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FÖRORD
Att skriva kandidatuppsats har varit en krävande och arbetsam process. Arbetet har gett oss en
stor insyn i ett av framtidens digitala medier, e-papperstidningen. Vår undersökning har varit
intressant och rolig att genomföra, samt gett oss nya erfarenheter och kunskaper på ett stimulerande sätt.
Vi vill rikta ett speciellt tack till Östgöta Correspondenten för att vi fick möjlighet att publicera vår webbenkät på deras webbplats. Tack även till de respondenter som har deltagit i vår
undersökning. Ni möjliggjorde vår undersökning och bidrog till resultatet.
Vi vill tacka vår handledare Maria Åkesson som bidragit med konstruktiva synpunkter, tips
och råd samt vägledning genom arbetsprocessen. Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter och Jesper Svensson som kommit med konstruktiv kritik och gett förslag till förändringar
som gynnat uppsatsens utformning.
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott och givande samarbete.
Vi vill med vår uppsats ge Er insikt och lärdom om vilka faktorer som är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning. Vi hoppas att Ni kommer att finna
vår uppsats intressant och givande.

Halmstad, Juni 2004

Christian Lindholm

Ronny Persson

SAMMANFATTNING
Det elektroniska papperet är en ny teknik som kan revolutionera medievärlden och framförallt
tidningsbranschen. I dagsläget består det elektroniska papperet av tre koncept som utvecklats
var för sig. Det gemensamma för dessa tre koncept är att de är en kombination mellan den
elektroniska bildskärmen och det tryckta papperet. På så sätt kan de bästa egenskaperna från
de två olika teknikerna kombineras. Det elektroniska papperet är ett bärbart medium som ser
ut som papper, men där informationen kan ersättas på elektronisk väg tusentals gånger. Tekniken kan ha stor inverkan på produktion, lagring och distribution.
Den elektroniska papperstidningen (E-papperstidningen) är en av flera produkter som bygger
på denna teknik och kommer med stor sannolikhet att lanseras på marknaden inom ett fåtal år.
Möjligheterna med e-papperstidningen är nästan oändliga och den har stora utsikter att konkurrera med både den traditionella papperstidningen och andra medier som finns på elektroniska bildskärmar. E-papperstidningen kommer att kunna användas i mobila situationer samt
tillhandahålla kontinuerlig uppdatering av informationen. En e-papperstidning ska i första
hand ge användaren information i form av tidningsartiklar, men den kan även utnyttjas i
många andra syften. En mängd mervärdestjänster kan vara möjliga för denna produkt. En av
de fördelar som förmodligen kommer att utvecklas är möjligheten till personifierad information, vilket förenklat innebär att tidningsläsaren själv kan välja vilka artiklar denne vill ha med
i sin tidning.
I vår uppsats beskriver vi vad som påverkar om tidningsläsaren kommer att acceptera eller
förkasta en framtida e-papperstidning. Ambitionen är att ge ökad förståelse om vilka faktorer
som är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning. De huvudfaktorer som behandlas är: relativ fördel, kompatibilitet och komplexitet. Faktorn relativ
fördel innehåller underfaktorerna: miljöpåverkan, tillgänglighet, tidsbesparing, kostnadsbesparing, tillfredställelse och mervärdestjänster.
För att svara på uppsatsens problem och syfte har vi använt oss av olika teorier. Dessa teorier
inhämtades genom litteratur och vetenskapliga artiklar kompletterat med källor från Internet.
De områden som behandlas är: elektroniskt papper, e-papperstidning, papperstidning, webbtidning och mobila bildskärmsterminaler samt innovationsspridningsteori. Vår empiriska undersökning utgjordes av en webbenkät som placerades på en dagstidnings webbplats. Sammanlagt var det 1511 personer som svarade på webbenkäten. Respondenternas svar analyserades och vi kunde därigenom presentera slutsatser och rekommendationer.
Den mest tongivande slutsatsen vi har dragit av den empiriska undersökningen i kombination
med tidigare teoristudier är att 79,1 procent av respondenterna vill använda e-papperstidningen inom en tidsperiod på 20 år. De huvudfaktorer som var av stor betydelse för tidningsläsarens inställning var relativ fördel och kompatibilitet. Huvudfaktorn komplexitet var
av betydelse. I relativ fördel var underfaktorn tillgänglighet av stor betydelse, mervärdestjänster, kostnadsbesparing och tillfredställelse var av betydelse, medan miljöpåverkan och tidsbesparing inte var av lika stor betydelse.

ABSTRACT
The electronic paper is a new technology which can revolutionize the world of media and
above all the branch of newspaper. The electronic paper is today enduring three concepts
which has developed separately. The common part of the three concepts is that they are a
combination of the electronic screen and the printed paper. In such way the best properties of
the two different technologies can be combined. The electronic paper is a portable medium
that looks like a paper, but the information can be replaced thousands of times. The technology may effect production, storage and distribution.
The e-newspaper is one of several products using the technology and will probably be
launched on the market in a few years. The possibilities of the e-newspaper are almost endless
and the forecasts of competing with the traditional newspaper and other media on electronic
screens are good. The e-newspaper can be used in mobile situations and can supply continual
updates of the information. In the first place an e-newspaper are about to give the user information in the form of newspaper articles, but it can also be used for many other purposes.
This product renders an amount of added value services. One of the benefits that probably
will be developed is the possibility of personalized information, which means that the newspaper reader can choose those articles he or she wants in the newspaper.
Our essay describes what affects if the newspaper reader will accept or reject a future enewspaper. The ambition is to increase the understanding of which factors are important for
the newspaper readers attitude towards a future e-newspaper. The main factors handle: relative advantage, compatibility and complexity. The factor relative advantage includes the subfactors: environmental influence, availability, time saving, cost saving, satisfaction and added
value services.
We have used different theories to answer the problem and the purpose of the essay. These
theories were obtained through literature and scientific articles complemented by Internet
sources. The handled areas are: e-paper, e-newspaper, newspaper, online newspaper and mobile screen terminals and diffusion of innovations theory. Our empirical examination were
constituted by a web poll which were placed on the web site of a daily newspaper. All together 1 511 persons answered the web poll. The respondents answers were analysed and then
presented in our conclusions and recommendations.
The most trendsetting conclusion of the empirical examination combined with earlier theory
studies is that 79,1 per cent of the repondents would like to use the e-newspaper within a time
period of 20 years. The main factors that were most important regarding the newspaper readers attitude were relative advantage and compatibility. The main factor complexity were of
importance. In relative advantage the subfactor availability were most important, added value
services, cost saving and satisfaction were of importance, whereas environmental influence
and time saving were not of the same importance.
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Inledning

1. INLEDNING
I detta inledande kapitel kommer vi att belysa det område som ligger till grund för vår uppsats. I problembakgrunden redogör vi för bakgrunden till det problem vi ställs inför. Därefter
kommer vi att beskriva uppsatsens syfte. Vidare förklaras uppsatsens centrala begrepp för att
underlätta fortsatt läsning. Avslutningsvis kommer vi att klargöra för vilka avgränsningar vi
har gjort samt presentera dispositionen av arbetet genom en grafisk framställning.

1.1 Problembakgrund
Den massiva framväxten av digital media och IT i allmänhet har påverkat en mängd områden
i vår tillvaro. Kravet på snabbare informationsinhämtande har skapat flera kommunikationsverktyg som gradvis har framställts genom den tekniska utvecklingen. Ända sedan kineserna
uppfann papperet 100 år e.Kr [1], har det analoga skrivmaterialet varit det mest dominerande
mediet för att delge och inhämta information. Idag finns det flera tekniska lösningar för att
meddela och ta emot information av olika slag. Många av dessa tekniska lösningar består av
mobila bildskärmsterminaler såsom handdatorer, mobiltelefoner, e-böcker och GPS-mottagare. De har som ändamål att underlätta kommunikationen och informationsinhämtande vid
mobila situationer (Toofani, 2003). Kan papperets epok snart vara ett minne blott eller kommer det alltid att vara ett komplement till digital media? Frågan om det papperslösa samhället
har livligt diskuterats under senare delen av 1900-talet, men nu har flera företag runt om i
världen kommit fram till en teknik som kanske kan ge ett svar på frågan.
Det elektroniska papperet är en ny teknik som kan ha stor inverkan på medievärlden och
framförallt tidningsbranschen. Det elektroniska papperets grundidé är att informationen skall
kunna ersättas ett tusental gånger på ett och samma ark. I de flesta fall har det elektroniska
papperet samma funktion som konventionellt papper, men är istället tillverkat av ett flexibelt
och böjbart material som påminner om ett plastat papper (Toofani, 2003). Den elektroniska
papperstidningen (E-papperstidningen) är en av flera produkter som bygger på denna teknik
och kommer förmodligen att lanseras på marknaden inom ett fåtal år. För att lättare förstå hur
e-papperstidningen kommer att fungera, tänk dig då in i detta framtida scenario:
Du vaknar efter en god natts sömn och går till köket för att äta frukost. På frukostbordet ligger din e-papperstidning. Din e-papperstidning ser ut som en traditionell papperstidning fast
den är tillverkad av ett ultratunt och böjbart material som påminner om ett plastat papper.
Informationen som finns på e-papperstidningen (det plastade papperet) kan uppdateras om
och om igen. Ytan på e-papperstidningen ser ut som ett vanligt papper, vilket gör att läsbarheten blir precis densamma. Du lyfter upp din e-papperstidning och ser att dagens tidning
automatiskt har laddats ner (genom en trådlös uppkoppling mot 3G-nätet). Du märker att
tiden springer iväg och du har inte tid att läsa dagens tidning hemma, så du rullar ihop epapperstidningen och stoppar ner den i väskan. Väl på bussen till jobbet tar du upp epapperstidningen och du märker då att en nyhet precis har inkommit. Utöver valda artiklar
och nyhetsinformation kan mängder av andra mervärdestjänster användas på e-papperstidningen såsom busstidtabeller, böcker och spel.

1

Inledning

Vid introduktion av en teknisk innovation, det vill säga ofta helt okända och oprövade produkter eller tekniker, är det viktigt att studera om människor kommer att acceptera eller förkasta en innovation (Windahl & Signitzer, 1992). Speciellt betydelsefullt är det när produkten
är tekniskt avancerad och innebär en förändring och omställning av människors vanor (Doyle,
2002). Kan ett framtida scenario vara att alla i familjen använder e-papperstidningen vid frukostbordet eller kommer den traditionella papperstidningen fortfarande föredras? Denna fråga
gör oss intresserade att undersöka vilket framtida behov som finns för e-papperstidningen.

