildning. Överlag 
kräver distribution av fler produkter mer av organisationen, för att säkerställa att de andra 
affärerna inte påverkar sluttider eller kvalitén på distributionen av dagstidningar. 

Tre företag uppger att mellan 5–10 procent av verksamheten idag utgörs av annat än 
dagstidningar. Hälften av de svarande uppger att mellan 10–20 procent utgörs av annan 
distribution än dagstidningar idag och en svarande uppger att mer än 20 procent består av 
annat än dagstidningar (tabell 3). 

Andel i procent Antal svar 
5–10 3 

10–20 4 
>20 % 1 

 
Tabell 3. Andel av verksamheten som utgörs av annat än dagstidningar 

Det är tydligt att distributörerna ser andra produkter i distributionen som en viktig fråga för 
att möta de fallande upplagorna. Samtidigt har vissa distributörer i möten med myndigheten 
framhållit att vinstmarginalerna på både paket och brev är så pass låga att möjligheterna att 
kompensera intäktsbortfallet är begränsat.   

5.3.1 Tidigare försök med samdistribution av tidningar och brev visar 
på både problem och möjligheter 

Det har under en längre tid pågått diskussioner om samdistribution av tidningar och brev 
och några försök har även genomförts. Från tidningarnas perspektiv har det varit viktigt att 
det är tidpunkten för utdelning av morgontidningar som styr, snarare än att tidningarna 
skulle gå med den vanliga postgången. Under 2018 delade morgontidningsdistributörerna ut 
3,3 procent av antalet utdelade brev i Sverige.19 

Postnord genomförde i samarbete med dotterbolaget Tidningstjänst ett försök med 
samdistribution under maj 2016. Av försöket drog Postnord en rad slutsatser, bland annat att 
samdistribution innebär mer obekväm arbetstid och försämrade möjligheter att erbjuda 
heltidstjänster, ett mer ojämnt utnyttjande av fordon, försämrade arbetsmiljöaspekter 
(gällande bland annat belysning, tyngre arbetsbörda, längre och förändrade turer), negativ 
miljöpåverkan och ökad distributionstid, bland annat till följd av att befintliga synergier går 
om intet.20  

Sedan försöket genomfördes 2016 har kravet om övernattbefordran ändrats, det vill säga att 
brev som skickas innan en given tidpunkt på dagen ska vara framme hos mottagaren nästa 
vardag i minst 85 procent av fallen. Ändringen innebar att den samhällsomfattande 
posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto ändras från övernattbefordran till 
tvådagarsbefordran. Denna ändring har setts som en förutsättning för fungerande 
samdistribution av post och tidningar. 

 
19 Post- och telestyrelsen (PTS-ER-2019:7).  
20 Postnord (2016). 
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Post- och telestyrelsen konstaterade i en rapport 2016 att det aktuella läget när det gäller 
samdistribution av tidningar och post är så pass gynnsamt att det då inte förelåg något behov 
av att initiera andra försök med sådan samdistribution än de som frivilligt kommer till stånd 
på affärsmässiga grunder.21 Sedan dess har dock Citymail, en av de största aktörerna på 
denna marknad, avslutat sin verksamhet med samdistribution av post och tidningar. 

Trots att samdistribution av tidningar och brev hittills inte har gett de önskade resultaten 
finns det fortfarande en förhoppning hos vissa morgontidningsdistributörer om en sådan 
lösning framöver. I enkätsvaren lyfter vissa distributörer fram en önskan om ökad samverkan 
med Postnord, särskilt på landsbygden.  

5.4 De geografiska förutsättningarna har en avgörande 
roll för distributionen – både i glesbygd och 
storstäder 
Ett återkommande tema i enkätsvaren från tidningarna är utmaningarna med att dela ut 
tidningen även i de mer glest befolkade delarna av utdelningsområdet. När upplagorna 
sjunker behöver kostnaderna för distributionen delas mellan färre exemplar vilket påverkar 
priset för tidningsföretagen och i förlängningen prenumeranterna. De sjunkande upplagorna 
kan bland annat leda till en ökad centralisering av tryckerier vilket i sin tur innebär längre 
transporter. Särskilt svårt är det just där avstånden är långa, vilket framförallt gäller i inlandet 
och landets nordligaste län. Även skärgårdsöar nämns i enkäten som exempel på geografier 
där förutsättningarna för distribution är sämre. Samtidigt är många tidningar måna om att så 
långt som möjligt fortsätta dela ut tidningen även utanför tätorterna av demokratiskäl. En 
tidning beskriver situationen som att mer än hälften av printupplagan distribueras utanför 
huvudorten i regionen. Många av prenumeranterna finns i glesbygd där mobil- och 
bredbandstäckning dessutom kan vara sämre, vilket medför svårigheter att ta del av tidningen 
digitalt.  

För att minska kostnaderna letar distributörer och tidningsföretag efter så kallade dyra 
exemplar. Det finns exempelvis områden där distributörer erbjuder leverans till en 
samlingslåda i stället för till varje hushåll. På andra håll väljer tidningsföretagen att flytta över 
sådana dyra exemplar till postdistribution. Det beskrivs dock som en kortsiktig strategi 
eftersom de fasta kostnaderna för den tur där de dyraste exemplaren ingår behöver slås ut på 
färre exemplar och därmed driver upp exemplarkostnaderna för de kvarvarande exemplaren. 
Vid något tillfälle riskerar en hel tur – eller kanske en hel region att bli så dyr att 
distributionen helt upphör. Flera tidningsföretag lyfter fram vikten av att distributionsstödet 
differentieras för att särskilt kunna stötta distribution i glest befolkade områden där det är 
som dyrast att dela ut tidningen. 

Precis som utanför städerna kan det också i storstäder finnas glesa, och därmed dyrare, turer 
i områden med mycket låg hushållstäckning, Rinkeby i Stockholm nämns som ett exempel. 

 
21 Post- och telestyrelsen (PTS-ER-2016:14). 
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5.4.1 Andra faktorer som påverkar distributionen av 
papperstidningar 

Distributionen av papperstidningar, och de kostnader som är förknippade med den, påverkas 
också av andra faktorer än geografiska avstånd och sjunkande upplagor. Det kan röra sig om 
faktorer som ligger helt utom tidningsföretagens kontroll, som väderförhållande och väglag, 
eller faktorer som beror på utvecklingen på andra samhällsområden, som postmarknaden. 

I de områden där utdelning sker med post och inte med morgontidig distribution kan 
prisförändringar eller ändrad utdelningsfrekvens få konsekvenser för tidningarnas utdelning. 
Ett exempel som flera tidningsföretag nämnt i enkäten är Postnords aviserade övergång till 
utdelning av brev varannan dag i stället för varje dag. 

I distributionskedjan ingår också tryckning av tidningen där kostnaderna är beroende av 
priset på papper. Under kartläggningen har branschföreträdare uttryckt oro för förslag kring 
insamling av returpapper som branschen beräknar kommer att påverka papperspriset och 
ytterligare försämra tidningarnas redan anstränga ekonomiska läge.22 Ytterligare en faktor 
som påverkar distributionen och kostnaderna är tillgången till arbetskraft för 
distributionsbolagen. Tidningsföretag som har utdelning i storstäderna uppger att hög 
personalomsättning är ett problem för kontinuiteten och distributionskvaliteten. Även 
utanför storstäderna kan problem uppstå med personalförsörjning, ett tidningsföretag i norra 
Sverige uppger exempelvis att det kan vara problem att få tag i vikarier. 

