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Idag den 16 juni lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2016:1. 
 
Undersökningen genomfördes under perioden 1 januari – 30 april och totalt var det 
13 623 personer som deltog i mätningen. 
 
ORVESTO Konsument har under de senaste åren utvecklats till ett komplext och dynamiskt nätverk av 
olika datakällor och mediemätningar.  
 
Utvecklingen på mediamarknaden är explosiv och kräver ständigt att allt mer data fångas, struktureras 
och görs tillgänglig för riktigt bra medieplanering och ökad konsumentinsikt. 
 
I årets första mätning introduceras flera nyheter för att ytterligare utveckla undersökningen i riktning 
mot mer dynamiska och bättre analysmöjligheter. 
 
 
Totalräckvidder nu i rapporten 
 
I ORVESTO Konsument 2016:1 redovisar vi för första gången räckviddsdata för både analog och digital 
läsning av printmedier - för samma tidsperiod (januari – april 2016).  
 
Tidigare har de digitala medierna funnits tillgängliga i SESAME men nu inkluderas de även i den här 
rapporten. 
 
Rapporten innehåller antalet läsare fördelat på analog (inklusive e-tidning) och digital läsning (www och 
mobilt) samt en totalräckvidd som visar mediets totala räckvidd. I den här rapporten skiljer vi inte på 
mobil och dator utan redovisar endast en total digital räckvidd. 
 
För dagspress är den digitala definitionen genomsnittlig dag medan den för tidskrifter, med sin lägre 
utgivningstakt, är genomsnittlig vecka. 
 
Tidigare har den lokala dagspressen endast redovisats på helårsnivå men nu redovisas även denna. I den 
här rapporten redovisas endast titlar med mer än 20 000 printläsare. I Sesame databaserna återfinns 
som vanligt alla titlar. 
 
 
E-tidningsläsning nu inkluderad i printräckvidden 
 
För printmedier har räckviddsfrågan ändrats så att den numera även omfattar e-tidningar (med e-
tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen). Skälet till detta är just att det är en exakt kopia 
av titeln och att den därför bör räknas in i den ordinarie räckvidden. 
 
Detta betyder att printmedier nu kan tillgodogöra sig ytterligare en form av läsning som tidigare inte 
mätts. Då detta innebär ett så att säga naturligt tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man 
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analyserar den nya datan och jämför med tidigare mätningar. D.v.s. möjligheten till direkta jämförelser 
mellan mätningarna är begränsad. 
 
 
Eftersom e-tidningsläsning fungerar på olika sätt för olika varumärken och kategorier så ser vi exempel 
på titlar där e-tidningsläsandet ökar den totala räckvidden medan det i en del fall innebär att den 
digitala transformeringen i sig inte skapar fler läsare utan snarast förändrar profilen. Ibland ersätter  
e-kopian pappersläsandet och ibland kompletterar den det. 
 
E-tidningsläsare ser givetvis ut på många olika sätt beroende på varumärke. 
 
En grundanalys visar att de e-tidningsläsare som läser dagspress i stort är identiska med de traditionella 
pappersläsarna. Dock finns det inte oväntat en svag tendens mot yngre mer urbana, tekniktillvända och 
digitalt orienterade. Men märk väl i detta fall är det endast en svag tendens. 
 
Studerar man e-tidsskriftsläsarna på samma sätt så ser man större skillnader jämfört med 
pappersläsarna.  Här är e-läsarna betydligt yngre och oftare män. Samtidigt ser vi tydliga rörelser mot 
urbanitet och hög utbildning. Intressant är också att se att e läsarna här både är digitalt framåtlutade 
och sociala media tunga och det ligger sannolikt i de digitala tjänsternas natur att kombinera just dessa 
egenskaper.  
 
Totalt har de redovisade tidskrifterna 29 787 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 
3,9 tidskriftstitlar. I 2015:3 och 2015:2 var den siffran 4,1. 
 
För information om räckviddsutvecklingen över tid hänvisar vi till vår hemsida www.tns-sifo.se där det 
finns en pdf-fil med tidsserie titel för titel tillbaka till 2007. 
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