1.2 Problem
Införandet av ny teknik innebär alltid nya förändringar och omställningar. Är tidningsläsaren
villiga att betala för den nya tekniken och vilket mervärde måste produkten erbjuda för att
tidningsläsaren skall vara beredd att ändra sina vanor? För att lyckas introducera epapperstidningen är det viktigt att göra noggranna studier för att kartlägga om tidningsläsaren
är intresserad av att använda och inneha produkten.
Vår frågeställning i denna uppsats är följande:
Vilka faktorer är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida
e-papperstidning?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad som påverkar om tidningsläsaren kommer att acceptera eller förkasta en framtida e-papperstidning. Ambitionen är att ge ökad förståelse om vilka
faktorer som är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning.
Studien skall bidra till en ökad förståelse för hur behov för en ännu icke fullt utvecklad teknik
kan undersökas. Avsikten är att jämföra innovationsspridningsteori med e-papperstidningen,
men också jämföra e-papperstidningen med papperstidningen, webbtidningen och mobila
bildskärmsterminaler.
Vi har som målsättning att den kunskap som uppsatsen resulterar i skall ge goda råd till intressenter av e-papperstidningen. Studien kommer att visa om det finns något behov av epapperstidningen. En ökad förståelse för läsarens behov och de faktorer som är av betydelse
för tidningsläsarens inställning kan hjälpa intressenter att ta ställning till om de vill investera i,
utforma och vidareutveckla e-papperstidningen och dess mervärdestjänster.
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1.4 Centrala begrepp
E-papperstidning
SearchMobileComputing.com [2] definieras e-papperstidningen enligt följande:
“An electronic newspaper is a self-contained, reusable, and refreshable version of a traditional newspaper that acquires and holds information electronically.”
I denna uppsats definierar vi e-papperstidningen enligt följande: En nyhetstidning som kan
läsas på elektroniskt papper.
Mervärdestjänst
Mervärdestjänster kan vara en möjlighet för att utveckla sin befintliga produkt. En bra produkt är multidimensionell, en kombination mellan basutbud, förbättrade egenskaper samt
mervärde (Doyle, 2002).
Mervärde kan uttryckas som skillnaden i innebörd mellan två produkter i samma kategori. För
att användaren skall välja en viss produkt måste förtjänsten vara större i jämförelse med andra
produkter i samma kategori (Melin, 1999). International Standardiziation Organization (ISO)
definierar en tjänst enligt följande:
”Supplier activities at the interface with a customer and the result of all supplier activities to
meet customer needs.” (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998, s. 29)
Utifrån ovanstående begreppsförklaringar har vi valt att i denna uppsats definiera mervärdestjänst som följande: En extra tjänst som kan appliceras på produkten (e-papperstidningen),
vilken frambringar ett mervärde för läsaren.
Relativ fördel
Relativ fördel är om innovationen uppfattas som fördelaktig jämfört med existerande produkter, i termer såsom ekonomi, social prestige, miljöpåverkan, bekvämlighet eller tillfredsställelse (Rogers, 1995).
Kompatibilitet
Kompatibilitet är om innovationen uppfattas som konsekvent med existerande värderingar,
gamla erfarenheter och behovet som den potentiella användaren har (Rogers, 1995).
Komplexitet
Komplexitet är om innovationen uppfattas som svår att förstå och använda av den potentiella
användaren (Rogers, 1995).
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1.5 Avgränsningar
De faktorer som är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning är avgränsade till huvudfaktorerna: relativ fördel, kompatibilitet och komplexitet. Faktorn relativ fördel innerfattar underfaktorerna: miljöpåverkan, tillgänglighet, tidsbesparing,
kostnadsbesparing, tillfredställelse och mervärdestjänster. Vi har därmed inte valt att ta någon
större hänsyn till användbarhetsfaktorer ur ett tekniskt perspektiv som kan påverka tidningsläsarens inställning.
E-papperstidningen kommer att kunna användas av flera olika typer av tidningar och därför
har vi valt att avgränsa vår undersökning till läsare av dagstidningar (inkluderar läsare av
morgon- och kvällstidningen, samt landsortspressen i pappersform och i elektroniskt format
på Internet). Fortsättningsvis kommer begreppet tidningsläsare att användas synonymt med
läsare.
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1.6 Disposition
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Figur 1: Uppsatsens disposition
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2. TEKNISK BAKGRUND
I detta kapitel kommer vi att beskriva det elektroniska papperet. Detta är en ny teknik och vi
har därför valt att ge en allmän teknisk beskrivning och vilka marknadsaktörer som utvecklar
tekniken. Därefter beskriver vi e-papperstidningen för att ge läsaren en klar bild av hur detta
medium fungerar.

2.1 Elektroniskt papper
Elektroniskt papper är en ny teknik som är under utveckling och kommer att tillämpas som en
ny typ av informationsbärare. Det elektroniska papperet är ett bärbart medium som ser ut som
papper, men där informationen kan ersättas på elektronisk väg tusentals gånger. Tekniken kan
tillämpas på produkter såsom e-papperstidningar, e-böcker och på hopfällbara samt rullbara
skärmar. Informationen kan inhämtas genom uppkoppling mot en dator, mobiltelefon eller
kan skapas av en elektronisk penna [3].
Toofani (2003) menar att det elektroniska papperet är en kombination mellan den elektroniska
bildskärmen och det tryckta papperet, vilket innebär att de bästa egenskaperna från de två
olika teknikerna kombineras. Det elektroniska papperet är tillverkat av ett flexibelt och böjbart material som påminner om ett plastat papper.
2.1.1 Historik
Det elektroniska papperet uppfanns 1975 av Nick Sheridon vid Xerox Palo Alto Research
Center (PARC). Tekniken som utvecklades fick namnet ”Gyricon”, efter grekiska för roterande bild och bestod av ett transparant ark av silikonplast som innehöll miljontals små plastkulor. Vid produktionen av de små kulorna uppstod vissa problem, bland annat att få kulorna
likformiga. Ett annat problem var att dåtidens kretskort var dyra, hårda och oflexibla, vilket
skapade egenskaper som inte var likt ett papper. Detta resulterade i att prototypen blev för dyr
och oflexibel, vilket ledde till att projektet lades ner år 1977. Under mitten av 1990-talet upptog tre studenter vid Media Lab på MIT Sheridons arbete, men även de misslyckades med att
lösa problemet med de likformiga kulorna. De utvecklade dock en annan variant av idén, vilken innebar att kulorna istället var ihåliga kapslar innehållande färgad olja och små elektriskt
laddade mikrokulor. Denna teknik låg till grund för företaget E Ink som etablerades år 1997.
Xerox upptog sitt intresse för sin ursprungliga teknik under mitten av 1990-talet. Företaget
förfinade då tekniken och produktionsprocessen, som resulterade i att Xerox skrev ett avtal
med 3M för produktion av ark i stora kvantiteter. Vid millenniumskiftet hade även IBM och
Philips börjat forska och utveckla inom området (Toofani, 2003).
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2.2 Marknadsaktörer
I dag finns det tre koncept av det elektroniska papperet på marknaden och alla skiljer sig åt
även om grundidén är densamma. Det första konceptet har arbetats fram genom ett samarbete
mellan Lucent Technologies, E Ink Corporation och Philips Research. Det andra konceptet
har utvecklas av Gyricon Media Inc. och det tredje är framtaget av det svenska forskningsinstitutet Acreo (Toofani, 2003).
2.2.1 Lucent Technologies, E Ink Corporation och Philips Research
E Ink Corporation, Lucent Technologies och Philips Research har utvecklat en teknik, vilken
bygger på en display som är tillverkad av ett ultratunt och flexibelt plastsubstrat. På displayen
ligger ett skikt som påverkas av elektricitet och får texten och bilderna att framträda. Tekniken möjliggör trådlös anslutning mot en dator eller Internet. Inom samarbetet kombineras
företagens olika styrkor, E Inks elektroniska bläck och Lucent Technologies plasttransistorer
samt Philips Research elektroniska bottenplatta. Bottenplattan består av en mängd elektroniska kretsar (Toofani, 2003).
E Ink Corporation är beläget i Cambridge, Massachusetts, USA och grundades 1997. Företaget har framställt ett elektroniskt bläck. Det elektroniska bläcket består av miljontals mikrokapslar, som inte är större än diametern av ett hårstrå. Mikrokapslarna innehåller vita positivt
och svarta negativt laddade partiklar svävande i en genomskinlig vätska. När ett negativt
elektriskt fält tillsätts rör sig de vita partiklarna till toppen av mikrokapseln, där de blir synliga
för användaren, vilket ger en vit yta på den punkten. Samtidigt drar det motsatta elektriska
fältet ner de mörka partiklarna till botten av mikrokapseln. Om istället ett positivt elektriskt
fält tillsätts rör sig de svart partiklarna till toppen av mikrokapseln, vilket ger en mörk yta på
den punkten (se figur 2) [4].

Figur 2: En genomskärning av E Inks elektroniska bläck
Källa: Hämtad från E Ink
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Genom att trycka bläcket på en plastfilm som därefter lamineras av kretsar skapas en elektronisk display. Där formas ett pixelmönster som kontrolleras av en drivrutin. Fördelen med
bläcklösningen är att den inte är bunden till en typ av bärare, vilket gör det möjligt att tillämpa
det elektroniska bläcket på olika material såsom glas, plast och papper [4].
Lucent Technologies har sitt högkvarter i Murray Hill, New Jersey, USA där de utvecklar och
levererar system, mjukvara och tjänster för nästa generations kommunikationsnätverk. Företaget utvecklar transistorer tillverkade av ett plastmaterial och dessa framställs genom en lågkostnadsprocess. Plasttransistorernas egenskaper liknar vanliga tunna transistorer, men de är
mer flexibla, tåliga och lätta [5].
Philips Research är en del av Philips Electronics, ett världsomspännande elektronikföretag
med säte i Holland. I februari 2001 ingick E Ink och Philips partnerskap för att tillsammans
utveckla displayer byggda på elektroniskt bläck. Philips har också investerat i E Ink för att
stärka och påskynda deras forsknings- och utvecklingsprogram. Samarbetet är uppdelat så att
E Ink utvecklar elektroniska bläckdisplayer, som Philips därefter integrerar med deras elektroniska bottenplatta [6].
Toofani (2003) nämner att
Philips och E Ink har gjort
stora ansträngningar på uppdateringshastigheten, läsbarheten,
strömförbrukningen
samt formen. Uppdateringshastigheten av informationen
är 100 gånger per sekund
(100 Hz), vilket innebär att
det mänskliga ögat inte hinner uppfatta något flimmer.
Deras teknik ger en skärpa
som är sex gånger högre
än vanliga LCD-displayer.
Kontrasten är bättre än färg
på tidningspapper och kan
jämföras med färg på vanligt
papper.
Figur 3: Philips och E Ink:s högupplösta prototyp
Källa: Hämtad från Philips

Strömförbrukningen är väldigt låg, på grund av att tekniken tillåter att fixerade bilder syns
kvar på skärmen även efter avstängning. Tekniken kräver inte något bakgrundsljus, eftersom
displayen har en vit bakgrund, hög kontrast och inte ger läsaren störande reflexer (se figur 3).
Philips har numera också börjat utveckla större rullbara displayer med en teknik som heter
PolyLED (Toofani, 2003). E Inks, Lucent Technologies och Philips har tillsammans utvecklat
flera prototyper som har en display med kvalité som ett papper och dess fördelar är (se figur
4) [7]:
•
•
•
•

Utmärkt ljus och kontrast utifrån en mängd olika ljusförhållanden.
Lätt att titta på från alla vinklar.
Låg strömförbrukning.
Byggda av ett plastsubstrat.
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Figur 4: Philips och E Ink:s pappersliknande prototyp
Källa: Hämtad från Philips

2.2.2 Gyricon Media Inc.
Gyricon Media Inc. är beläget i Ann Arbor, Michigan, USA och är ledande inom integrerade
nätverk och displaylösningar. Företaget har grundats genom Xerox:s Palo Alto Research Center (PARC) och har utvecklat en pappersliknande elektronisk display vid namn SmartPaper
(se figur 5). Gyricon Media Inc. satsar på skyltar i storformat, jämfört med E Ink och Philips
som fokuserar på handburna medier. Skyltar i storformat kan med fördel användas till reklam
som ändrar sig, busstidtabeller och andra stora skyltar som behöver uppdateras (Toofani,
2003).
SmartPaper består av en tunn transparant plastdisplay som innehåller miljontals små kulor och
dessa kan rotera i en oljefylld hålighet. Varje kula består av en svart och en vit halvmåne eller
av andra färger. Beroende på vilken elektronisk laddning som tillsätts roterar kulorna och visar antingen en vit eller svart halvmåne, vilket skapar text eller bild. Mönstret behåller sin
fixering tills en ny elektrisk laddning tillkommer. Genom en trådlös anslutning med en dator
eller en mobiltelefon kan information överföras [8].
Fördelarna med SmartPaper är [7]:
•
•
•
•
•

Informationen kan ersättas eller
raderas genom en elektronisk
laddning.
Kan återanvändas tusentals
gånger.
Bakgrundsbelysning behövs inte
Är skarpare än dagens reflekterande displayer.
Har låg strömförbrukning.

