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1. Om Metro och Stockholm City 
 

De senaste tio åren har medieklimatet i Sverige och övriga världen förändrats. 

Ändrade tekniska och ekonomiska villkor tvingar medieföretagen att förnya sig. De 

traditionella företagen och branschgränserna löses upp. I och med detta har 

konkurrenterna på marknaden ändrat skepnad eller försvunnit, samtidigt som nya 

konkurrenter har tillkommit, vilket ställer krav på mer komplexa och omfattande 

analyser (Roos och von Krogh, 1996). I Sverige befinner vi oss för tillfället i den 

värsta krisen på annonsmarknaden sedan början på 1990-talet - en kris som mycket 

påtagligt försämrar förutsättningarna för i första hand medieföretag.  

 Metro och Stockholm City är exempel på medieföretag som helt är 

beroende av annonsintäkter, och därför är särskilt känsliga för förändringar på 

annonsmarknaden. Företagens affärsidé går kortfattat ut på att tidningsföretagen 

tack vare bland annat kraftigt minskade distributionskostnader1 kan erbjuda 

tidningarna kostnadsfritt. Det faktum att Metro, trots avregleringen på 

mediemarknaden, har lyckats etablera sig och bli en av de största dagstidningarna i 

landets storstäder visar hur viktig en unik och stark affärsidé är för ett företag.  

 Metro är pionjären på marknaden och kan därför anses vara av särskilt 

intresse i dessa sammanhang. Visserligen har det funnits gratistidningar sedan 1970-

talet, men det unika med Metro är kombinationen av format, distribution, innehåll, 

förhållningssätt, skrivsätt och redigering (Wadbring, 2003). Hemligheten för att 

lyckas slå sig in på en till synes mättad marknad är att finna en egen nisch - en 

efterfrågeficka. Människors konsumtionsbeteende är samtidigt både komplext och 

förutsägbart. Om en ny produkt är unik i något avseende, skapas en efterfrågan hos 

konsumenterna. Metros styrka är att tidningen, tack vare att den är kostnadsfri, når 

samhällsgrupper som annars inte läster någon dagstidning alls, vilket innebär en stor 

fördel i konkurrensen om annonsörer (Porter, 1983). Så här i efterhand kan man 

också konstatera att Metro hade rätta förutsättningarna för att lyckas. 

Morgontidningsmarknaden var vid tidpunkten för lanseringen relativt sett svag i 

Stockholm och andra storstäder, med många tidningslösa hushåll. Människor 

efterfrågade just en billig, lättläst och lättillgänglig tidning (Hadenius och Weibull, 

1999).  

                                                 
1 Metro har bland annat ett avtal med SL för distribution inom lokaltrafikens område. 
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 Ett företags strategiska planering är oerhört viktigt för att ett företag ska 

lyckas etablera sig och överleva.  Valet av strategi påverkas av flera faktorer, såsom 

företagets position på marknaden och konkurrenternas strategier. Metro är ett 

exempel på hur ett företag kan bli tvunget att parallellt anta två olika strategier. För 

ett marknadsledande företag gäller det att i första hand försvara sin position så 

effektivt som möjligt. Detta kan göras på flera sätt, men i första hand handlar det om 

att aktivt förbättra produkten, effektivisera verksamheten och erbjuda kunden lägre 

kostnader, vilket ofta är lättare för ett etablerat och ekonomiskt stabilt företag. För 

det icke marknadsledande företaget handlar det istället om att utmärka sig på 

marknaden genom differentiering, det vill säga genom att erbjuda en annorlunda 

utformad produkt som uppfyller eller skapar ett behov hos konsumenten 

(Sigfridsson, 1993).  

 Metro var initialt (och är i viss mån fortfarande) en aggressiv uppstickare 

på tidningsmarknaden, men sedan konkurrenten Stockholm City introducerades 

hösten 2002 har Metros position förändrats. Samtidigt som Metro försöker locka 

ytterligare läsare har tidningen nu blivit tvungna att även kliva in i rollen som 

försvarare. Stockholm City har enligt publicerade siffror både lyckats ta över en del av 

Metros läsare och attrahera nya (Orvesto, 2003). Än är det dock för tidigt att svara på 

om tidningen håller på lång sikt och på allvar kan utmana sina konkurrenter. 