5.5 Majoriteten anser att samdistributionen fungerar bra 
Av de tidnings- och distributionsföretag som svarat på enkäten anser en klar majoritet att 
samdistributionen fungerar bra eller mycket bra.23 Ungefär en tredjedel av de svarande 
uppger dock att det finns skillnader i hur samdistributionen fungerar, antingen regionala eller 
andra skillnader. Bland de som uppger att systemet inte fungerar bra uppger de svarande 
bland annat missnöje med kvalitet och pris för utdelningen samt bristande möjlighet att 
påverka kostnaderna för distributionen. Den faktor som framförallt pekas ut som en nyckel 
för att samdistributionen ska fungera bra är dialogen med distributionsföretaget. Även 
möjligheten att rekrytera tidningsbud uppges vara en förutsättning för distribution av hög 
kvalitet. Ytterligare faktorer som underlättar distributionen är att utdelningsområden är 
tydliga och avgränsade samt att så många aktörer som möjligt deltar i samdistributionen för 
att hålla nere kostnaderna. Bland framgångsfaktorerna för samdistributionen som system 
nämns att det finns en gemensam önskan om att systemet ska fungera och att de ökade 
volymerna bidrar till bättre ekonomiska kalkyler. Bland de som förespråkar 
distributionsstödets viktiga roll för distributionen lyfts aspekter som att samdistributionen 
ökar de totala volymerna för distributionsbolagen vilket gör att prisökningarna kan stävjas.  
En tidning i norra Sverige uppger att samdistributionen, och distributionsstödet, är en 
förutsättning för att det ska gå att dela ut tidningen i glest befolkade områden. 

Flera aktörer, framförallt distributörer, anser att distributionsstödet utgör en mycket liten del 
av företagens distributionskostnader och att dess betydelse därför kan ifrågasättas. 
Tidningsföretag upplever bland annat att systemet leder till oförutsägbar prissättning och att 

 
22 Möte med TU den 24 september 2019 och möte med Gratistidningarna den 18 september 2019.  
23 65 procent av tidningsföretagen och 75 procent av distributionsföretagen. 
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det innebär att det är svårt att påverka kostnaderna för distributionen. Några tidningsföretag 
anser att en anledning till detta är bristen på konkurrens vilket bland annat hindrar 
möjligheterna att sluta avtal med andra distributörer. Kritik har också framförts mot att vissa 
distributionsföretag som ägs av tidningsföretag gör vinster genom prissättningen.  

Det är dock fler aktörer som är positiva till stödet och samdistributionen, särskilt om 
stödnivåerna ytterligare kan höjas eller differentieras för att riktas mot områden där det är 
dyrare att dela ut tidningen. Flera tidningsföretag lyfter fram stödets roll i att förlänga 
livslängden för papperstidningen, som fortfarande står för de största annonsintäkterna, och 
kunna fortsätta utdelningen i dyrare områden. Det gäller framförallt om 
varannandagsutdelning blir verklighet och postutdelning inte längre ses som ett alternativ för 
tidningsföretagen.  

5.5.1 Tidningar som lämnar samdistributionen ser minskade 
upplagor och ökade antal vita fläckar i tidningsutdelningen 

Ett tjugotal tidningsföretag uppger att de valt att lämna samdistributionen, företrädelsevis i 
områden utanför kärnområdet eller när det gäller extra dyra exemplar, framförallt i glesbygd. 
I de flesta fall har det lett till minskade eller kraftigt minskade upplagor. Ett tidningsföretag 
uppger att de har lyckats kompensera för upplagetappet med digitala abonnemang. Ett 
tjugotal tidningsföretag uppger att de valt att sluta dela ut en eller flera av sina tidningar i 
något eller några områden under de senaste fem åren. Även här rör det sig i första hand om 
glesbygdsområden, både enstaka hushåll och utdelning vissa veckodagar då distribution inte 
lönar sig. Det finns också områden i landet där samdistribution inte erbjuds, bland svaren 
nämns Skaraborg och vissa skärgårdsöar.  

När samdistribution upphör eller när tidningsföretag lämnar samdistributionen av 
kostnadsskäl går distributionen av morgontidningar i många fall över till postgången. Ett 
trettiotal tidningsföretag uppger att den postdistribuerade upplagan ökat men svaren 
omfattar också tidningar som endast distribuerar via post. Flera tidningsföretag uppger också 
att den postdistribuerade upplagan inte ökat men att det i första hand beror på att upplagan 
som helhet sjunker och att de prenumeranter som får tidningen via postgången i regel säger 
upp sin prenumeration. Enstaka företag uppger att de i första hand erbjuder digitala 
prenumerationer i de områden där morgontidig distribution upphör eller att 
pappersprenumerationer i stort sett ersätts av digitala. Flera tidningsföretag uttrycker en oro 
för framtiden då Postnord aviserat en lägre utdelningsfrekvens med utdelning varannan i 
stället för varje dag. 

5.5.2 Överspridda tidningar deltar i samdistributionen på delvis 
andra villkor 

Ett fåtal större dagstidningar, som Dagens Nyheter, Dagens Industri och Svenska Dagbladet, 
har betydande spridning i hela landet och har därför en stor överspridd upplaga. Dessa 
tidningar deltar i samdistributionen med flera distributionsföretag och uppger att samarbetet 
med distributionsföretagen varierar över landet. Dagens Nyheter och Dagens Industri delas 
ut med morgontidig distribution i hela landet med några undantag, exempelvis där 
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samdistribution inte erbjuds.24 Svenska Dagbladet delas ut med morgontidig distribution upp 
till Hudiksvall i norr, i norra Sverige går tidningen med postgången.  

De överspridda tidningarna går med i samdistributionen på i stort sett samma villkor som de 
lokala tidningarna. Eftersom tidningarna distribueras över hela landet tillkommer dock 
kostnader för regionala transporter från tryckerierna till de olika distributörerna, en kostnad 
tidningsföretagen står för själva. Därtill är ett pristillägg på 10 procent tillåtet enligt 
presstödsförordningen om det är motiverat utifrån exempelvis vikt eller andra faktorer som 
medför extrakostnader förknippade med att dela ut tidningen. Sammantaget gör detta att 
kostnaderna för distributionen är högre för överspridda tidningar. 

De överspridda tidningarna beskriver ett beroende gentemot de regionala 
distributionsbolagen, bland annat när det gäller förändringar i utdelningen. Redan 2014 
beskrevs konsekvenserna för överspridda tidningar när en huvudtidning på en ort inte längre 
kommer ut vissa veckodagar.25 De dagar huvudtidningen inte delas ut, så kallade B-dagar, 
blir distributionen betydligt dyrare för de överspridda tidningar som har utdelning alla dagar 
och det förekommer att distributionsbolagen inte längre erbjuder utdelning de dagarna. 
Enligt företrädare för en av de överspridda tidningarna har antalet B-dagar inte ökat i antal 
de senaste åren, däremot har utdelning på dessa dagar minskat vilket innebär att tidningen 
behöver sörja för egen distribution eller gå över till postutdelning. 

I de fall de riksspridda tidningarna lämnat samdistributionen har kostnaderna för de 
kvarvarande tidningarna blivit högre. Det gäller exempelvis Gotland, där de riksspridda 
tidningarna lämnade samdistributionen på grund av att en förutsättning var att transportera 
tidningarna med flyg. Även om vissa effektiviseringar kunde göras eftersom budbilarna inte 
behövde invänta flygtransporten gick exemplarkostnaderna för kvarvarande tidningar upp. I 
en uppskattning från 2014 bedömdes priset för utdelade tidningar i Norrbotten stiga med 
15–20 procent per utdelat exemplar om ingen av de riksspridda tidningarna skulle delta i 
samdistributionen.26 Även i enkäten som gjorts i samband med denna kartläggning uttrycks 
en oro för samdistributionens framtid om de riksspridda tidningarna lämnar norra Sverige. 