Figur 5: Gyricon:s SmartPaper
Källa: Hämtad från Palo Alto Research Center
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2.2.3 Acreo
Acreo bedriver sin verksamhet i Norrköping och är ett forskningsinstitut som arbetar med
forskning, utveckling och produktion inom elektronik- och optikområdet. Ända sedan 1998
har Acreo utfört forskning och utveckling inom området polymer elektronik. Polymerelektronik är ledande och halvledande polymera material som kan liknas vid plaster. Paella (Paper
Electronics for Low Cost Applications) är ett projekt som har genomförts och detta har haft
som ändamål att kombinera papper med elektronik. En fortsättning av Paella är Electronic
Printing House som är ett forskningsarbete för att vidareutveckla polymer elektroniken, som
ger möjlighet att tillverka billig elektronik på bland annat papper och plastsubstrat. Detta projekt är ett samarbete mellan pappersindustrin, kemiföretag och tryckpresstillverkare. Tekniken
kan tillämpas på produkter såsom displayer, förpackningar, etiketter och reklamskyltar [9].
Toofani (2003) nämner att den pappersdisplay som Acreo utvecklar inkluderar bland annat
displayelektroder, ledarlinjer, aktivt pigment samt skyddslager och dessa är tryckta på papperet. Alla dessa trycks på baksidan utom det aktiva pigmentet som placeras på framsidan. Den
teknik som kommer att användas vid produktion är den elektrokroma teknologin (EC) och
denna har framställts genom forskningsprojektet Electronic Printing House. Tekniken bygger
på ledande och halvledande polymerer som placeras på träfiberbaserat papper eller plastfolier.
Det som skall visas på det elektroniska papperet förtrycks och därefter skiftas mönstret med
hjälp av elektricitet. Efter att en laddning har tillförts bibehåller polymeren sitt uppdaterade
tillstånd tills en ny laddning tillkommer.

2.3 E-papperstidning
E-papperstidningen är en framtida produkt som bygger på samma teknik som det elektroniska
papperet. SearchMobileComputing.com [2] menar att en e-papperstidning inte skall blandas
ihop med andra sorter av nyhetstidningar som erbjuds online på en webbplats. E-papperstidningen kan beskrivas som det samlande namnet för flera olika typer av e-papperslösningar
för att kunna presentera elektroniska texter i ett format som efterliknar papperstidningen.
2.3.1 Teknik
Då det finns flera tänkbara e-papperslösningar som kan appliceras på e-papperstidningen, gör
detta det svårt att rikta produkten mot en specifik teknik eller tillverkare. Hittills har några av
de ledande producenterna av e-papper visat ett fåtal prototyper på den framtida e-papperstidningen. Alla prototyperna urskiljer sig genom olika tekniska lösningar och det har ännu inte
framställts någon standard för e-papperstidningen. Dessa stora skillnader gör det svårt att exakt förutsäga hur e-papperstidningen kommer att se ut och fungera.
Det europeiska projektet DigiNews har som uppgift att forska om och utveckla den framtida
e-papperstidningen. Projektet är ett samarbete mellan ett flertal dagstidningar, universitet och
företag i Europa. Enligt DigiNews skall e-papperstidningen vara ett sofistikerat verktyg för
elektronisk publicering och har stora utsikter att konkurrera med både den traditionella papperstidningen och andra medier som finns på tunna elektroniska bildskärmar. E-papperstidningen skall vara ultratunn, ha låg strömförbrukning och ha en flexibel och papperslik display samt vara lätt att använda. Plattformen kommer att baseras på en standard som redan är
etablerad på marknaden, till exempel XML (Extensible Markup Language) [10].
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2.3.2 Distribution och finansiering
E-papperstekniken kan ha stor inverkan på produktion, lagring och distribution (Toofani,
2003). E-papperstidningen skall vara tillgänglig för alla som läser dagstidningar och det elektroniska formatet ger möjlighet för andra distributionskanaler än de traditionella. Dagens tidning kommer att distribueras till läsaren via antingen DAB (Digital Audio Broadcasting), Internet eller genom 3G (Tredje Generationens Mobilnät). På så sätt kan e-papperstidningen
användas i mobila situationer samt tillhandahålla kontinuerlig uppdatering av informationen.
Denna trådlösa kommunikation möjliggör att läsaren fritt kan ta med sig sin e-papperstidning
och använda denna exempelvis på tåget, på jobbet eller utomlands på semestern [10]. Toofani
(2003) menar att annonseringsfinansieringen kommer att ha en avgörande roll. Genom epapperstekniken kan annonsörerna nå ut med personliga budskap och på så sätt anpassa annonserna till rådande situation. Tidningsföretagen kan ta ut en prenumerationsavgift eller ta ut
en avgift varje gång läsaren laddar ner en artikel.
2.3.3 Mervärdestjänster
En mängd mervärdestjänster kan vara möjliga för denna produkt såsom personifierad information och kontinuerlig uppdatering från börsen. Vid personifierad information kan läsaren
själv välja vilka artiklar och nyhetsinformation som denne vill mottaga i sin e-papperstidning.
Exempelvis kan den sportintresserade endast välja sportbilagan om så önskas och således
slipper hon/han annan oönskad information. En e-papperstidning kan även användas för att
tillhandahålla användaren med samhälls- och utbildningsinformation [10].
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3. TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska referensramen. Vi har valt att dela
upp den teoretiska referensramen i två delar. I del 1 beskriver vi papperstidningen, webbtidningen och mobila bildskärmsterminaler för att ge läsaren en klar bild av hur dessa medier
fungerar. I del 2 behandlar vi innovationsspridningsteori. Den teoretiska referensramen avslutas med en sammanfattning.

DEL 1
3.1 Papperstidning
Papperstidningen är ett väletablerat medium. Att läsa, ta med och bläddra i dagstidningen har
blivit en vana för människor (Alström et al., 2000). Enligt organisationen Tidningsstatistik är
en dagstidning en publikation som utkommer minst en gång per vecka, vars innehåll karaktäriseras av aktualitet, allsidighet och allmängiltighet. Dagstidningens primära uppgift är att
tillhandhålla läsaren med en allmän eller riktad nyhetsförmedling och debatt [11]. Sverige
ligger på fjärde plats i världen när det gäller konsumtion av dagstidningar i genomsnitt och
per person [12] och den samlade tidningsupplagan var för år 2002 drygt 4 miljoner exemplar
per utgivningsdag [13]. De svenska dagstidningarna delas in i fyra huvudgrupper (Hadenius &
Weibull, 1997):
Storstadspressens morgontidningar: Gruppen utgörs av de högfrekventa morgontidningarna
(6-7 nr/vecka) i Stockholm, Göteborg och Malmö bland annat Dagens Nyheter, Sydsvenska
Dagbladet och Göteborgs-Posten.
Storstädernas kvällstidningar: Till denna grupp räknas de högfrekventa kvällstidningarna (6-7
nr/vecka) i Stockholm, Göteborg och Malmö exempelvis Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen (GT).
Landsortspressen: Gruppen omfattar samtliga hög- och medelfrekventa dagstidningar (3-6
nr/vecka) utanför storstäderna till exempel Nerikes Allehanda, Östgöta Correspondenten och
Uppsala Nya Tidning.
Lågfrekventa dagstidningar: Denna grupp innehåller de lågfrekventa dagstidningar (1-2
nr/vecka) som både kan hittas i storstäder och på landsbygden till exempel Arbetaren och
Dala-Bygden.
Dagspressens totala upplaga har under de senaste åren minskat och fortsätter att minska. Detta
gäller läsningen av morgontidningar och landsortspressen. Kvällspressens genomsnittliga
upplaga per dag har gått ner från 1 125 100 år 1990 till 757 700 år 2002 (Fredberg, 2003).
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Från år 2002 har dock kvällspressens genomsnittliga upplaga återhämtat sig lite och visar nu
en ökande kurva (se figur 6) [13]. Benägenheten att prenumerera på en morgontidning har
avtagit under de senaste åren och eftersom inte läsandet är jämnt spritt i samhället har morgontidningen numera blivit en klassfråga (Alström et al., 2000).
Alström et al. (2000) menar att
konkurrensen från TV och liknande medier ökar alltmer. För kvällstidningen är hotet ytterst verkligt
och det finns risk för att denna
tidningsform inte kommer överleva
i framtiden. Även morgontidningarna känner av konkurrensen från
olika medieformer, främst ifrån
webbtidningar och gratistidningar
som delas ut i storstädsregionerna.
Författarna anser att de tidningar
som kommer att finnas kvar kommer troligtvis att vara dyrare på
grund av mindre annonsintäkter
och lägre upplagor. Andra mediers
användbarhet kommer att avgöra
om dagstidningar på papper kommer att överleva.
Figur 6: Dagspressens upplageutveckling 1985-2003
Källa: Hämtad från TidningsUtgivarna

3.1.1 Distribution och finansiering
För att morgontidningen skall komma ut till läsarna måste denna distribueras till mottagarens
postlåda. Distributionen är en tung post eftersom tidningarna måste spridas över ett stort geografiskt område. Detta påverkar därför priset på tidningen, särskilt för storstadstidningar som
även utkommer på helgen till exempel Göteborgs-Posten. Vissa kostnader som dagstidningarna har är oberoende av storleken på upplagan. För att utforma en tidning krävs ungefär lika
stor redaktion och samma tekniska resurser. Den största skillnaden ligger i tryck-, pappersoch distributionskostnader, eftersom dessa hänger samman med storleken på upplagan (Hadenius & Weibull, 1997). Inom tidningsbranschen är personalen den största kostnaden. Omkring
33 procent av rörelsekostnaderna utgörs av personalen. Andra utgifter är papper och distribution. De tre posterna personal, papper och distribution står för 57 procent av tidningens rörelsekostnader [13].
Dagstidningen kan finansieras på två sätt, genom försäljning av prenumeration och lösnummer till läsaren eller genom att tidningsföretaget säljer annonsutrymme till andra företag. Tidningsföretagen är dock ofta beroende av båda intäktsformerna och det är därför vanligt att
företaget använder sig av båda tillvägagångssätten. Båda dessa finansieringssätt påverkar varandra. Försäljningen av annonser är beroende av hur försäljningen av tidningsexemplaren
framskrider. Eftersom annonser har ett stort läsvärde i en tidning blir prenumeration och lösnummersförsäljningen beroende av annonseringen. Fördelningen av de två intäktsformerna
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varierar beroende på typ av tidning (Hadenius & Weibull, 1997). Enligt TidningsUtgivarna
uppgick annonseringsintäkterna år 2001 för en större morgontidning till 64 procent, medan
upplageintäkterna uppgick till 36 procent. Kvällstidningarnas situation är raka motsatsen, där
21 procent uppgick i annonseringsintäkter och upplageintäkterna uppgick till 79 procent. År
2002 valde 93 procent av läsarna att prenumerera på morgontidningen, medan 5 procent valde
att köpa den i lösnummer. De resterande 3 procenten tog del av den på annat sätt [13].
3.1.2 Mervärdestjänster
Idag är det allt viktigare att papperstidningen erbjuder ett mervärde. Flera tidningsföretag tillhandahåller sina läsare med medlemskort och erbjuder regelbundet erbjudanden i form av
exempelvis billigare entréavgifter till olika utställningar och gratis förhandsvisningar på bio.
Mervärdestjänsterna används för att knyta läsaren närmare tidningen. Genom medlemskorten
kan tidningsföretagen inhämta information om läsaren, vilket gör det lättare att förse henne/honom med information som intresserar och som är relevant vid ett visst tillfälle (Alström
et al., 2000).