 Stockholm City har till stora delar kopierat Metros koncept, men 

tidningarna skiljer sig också åt på flera punkter. Medan Metro riktar sig till den stora 

massan av läsare i storstäderna, har Stockholm City nischat in sig på Stockholm. I 

första hand vänder man sig till de unga läsarna. Metro publicerar nyheter inom de 

flesta områden. Stockholm City å sin sida koncentrerar sig på kultur, nöje och sport. 

(Ekman, Lagerkvist och Modlitba, 2003).  

 En viktig förutsättning för att tidningar i allmänhet och gratistidningar i 

synnerhet ska överleva är att de utvecklar olika typer av samarbete med andra 

tidningar och företag. Samarbeten har blivit en alltigenom märkbar tendens inom 

mediebranschen. Framför allt handlar det om att stärka företagens positioner på 

annonsmarknaden. Både Metro och Stockholm City erbjuder så kallade annonspaket; 

Metro tillsammans med Aftonbladet och SvD, Stockholm City ihop med DN och 

Expressen. Tidningarna delar även tryckeri (Dobers, 2003). Företagen har 

omfattande affärsnätverk och har som mål att få ut mesta möjliga ur samtliga 

samarbeten och andra affärsrelationer, vilket är en förutsättning för att 
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verksamheten ska vara framgångsrik (Gadde och Håkansson). Utöver detta är man 

väldigt noga med att effektivt utnyttja tillgängliga resurser. Bland annat har företagen 

valt att hyra in sig hos redan existerande tryckerier. Dessutom har man infört ny, 

avancerad teknik för att kunna rationalisera det redaktionella arbetet och därmed 

också begränsa personalstyrkan (Dobers, 2003 samt Ekman, Lagerkvist och 

Modlitba, 2003). 

 Det är viktigt att påpeka att det inte bara är företag inom samma bransch 

som utgör ett hot. Exempelvis har situationen för den amerikanska dagspressen, som 

under flera årtionden hade den största andelen annonsintäkter i landet, förändrats. 

Sedan bland annat kabel-TV introducerades i mitten av 1990-talet är det främst 

lokala företag som väljer att annonsera i tidningar (Grossberg, Wartella och 

Whitney, 1998). Utvecklingen för etermedierna i Sverige har inte gått lika snabbt. 

1999 var fördelningen mellan dagspress och television 55/22, att jämföra med USA 

där förhållandet är 37/37. Den svenska dagspressens jämförelsevis stora andel av 

annonsmarknaden kan delvis förklaras med att annonsörerna inte har hittat till 

etermedierna ännu. Utvecklingen går dock snabbt. Internet fortsätter att expandera 

och de tekniska innovationerna är många (Alström, Enlund, Hedman och Hvitfelt, 

2001).   

 

2. Instrument för omvärldsanalys 
 

Donald F. Kuratko och Richard M. Hodgetts behandlar i sin bok från 1998 ämnet 

omvärldsanalys. I början av texten konstaterar författarna att det finns många 

modeller för omvärldsanalys, men dessa är allt för ofta varken ”särskilt sofistikerade 

eller kvantitativa” (sid. 193).  Denna åsikt verkar författarna dela med många andra. 

Ämnet omvärldsanalys tas upp i flera sammanhang i kurslitteraturen och i nästan 

samtliga fall poängteras att existerande modeller är otillräckliga eftersom de ger en 

alldeles för förenklad bild av verkligheten.  

 Kuratko och Hodgett börjar med att presenterar en modell i vilken 

omvärlden är indelad i tre delar: företagets interna miljö, näringslivet och samhället2. 

Metoden påminner till sin struktur om den modell som i grundboken benämns en 

utvecklad intressentmodell. Modellen har sin grund i intressentmodellen, som 

                                                 
2 Fri översättning av internal, industry och societal environment. 

 4



Paulina Modlitba   
paulina@kth.se  media-01 

kortfattat går ut på att kartlägga företagets intressenter och hur dessa förhåller sig till 

varandra. Metoden är förhållandevis enkel, men har också stora brister. Främst riktas 

kritik mot att den inte lyckas illustrera dynamiken i affärsnätverket, exempelvis de 

olika intressenterna skiftande grad av inflytande över företaget och varandra. Detta 

problem kan lösas just genom att dela in intressenterna i två, eller fler grupper, efter 

den betydelse de har för företaget (Ljung et al, 1998).    