5.5.3 Distributionsstödet har betydelse för att upprätthålla 
distributionen men utgör en allt mindre del av kostnaderna 

Både i enkäten och i möten med branschen framkommer att distributionsstödet ses som en 
demokratifråga. Ett tidningsföretag uppger i enkäten att ”[…] om ökat stöd uteblir kommer 
vi att tappa ännu fler prenumeranter vilket är en fara för det fria ordet över tid. Alla vill inte 
ha digitala alternativ.” Om stödet skulle avskaffas ser flera tidningsföretag en framtid där det 
inte längre skulle gå att dela ut tidningen i vissa områden och en risk för att de vita fläckar 
där det inte längre delas ut en morgontidning ökar.  

Bland de distributörer som svarat framkommer bilden av att distributionsstödet är det 
sammanhängande kittet som möjliggör samdistributionen som den ser ut idag. Att stödet 
sjunkit under många år menar flera svarande har medfört att det har minskat i betydelse och 
att stödet nu är på för låga nivåer. Det finns redan idag områden där det är för 
kostnadskrävande att distribuera och dessa områden riskerar att bli fler. Någon skriver att 

 
24 I kontakten med tidningen har Gotland och Skaraborg nämnts. 
25 Presstödsnämnden (2014). 
26 Presstödsnämnden (2014). 
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distributionsstödet successivt har urholkats och allt mer tappat sin ursprungliga funktion. Ett 
avskaffande skulle dock kunna påskynda nedläggning av samdistributionen och det svåra 
ekonomiska läget som många tidningar har idag innebär en risk för nedläggningar eller färre 
utgivningsdagar, vilket driver upp kostnader för de kvarvarande tidningarna. Ett höjt stöd 
skulle bidra till att behålla en spridning av tidningar i landet, men en svarande menar att ett 
alternativ är att konkurrensutsätta samdistributionen.  

5.6 För tidningar som inte deltar i samdistributionen 
råder andra förutsättningar 

5.6.1 Gratistidningar 
Bland gruppen gratistidningar finns allt från rena annonsblad till tidningar med mer 
journalistiskt innehåll. Knappt 200 gratistidningar är anslutna till Gratistidningarnas 
förening.27 För att ansluta sig krävs i regel att tidningarna har ett redaktionellt innehåll om 
minst 25 procent, varav minst 40 procent ska vara egenproducerat. De flesta 
gratistidningarna totaldistribueras, vilket innebär att de delas ut till samtliga hushåll i ett 
område. I regel delas de ut genom Postnord eller Svensk Direktreklam men det finns också 
gratistidningar som går med i samdistributionsturerna med morgontidningarna.  

För företrädare för gratistidningar som delas ut med Postnord är frågan om porto och 
utdelningsdagar central. En företrädare beskriver ett beroendeförhållande där 
gratistidningarna inte själva kan påverka kostnaderna för distributionen.28 Gratistidningarnas 
förening anser också att ändrad utdelningsfrekvens kan påverka branschen negativt. 
Gratistidningar är i högre utsträckning än prenumererade dagstidningar beroende av 
annonsintäkter vilket gör att ändrade eller indragna utdelningsdagar kan få kommersiella 
konsekvenser. Vissa dagar är mer attraktiva ur ett annonsörsperspektiv och gratistidningarna 
konkurrerar också med Postnords egen reklamverksamhet. 

5.6.2 Tidskrifter 
Sveriges Tidskrifter organiserar 360 titlar, varav en stor del är medlems- och 
organisationstidningar där prenumeration på en tidskrift ingår i en medlemsavgift.29 Sveriges 
Tidskrifter framhåller att organisationspress i vissa fall kan vara den enda tidning en läsare tar 
del av.  Merparten av tidskrifterna distribueras av Postnord eller genom morgontidig 
distribution. Sveriges Tidskrifter upplever likt företrädare för gratistidningarna att det är svårt 
att påverka sina distributionskostnader i kontakten med Postnord och beskriver ett 
beroendeförhållande där besked om portoändringar kan komma sent och i förlängningen 
påverka journalistiken negativt. Även tidskrifterna har svårt att konvertera intäkter i print till 
digitala intäkter vid digitalisering av utgivningen. Att printintäkterna sjunker påverkar 
intäkterna men upplagorna är förhållandevis stabila, bland annat eftersom prenumerationen 
på en tidskrift i många fall är förknippat med ett medlemskap. Tidskrifterna har lika många 
exemplar att distribuera men lägre intäkter för att täcka kostnaderna för distributionen. 
Sammantaget innebär det att branschen har svårt att kompensera för ökade 
distributionskostnader.  

 
27 https://gratistidningarna.se/branschfakta/ (2020-02-05) 
28 Möte med Gratistidningarnas förening den 18 september 2019. 
29 Möte med Sveriges Tidskrifter den 9 december 2019. 

https://gratistidningarna.se/branschfakta/
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5.6.3 Riksspridda tidningar 
Riksspridda dagstidningar som kommer ut med ett färre antal nummer per vecka distribueras 
ofta som posttidningar med Postnord, men vissa deltar också i samdistribution. Ett företag 
uppger att de behövt flytta till ett nordligare tryckeri för en del av upplagan på grund av att 
utdelningen fungerat dåligt i norra Sverige vilket medfört stora merkostnader. Ytterligare ett 
problem uppges vara att det är svårt att få kompensation vid störningar och reklamationer. 
Morgontidig distribution framhålls som mer leveranssäker och med högre servicenivå än 
Postnord men också dyrare än postdistribution. Bland de riksspridda tidningar som deltar i 
samdistributionen märks också samma trend som för överspridda tidningar – att 
huvudtidningens minskade upplaga kan leda till att distributörer inte längre erbjuder 
samdistribution och att tidningsföretaget tvingas gå över till postutdelning. Det är även för 
dessa tidningar svårt att nå ut med distribution i glesbygd, bland annat på grund av priset och 
att kravet på övernattsbefordran tagits bort vilket i enkätsvaren framförallt uppges drabba 
norra Sverige. Postnords planer på varannandagsutdelning lyfts också fram som en 
osäkerhetsfaktor inför framtiden.  
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6. Utvecklingen av kostnaderna för 
tidningsdistribution och 
distributionsstöd 

Det här kapitlet berör prisutvecklingen för distributionen sedan 2012 och vilka faktorer som 
påverkar priserna (6.1). Därefter följer ett avsnitt som beskriver utvecklingen av tidnings-
företagens kostnader för distributionen (6.2) och hur stor andel av distributionskostnaderna 
som stödet täcker (6.3). Följt av ett stycke som handlar om att färre tidningar berörs av 
stödskalan i distributionsstödet (6.4). 

Undersökningen bygger på den metod som Presstödsnämnden använde i undersökningen av 
kostnader och prissättning 2012 vilket möjliggör en jämförelse över perioden.  