3.2 Webbtidning
Webbtidningen är idag huvudsakligen ett komplement till vanliga papperstidningar. Tekniken
möjliggör att läsaren snabbt kan uppdatera sig i nyhetsflödet, reagera genom debatter och ta
del av flera mervärdestjänster som erbjuds såsom vädertjänster samt evenemangskalendrar
(Alström, Enlund, Hedman & Hvitfeldt, 2004). Under mars 2003 hade aftonbladet.se 4,2 miljoner, expressen.se och dn.se drygt 1,5 miljoner unika besökare [13].
Alström et al. (2000) menar att det är obekvämt att läsa nyheter på skärm. En webbtidning
måste oftast läsas vid ett skrivbord, medan papperstidningen kan läsas vid frukostbordet, i
sängen och på bussen, det vill säga i princip överallt. Många upplever att det är jobbigare att
läsa ifrån en datorskärm. Webbtidningen kräver även mer tankeverksamhet, eftersom läsaren
måste klicka sig fram till informationen och det tar därmed längre tid.
Läsbeteendet över Internet är annorlunda i förhållande till papperstidningen. En utmärkande
skillnad är att läsaren snabbt kan röra sig mellan olika webbtidningar genom ett fåtal
knapptryck. Av de personer som har använt sig av Internet under år 2000 har drygt hälften (54
%) nyttjat någon typ av webbtidning. En fjärdedel (24 %) av de läsare som använder sig av
webbtidningen har gjort detta minst en gång i veckan. Åldern är en stor bidragande faktor till
inställningen gentemot webbtidningen. De som har en positiv inställning till webbtidningen
utgörs till största delen av personer under 30 år. Nästan två tredjedelar (62 %) tror inte att
webbtidningen kommer att konkurrera ut den traditionella papperstidningen (Alström et al.,
2000).
Dagspressen investerar ofta i webbtidningen av den orsaken att de vill nå ut till en potentiell
framtida marknad och locka till sig de unga läsarna, eftersom denna målgrupp är svår att nå
genom papperstidningen (Alström et al., 2000). År 2003 fanns det 114 webbtidningar i Sverige [13]. Alström et al. (2000) menar dock att utvecklingen av dessa inte har gått i den takt
som förväntades ifrån början. Många webbtidningar har haft svårt att rent tekniskt lyckas
framställa en bra produkt och det har även varit mer ekonomiskt betungande än beräknat. På
grund av denna problematik har vissa tidningar inte kommit ut på Internet som planerat.
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Den största och mest framgångsrika webbtidningen är Aftonbladet.se och de har utvecklat nya
tjänster och idéer kring webbtidningen som en egen produkt. Flera webbtidningar lägger endast ut en liten del av papperstidningens material, medan andra lägger ut nästan hela. Det
finns dock några stora dagstidningar som visar ett litet intresse för webbtidningen.
När en tidning tillhandahåller en webbtidning ställs ett antal krav. Webbtidningen måste ta
hänsyn till tidsaspekter (att snabbt leverera nyheter), rumsapekter (att den digitala tidningen
inte kan bäras runt på samma sätt som en papperstidning) och trovärdighet (att det finns ett
stort informationsflöde) (Fredberg, 2003).
3.2.1 Distribution och finansiering
Mediernas värld växer totalt sett och inom denna värld finns reklam, underhållning och information, som blir tillgänglig för alltfler människor. Konkurrensen från de nya medieformerna, framförallt Internet gör att det blir mindre lönsamt att producera tidningar på papper. Det
kostar att använda papper samt att distribuera tidningar på papper. Papperstidningarna kommer i framtiden tyna bort om de papperslösa medierna blir billigare och mer attraktiva för
läsaren och annonsörerna (Alström et al., 2000). Internet kan bemöta våra sinnen på ett mångsidigt sätt genom att kombinera rörelse och ljud med en hög grad av interaktion (Bergstrom,
2000). Interaktiviteten som Internet erbjuder ger därför annonsörerna en mer gynnsam miljö.
Detta ger möjlighet att ha ett stort utbud annonser under en längre tid, vilket är av stor betydelse (Alström et al., 2000). Annonseringen utgör idag ens största intäkt och år 2002 stod Internet för 6,8 procent av reklaminvesteringarna fördelat på de traditionella medierna såsom tv,
radio och facktidningar [13].
3.2.2 Mervärdestjänster
Idag är det av största vikt att webbtidningen skapar intresse för sina produkter. För att webbtidningarna skall få kontinuerlig uppmärksamhet försöker de locka in människor och göra
dem delaktiga i tidningen. Detta kan ske genom fortlöpande uppdatering, bjuda in till communities och fokusera på kundintressen (Fredberg, 2003). Den tekniska utvecklingen har också skapat ett mer komplext och redaktionellt utbud. Idag styrs produktionen alltmer ifrån hela
produkter till mervärdestjänster. Läsaren kan välja ut vissa delar av en tidning eller enbart
köpa specifika tjänster såsom ekonomiska nyheter levererade med hjälp av e-post eller mobiltelefonen (Gonzales et al., 2001).
Eftersom informationen på Internet växer dag för dag, blir det svårare att sålla bland all information. Personifiering är när en läsare får relevant information från tidningen på ett effektivt sätt. Det finns två möjligheter att ge läsaren personifierad information. Dels att all information samlas på ett ställe så att läsaren själv kan välja vad denne vill läsa. Det andra sättet är
att skicka hem den information som läsaren vill ha. Det blir ett betydligt långsammare och
mer tungarbetat system om informationen måste hämtas från ett ställe. Idag finns personifierade webbtidningar, där läsaren själv bestämmer vad som ska finnas med på skärmen. En sådan är spanska webbtidningen El Mundo (www.elmundo.es), där artiklar från webben samlas
på en eller ett fåtal sidor (Gonzales et al., 2001).
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Nyckelorden för personifiering är användbarhet och informationsfiltrering. På webbtidningssystemet Anataganomy kan idag läsaren själv påverka layouten till skillnad från mer kommersiella webbtidningar som Wall Street Journal. Läsaren kan välja om denne vill ha layout som
ger en känsla av tidning, tidskrift, text-TV eller efter ett förutbestämt rankingsystem. Därefter
kan läsaren välja hur många artiklar som skall finnas med på varje sida och vilken som för
tillfället skall förstoras. En normal läsare får mellan 20-40 artiklar varje dag. Läsarens profil
kan påverkas på två sätt. Antingen skriver läsaren in de nyckelord som denne anser mest
lämpliga eller så kan servern räkna hur många operationer eller hur mycket tid som ägnas på
varje artikel. Om läsaren ändrar intresse kan därför första metoden innebära en nackdel
(Kamba, Sakagami & Koseki, 1997).

3.3 Mobila bildskärmsterminaler
På marknaden finns det idag ett flertal mobila bildskärmsterminaler som har som ändamål att
underlätta kommunikationen och informationsinhämtande vid mobila situationer, såsom mobiltelefoner, PDA, e-böcker och GPS-mottagare (Toofani, 2003). Några har accepterats och
desto fler har förkastats av användarna. Nedan presenteras två framgångsrika mobila bildskärmsterminaler: PDA och mobiltelefon.
3.3.1 PDA
PDA (Personal Digital Assistant) är en liten dator som kan hållas i handen och tillhandahåller
användaren datortjänster och informationslagring. Produkten har genomgått en stor teknisk
utveckling sedan den lanserades 1996. Från början användes den i första hand till att göra
schemabokning, lägga till och ändra i adress och telefonlistor, samt att skriva små kom-ihåglappar. Idag kan den synkroniseras med en mängd olika externa apparater såsom datorer och
videokameror. Detta kan ske både genom USB-uppkoppling och sladdlös uppkoppling. Utvecklingen har lett till att det går att rita och skriva på skärmen, spela och göra musik, samt
surfa på Internet. Det finns skolor i USA som ger sina elever information om schema och
busstider i deras PDA (Williams, 2003).
3.3.2 Mobiltelefon
I västvärlden och USA äger upp till 80 % av befolkningen idag mobiltelefoner (Barnes,
2002). Lindgren, Jedbratt och Svensson (2001) beskriver vilka tjänster som en mobiltelefon
idag kan utföra:
Kommunikation:
Transaktionstjänster:
Underhållning:
Informationstjänster:
Positioneringstjänster:
Övervakningstjänster:

Telefoni, e-post, chat och SMS.
Biljettbokning och bankaffärer.
Musiknedladdning, spel i nätverk, film och radio.
Nyheter, biotips, väder, uppslagsverk och prisjämförelser.
Vägkartor och möjlighet att hitta vänner i närheten.
Slå på strömmen hemma och se vem som ringer hemma.

De olika tjänsterna är beroende av framförallt två faktorer, tids- och platsfaktorn. De tjänster
som utnyttjar båda dessa faktorer bäst, är de som utnyttjar den mobila marknadsplatsens möjligheter bäst (Lindgren et al., 2001). SMS är en av de mervärdestjänster som har lyckats slå
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igenom i flera av industriländerna, först och främst i åldrarna mellan 15 till 24 år. Under 2002
sändes över 1,3 miljarder SMS-meddelanden och detta kan jämföras med att det under 1998
sändes ca 44 miljoner [14]. Nästa fas i utveckling är m-commerce, det vill säga försäljning,
betalning och marknadsföring över mobiltelefonen (Barnes, 2002).
3.3.3 Finansiering
Kommunikationsteknikens historia, vilken inkluderar brev, telegraf, telefon, mobiltelefon och
Internet har visat ett tydligt mönster. Kvalitén stiger och priserna sjunker. Användandet ökar
och de totala inkomsterna ökar. Betalning sker i huvudsak på två olika sätt. Abonnemang är
när en användare endast betalar en fast summa för alla tjänster under en period, vilka ingår i
ett paket. Abonnemang är det bästa sättet för att stimulera till många användare. Motsatsen till
detta är rörlig betalning, vilket är när användaren betalar för exakt vad denne får utfört. Användaren får alltså sitt pris satt efter hur länge, hur ofta och hur långt bort kommunikationen
sker. Utvecklingen inom kommunikation har under lång tid gått mot att betalningen skall vara
enkel och rörlig, medan utvecklingen är tvärtom när det gäller prissättning i de flesta andra
branscher. Idag vill konsumenter oftare ha auktioner, rabattsystem och andra komplicerade
prissättningar. Eftersom periodbetalning ökar kommunikationen och mängden kunder är detta
oftast en fördel för distribuerande företag. Det är betydelsefullt att veta hur högt mervärde
som kunden är villig att betala för denna service. Om kundens vilja är låg för abonnemang bör
företaget välja rörlig betalning (Odlyzko, 2001).
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DEL 2
3.4 Innovationsspridningsteori
Vid framtagandet av innovationer, det vill säga ofta helt okända och oprövade produkter eller
tekniker är det viktigt att undersöka om människor kommer att acceptera eller förkasta en
innovation (Windahl & Signitzer, 1992). Rogers Diffusion of Innovations theory är en framstående teori som används för att kunna förklara och förutse en innovations adoption och
spridning (Chen & Tan, 2004). Enligt Rogers (1995) defineras adoption som följande: ‘‘A
decision to make full use of an innovation as the best course of action available.’’ (s. 21) Hastigheten av adoption defineras som: ‘‘The relative speed with which an innovation is adopted
by members of a social system.’’ (s. 22)
Innovationsspridningsteorin behandlar bland annat processen bakom hur användarna reagerar
på innovationen och de faktorer som påverkar hur snabbt innovationen accepteras samt hur
användarna indelas i olika kategorier (Chen & Tan, 2004). Teorin kan tillämpas för att utforska de förändringar och särskilt de förändringar i beteende som finns (Windahl & Signitzer
1992).
3.4.1 Adoptionsprocessen
I Rogers teori utgör Adoption-processen en viktig del och denna behandlar hur en användare
eller en användargrupp reagerar på en innovation. Processen består av fem steg (Rogers,
1995):
Kunskapssteg (The Knowledge Stage): Detta steg inträffar när en användare blir medveten om
innovationen och dess funktion. Detta kan vara både aktivt och passivt och det finns tre typer:
Software Information, How-to Knowledge och Principles Knowledge. Principles Knowledge
belyser om innovationen är ny eller om den fungerar som sin föregångare. Detta stadium är
ytterst viktigt för att utvecklaren skall nå ut till rätt personer och sprida rätt sorts information.
Övertygelsesteg (The Persuasion Stage): I detta steg skapar användaren en åsikt och attityd,
positiv eller negativ angående innovationen. Kommunikationen med marknaden och massmedia har här stor inverkan på om innovationen skall uppfattas som positiv av användaren.
Beslutssteg (The Decision Stage): I detta steg accepterar eller förkastar användaren innovationen. Även här kan kommunikationen med marknaden och massmedia ha stor betydelse för
hur användaren tar emot innovationen.
Implementeringssteg (The Implementation Stage): I detta steg tas innovationen i bruk. Här är
det viktigt med kundorienterad information och att erbjuda kundvård.
Bekräftelsesteg (The Confirmation Stage): I detta steg är det viktigt att kommunicera med
användaren för att uppmuntra till fortsatt användning av innovationen. Detta är betydelsefullt
eftersom människor ofta söker efter bekräftelse av att de har gjort ett bra köp.
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3.4.2 Kategorisering av användare vid innovationer
Rogers (1995) kategoriserar användarna efter när en innovation accepteras. Författaren delar
upp användarna i olika acceptanter (se figur 7):
•
•
•
•
•