 Efter att ha kartlagt omvärlden i stort bör företagen genomföra en mer 

detaljerad genomgång av den närmsta omvärlden. Det är här Michael M. Porters så 

kallade fem krafter kommer in. Porters fem krafter är en modell över de faktorer som 

påverkar konkurrensvillkoren inom en bransch. Till dessa räknas hot från 

nyetablerare, leverantörers förhandlingsstyrka, köpares förhandlingsstyrka, hot från 

substitut samt konkurrens bland existerande företag. Men även Porters modell har 

sina svagheter i att kartlägga dynamiken i en så föränderlig bransch som 

mediebranschen. Roos och von Krogh liknar metoden vid ett fotografi av en bil. 

Utifrån bilden kan man bestämma bilens färg och modell, men man kan inte avläsa 

var bilen kommer från eller vart den är på väg.  

 Den troligtvis mest vanliga analysmodellen är SWOT3. Metoden går ut på 

att kartlägga och analysera styrkor och svagheter hos konkurrenter och det egna 

företaget, samt potentiella möjligheter och hot. Som namnet avslöjar är metoden inte 

på långt när lika omfattande som den utvecklade intressentmodellen. SWOT-

metodens svaghet är att den på grund av sin begränsning till företaget och dess 

konkurrenter bortser från flera direkta och indirekta aktörer på marknaden, såsom 

leverantörer, myndigheter, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 

etcetera. Dessutom är SWOT inget verktyg för att klarlägga det förslutna, det vill säga 

frågor om hur företaget har hamnat i den situation det för tillfället befinner sig i.  

 Motiven till att göra en omvärldsanalys är många. De flesta företag 

genomför någon slags undersökning, även om det inte alltid sker som en steg i en 

noggrant planerad och genomtänkt strategisk planeringsprocess. Det torde ligga i ett 

företags intresse att åtminstone övervaka de närmste konkurrenterna, men en 

omvärldsanalys omfattar mycket mer än så. Kuratko och Hodgetts betonar bland 

annat i sin text hur viktigt det är att kartlägga det generella ekonomiska och 

samhälleliga klimatet i branschen eftersom det kan hjälpa entreprenörer att undvika 

ofördelaktiga investeringar och åtgärder. I utvärdering bör även faktorer såsom 

                                                 
3 Av engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats 
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rådande regler och lagar tas med eftersom de direkt påverkar verksamheten. En 

omvärldsanalys och branschprognos är särskilt viktig för nystartade företag eller 

företag som planerar att etablera sig på en ny marknad. Genom att noggrant 

kartlägga intressenter och andra omständigheter blir sannolikheten större att man 

väljer rätt konkurrens- och differentieringsstrategi och därmed blir mer 

konkurrenskraftiga. Bilden av det egna företagets position och situation blir tydligare, 

vilket underlättar arbetet med utvärdering och målsättning. Därutöver kommer man 

att vara mer förberedd för förändringar i samhället, oväntade branschmönster4 och 

drag från konkurrenter. 

 För att det ska vara möjligt att genomföra en noggrann omvärldsanalys 

är det först och främst nödvändigt att ledningen är väl insatt och organiserad. För att 

utredningen ska ha förankring i hela organisationen är det dessutom önskvärt att 

hela ledningen, eventuellt tillsammans med andra anställda med inblick i företaget, 

deltar i arbetet. Därtill bör analysen föregås av en utförligt formulerad affärsidé och 

målsättning, så att företagets ledning är på det klara med vad man strävar efter 

(Ljung et al., 1998).            

   

3. Om Bonnier 
 

Bonnier AB:s verksamhetsberättelser för åren 2001 och 2002 präglas främst av den 

kraftigt vikande annonsmarknaden. Till följd av minskade annonsintäkter redovisade 

Bonnier 2001 en resultatförsämring på 870 Mkr. Under år 2002 fortsatte 

annonsmarknaden stadigt nedåt och medförde att koncernen under verksamhetsåret 

gjorde en förlust på 66 mdr SEK. Dessutom har introduktionen av gratistidningen 

Stockholm City samt terrorattacken den 11 september 2001 bidragit till underskottet.  