6.1 Prissättning inom samdistributionen  
Det finns i huvudsak två prissättningsmodeller inom distributionen. I den ena modellen 
tillämpas ett fast exemplarspris för de ingående titlarna och endast priset för vardagar och 
helg skiljs åt. Det innebär att alla de titlar som delas ut av den aktuella distributören betalar 
samma pris. I den andra modellen, som även är den dominerande på distributionsmarknaden, 
görs en prisskillnad mellan lokal tidning och överspridd tidning när priserna sätts. I likhet 
med den första modellen är priset högre på söndagar. I den modellen förekommer även olika 
exemplarspriser i olika geografiska områden. 

6.1.1 Faktorer som påverkar priset 
Prissättningen påverkas av en rad faktorer där täckningsgraden uppges vara den viktigaste. 
Att en stor andel av hushållen i ett område har en tidning håller nere exemplarspriset i 
distributionen. Förutom täckningsgraden påverkar distributörers löneökningar och kostnader 
relaterade till transporter priset, till exempel bränslepriser. Generellt är också distribution på 
söndagar dyrare än på vardagar. Morgontidig distribution på söndagar erbjuds dock inte i alla 
delar av landet. Det kan exempelvis bero på om huvudtidningen har distribution på söndagar 
eller om prenumeranterna bor i stad eller i glesbygd. 

Under 2019 har en viktig faktor för prisutvecklingen varit upplagetappet under föregående 
år. Den totala kostnaden för distribution består till stor del av fasta kostnader. När upplagan 
sjunker så behöver kostnaden fördelas på färre utdelade exemplar, vilket i sin tur leder till att 
priset per utdelat exemplar ökar. 

6.1.2 Priser 2019 
Fem av de tio distributionsföretag som tillfrågades har lämnat uppgifter om aktuella priser i 
denna undersökning. I enkäten ombads företagen uppge de tre lägsta och tre högsta priserna 
som tillämpas för vardagar respektive söndagar per den 1 november 2019. De ombads även 
lämna uppgifter om hur många olika exemplarpriser som tillämpas i sina respektive områden. 
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Priset för att få en tidning distribuerad på vardagar under 2019 är mellan 3,72–19,12 kronor 
per exemplar. De företag som delar ut tidningar på söndagar betalar mellan 7,19 kronor – 
19,64 kronor per exemplar.  

Eftersom det finns distributionsföretag som inte lämnat svar är det möjligt att även högre 
priser förekommer. Det finns uppgifter från tidningar om att de betalar upp emot 30 kronor 
per exemplar i vissa glest befolkade områden.  

 I tabell 4 redovisas det lägsta och högsta priset per exemplar på vardagar och söndagar 2019. 

 Lägsta Högsta 

Vardagar 3,72 19,12 
Söndagar 7,19 19,64 

 
Tabell 4. Distributionsföretagens priser 2019 (kronor/exemplar) 

6.1.3 Jämförelse av prissättningen mellan 2012–2019 
Den undersökning som Presstödsnämnden genomförde av prissättning och kostnader 2012 
visade att distributionskostnaderna stod för ungefär en femtedel av de totala kostnaderna för 
tidningsutgivningen.  

Det har skett strukturförändringar på distributionsmarknaden sedan undersökningen av 
förhållandena 2012 genomfördes. Sedan dess har antalet distributörer ökat från 4 till 10 och 
det har skett förändringar av utdelningsområden. Dessa strukturförändringar innebär en 
osäkerhetsfaktor som behöver vägas in vid en jämförelse av priserna mellan 2012 och 2019. 

I tabell 5 redovisas de priser som lämnades in i undersökningen från 2012, som avser de 
lägsta och högsta priserna för distributionen per den 1 november 2012. 

 Lägsta Högsta 

Vardagar 1,57 14,81 
Söndagar 2,91 21,85 

 
Tabell 5. Distributionsföretagens priser 2012 (kronor/exemplar) 

Det är stora skillnader mellan de priser som redovisades i undersökningen 2012 och de priser 
som redovisats för 2019. Distributörerna som svarat på frågan 2019 har redovisat priser som 
är mer än dubbelt så höga som de priser som distributörer som svarade år 2012 redovisade. 
Detta ska ses mot bakgrund av att det till viss del är andra aktörer som svarat på enkäten 
2019 och att det pågår ett arbete för att möte utvecklingen med fallande volymer. Även om 
det inte går att göra en direkt jämförelse över tid med hjälp av det underlag som finns 
tillgängligt tyder enkätsvaren på att det blivit dyrare att distribuera tidningar under de senaste 
sju åren. Det bekräftas också av svaren i den enkät som tidningsföretagen svarat på i denna 
kartläggning.  

6.1.4 Om likaprisprincipens tillämpning idag 
Enligt regelverket för distributionsstöd ska prissättningen vara sådan att storleken på den 
enskilda tidningens abonnerade upplaga inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat 
exemplar. Däremot får ett påslag om högst tio procent läggas till om det blir väsentliga 
kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att 
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distributionen av någon av dessa tidningar leder till mer administrativt arbetet än för de 
andra eller att distributionen leder till särskilda transportkostnader.  

På frågan om hur många tidningar som har ett prispåslag om högst tio procent har sex 
distributionsföretag lämnat svar. Fem av dessa uppger att de tillämpar prispåslag på som 
högst tio procent för överspridda tidningar eller för tidningar som har sämre logistiska 
förutsättningar. En har svarat att inga tidningar har något prispåslag.  

Även tidningsföretagen har tillfrågats om vilka kostnader och hur stor andel av de totala 
distributionskostnaderna som ligger utanför likapriset. I gruppen högfrekventa tidningar har 
26 svar kommit in vilket representerar 79 tidningar. De har svarat att de kostnader som 
tillkommer i första hand består av regionala transporter men i vissa fall även kostnader för 
dirigering, sortering och packning. Dessutom tillkommer kostnader för postdistribution i de 
områden där sådana förekommer. 

Fem svarande har uppgett att andelen av de totala distributionskostnaderna som faller 
utanför likaprisprincipen uppgår till mer än 20 procent. För sju av tidningarna är andelen 15–
20 procent men för majoriteten av de svarande är det en mindre del av kostnaderna som 
ligger utanför likapriset.  

I gruppen medelfrekventa tidningar är det elva svarande. I svaren framkommer att hos 
majoriteten (9 stycken) är det mindre än 5 procent av kostnaderna som ligger utanför 
likaprisprincipen.  

I svaren från gruppen lågfrekventa tidningar framkommer att samtliga kostnader för 
utdelningen ryms inom likapriset. De distributionskostnader som uppges tillkomma är 
kopplade till totalutdelning och kostnader för tillkommande bilagor.  

Några tidningsföretag har lämnat kommentarer om hur de upplever likaprisprincipens 
tillämpning idag. Det är framförallt överspridda tidningar som är kritiska till distributörers 
möjligheter att enligt regelverket tillämpa ett högre pris för vissa tidningar. En representant 
för en sådan tidning uppger att det inte är rimligt att distributionsbolagen fortfarande får ta 
upp till 10 procent extra av de riksspridda tidningarna. Historiskt har distributionsföretagen 
hänvisat till att rikstidningar anlände senare och med tjockare produkter vilket drev 
kostnader lokalt. Den svarande anser att tidningarna inte längre är tjockare och inte heller 
anländer senare på samma sätt som förr. Denna skillnad i pris borde därför tas bort. Ett 
tidningsföretag beskriver en situation där den egna tidningen ökat i upplaga medan andra 
tidningars upplaga minskat, vilket innebär att de får bekosta andras volymnedgång.  