Innovatörer: De som tar den första risken med ny teknik.
Tidiga acceptanter: De som är först med ny teknik bland vanliga medborgare.
Tidig majoritet: De som är öppna för ny teknik.
Sen majoritet: De som är skeptiska mot ny teknik.
Eftersläntrare: De som är tveksam till nyheter och håller sig till det traditionella.

Tidiga acceptanter
Innovatörer 13,5 %
2,5 %

Tidig majoriet
34 %

Sen majoriet
34 %

Eftersläntrare
16 %

Figur 7: Kategorisering av användare vid innovationer
Källa: Rogers, 1995, s. 262.

3.4.3 Spridningsteorins faktorer
Rogers (1995) nämner att vid tekniska innovationer, kan spridningsteorin tillämpas för att
studera faktorer som kan påverka adoptionen av en innovation. Martins, Steil och Todesco
(2004) menar att innovationsspridning har studerats inom flera områden, alltifrån jordbruk till
marknadsföring. Rogers (1995) anser att det är svårt att snabbt sprida en innovation och få
den accepterad av användaren, trots att den har stora fördelar. Martins et al. (2004) nämner att
många utvecklare använder spridningsteorin för att öka acceptansen av upplysningsmedier.
Den ger en förståelse för de faktorer som inverkar på acceptansen hos användaren, vilket gör
att utvecklaren lättare kan förklara, förutse och beräkna vad som kommer att påverka spridningen av deras innovation.
Flera forskare har undersökt vilken roll som användarens uppfattning har vid adoption av en
innovation. Processen av innovationsspridning börjar med att ta hänsyn till användarens kännetecken och uppfattning (Martins et al., 2004). Rogers (1995) anser att det finns fem faktorer
som anger orsaken till hur snabbt innovationen sprids: relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, testning och observation.
Relativ fördel (Relative advantage): Om innovationen uppfattas som bättre än den produkt
den skall ersätta. Uppfattar användaren innovationen som fördelaktig jämfört med existerande
produkter, i termer som ekonomi, social prestige, miljöpåverkan, bekvämlighet eller tillfredsställelse (Rogers, 1995).
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Kompatibilitet (Compatibility): Om innovationen uppfattas som konsekvent med existerande
värderingar, gamla erfarenheter och behovet som den potentiella användaren har. En innovation kan ha stora skillnader i socialkulturella värderingar och vanor, jämfört med tidigare produkter (Rogers, 1995).
Komplexitet (Complexity): Om innovationen uppfattas som svår att förstå och använda av den
potentiella användaren (Rogers, 1995). En innovation som är enkel att förstå och använda kan
lättare bli accepterad av användaren än en komplicerad produkt (Martins et al., 2004).
Testning (Trialability): Om den potentiella användaren har möjlighet att testa och experimentera med innovationen inom en viss kontroll. Detta för att användaren skall känna att innovationen är meningsfull, men också förstå hur den fungerar utifrån sina egna förutsättningar
(Rogers, 1995).
Observation (Observability): Om innovationens prestanda och nytta demonstreras för medborgarna och den potentiella användaren (Rogers, 1995).
Martins et al. (2004) nämner att det har bedrivits forskning på användare av hemdatorer för att
undersöka hur de uppfattade spridningsteorins faktorer. Studien visade att relativ fördel, kompatibilitet, testning och observation har haft positivt inflytande på respondenternas beslut.
Negativa faktorer var komplexitet och kostnaden. Författarna menar vidare att flera studier av
tekniska innovationer har visat att uppfattningen av relativ fördel, kompatibilitet och
komplexitet har spelat en avgörande roll för adoptionen.

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram
Dagspressens totala upplaga har under de senaste åren minskat och fortsätter att minska. Detta
gäller läsningen av morgontidningar och landsortspressen. Kvällspressens genomsnittliga
upplaga per dag har gått ner från 1 125 100 år 1990 till 757 700 år 2002 (Fredberg, 2003).
Från år 2002 har dock kvällspressens genomsnittliga upplaga återhämtat sig lite och visar nu
en ökande kurva. År 2002 valde 93 procent av läsarna att prenumerera på morgontidningen,
medan 5 procent valde att köpa den i lösnummer. De resterande 3 procenten tog del av den på
annat sätt [13]. Flera tidningsföretag tillhandahåller sina läsare med medlemskort och erbjuder
regelbundet erbjudanden i form av exempelvis billigare entréavgifter till olika utställningar
och gratis förhandsvisningar på bio (Alström et al., 2000).
Webbtidningen är idag huvudsakligen ett komplement till vanliga traditionella papperstidningar. Tekniken möjliggör att läsaren snabbt kan uppdatera sig i nyhetsflödet, reagera genom
debatter och ta del av flera mervärdestjänster som erbjuds såsom vädertjänster samt evenemangskalendrar (Alström et al., 2004). Läsaren kan välja ut vissa delar av en tidning eller
enbart köpa specifika tjänster såsom ekonomiska nyheter levererade med hjälp av e-post eller
mobiltelefonen (Gonzales et al., 2001). Dagspressen investerar ofta i webbtidningen av den
orsaken att de vill nå ut till en potentiell framtida marknad och locka till sig de unga läsarna.
Interaktiviteten som Internet erbjuder ger annonsörerna en mer gynnsam miljö (Alström et al.,
2000). Annonseringen utgör idag webbtidningens största intäkt och år 2002 stod Internet för
6,8 procent av reklaminvesteringarna fördelat på de traditionella medierna såsom tv, radio och
facktidningar [13].
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På marknaden finns det idag ett flertal mobila bildskärmsterminaler, såsom mobiltelefoner
och PDA (Toofani, 2003). PDA är en liten dator som kan hållas i handen och tillhandahåller
användaren datortjänster och informationslagring. Utvecklingen har lett till att det går att rita
och skriva på skärmen, spela och göra musik, samt surfa på Internet (Williams, 2003). I västvärlden och USA äger upp till 80 % av befolkningen idag mobiltelefoner (Barnes, 2002). Mobiltelefon kan idag utföra exempelvis biljettbokning, skicka e-post och ladda ner spel (Lindgren et al., 2001).
Vid framtagandet av innovationer, det vill säga ofta helt okända och oprövade produkter eller
tekniker är det viktigt att undersöka om människor kommer att acceptera eller förkasta en
innovation (Windahl & Signitzer, 1992). Innovationsspridningsteorin behandlar processen
bakom hur användarna reagerar på innovationen och de faktorer som påverkar hur snabbt innovationen accepteras samt hur användarna indelas i olika kategorier (Chen & Tan, 2004).
Adoptionsprocessen består av fem steg: kunskapssteg, övertygelsesteg, beslutssteg, implementeringssteg samt bekräftelsesteg. Användarna kategoriseras utifrån när en innovation accepteras. Kategorierna är: innovatörer, tidiga acceptanter, tidig majoritet, sen majoritet och
eftersläntrare. Vid tekniska innovationer kan spridningsteorin tillämpas för att studera faktorer
som kan påverka adoptionen av en innovation. Det finns fem faktorer som anger orsaken till
hur snabbt innovationen sprids: relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, testning och observation (Rogers, 1995).
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4. METOD
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod som använts vid utformningen av denna
studie. Inledningsvis kommer vi att beskriva vårt val av forskningsansats och därefter kommer
vår undersökningsansats att presenteras. Vidare redogör vi hur litteratursökningen och datainsamlingen har genomförts samt vilken analysmodell vi har använt. Slutligen kommer vi att
utvärdera och beskriva vilken giltighet och tillförlitlighet undersökningen har, samt redogöra
för metodkritik och alternativ metod.

4.1 Val av forskningsansats
Val av forskningsansats innebär att författaren som skall utföra en undersökning väljer hur
hon/han skall gå tillväga för att genomföra den. Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på
hur hon/han bestämmer sig för att angripa sitt problem (Patel & Tebelius, 1987).
4.1.1 Deduktiv och induktiv slutledningsansats
Enligt Backman (1998) finns det två huvudsakliga och motsatta strategier i den vetenskapliga
forskningen: deduktion och induktion. Deduktion innebär att en hypotes ställs upp utifrån
befintlig teori i början av arbetet. Denna hypotes testas sedan under undersökningens gång.
Induktion innebär däremot att problemställning, hypoteser och teorier växer fram efterhand
som undersökningarna och studierna sker. Patel och Davidson (1994) skriver att om forskaren
arbetar deduktivt följer han bevisandets väg. Den befintliga teorin bestämmer vilken information som ska samlas in, hur denna ska tolkas och slutligen hur resultaten relateras till den redan befintliga teorin. Det omvända förhållandet gäller när forskaren arbetar induktivt. Forskaren studerar forskningsobjektet först, utan att förankra detta i en vedertagen teori. Han eller
hon följer upptäckandets väg. Det finns även en tredje ansats, vilken kallas abduktion. Den
innebär att ansatsen är en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats. Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även teorin. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte
teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg 1994).
Vi valde att använda oss av abduktiv ansats, beroende på att vårt forskningsområde var nytt
och kunskapen inom ämnet inte var så väl dokumenterat. Vi använde oss av de teorier som
finns idag inom olika områden för att utforma grunderna i vår studie, samtidigt som vi följde
upptäckandets väg genom egna undersökningar. Eftersom vi kom att röra oss mellan empiri
och teori under arbetets gång, kändes den abduktiva ansatsen mer naturlig.
4.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod
När empiriska studier görs kan forskarna använda sig av i huvudsak två metoder, antingen den
kvantitativa eller den kvalitativa metoden. Kvantitativa metoder innebär att arbetet utmynnar i
numeriska observationer. Den kvantitativa undersökningen tar fram hårddata, exempelvis
genom enkäter, medan den kvalitativa ofta tar fram mjukdata genom exempelvis intervjuer.
Med hjälp av hårddata kan forskaren göra mer precisa mätningar vilka sedan kan leda till ge-

22

Metod

neraliseringar (Backman, 1998). Kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig åt när det gäller reliabilitet, medan validitetskraven är samma för båda (Svenning, 1996).
För att ge svar på vår frågeställning och vårt syfte ansåg vi att kvantitativ metod var det lämpligaste tillvägagångssättet. Eftersom vi avsåg att göra en del statistiska beräkningar från den
empiri vi insamlar valde vi att göra en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Vi
valde även att göra vissa jämförande och kvalitativa analyser av vårt material. Även en del
mjukdata kom in från enkäten vilken analyserades kvalitativt. Vi valde att inte ställa upp någon hypotes, då tidigare forskning inte finns beskriven inom området, men vi beaktade tidigare forskning inom liknande teknik. Vi har valt att göra en beskrivande undersökning, eftersom
vi beskriver hur sannolikheten mellan olika variabler förhåller sig.