Till följd av de omfattande förlusterna har koncernen varit tvungen att vidta åtgärder 

som kan vända den nedåtgående trenden. Till dessa hör i första hand direkta 

kostnadsbesparingar, återhållsamhet i satsningar på nya projekt och nedläggningar 

av förlustbringande projekt (Bonnier AB:s verksamhetsberättelse 2001, sid. 6).   

 

Soliditet är ett mått på ett företags förlusttålighet. För att beräkna soliditeten jämförs 

det egna kapitalet med det totala kapitalet.  

                                                 
4 Förändringar i branschen. 
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2001: 3 469,0/12 304,7 = 0,282 = 28,2 % 

2002: 2 695,4/12 013,5 = 0,224 = 22,4 % 

 

Siffrorna anger alltså att ägarnas andel i företaget Bonnier AB minskar. 1999 var 

soliditeten 26.8% och 2000 28,1 %. 

 

Likviditeten anger istället hur god företagets betalningsförmåga är på kort sikt. Den 

beräknas som omsättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder. 

 

2001: (4 675,7-1 029,6)/4 880,8 = 0,747 = 74,7 % 

2002: (4 664,9-1 040,6)/4 927,4 = 0,736 = 73,6 % 

 

Likviditeten bör överstiga 1 (100 %), eftersom detta innebär att företagets likvida 

tillgångar räcker för att betala de kortfristiga skulderna. Bonniers likviditet ligger 

under 80 % både 2001 och 2002, vilket bekräftar att koncernen befinner sig i en tuff 

period för tillfället.  

 

Bonnier Newspapers har drabbats hårt av den sviktande annonsmarknaden. Enligt 

VD Thomas Axén har alla tidningar inom Bonnier haft ett gynnsamt år med avseende 

på upplagan. Inte desto mindre gick man back totalt 592 MSEK. Delvis beror 

förlusten på lanseringen av nya gratistidningen Stockholm City. Bonnier Newspapers 

har därför varit tvungna att genomföra stora strukturella förändringar. En 

utmärkande trend är annonskonglomerat, där två eller fler tidningar går ihop för att 

lättare kunna locka annonsörer. Bland annat bildade Ystads allehanda, Trelleborgs 

Allehanda och Kristianstadsbladet företaget Skånemedia. Den ökade upplagan 

förklarar man med att olika åtgärdsprogram har satts in. Expressen, Sydsvenska 

dagbladet och DN har alla fått ett nytt utseende och man arbetar ständigt med att 

ytterligare förbättra tidningarna i olika avseenden.  

 Dagstidningsföretagen är, på grund av att de är beroende av 

annonsintäkter, jämförelsevis känsliga för det allmänna konjunkturläget och 

förändringar på annonsmarknaden. Konkurrenssituationen för tidningarna var till 

och med slutet av 1900-talet relativt lugn, främst med anledning av att de flesta 

svenska dagstidningar är lokala.  Antalet tidningar med två eller flera utgivningsorter 
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har kraftigt minskat sedan andra världskrigets slut och nyetableringarna har varit 

sällsynta (Sigfridsson, 1993). 2000-talets dagstidningsmarknad ser dock annorlunda 

ut. Idag finns utöver DN och SvD ytterligare två dagstidningar i Stockholm, Metro 

och Stockholm City, som har bidragit till att konkurrensen på annonsmarknaden har 

hårdnat.  

 Lanseringen av Stockholm City kan ses som en aktiv strategisk åtgärd i 

Bonniers kamp mot i första hand koncernen Schibsted. För att använda grundbokens 

benämningar kan handlingen närmast liknas vid ett militäriskt anfall, där Bonniers 

taktik är att genom att satsa enorma summor och utnyttja Metros svaga sidor 

successivt ta över tidningens ledande position. 

 Bonnier befinner sig idag i en olustig situation, eftersom de både måste 

arbeta med att hålla skutan flytande och försvara sig gentemot aggressiva 

konkurrenter. Med stor sannolikhet har detta tvingat fram strategiska förändringar 

inom koncernens företag. I samband med ett sådant arbete är det även lämpligt att 

utvärdera koncernens företagskultur och ledarnas tänkesätt som har formats under 

en längre tid. Företagen är kanske i behov av helt nya tankegångar som går i linje 

med förändringar i samhället (Melin)? För Bonnier och andra traditionella 

medieföretag är den föränderliga omvärlden en stor utmaning som bör tas på allvar. 