6.2 Tidningar med driftsstöd och 
distributionskostnadens andel av de totala 
kostnaderna för tidningsutgivningen 
De tidningar som får driftsstöd enligt presstödsförordningen redovisar årligen sina kostnader 
för tidningsutgivningen till myndigheten. Av redovisningarna framgår vilka godkända 
kostnader för utgivning som respektive tidning med stöd har. I redovisningen särredovisas 
redaktionella kostnader, kostnader för tryck, kostnader för distribution och andra kostnader 
förknippade med utgivningen av tidningen. De andra kostnader som redovisas är kostnader 
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för försäljning och marknadsföring, teknisk utrustning, administration, lokaler och övriga 
kostnader.  

I det här avsnittet redovisas på en aggregerad nivå distributionskostnadernas andel av de 
godkända kostnaderna för utgivningen som tidningar med driftsstöd haft under 2012 och 
2018 samt vilken förändring som skett mellan dessa två år. Uppgifter för 2019 finns inte 
tillgängliga vid tidpunkten för den här rapportens tillkomst.  

För gruppen högfrekventa tidningar (HF) står distributionskostnaden under 2018 för ca 30 
procent av de totala kostnaderna för utgivningen, vilket är en ökning med 9 procentenheter 
sedan 2012. För gruppen medelfrekventa tidningar (MF) har kostnaderna ökat med 4 
procentenheter och för lågfrekventa tidningar (LF) ligger kostnaderna relativt konstant med 
en mindre ökning på 2 procentenheter under perioden. Storstadstidningarna (SS) med 
utgivning i Stockholm, Göteborg och Malmö är den kategori för vilken distributionen står 
för störst andel av kostnaderna, 34 procent, vilket är en ökning med 7 procentenheter sedan 
2012. 

  2018   2012     

Fr Antal Medel % Antal Medel % Förändring 
(procentenheter) 

LF 47 17 67 15 +2 
MF 5 25 5 21 +4 
HF 17 28 16 19 +9 
SS 3 34 2 27 +7 
Samtliga 72 26 90 21 + 6  

 
Tabell 6. Medelvärde för distributionskostnadernas andel av de godkända kostnaderna för 
tidningsutgivning 

Distributionskostnadernas andel av de totala kostnaderna för de tidningar som har driftsstöd 
har gått upp med 6 procentenheter under perioden 2012 - 2018. 

6.3 Distributionsstödet täcker en allt mindre del av 
kostnaderna för distributionen 
När Presstödsnämnden undersökte kostnaderna för tidningsdistribution under 2012 
framkom det att distributionsstödet stod för cirka två procent av distributionskostnaderna. I 
den nu aktuella undersökningen har samma material samlats in och samma jämförelse gjorts 
för de tidningar som har lämnat in uppgifter om sina distributionskostnader under 2018. 
Resultatet visar att distributionsstödet stod för 1,1 procent av de kostnader som tidningarna 
har för distributionen under 2018 (tabell 7).  
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Kategori Kostnad 2018 Stödbelopp 
2018 

Andel 
(procent) 

HF 1 954 22,3 1,1  

MF 110,5 1,5 1,3  

LF 36,7 0,4 1,3  

Alla 2 102 24,3 1,1  
 
Tabell 7. Distributionskostnader, stödbelopp och den andel som distributionsstödet täcker för hög-, 
medel- och lågfrekventa tidningar 2018. 

Den här undersökningen tar inte hänsyn till att stödnivåerna har höjts med 50 procent. 
Höjningen kommer sannolikt att påverka hur stor andel av kostnaderna som stödet täcker 
under 2019. Vid en jämförelse av det utdelade distributionsstödet under 2019 med 
kostnaderna för distributionen 2018 framkommer att stödet under de förutsättningarna 
uppgår till 1,6 procent (tabell 8).  

Kategori Kostnad 
2018 

Stödbelopp 
2019 

Andel 
(procent) 

HF 1 954 30,9 1,5 

MF 110,5 2 1,8 

LF 36,7 0,6 1,6 

Alla 2 102 33,6 1,6 
 
Tabell 8. Distributionskostnader, stödbelopp och den andel som distributionsstödet täcker för hög-, 
medel- och lågfrekventa tidningar 2019. 

6.4 Färre tidningar berörs av stödskalan inom 
distributionsstödet  
I början på 1980-talet infördes den tregradiga regressiva skala som fortsatt gäller för 
distributionsstödet. Enligt skalan fördelas distributionsstödet med minskande ersättning för 
de tidningar som går över 7, 14 och 21 miljoner exemplar.  

Att införa den regressiva skalan låg i linje med distributionsstödets ursprungliga syfte, att 
gynna de ekonomiskt mindre konkurrenskraftiga tidningarna. Genom utformningen säkrades 
att tidningar med lägre upplagevolymer kunde tillgodoräkna sig en högre stödnivå per 
exemplar jämfört med tidningar med större upplagor. Att inkludera även de starkare 
tidningarna genom lägre stöd var avsiktligt för att motivera tidningar att delta i samdistribu-
tionen och därigenom att vara bärkraften30. 

Antalet tidningar som berörs av stödskalan sjunker i takt med fallande upplagor. Under 2019 
var det 15 tidningar som på något sätt berördes av skalan, att jämföra med 2012 då 31 
tidningar som kom över 7 miljoner exemplar. För 2019 var det 4 tidningar som hade en 
upplaga som översteg 14 miljoner exemplar och 3 tidningar vars upplaga översteg 21 
miljoner exemplar.  

 
30 SOU (1988:48). 
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7. Slutsatser 

Nedan följer en sammanställning av de centrala hinder och utmaningar för tidnings-
distributionen som myndigheten genom kartläggningen identifierat och den roll 
distributionsstödet har idag. Slutligen presenteras myndighetens slutsatser och bedömningar.  

7.1 Utmaningar för tidningsdistributionen 
Kartläggningen visar att den största utmaningen för tidningsdistributionen är sjunkande 
upplagor vilket medför att kostnaderna för distribution per tidning ökar. Distributionsstödets 
konstruktion innebär samtidigt att stödet till tidningsföretagen kommer att fortsätta att 
minska i takt med att upplagorna faller. 

Konsekvenserna av de minskade upplagorna märks tydligast i glesbygd där stora avstånd och 
låg täckningsgrad medför särskilda utmaningar för distributionen. Om en huvudtidning på en 
sådan ort upphör med distribution vissa veckodagar, eller helt och hållet, kan det få stora 
konsekvenser även för övriga tidningar som deltar i samdistributionen. Kostnaderna för 
kvarvarande tidningar blir med all sannolikhet högre, och i värsta fall kan distributören inte 
längre erbjuda utdelning inom samdistributionen alla dagar i veckan. Detsamma gäller för de 
områden där överspridda tidningar väljer att lämna samdistributionen. Även de överspridda 
tidningarna är känsliga för högre distributionskostnader och har kostnader som inte omfattas 
av likapriset. I områden där överspridda tidningar lämnar samdistributionen blir kostnaderna 
för övriga deltagande tidningar högre. En sådan situation riskerar att ytterligare påskynda 
utvecklingen mot högre distributionspriser. De överspridda tidningarna bidrar därför till att 
bibehålla lokala distributionskedjor och utdelning i landet. 

De sjunkande upplagorna driver vidare en utveckling mot centralisering av tryckerier vilket 
medför längre transporter. Centraliseringen kan i sin tur påverka det redaktionella arbetet om 
det medför att tidningen behöver färdigställas tidigare på kvällen.  

