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2009: En ganske kjedelig og 

sliten papiravis uten tydelig profil

2015: Fire aviser og sju nettsteder 

med tydelig sosialdemokratisk profil

Fra 1 avis 

til 11 

nyhets-

kanaler



Lokal tilstedeværelse: I Dagsavisen satser vi på flere «filialer»



Satsing på print = posisjonering for en digital fremtid

Strategien som berget oss: Én avis – mange merkenavn

2009: 24 mill i underskudd

2010: Ny, offensiv strategi

2013: Det store spranget



Mange andre aktører: Vi må tilpasse oss markedet = nye kutt 

Dagsavisen tok toget til Drammen: Utvider vårt 

marked og flytter journalistiske stillinger ut i lokaldemokratiene 

VG: Utvider markedet fra avis til TV-kanal og nyhetsformidler døgnet rundt

The Guardian og Daily Mail: Utvider markedet fra UK til USA og hele verden



2013: Nytt liv

Vi startet den opp igjen som en 

utgave av Dagsavisen. 80 prosent 

felles stoff, resten lokalt

Drammens 

nummer to-avis 

Fremtiden gikk 

konkurs etter 95 

års drift



Vår historie:

Fra dødsdom

til 130 år 

gammel 

gründerbedrift 

– en total 

snuoperasjon



Grunnmur:

Vi bygger nytt 

på en gammel 

grunnmur

…er vår fremtid:

Målet er det 

samme – veien er 

blitt annerledes



I New York Times får man se et speil på veggen med nyheter: 

Kult, men ikke nødvendigvis et vindu av muligheter i Norge



Et vindu i Drammen = et vindu av muligheter



Inspirasjonen fant vi ved å reise til Kalmar og Öland



Svenske sosialdemokratiske aviser 

i direkte, daglig aviskonkurranse



Slik så det ut: Norske tidligere arbeider-

aviser i direkte, daglig aviskonkurranse



Ett år senere: Tidligere arbeideraviser

i direkte, daglig aviskonkurranse



Lokal tilstedeværelse: Har tatt tilbake 

Telemark gjennom sju distriktskontorer



Sonet i to utgaver siden 1944, siden 

2010 en del av soning i fire utgaver

Skandinavias største sosialdemokratiske 

meningsplattform: Eid av Schibsted og svensk LO
Vår idé: Nye Meninger
Felles debattportal for alle våre nettsteder. 

Skal bidra til å øke rekkevidden for våre 

bloggere/kommentarer betraktelig.

Vår ide: «Nye A-pressen»:
Samle aviser og nettsteder som kan driftes med basis i 

stoffproduksjon fra Dagsavisen og/eller samme politiske 

verdigrunnlag.



Lanserte 35 

utgaver i 

desember 

2013

September 

2014: 

Suksess og 

permanent 

satsing i 34 

av avisene

Internasjonal trend – aviser med alt i ett: 

USA Today rapporterer om stor suksess



One size fits all: Lokalt, nasjonalt og internasjonalt innhold

Felles kommentarstoff, uriks, feature og store nyheter



Lokalt tilpasset innhold i alle utgaver



Folk ser papiret først, så finner de oss digitalt!



Folk ser papiret først, så finner de oss digitalt!
Gladnyhet hjemme hos oss – kort vei til leseglede



Trendy: Jeg kunne vist bare dette bildet 8-åringens nattbord



Lesehest: Men så leser hun også tre bøker i uka fra skolebiblioteket



Vi setter politisk dagsorden!
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…fordi vi fortsatt lever



Takk for meg!

Vi ses på 

Tøyen!