4.2 Val av undersökningsansats
Val av undersökningsansats innebär att författaren som skall utföra en undersökning väljer
vem/vilka hon/han skall fördjupa sig i för att studera olika förhållanden (Lekvall & Wahlbin,
2001). Enligt Backman (1998) ska försökspersonerna ingående beskrivas i metodkapitlet.
Demografiska faktorer skall vara med, samt hur många personer som medverkat vid undersökningarna. Det är även viktigt att visa hur urvalsprocessen har gått till.
4.2.1 Urval av respondenter
För att kunna besvara uppsatsens problem och syfte var det viktigt att på ett tillförlitligt sätt nå
ut till rätt respondenter. Vi valde att undersöka dagstidningsläsaren i svenska hushåll, eftersom vi tror att denna användargrupp kan ha stor inverkan på om e-papperstidningen kommer
att bli framgångsrik eller inte. En annan anledning som låg till grund i vårt val av respondenter var att vi tyckte det var intressant att se om den ”vanliga” tidningsläsaren kommer att acceptera eller förkasta en framtida e-papperstidning.
Eftersom det inte finns någon möjlighet att nå ut till alla personer som läser dagstidningar, har
vi valt att använda oss av en stickprovsundersökning. För att komma åt ett jämnt statistiskt
material från dessa grupper valde vi att använda oss av en webbenkät (se bilaga 1). Webbenkäten placerades på Östgöta Correspondentens webbplats [15] för att öka möjligheten att nå ut
till fler tidningsläsare. Undersökningen begränsar sig därmed till Östgöta Correspondentens
tidningsläsare, men respondenternas geografiska spridning kan omfatta hela Sveriges rike.
Detta ger ett varierat omfång som kan täcka personer som både bor i storstäder och på landsbygden. Sammanlagt var det 1511 stycken respondenter som svarade på webbenkäten.
Vi har valt att utgå ifrån samma urval som Tidningsutgivarna (TU) [13] använder sig av vid
tidningsrelaterade undersökningar. Vi anser att detta urval är ett inarbetat tillvägagångssätt,
vilket ökar tillförlitligheten. Beroende på att vår studie kommer att jämföras med andra liknande studier inom Högskolan i Halmstad valde vi att frångå från TU:s demografiska indelningar på vissa punkter, exempelvis åldersfördelningen.
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4.3 Litteratursökning och datainsamling
Syftet med en litteraturstudie är att ge en teoretisk referensram, som ger läsaren bakgrundsinformation och visar vilket tankesätt författarna använt (Svensson, 1987; Thurén, 1994). Valet
av datainsamling är en viktig del för att författaren skall kunna svara på sin frågeställning.
Författaren måste välja den teknik för informationsinsamling som på bästa sätt tillhandahåller
önskad data som kan bearbetas och analyseras. Vid insamling av data finns två sorters data
som kan samlas in: primärdata och sekundärdata. Med primärdata menas data som samlas in
från egna empiriska undersökningar, medan sekundärdata är data som har samlats in vid någon annan undersökning och som sedan behandlas i analysen (Patel & Tebelius, 1987).
4.3.1 Val av litteratur
Enligt Svenning (1996) är det viktigt med intensiva litteraturstudier i början av studien för att
se vilken forskning som tidigare bedrivits på området. Litteraturstudierna i början syftar till att
hjälpa till med frågeställningen, presentera teorier och definiera begrepp. Vi har till största del
använt oss av litteratur, men studien kompletterades även med aktuella vetenskapliga artiklar
och Internetkällor.
Litteraturen har inhämtats från Göteborgs Stadsbibliotek, Högskolebiblioteket i Halmstad,
Halmstads Stadsbibliotek och Åstorps bibliotek. Vi sökte genomgående ny litteratur då ämnet
är nytt och utvecklingen snabbt går framåt. På Högskolebiblioteket i Halmstad utnyttjades
flera databaser såsom Hulda, ScienceDirect, Libris, IEEE och Artikelsök för att finna intressant och relevant litteratur och vetenskapliga artiklar inom området. Sökord som använts i
bibliotekens databaser var bland annat: digital media, personifierad information, elektroniskt
papper, e-papperstidning, elektronisk publicering, flexibla skärmar, webbtidningar samt PDA.
Motsvarande sökord på engelska har också använts. Genom att studera andra uppsatser, rapporter och litteratur har vi fått förslag på nya källor. Även kurslitteratur från tidigare kurser i
aktuella ämnen har nyttjats.
Internet användes för att söka efter artiklar, statistik och information som varit användbara
under arbetets gång. Sökmotorer som användes var Altavista och Google. Exempel på sökord
som användes vid dessa sökningar är samma som ovanstående. För att få ökad kunskap om de
marknadsaktörer som utvecklar det elektroniska papperet har Internet använts för att besöka
deras webbplatser. Vi har även mottagit information om e-papperstidningen genom deltagande
i Media IT:s forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad.
4.3.2 Val av primärdata
Backman (1998) skriver att instrument, apparatur och testmoment som är standardiserade inte
behöver preciseras. Om proceduren däremot är nykonstruerad ska detta beskrivas utförligt.
Vi valde att utföra vår enkät genom en webbenkät som placerades på Östgöta Correspondentens webbplats [15] mellan den 16-21 april 2004 (se bilaga 1 och 2). När besökaren kom till
webbplatsen öppnades ett pop-up-fönster där enkäten kunde besvaras. Svaren lagrades i en
databas vid Högskolan i Halmstad. Inga incitament erbjöds till respondenterna för att öka undersökningens respons.
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Fördelar med att genomföra en undersökning i form av en webbenkät är enligt Preece, Rogers
och Sharps (2002) följande:
•
•
•
•
•
•

Svar inkommer vanligtvis snabbt.
Lägre kostnader i förhållande till undersökning i pappersform.
Svaren inkommer i en databas, vilket underlättar sammanställning och analys.
Eventuella fel i webbenkäten kan lätt åtgärdas.
Ett enkelt sätt att inhämta information från ett stort antal personer.
Tekniken kan kontrollera att alla frågorna besvaras och att undersökningen endast kan
genomföras en gång.

Webbenkäten designades med hjälp av Macromedia Dreamweaver 4.0 samt Adobe Photoshop
7.0. Microsoft Access XP användes för att skapa webbenkätens databas. Webbenkäten utvecklades efter Preece et al. (2002) och Nielsens (2000) riktlinjer för design och användbarhet.
Svenning (1996) och Svensson (1987) betonar vikten av att en pilotstudie görs innan den slutliga enkäten lämnas ut, för att felformuleringar och oklarheter ska kunna rättas till. Vi valde
därför att utföra en pilotstudie som vi testade på sex stycken medstudenter vid Högskolan i
Halmstad. Vår handledare fick även kommentera och godkänna enkäten. De synpunkter som
uppkom ledde till att ett antal ändringar genomfördes.
För att undersöka respondentens attityder och åsikter till ett antal påstående bör Likert-skalan
användas i frågeformuläret. Likert-skalan består av frågor med jakande eller nekande karaktär
som graderas i fem till sju steg (Trost, 1994). Molich (2002) skriver att skalor med 5 till 7 steg
fungerar bäst och att det är en vanföreställning att användare tvingas ta ställning, utan att engagera sig i frågan. I webbenkäten tillämpade vi Likert-skalan med sju steg i tre av de 18 frågorna.
Vi valde att använda oss av två kombinerade bortfallsfrågor i webbenkäten, för att undvika att
några av de enkäter som kom in hade besvarats slumpmässigt. Vi ansåg att om fråga sex besvarades med alternativ A samtidigt som fråga sju besvarades med alternativ A eller B (se
bilaga 2), så fanns det en stor risk att dessa personer inte svarat sanningsenligt utan fyllt i enkäten slumpmässigt. Vi sållade genom bortfallsfrågorna bort 26 personer och fick på så vis ett
internt bortfall på 1,72 procent. Till den empiriska sammanställningen bearbetades på så sätt
1485 stycken svar.
Vehovar, Manfreda och Batagelj (2002) menar att vanligtvis brukar 37 procent av webbenkätens respondenter inte fullfölja enkäten. För att ha kontroll på hur många som inte fullföljer
enkäten lade vi in en räknare. Denna räknare placerades där de första frågorna besvarades.
Genom jämföra hur många som påbörjade med hur många som genomförde hela enkäten fick
vi ut ett externt bortfall på 22 procent, vilket är ett lågt bortfall. Det bortfall som ändå förkom
kan bero på att enkäten var relativt lång vilket kan betyda att respondenten tröttnade på att
fylla i enkäten.
Svensson (1987) skriver att enkäter bör vara strukturerade eftersom data senare kommer att
struktureras i analysarbetet. Vi valde att använda oss av både öppna och stängda frågor i enkäten. I början av webbenkäten presenteras bland annat information angående undersökningens
syfte och vem som respondenten kunde kontakta vid frågor. Deltagarna blev också informerade om att allt material behandlas med sekretess och att samtliga uppgifter från enkäten maku25
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leras efter projektets slut. Därefter fick de tillfrågade ta del av ett framtida scenario som förklarade hur e-papperstidningen kommer att fungera. Detta för att säkerställa att respondenten
vet hur tekniken kommer att fungera, vilket ger ett mer tillförlitligt svar. En länk till en bild
och en grafisk presentationsvideo fanns också tillgänglig för att ge den svarande ytterligare
information.
Nielsen (2000) menar att vid utveckling av en webbsida bör scrollningen av innehållet vara så
minimal som möjligt, eftersom konstant scrollning irriterar användaren. Raskin (2000) anser
att det är viktigt att gränssnittet ger feedback till användaren för att exempelvis visa hur långt
det är kvar av en svarsprocess. Vi valde att dela upp webbenkäten i flera sidor för att minska
scrollningen. Genom att numrera webbenkätens sidor fick användaren veta hur mycket som
återstod av enkäten, vilket gav en större användbarhet.
Enkäten innehöll 18 frågor och kan ses i sin helhet i bilaga 2. I början av enkätundersökningen fick de tillfrågade svara på frågor om kön, ålder, sysselsättning, inkomst samt geografisk
läge för att få ett demografiskt perspektiv av de svarande. Därefter gavs fyra frågor angående
respondentens tidning- och webbtidningsvanor samt om de hade någon mobil bildskärmsterminal. Efter dessa följde sju frågor beträffande e-papperstidningen. Slutligen gavs två frågor
gällande om de skulle kunna tänka sig att någon gång i framtiden byta ut den traditionella
papperstidningen mot e-papperstidningen och inom vilken tidsperiod. Vi valde att lägga dessa
två frågorna sist, eftersom vi ville att respondenten skulle få tillräcklig information om epapperstidningen innan de tog ställning. Detta för att ge de tillfrågade större möjligheter att ge
ett mer tillförlitigt svar som inte baserades på bristande information. De som aldrig skulle
kunna tänka sig att någon gång i framtiden byta ut den traditionella papperstidningen mot epapperstidningen plockades bort inför sammanställningen av frågorna 10 och 14-16.