Utöver de utmaningar som är förknippade med sjunkande upplagor finns även andra 
faktorer som påverkar förutsättningarna för distributionen av papperstidningar. Bland dessa 
kan nämnas distributionsföretagens tillgång till arbetskraft och högre krav på minskad 
miljöpåverkan som ytterligare kan fördyra distributionen, exempelvis bränslepriser eller 
ändrade regler kring pappersåtervinning. 

För att kunna fortsätta dela ut tidningen där samdistribution inte längre erbjuds återstår i 
vissa fall bara postutdelning som ett alternativ. Utvecklingen mot glesare utdelning och 
långsammare postbefordran innebär därför en stor utmaning för tidningar som delas ut med 
post. Även för de nyhetstidningar som inte ingår i samdistributionen, främst vissa tidskrifter, 
gratistidningar och en del lågfrekventa tidningar som delas ut med post, har kartläggningen 
visat på liknande problem med ökade kostnader och ändrade förutsättningar för 
distributionen. Uppdraget har varit avgränsat till att kartlägga utvecklingen och 
förutsättningar för tidningsdistribution. Myndigheten vill dock framhålla att den här gruppen 
av nyhetstidningar är särskilt utsatta när det genomförs förändringar som påverkar 
möjligheten till utdelning via post.   
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Majoriteten av de företag som myndigheten haft kontakt med beskriver distributions-
kostnaderna som kostnader som i stort sett inte går att påverka. Beroende på hur tidningen 
delas ut är tidningsföretagen antingen beroende av Postnords prissättning av portot eller 
distributionsföretagens förhandling med huvudtidningen på en given ort. Det finns också 
exempel på förändringar som företagen inte rår över, exempelvis att huvudtidningen på en 
ort upphör med utdelningen vissa veckodagar, vilket då påverkar kostnaden för övriga 
tidningar som ingår i samdistributionen. 

Sammanfattningsvis finns en rad utmaningar mot tidningsdistributionen som den ser ut idag. 
Med en liknande kostnadsutveckling som de senaste åren finns en risk för att 
samdistributionen upphör i allt fler delar av landet. 

7.2 Distributionsstödet stödjer möjligheten till fortsatt 
tidningsutdelning 
Distributionsstödet står för en mycket liten del av företagens kostnader för distribution. För 
en genomsnittlig regional tidning rör det sig om ett stöd på runt en miljon kronor årligen, ett 
stöd som minskar med sjunkande upplagor. Med den nuvarande regleringen är det i många 
delar av landet ett tidningsföretag som äger distributionsbolaget som sätter priserna och som 
därmed har möjlighet att påverka kostnaderna för sina konkurrenter. I kartläggningen har det 
både framförts synpunkter från aktörer som i större utsträckning vill vara med och påverka 
villkoren och ha insyn i prissättningen, och från de som anser att stödet borde avskaffas och 
marknaden konkurrensutsättas.  

En majoritet av tidningsföretagen är dock positiva till samdistributionen och 
distributionsstödet. I enkätsvaren är många av tidningsföretagen därför måna om att 
systemet ska finns kvar. Även om distributionsstödet utgör en liten del av kostnaderna för 
distributionen bör företagens svar också ses mot bakgrund av det pressade läge som 
branschen befinner sig i. Ett av tidningsföretagen beskriver det som att allt som förbättrar 
kalkylen, om ens på marginalen, bidrar till fortsatt tidningsdistribution. Utan 
samdistributionen riskerar antalet områden där tidningar inte kan delas ut att öka vilket vore 
olyckligt ur ett demokratiperspektiv.  

Samdistributionen förutsätter också ett samarbete där det är en självklarhet att distribuera 
konkurrerande tidningsföretags tidningar, vilket blir allt viktigare i takt med att upplagorna minskar 
och kostnaderna ökar. Få, om några, tidningsföretag skulle klara av att bära distributionen på egen 
hand. I kontakter med branschen lyfts stödet överlag fram som en möjlighet att förlänga 
livslängden för papperstidningen vilket är viktigt eftersom det fortfarande är från de tryckta 
tidningarna som huvuddelen av intäkterna kommer.  
 
Att tidningar fortsätter att delas ut i alla områden är en förutsättning för distributionens fortlevnad. 
Både lokala och överspridda tidningar har stor betydelse för att dela på distributionskostnader lokalt 
och förlänga den tid som tidningar kan delas ut, särskilt i de områden som har lägre täckningsgrad 
och där enstaka exemplar blir väldigt dyra. Stödet utgör en mycket liten del av kostnaden för 
distributionen men varje sänkning av stöd till branschen riskerar att påskynda dels nedläggning av 
tidningar, dels öka antalet områden där inte några tidningar delas ut med morgontidig distribution. 
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7.3 Slutsatser och bedömningar 
Förutsättningarna på mediemarknaden förändras allt snabbare, de förändrade medievanorna 
medför att tidningsbranschen befinner sig i en omställningsprocess. Medieutvecklingen har 
inneburit sjunkande upplagor för papperstidningarna och allt dyrare distribution, då 
kostnaderna måste bäras av allt färre exemplar. Under den omställningstid som branschen 
befinner sig i behöver tidningsföretagen finnas på flera olika plattformar för att nå sin publik. 
Samtidigt är helt digital utgivning ännu inte bärkraftig och tidningsbranschens affärsmodeller 
vilar fortfarande mycket på den tryckta tidningen.  

Utvecklingen mot lägre upplagor och högre kostnader för distribution utslaget per 
tidningsexemplar har drabbat glest befolkade områden hårdast. Branschen talar om vita 
fläckar på distributionskartan där det inte längre är möjligt att få någon tidning genom 
morgontidig distribution. Även om upplagorna sjunkit över tid finns fortfarande en 
efterfrågan på tryckta tidningar hos läsarna. Det illustreras bland annat av att 
tidningsföretagen ser att prenumeranter i stor utsträckning väljer att helt säga upp sin 
prenumeration när morgontidig distribution inte längre erbjuds. Digitala prenumerationer 
ersätter bara till viss del papperstidningen samtidigt som sådana abonnemang förutsätter en 
fungerande digital infrastruktur. När tidningar går över till att distribueras via post sjunker 
upplagorna ytterligare vilket i sin tur medför lägre intäkter för branschen som fortfarande är 
beroende av intäkter från papperstidningarna. Fortsatt distribution av papperstidningar kan 
mot bakgrund av detta konstateras vara en förutsättning för tillgång till kvalitetsjournalistik i 
hela landet under den omställningsperiod som branschen befinner sig i. 

Myndigheten bedömer mot denna bakgrund att det under ytterligare en tid finns ett behov av 
fortsatt stöd till distribution av papperstidningar. Nedan presenteras ett antal bedömningar 
och förslag för att bättre stötta branschen under denna omställningstid. Ett av förslagen kan 
genomföras inom nuvarande budgetram. Två av förslagen medför en ökad kostnad för 
staten. Slutligen förs ett resonemang om behovet av åtgärder som underlättar övergången till 
digitala affärsmodeller, där myndigheten lämnar ett förslag på ändring i 
mediestödsförordningen (2018:2053). 

7.3.1 Ett distributionsstöd som är bättre anpassat efter rådande 
förutsättningar 
 

Myndighetens bedömning: Det finns ett behov av fortsatt stöd till distributionen av 
papperstidningar under den pågående omställningsperioden. Under den tid då 
tidningsbranschen ställer om till digitala affärsmodeller bedömer myndigheten att det finns 
tre åtgärder som kan bidra till att anpassa det nuvarande distributionsstödet för att stödja 
tidningsföretagen: 
 
Inom nuvarande budgetram:  
1. Slopad stödskala för tidningar med stora upplagor 

Med ett utökat anslag: 
2. Höjning av stödet 
3. Ett extra distributionsstöd till glest befolkade områden 
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7.3.1.1 Slopad stödskala för tidningar med stora upplagor 
De tidningar som har de största upplagorna och den största spridningen i landet berörs av 
den stödtrappa som stödet är konstruerat efter och som ger ett lägre stöd för de exemplar 
som överstiger 7 miljoner exemplar.  