Risken finns att etablerade företag undervärderar omdaningar i omgivningen, 

eftersom deras ställning på marknaden verkar vara säker. När man väl upptäcker att 

kundernas förväntningar har utvecklats åt ett annat håll är det ofta för sent (Roos och 

von Krogh, 1996).  

  

4. Analys av Pricerunner.com5 
 

På sin hemsida beskriver Pricerunner.com sig själva som ett företag som ”hjälper dig 

att enkelt hitta viktig information inför ett köp av främst kapitalvaror”.  Kortfattat 

är sajten en databas innehållande pris- och produktinformation om tusentals olika 

varor. Databasen uppdateras dagligen. Företagets anställda hämtar i många fall 

produktinformation från annonser, butiker, kataloger och webbsidor, men det är inte 

ovanligt att återförsäljare själva väljer att direkt skicka prisinformation till 

Pricerunner.com. Tjänsten är kostnadsfri och finansieras i första hand av 

                                                 
5 Information om företaget är hämtad från hemsidan www.pricerunner.com.  
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annonsförsäljning. Företaget tar inte heller betalt av återförsäljare och leverantörer 

för att lista priser och produkter. 

 Utöver annonsintäkter finansieras verksamheten av diverse 

”plustjänster” som finns tillgängliga för återförsäljare och leverantörer som vill synas 

extra mycket på sajten. Exempel på sådana tjänster är logotypförstärkning, 

mervärdesutrymme6, direktlänkar och försäljning av statistik. Pricerunner.com är 

således en ren informationstjänst och fungerar som en medlare mellan återförsäljare 

och kunder. Återförsäljare, leverantörer och kunderna är således företagets 

nyckelintressenter.  

 Pricerunner.com har en egen medlemsklubb. Som medlem har man 

tillgång till tjänster som prisbevakning, recensioner och diverse tävlingar. Du får 

dessutom företagets medlemsbrev till din e-postadress. 

 Pricerunner.com startades i juli 1999 av Kristofer Arwin, Martin 

Alexanderson och Magnus Wiberg. Sponsorer var företaget Cell Ventures. Under 

våren år 2000 tillkom Bonnier, Atle och NewMedia SPARK som finansiärer, och 

våren 2001 TeleDanmark. Bolagen är idag huvudägare av företaget. Företagets 

ledning är uppbyggd på traditionellt vis. Verksamheten är indelad i ett tiotal 

ansvarsområden med varsin chef. VD tillika marknadsföringsansvarig är företagets 

grundare Kristofer Arwin. Eftersom företaget numera även finns i Danmark och 

England finns en internationellt ansvarig person på kontoret. 

 Företagets affärsidé är i allra högsta grad aktuell. Vi lever idag i ett 

upplevelse- och konsumentsamhälle, och i den djungel av varor som finns att tillgå i 

nätbutiker och traditionella affärer är behovet av en oberoende databas för jämförelse 

säkerligen stort. Beviset för detta är att Pricerunner.com just nu befinner sig i en 

period av medgång och tillväxt. Sajten är välbesökt och vinner priser7. I en intervju 

för Internetworld, som gjordes för ungefär ett år sedan, beskriver företagets VD och 

grundare Kristofer Arwin att man ständigt arbetar med att förbättra sajten. Framför 

allt finns det numera bättre bilder på och mer information om produkterna. 

Dessutom är det möjligt att göra internationella prisjämförelser (Internetworld, 

2001). 

 Pricerunner.coms främsta konkurrenter är andra shoppingagenter, 

såsom Kelkoo, Prisjägaren och Prisvaktaren, men också nischade agenter som 

                                                 
6 ytterligare marknadsföring av produkten 
7 Första plats på tidningen Internetworlds lista över de 100 bästa sajterna 2001. Fjärde plats år 2002.  
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Resfeber.se och Bokfynd. Det unika med Pricerunner.com är databasens bredd. 

Sajten omfattar, som tidigare nämnt, varor både från nätbutiker och traditionella 

affärer. Dessutom begränsar man sig inte till en särskild varukategori.  