4.4 Analysmodell
För att kunna framställa vår webbenkät har vi använt oss av litteratur inom områdena epapperstidning, papperstidning, webbtidning och mobila bildskärmsterminaler som presenterades i den teoretiska referensramen. Dessa teorier har använts för att få en bild av de grundläggande tjänster och funktioner som e-papperstidningen bör erbjuda läsaren. Teorierna har
också till en viss mån använts som analysunderlag i analyskapitlet. Även innovationsspridningsteorin har legat till grund för utformningen av enkätfrågorna.
Vi har valt att följa Rogers (1995) innovationsspridningsteori för att analysera underlaget från
vår webbenkät. E-papperstidningen är en ny produkt som inte har lanseras och därför har det
inte varit möjligt att analysera utifrån alla Rogers teorier. Rogers teorier delas in i tre olika
avsnitt och har tidigare behandlas i den teoretiska referensramen. Respondenterna i vår undersökning har analyserats utifrån fyra av Rogers fem kategorier: tidiga acceptanter, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare. Kategorin innovatörer utgörs av dem som utvecklar epapperstidningen och dessa representeras inte i vår undersökning. Adoptionsprocessens samtliga steg har används i diskussion, slutsats och rekommendationskapitlet för att ge rekommendationer till e-papperstidningens intressenter. För att lättare kunna förstå, förutse och beräkna vad som kommer att påverka spridningen av e-papperstidningen har tre av spridningsteorins fem faktorer berörts i vår undersökning. Vi har valt att analysera huvudfaktorerna relativ fördel, kompatibilitet och komplexitet, medan de två sista stegen, testning och observation
inte kan analyseras då dessa kräver att produkten måste tas i bruk. Faktorn relativ fördel har
modifierats lite för att den på bästa sätt ska kunna användas i vår studie. Relativ fördel inner-
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fattar efter modifieringen områdena: miljöpåverkan, tillgänglighet, tidsbesparing, kostnadsbesparing, tillfredställelse och mervärdestjänster.
När kvantitativa data är insamlad gäller det att hitta samband och olikheter i materialet. Om
det finns ett påtagligt samband mellan två variabler finns det en möjlighet att finna ett samband som kan leda till en slutsats (Denscombe, 1998). Vi har använt oss av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, version 11.0) för att finna samband och
beräkna signifikansen mellan variablerna. Att använda sig av SPSS spar viktig tid och minskar risken för räknefel.

4.5 Utvärdering
En undersökning måste vara tillförlitlig och trovärdig. Det är ofta svårt för en undersökning
att fånga verkligheten. Många faktorer spelar in och speciellt frågemetoderna kan ställa till
problem. Det gäller att inte ställa oklara frågor och få tag i personer utan förutfattade meningar som svarar på frågorna. Två begrepp som många gånger används vid empiriska studier är
validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet).
4.5.1 Validitet
Validitet är giltigheten på mätningarna, det vill säga att författaren verkligen har undersökt det
som denne avsåg att studera och inget annat (Thurén, 1994). Svenning (1996) nämner att det
finns både yttre och inre validitet. Inre validitet är kopplingen mellan teori och empiri i själva
projektet, medan yttre validitet är koppling satt i sin omvärld. Den yttre validiteten ger även
forskaren möjligheten att göra generaliseringar både konkret i projektet och mer abstrakt i sin
omvärld. Utförs exempelvis ett felaktigt stickprov kan undersökningens resultatet äventyras.
Buchanan och Smith (1999) nämner att en nackdel med webbenkäten är att urvalet som instrumentet når inte representerar den allmänna populationen.
För att vår undersökning skulle få en hög validitet valde vi att noggrant utforma vår enkät. Vi
formulerade enkätfrågorna utifrån de ämnesområden som presenteras i den teoretiska referensramen, detta för att trygga den yttre validiteten. Frågorna utformades att vi kunde få de
svar vi behövde för att jämföra med den teoretiska referensramen, vilket ger en bra återkoppling mot vårt problem och syfte. Detta utfördes för att skapa förutsättningar för en god inre
validitet. Innan undersökningen påbörjades testades enkäten genom en pilotstudie. Den höga
svarsfrekvensen och den relativt jämna köns- och åldersfördelningen ger en god validitet,
dock kan kritik riktas mot att alla respondenter har tillgång till Internet och därmed kan ha en
mer positiv inställning till ny teknik. Den höga svarsfrekvensen visar också att de tillfrågade
inte har haft några större problem vid ifyllandet av enkäten. Vi har även lagt in kontrollfrågor
som kontrollerar om respondenten har svarat seriöst på frågorna för att få högre validitet.
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4.5.2 Reliabilitet
Thurén (1994) menar att reliabilitet är mätningarnas tillförlitlighet. Svenning (1996) menar att
om inget ändras i en population ska två likadana undersökningar ge samma resultat trots att de
genomförs vid två separata tillfällen. Om de inte ger samma svar finns det ett fel i någon av
undersökningarna. För att höja reliabiliteten är det viktigt att använda sig av klara definitioner
i frågeställningen. Genom att använda sig av flera olika indikatorer från olika håll vid känsliga
frågor uppnås en större tillförlitlighet. Svenning talar även om risken för kodreliabilitet, vilket
innebär att två personer kan koda materialet på avvikande sätt i en kvantitativ undersökning.
Hänsyn har tagits till att upprätthålla kodreliabilitet genom att samma person har kodat och
sammanställt materialet, dock har samtliga gruppmedlemmar kontrollerat materialet. Respondenternas svar har också dokumenterats för att kunna vara till hjälp om en situation som präglades av ett orimligt resultat skulle uppstå. På det sättet behöll vi också möjligheten att gå tillbaka och kontrollera.
Vi placerade en cookie, det vill säga en informationsfil i besökarens dator för att kontrollera
att respondenten endast kunde svara på undersökningen en gång. En indatakontroller (JavaScript-funktion) har också lagts in för att kontrollera att respondenten har fyllt i alla svar och
på så sätt blir inga enkätsvar ofullständiga.
Kommentarrutan i slutet av enkäten gav respondenterna möjlighet att ge synpunkter och berätta i fall de inte hade uppfattat en fråga på rätt sätt. Om en respondent inte ansåg sig kunna
svara på en fråga så kunde vi ta hänsyn till detta vid analysen av svaren, vilket ökar förutsättningarna för en god reliabilitet. Vi ansåg att det inte inkom några kommentarer som äventyrade undersökningens reliabilitet.
4.5.3 Metodkritik
Under analysarbetet kom vi fram till att det hade varit fördelaktigt att utforma Likert-skalan
med fem alternativ i stället för sju. Detta hade kunnat förenkla analysen och givit en bättre
överblick av undersökningens resultat. Vi anser dock inte att vårt resultat har påverkats av
detta, eftersom få personer har valt mittenalternativet.
I efterhand såg vi att enkäten kunde ha förändrats på några punkter, vilket hade förenklat vårt
analysarbete och kanske även givit oss en tydligare analys. På fråga 17, borde vi ha haft med
alternativet aldrig, vilket förenklat indelningen i Rogers (1995) kategorier. Vi borde även ha
använt oss av flera alternativ i fråga sju, eftersom några av respondenterna framförde att de
exempelvis både köpte tidningen genom lösnummer och prenumeration. På fråga tolv kunde
vi ha haft med en kombination av de andra alternativen som val, vilket flera respondenter svarade under alternativet annat. Vi har även velat ställa några fler frågor angående visa områden, exempelvis komplexitet och kompatibilitet.
Ett slumpmässigt urval samt en mer normalfördelad population skulle antagligen ge en mer
nyanserad bild, dock hade detta troligtvis givit ett stort bortfall samt tagit längre tid och krävt
en större kostnadsbudget.
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4.6 Alternativ metod
En möjlighet istället för webbenkät skulle kunna vara att göra enkäter på ett traditionellt vis.
Vi ansåg att detta förmodligen skulle ta längre tid och inte ge ett lika högt antal respondenter.
Däremot hade vi haft möjlighet att få en åldersspridning som mer motsvarade den traditionella
papperstidningsläsaren. En annan möjlig utväg hade varit att använda oss av fokus- eller
framtidsgrupper. Dock tyckte vi inte att dessa undersökningsmetoder var lämpliga för att kunna svara på studiens problem, eftersom vi ville ge en generell bild av en framtida etidningsläsare.
Det fanns även möjlighet att göra en kvalitativ undersökning för att få fram ett större djup i de
olika frågorna, men generaliserbarheten hade i dessa frågor inte blivit lika hög. Detta kan
även vara ett förslag till fortsatt forskning då det hade varit intressant och att se vilka bakomliggande orsaker som påverkar respondenternas svar på frågorna.
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5. EMPIRI
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av webbenkäten. Inledningsvis sammanställer vi bakgrundsinformation innehållande demografiska uppgifter. Därefter presenteras den
empiriska undersökningen enligt områdena e-papperstidning, papperstidning, webbtidning
och mobila bildskärmsterminaler.

5.1 Bakgrundsinformation
Webbenkäten lades upp på Östgöta Correspondentens webbplats [15] den 16 april och avslutades den 21 april 2004. Under de sex dygnen svarade sammanlagt 1511 respondenter på
webbenkäten. Vår bortfallsfråga sållade bort 26 personer, så till bearbetning användes 1485
svar. För att närmare ta del av webbenkätens frågor och dess uppställning se bilaga 2.
Könsfördelningen bestod av 58,4 procent män och 41,6 procent kvinnor. Det fanns en tydlig
spridning på respondenternas ålder och utfallet på den procentuella fördelningen kan utläsas i
diagram 1. Drygt en tredjedel av respondenterna var mellan 26 och 35 år.

34,5

40
30

21,9

18,9

20

13,9

10

9
1,7

0,2
0
-15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-

Ålder

Diagram 1. Procentuell åldersfördelning av respondenter på enkäten.

30,2 procent av respondenterna tjänade upp till 150 000 kronor i årsinkomst, medan 25,5 procent hade en årsinkomst på över 300 000 kronor. Resterade 44,2 procent hade en årsinkomst
på mellan 150 001 och 300 000.
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I diagram 2 visas en sammanställning av de tillfrågades sysselsättning. Drygt hälften av dessa
var heltidsarbetande, medan 22,3 % var studerande.
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Diagram 2. Respondenternas procentuella fördelning av sysselsättning.

Av respondenterna var 11,7 procent bosatta i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg
medan resterande 88,3 procent var boende utanför storstäderna.

5.2 E-papperstidning
Fråga 18: Skulle du kunna tänka er att någon gång i framtiden byta ut den traditionella
papperstidningen mot e-papperstidningen?: svarade 79,1 procent av de tillfrågade Ja och
20,9 procent svarade Nej (se diagram 3). Fråga 17 visade att över hälften av de respondenterna som ville ha e-papperstidningen även var intresserade att få e-papperstidningen idag och
över en tredjedel inom fem år (se diagram 4).
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Diagram 3. Procentuell fördelning över de
respondenter som var positiva till e-papperstidningen.

Diagram 4. Procentuell fördelning inom
vilken tidsrymd respondenten är redo att läsa
e-papperstidningen.
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När det gäller fråga 10: Vilka anledningar är avgörande för att du någon gång i framtiden
skulle byta ut den traditionella papperstidningen mot e-papperstidningen?: svarade respondenterna som ville ha e-papperstidningen enligt följande (se tabell 1):
Tillgänglighet
Mervärdestjänster
Kostnadsbesparing
Tillfredställelse
Miljöskäl
Tidsbesparing

1
2,2
4,6
5,5
8,3
14,2
24,4

2
2,7
4,2
5,9
8,3
11,6
9,7

3
2,6
6,9
7,4
7,8
8,3
5,9

4
6,6
13,3
15,1
15,8
13,3
10,1

5
12,5
20,7
17,9
15,3
16,8
10,7

6
23,5
23,3
20,5
18,2
14,6
15,5

7
49,9
27,1
27,8
26,1
21,3
23,6

Medel
5,9
5,2
5,1
4,8
4,4
4,1

Tabell 1. Procentuell uppdelning av vilka anledningar respondenterna ansåg vara av betydelse för att byta till
e-papperstidningen.

1 står för stämmer inte alls, medan 7 står för stämmer. Medel är medeltalet från frekvensfördelningen. Tillgänglighet var det alternativ som bäst stämde in på respondenternas anledningar för att byta till e-papperstidningen.