Tidningar med stor andel överspridda exemplar bär en stor del av kostnaderna för 
samdistributionen och lyfts i kartläggningen fram som viktiga för möjligheten att dela ut 
tidningar i de områden där distributionen på grund av geografiska eller befolkningsmässiga 
förhållanden är dyrare. Det skulle i flera områden bli svårt att fortsätta dela ut tidningen med 
morgontidig distribution om riksspridda tidningar valde att inte längre delta i 
samdistributionen. 

De riksspridda tidningarna berörs alla av de lägre ersättningsnivåerna. Det är idag emellertid 
endast 15 tidningar som berörs av de lägre ersättningsnivåerna, en minskning med 50 
procent sedan 2012. Att utvecklingen går i denna riktning aktualiserar frågan om stödskalans 
relevans. Stödskalans ursprungliga syfte, att gynna de ekonomiskt mindre konkurrenskraftiga 
tidningarna, har inte ändrats. Däremot är det en allt mindre del av de samlade exemplaren 
som berörs av de sänkta ersättningsnivåerna. 

De överspridda tidningarna har även kostnader förknippade med distributionen som ligger 
utanför likaprisprincipen, som regionala transporter och andra kostnader. Ett sätt att stötta 
systemet och säkerställa att de överspridda tidningarna vill fortsätta att vara med i 
samdistributionen- i framförallt de områden där distributionen på grund av geografiska eller 
befolkningsmässiga förhållanden är dyrare- är därför att ta bort stödskalan i 
distributionsstödet.  

Att ta bort stödskalan skulle, med 2019 års upplagor, innebära en ökad kostnad för staten 
med ytterligare 5,5 miljoner kronor. Eftersom distributionsstödet varje år sjunker med runt 
10 procent, på grund av mindre upplagor, bedöms denna kostnadsökning rymmas inom 
nuvarande anslag.  

7.3.1.2 Höjning av stödet 
Kartläggningen av förutsättningarna för tidningsdistributionen förstärker bilden av det svåra 
ekonomiska läge som tidningsbranschen befinner sig i. Kostnaderna för distributionen lyfts i 
kartläggningen fram som en allt större del av tidningarnas totala kostnader. Undersökningen 
har visat att priserna för distributionen mer än fördubblats sedan 2012. De ökade 
kostnaderna beror i första hand på sjunkande upplagor.  

Tidningarnas strategi är att under ytterligare en tid behålla pappersutgivningen eftersom det 
fortfarande är därifrån huvuddelen av intäkterna kommer. I områden där papperstidningen 
inte längre kan delas ut på morgonen sjunker antalet abonnenter. Abonnemang på 
papperstidningen som upphör ersätts bara i viss utsträckning av digitala abonnemang. 
Kartläggningen visar att tidningsföretagen kommer att behöva finnas på flera plattformar 
under en tid framöver. Det innebär ökade kostnader men är en förutsättning för företagen 
för att nå sina läsare på olika sätt, oavsett hur de väljer att konsumera nyheter. Varje form av 
stöd till distribution av papperstidningar har därför fortsatt stor betydelse för att tidningarna 
ska hitta, och klara av att ställa om till, nya digitala affärsmodeller.  

Behovet av ett höjt stöd måste också ses i ljuset av andra förändringar som påverkar 
tidningarnas kostnader. Bland dessa kan högre krav på hushållsnära pappersåtervinning 
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nämnas, en förändring som enligt branschen kan komma att innebära betydande 
kostnadsökningar. Många tidningsföretag har inte de ekonomiska förutsättningarna att 
absorbera sådana kostnadsökningar utan kommer att bli hänvisade till att kompensera genom 
att höja prenumerationspriset. Ett ökat prenumerationspris kommer dock troligen att leda till 
ännu snabbare upplagetapp och därmed ytterligare fördyrade distributionskostnader per 
exemplar.  

Myndigheten konstaterar att ett högre stöd för distributionen skulle bidra till att branschen 
får bättre förutsättningar att fortsätta med distribution av papperstidningar under en 
övergångsperiod till digital utgivning.  

I samband med senaste höjningen av distributionsstödet konstruerades beloppen med många 
decimaler. Flera distributörer har påtalat att de har svårt att hantera dessa belopp i sina 
system. Vid en översyn av stödet bör ersättningsnivåerna avrundas till hela ören.  

7.3.1.3 Ett extra distributionsstöd till glest befolkade områden 
De sjunkande upplagorna står för ett av de största hindren för distribution i hela landet. 
Glest befolkade områden och områden med låg täckningsgrad drabbas särskilt hårt eftersom 
det inte finns förutsättningar att genomföra rationaliseringar i samma takt på grund av de 
geografiska förhållandena. 

Det finns få alternativ till samdistribution för de tidningar som delas ut med morgontidig 
distribution. Tidningar väljer ibland att gå över till digital distribution men kartläggningen 
visar att abonnemang inte i någon högre utsträckning ersätts med digitala alternativ i de 
områden där morgonutdelning upphör. För distribution av papperstidning är ofta det enda 
alternativet postdistribution. Om posten skulle komma att förändra utdelnings- och 
befordringstiderna kommer möjligheten att postdistribuera tidningar ytterligare försvåras. 
Därför blir distributionsstödet än viktigare för att hålla liv i den tryckta tidningen. 

I områden utanför städerna, där det är sämre förutsättningar att dela ut tidningar, kan det 
även vara sämre digital infrastruktur. Det är därför en demokratifråga att kunna fortsätta dela 
ut tidningen. Myndigheten fördelar sedan 2019 stöd för lokal journalistik i svagt bevakade 
områden. Intresset för stödet har varit stort och ansökningarna tyder på ett behov av lokal 
bevakning och granskning, framförallt i glest befolkade områden där lokalredaktioner lagts 
ner. Stödet har redan efter första året gett upphov till nya lokalredaktioner och utökad 
bevakning av områden som tidigare beskrivits som vita fläckar. En förutsättning för att 
journalistiken också ska komma medborgarna till del är dock att papperstidningen kan delas 
ut.  

Ett extra distributionsstöd som särskilt skulle kunna stötta upp där avstånden är långa och 
enstaka exemplar av tidningen blir mycket dyra att dela ut skulle bidra till att öka tillgången 
till journalistik i hela landet. Exempel på ett riktat, tillfälligt, stöd finns i Norge men det är 
viktigt att hitta en stödform som är anpassad efter svenska förhållanden. Hur ett sådant stöd 
skulle utformas behöver utredas vidare. 
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7.3.2 Ytterligare åtgärder för digital omställning 

Myndighetens bedömning: Det finns ett behov av att ytterligare stötta tidningsbranschen i 
den pågående övergången till digital utgivning. En sådan åtgärd är att renodla innovations- 
och utvecklingsstödet mot insatser som syftar till utveckling av digitala affärsmodeller. För 
att säkerställa att det finns medel till såväl medie- som presstöd kan en uppdelning av 
anslaget övervägas.   