  

5. Investeringskalkyl 
 

 Sverige Taiwan 

Grundinvestering 2.5 mdr SEK 4.2 mdr SEK 

Inbetalning/år - - 

Utbetalning/år 1.9 mdr SEK 0.9 mdr SEK 

Ekonomisk livslängd 20 år 20 år 

Restvärde 0 -0.825 mdr SEK 

Kalkylränta (%) 12 12 

 

Sverige

-3

-2

-1

0

År
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d
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Taiwan

-6

-4

-2

0

År

M
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E
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a) Vilket av alternativen ska Sony-Ericsson välja? 

 

Jag beräknar nuvärdet för respektive anläggning genom att använda formeln: 

 

 Nuvärde = -G + a * NUS(r %, n år) + R * NUV(r %, n år) 

 

Värdena för ”nusumman” (NUS) och nuvärdet (NUV) får jag ur räntetabeller. 

 

Detta ger: 

 

NuvärdeSE = -2,5 + (-1,9 * NUS(12, 20)) + 0 = -2,5 + (-1,9 * 7,469) = -16,7 mdr SEK 
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NuvärdeTW = -4,2 + (-0,9 * NUS(12, 20)) + (-0,825 * NUV(12, 20)) = -4,2 + (-0,9 * 

7,469) + (-0,825 * 0,1037) = -10,8 mdr SEK 

 

Eftersom investeringen med störst nuvärde är bäst ska Sony-Ericsson förlägga 

produktionsanläggningen i Taiwan. 

 

b) Den genomsnittliga årskostnaden för respektive investering kan jag beräkna med 

hjälp av diskonteringsfaktorn ANN som fås ur en räntetabell. Formeln lyder: 

 

 Annuitet = ANN(r %, n år) * nuvärde 

 

Jag får då: 

 

AnnuitetSE = ANN(12, 20) * -16,7 = 0,13388 * -16,7 = -2,23 mdr SEK  

AnnuitetTW = ANN(12, 20) * -10,8 = -1,45 mdr SEK 

 

c) När ett företag konstruerar en investeringsanalys med tillhörande kalkylränta tas 

amortering och kapitalkostnader indirekt med i beräkningarna. Kalkylräntan 

beräknas nämligen som ett vägt medelvärde av kapitalägarnas krav på avkastning i 

företaget samt låneräntor. Företagets ledning antar därmed att pengarna räcker för 

att finansiera en investering till den satta kalkylräntan.  

 En investering är per definition en kapitalsatsning som i ett längre 

perspektiv är tänkt att vara lönsam. Ur detta följer att kalkylräntan åtminstone borde 

täcka företagets genomsnittliga kapitalkostnad. Om så inte är fallet är det mer 

gynnsamt för företaget att låta pengarna förräntas på banken. Då kan man fråga sig 

om det överhuvudtaget någon mening med att driva verksamheten.  

 

d) Ovan gjorda investeringskalkyler tar endast hänsyn till monetära faktorer. Vid en 

investeringsbedömning finns det många andra förhållanden och eventuella 

konsekvenser som bör tas med i analysen. Bland annat bör man utreda det allmänna 

företagsklimatet i landet. Hur är det politiska läget, arbetssysselsättningen, vad har 

arbetarna för rättigheter, hur har det gått för inhemska företag och andra utländska 

företag som investerat i anläggningar, vad finns det för arbetsmiljölagar respektive 

miljölagar, transportmöjligheter (infrastruktur), möjligheter till personalutveckling, 
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utbildning och forskning. Den moraliska och etiska aspekten i dessa sammanhang 

ska inte underskattas. Om det kommer fram att ett företag nyttjar barnarbetare eller 

exploaterar miljön kan detta skada verksamheten svårt. Dessutom är en utvärdering 

av själv kalkylen nödvändig. Kalkylen är trots allt en mer eller mindre grov förenkling 

av verkligheten och det finns många tänkbara scenarion som av naturliga skäl inte tas 

hänsyn till vid en investeringsbedömning. Bland annat är det viktigt att identifiera de 

största osäkerhetsmomenten i kalkylen och kartlägga på vilket sätt eventuella 

investeringen låser upp företaget inför framtiden (Aniander et al, 1998). 
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