Tidningsbranschen har drabbats hårt av den pågående medieutvecklingen och har ännu inte 
hittat modeller som gjort den helt digitala utgivningen bärkraftig. Tidningarna är fortfarande 
ekonomiskt beroende av utgivningen på papper men sjunkande upplagor gör att dessa 
intäkter går ner för varje år. Annonspengarna går i allt större utsträckning till digitala, globala 
företag.  

För att förbättra förutsättningarna för digitalisering kan innovations- och utvecklingsstödet 
tydligare avgränsas till utveckling av digitala affärsmodeller. Innovations- och utvecklingsstöd 
enligt mediestödsförordningen kan lämnas till allmänna nyhetsmedier för insatser som avser 
utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det 
gäller digital publicering och spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller 
utveckling av digitala affärsmodeller. Myndigheten konstaterar att de första två punkterna 
inte i samma utsträckning bidrar till en omställning för branschen. Insatser inom dessa två 
områden är till sin karaktär i större utsträckning sådana som kan liknas vid allmän produktion 
av ett nyhetsmediums innehåll. Den åtgärd som är mest relevant för den långsiktiga 
övergången till digital utgivning är den som syftar till utveckling av digitala affärsmodeller. 
Myndigheten anser därför att ett sätt att fokusera stödet - och att i större utsträckning bidra 
till tidningsbranschens omställning - är att renodla stödet mot sådana insatser. 

Mediestödet, både stöd till lokal journalistik i svagt bevakade områden och innovations- och 
utvecklingsstöd, lämnas i mån av tillgång till medel. De stödformer som ligger inom 
presstödet, driftsstöd och distributionsstöd, är s.k. rättighetsstöd och lämnas till samtliga 
sökande som uppfyller de krav som förordningen ställer. Eftersom alla stödformer ryms 
inom samma anslag kan det medföra en situation där det inte finns medel kvar att lämna till 
mediestöd efter att presstödet har fördelats. För att säkerställa att det finns medel till såväl 
medie- som presstöd kan en uppdelning av anslaget övervägas.   
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Bilaga - Enkätfrågor  

Enkätfrågor till distributionsföretag 
1. Vilket tidningsdistributionsföretag företräder du? 
2. Ägs företaget av ett tidningsföretag?  Om ja, vilket? 
3. I vilka områden är ni verksamma (till exempel hela län, kommuner)? 
4. Hur anser ni att samdistributionen av dagstidningar fungerar i dag? Lämna gärna en 

kommentar till ditt svar. 
5. I vilka områden fungerar samdistributionen bra och var fungerar den sämre? Lämna 

gärna kommentar om vilka faktorer som bidrar till att den fungerar bra respektive 
sämre. 

6. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att ni ska kunna bedriva 
samdistribution? 

7. Finns det områden där ni verkar där det saknas nödvändiga förutsättningar?   
Kommentera gärna om dessa områden blivit fler och varför, och kommentera om ni 
ändå valt att fortsätta samdistribution i dessa områden. 

8. Vad skulle kunna förhindra att antalet områden där det inte finns förutsättningar för 
samdistribution ökar? 

9. Finns det områden där ni verkar där distributionen normalt sker efter klockan 06? 
10. Deltar de riksspridda dagstidningarna fortfarande i samdistributionen i hela området 

där ni verkar? 
11. Vad innebär det för er verksamhet när huvudtidningen på en ort går ner i frekvens 

eller att upplagan på en ort minskar kraftigt och hur hanteras detta? 
12. Hur stor andel (ungefär) av er verksamhet utgörs av distribution av andra produkter 

än dagstidningar? 
13. Vilka andra produkter levereras tillsammans med morgondistributionen av 

dagstidningar? 
14. Vilka för- resp. nackdelar finns det att distribuera andra produkter med 

dagstidningar? 
15. Finns det några problem med kravet på exemplarpris i presstödsförordningen och i 

så fall vilka? 
16. Finns det några problem ur ert perspektiv med likaprissättningen enligt nuvarande 

presstödsförordning? 
17. Hur anser ni att förmedlandet av distributionsstöd fungerar? (Med frågan avses 

synpunkter om såväl ert förhållande till MPRT som till tidningarna) 
18. Skulle ett avskaffat distributionsstöd påverka möjligheterna att organisera 

morgondistribution av tidningar och i så fall hur? 
19. Vilka anser ni är de största utmaningarna för tidningsdistributionen? 
20. Finns det några andra frågeställningar som distributionskartläggningen bör belysa 

som vi har utelämnat och som ni vill kommentera? 
21. Ange tidningar som har ett påslag om högst 10 procent. Ange hur stort påslaget är i 

procent. 
22. Hur många olika exemplarpriser finns per den 1 november? 
23. Vilka är de tre lägsta exemplarpriserna på vardagar och söndagar den 1 november? 
24. Vilka är de tre högsta exemplarpriserna på vardagar och söndagar den 1 november? 
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25. Vilket snittpris tillämpas per den 1 november 2019 på vardagar? 
26. Vilket snittpris tillämpas per den 1 november 2019 på söndagar? 
27. Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar priset i de olika 

distributionsområdena? 
28. Vilka kostnader tillkommer normalt för tidningar som inte trycks i huvudtidningens 

tryckeri? 
29. Hur beräknas dessa kostnader? 
30. Vilka händelser har påverkat prisförändringar under 2019? 
31. Övriga upplysningar om prissättningen av tidningsdistributionen som ni vill lyfta 

fram? 

Enkätfrågor till tidningsföretag 
1. Uppgift om kontaktperson och frågor kopplade till det 
2. Svarar du för flera tidningar? 
3. Vilken eller vilka tidningar företräder du? 
4. I vilken kommun/vilka kommuner delas tidningen ut? 
5. Vilken är tidningens utgivningsfrekvens 
6. Om ni deltar i samdistributionen, vilken aktör organiserar den? 
7. Hur anser ni att samdistributionen av dagstidningar fungerar i dag? 
8. Finns skillnader i hur samdistributionen fungerar? 
9. Ange några avgörande faktorer som bidrar till att samdistributionen fungerar 

bra/dåligt? 
10. Hur upplever ni att likaprissättningen enligt bestämmelserna i presstödsförordningen 

fungerar i ert område? 
11. Har samdistributionen upphört i ert någon del av ert utgivningsområde under de 

senaste fem åren? 
12. Har ni i något område valt att lämna samdistribution? 
13. Om ja på föregående fråga, hur har det påverkat er upplaga i området? 
14. Finns det delar av ert område där ni under de senaste fem åren upphört att dela ut 

tidningen? 
15. Har den postdistribuerade upplagan ökat de senaste fem åren? Om ja, varför? 
16. Är det någon skillnad på distributionen vardagar och helger i ert område? 
17. Tidningarnas upplagor har generellt sett minskat de senaste åren. Vad har detta 

inneburit ur ett distributionsperspektiv? 
18. Vilka förändringar av det nuvarande systemet med distributionsstöd och 

samdistribution skulle ni vilja se? 
19. Hur ser ni på framtiden för samdistributionen i Sverige? 
20. Finns det några andra frågeställningar som distributionskartläggningen bör belysa 

som vi har utelämnat och som ni vill kommentera? 
21. Ange tidningens totala distributionskostnader under 2017 
22. Ange tidningens totala distributionskostnader under 2018 
23. Vilka av tidningens distributionskostnader ingår i principen om likapris? 
24. Vilka av tidningens distributionskostnader ingår inte i principen om likapris? 
25. Hur stor andel av era totala distributionskostnader faller utanför likaprisprincipen? 
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