Fråga 11: För att du ska byta till e-papperstidningen, vilken kostnad får detta innebära per
tidningsnummer?: ansåg 50,4 procent av respondenterna att e-papperstidningen borde vara
billigare än den traditionella papperstidningen. 24,8 procent menade att priset kunde vara detsamma, medan 20,1 procent ansåg att priset kunde vara dyrare förutsatt att e-papperstidningen
innebar ett mervärde. Övriga 4,7 procent ansåg att priset var oväsentligt (se diagram 5).
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Diagram 5. Procentuell uppdelning av prisets betydelse för att respondenterna skall byta till e-papperstidningen.
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Fråga 12: På vilket sätt, anser du, att e-papperstidningen (lästerminalen) bör finansieras/betalas?: besvarades av respondenterna på följande vis (se diagram 6):
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Diagram 6. Procentuell uppdelning av hur respondenterna ansåg att tidningen skulle betalas/finansieras.

Det fanns en klar övervikt av de som ville få e-papperstidningen gratis vid tecknade av en
tidningsprenumeration. Många kunde även tänka sig reklamfinansiering och kontantbetalning.
Av de som svarade annat på frågan (65 st) angav de flesta en kombination av de olika alternativ som fanns med (22 st). Flera av de personer som angett svarsalternativet annat, skulle kunna sorteras in under de olika svarsalternativen såsom prenumeration, gratis och reklam. En
ansåg att kostnaden för uppkoppling skulle betala tidningen, medan en annan ansåg att pressstödet skulle täcka finansieringen. Tre personer ansåg att staten skulle stå för kostnaderna,
medan en annan respondent tyckte att pay-per-read var en vettig lösning.

När det gällde fråga 13: Vilken, anser du, vara den största nackdelen med e-papperstidningen jämfört med en traditionell papperstidning?: så svarade respondenterna följande
(se diagram 7):
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Diagram 7. Procentuell uppdelning över respondenternas upplevda nackdelar med e-papperstidningen.

Känslan av att inte kunna bläddra och hålla i en traditionell papperstidning ansågs vara den
största nackdelen, medan även många trodde att e-papperstidningen skulle innebära ny komplicerad teknik. 23 respondenter ansåg att det inte fanns någon nackdel. Majoriteten av dem
som svarade annat på frågan skulle kunna sorteras in under de befintliga svarsalternativen.
Nio stycken trodde att det var svårt att dela med sig tidningen, medan tolv stycken ansåg att
olika tekniska svårigheter skulle innebära den största nackdelen. Jobbigt att läsa på bildskärm
(12 st), överskådligheten (8 st), navigering (10 st), att den är ömtålig och lätt går sönder (13
st), batterierna varar inte tillräckligt länge (1 st) var några exempel på upplevda tekniska
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nackdelar. Fler tyckte även att det fanns praktiska nackdelar såsom att det inte går att klippa ut
kuponger (6 st), spara artiklar (13 st) korsord (2 st) och att tidningspapperet används till en
mängd andra praktiska saker (13 st). Fem personer menade att det kommer bli jobbigt att ta
med sig terminalen och en person trodde att den skulle bli stöldbegärlig. Rädsla för strålning,
kommersialisering, trovärdighet samt integritet påpekades av enstaka respondenter. Tolv personer ansåg att det är förslöande och onödigt med datorer och fyra ansåg att ny teknik leder
till stress. En respondent tyckte att det var trist om det inte fanns några nackdelar.

Fråga 14: Förutom att läsa nyheterna, vilka mervärdestjänster anser du bör finnas med i en
e-papperstidning?: gav respondenterna följande svar (se tabell 2):
Föregående artiklar
Personifierad tidning
Samhällsinformation
Underhållning
Allmän information
Transaktioner
Personlig information
Postdistribution

1
1,7
6,1
6,3
10,1
14,7
26,1
29,4
33,3

2
1,8
4,7
4,6
8,7
11,8
14,6
15
16,6

3
3
5,7
6,1
9
10,5
10,3
9,5
11,8

4
7,8
14,3
13,4
17,6
19,8
19,1
16,5
17,5

5
13
16,5
15,2
15,5
15,8
10,4
10,3
7,9

6
23,5
20,9
22
16
14,3
8
9,6
5,3

7
49,2
31,8
32,5
23,2
13
11,4
9,7
7,6

Medel
5,9
5,2
5,2
4,6
4,0
3,4
3,3
2,9

Tabell 2. Procentuell uppdelning av vilka mervärdestjänster som respondenterna ansåg bör finnas med i en epapperstidning.

Det framkom av enkäten att möjligheten att ta del av föregående dagars artiklar är den mervärdestjänst som fick högst betyg av respondenterna. 1 står för bör inte finnas med, medan 7
står för bör finnas med. Medel är medeltalet från frekvensfördelningen.

Trots att föregående dagars artiklar fick det högsta betyget ansåg ändå flesta respondenterna
med klar marginal att en personifierad tidning är den viktigaste mervärdestjänsten. Utfallet på
fråga 15. Vilken mervärdestjänst anser du vara viktigast?: blev följande (se diagram 8):
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0
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Diagram 8. Procentuell andel av vilken mervärdestjänst som respondenterna ansåg vara viktigast.
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Bland de som svarade annat (46 st) valde de flesta någon typ av individuell möjlighet att utforma sin egen tidning. Enstaka svar behandlade funktioner och tjänster såsom korsord, kalendrar, chat, shopping, utbildning, anteckningsblock och tidsangivelse. Fyra personer ville
välja bort reklam, medan en ville ha möjlighet att ansluta till sin PC.

Fråga 16: Varför valde du just den tjänsten som viktigast (i fråga 15)?: svarade respondenterna enligt följande: (se tabell 3):

Information
Mervärde
Tidsbesparing
Nyttan
Förenklar arbetet
Det senaste

1
2,7
2,4
6,3
7,4
27,6
28,8

2
1,5
2,2
3,8
5,1
12,2
15,2

3
2,2
3,9
4,5
6,8
9,2
10,3

4
9,5
12,3
15,9
28
20,9
18,1

5
14,7
17,2
17,6
17,5
10,8
11,3

6
25,6
25,9
22
16
8,1
7,1

7
43,8
36,2
29,9
19,1
11,3
9,2

Medel
5,8
5,6
5,2
4,6
3,4
3,2

Tabell 3. Procentuell fördelning av vilka beståndsdelar som respondenterna ansåg vara värdefulla för deras
viktigaste mervärdestjänst.

De personer som svarade på enkäten betygsatte mervärdestjänstens informationsvärde som
den största anledningen. Även mervärde och tidsbesparing var viktiga faktorer. 1 står för håller inte med, medan 7 står för håller med. Samtliga faktorer är förkortningar av de faktorer
som finns med i webbenkäten. Dessa kan beskådas i bilaga 2. Medel är medeltalet från frekvensfördelningen.

5.3 Papperstidning
Respondenterna var ganska jämt fördelat angående hur ofta de läste dagstidningen. Fråga 6:
Hur många gånger i veckan läser du morgon- eller kvällstidningar?: gav respondenterna
följande svar (se diagram 9):

22,9

30
20

28,1

22,8

15,8

10,4

Dagstidning

10
0
Aldrig

Någon gång/v Flera gånger/ v

En gång/d

Mer än en
gång/d

Diagram 9. Procentuell fördelning av hur ofta respondenten läser dagstidningen.

När det gällde fråga 7: Hur köper du er morgon- eller kvällstidning?: svarade 54,3 procent
av respondenterna att de köpte den genom prenumeration, medan 32,3 procent köpte den genom lösnummer. Återstående 13,4 procent läste inte papperstidningen.
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5.4 Webbtidning
Eftersom enkäten var utlagd på en webbtidning var det naturligtvis många av respondenterna
som läste webbtidning regelbundet. Fråga 8: Hur många gånger i veckan läser du webbtidningar?: svarade respondenternas enligt följande (se diagram 10):
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En gång/d

Mer än en gång/d

Diagram 10. Procentuell fördelning av hur ofta respondenten läser webbtidningen.

5.5 Mobila bildskärmsterminaler
Flertalet av respondenterna ägde mobiltelefon, men så många som 33,5 procent ägde ingen
mobil bildskärmsterminal. Fråga 9: Äger du någon mobil bildskärmsterminal?: utföll enligt
följande svarsfördelning (se diagram 11):

70

63,6

60
50
33,5

40
30
13,7
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Diagram 11. Procentuellt antal av respondenterna som ägde någon liknande mobil bildskärmsterminal.

De som svarade annan på frågan (28 st) angav i första hand bärbara datorer eller datorer.
Även MP3-spelare och iPod samt digital satellitmottagare fanns med bland svaren.
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6. ANALYS
I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi har tolkat resultatet av vår webbenkät. Analyskapitlet presenteras enligt samma områden som behandlades i innovationsspridningsteorin.
Vi kommer att göra kopplingar mellan den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen samt presentera de avvikelser och samband som vi har hittat mellan olika variabler. Analysen avslutas med en sammanfattning.

6.1 Innovationsspridningsteori
Windahl och Signitzer (1992) menar att vid framtagandet av innovationer, det vill säga ofta
helt okända och oprövade produkter eller tekniker är det viktigt att undersöka om människor
kommer att acceptera eller förkasta en innovation. Vår undersökning visar att en stor majoritet
av respondenterna vill någon gång i framtiden byta ut den traditionella papperstidningen mot
e-papperstidningen. Hela 79,1 procent vill använda e-papperstidningen någon gång i framtiden och av dessa vill 85,1 procent ha den genast eller inom en tidsperiod på fem år. Detta tolkar vi som att det finns stora möjligheter för e-papperstidningen att bli accepterad när produkten introduceras, eftersom majoriteten är benägna att acceptera e-papperstidningen inom de
närmaste åren. Av de respondenter som kunde tänka sig att genast eller inom 20 år byta ut
papperstidningen mot e-papperstidningen upptäckte vi en skillnad mellan män och kvinnor.
Männen var något mer positiva till att använda e-papperstidningen än kvinnorna. Av de 79,1
procent som var intresserade av e-papperstidningen utgjordes 46,3 procent av män och 32,8
procent av kvinnor.
Alström et al. (2000) menar att åldern är en bidragande faktor till inställningen gentemot
webbtidningen. De som har en positiv inställning till webbtidningen utgörs till största delen
av personer under 30 år. Detta gjorde oss intresserade att undersöka om åldern hade samma
betydelse för e-papperstidningen. Vår undersökning visar att det inte finns något direkt samband. Intresset var ganska jämnt fördelat mellan åldern 16-65 år och det fanns en majoritet i
varje åldersgrupp som ville ta del av dagstidningen genom att använda e-papperstidningen.
Bland kvinnorna var det i åldern 16-25 som det fanns ett störst intresse (83,4 %), medan bland
männen var det i åldern 36-45 som det största intresset påträffades (89,4 %). Vår undersökning visar också att respondentens sysselsättning och inkomst inte hade någon märkbar betydelse för intresset av e-papperstidningen. Undersökningen uppvisade att majoriteten av de
män och kvinnor som aldrig ville byta ut den traditionella papperstidningen mot epapperstidningen påträffades i åldersgruppen över 65 år. Något som dock var intressant var att
hela 73,3 procent av pensionärerna ändå ville använda e-papperstidningen inom 20 år. Vår
tolkning av analysen är att yngre kvinnor blir alltmer positiva till e-papperstidningen. Analysen visar också att e-papperstidningen är en ny produkt som uppskattas av både kvinnor och
män oavsett ålder, sysselsättning och inkomst.
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6.1.1 Kategorisering av användare vid innovationer
Utifrån fyra av Rogers (1995) fem kategorier har vi försökt att dela in respondenterna i vår
undersökning. Till kategorin tidiga acceptanter delar vi in respondenterna som svarade att de
ville använda e-papperstidningen direkt och i gruppen tidig majoritet placerar vi de som ville
använda e-papperstidningen inom 5 år. Kategorin sen majoritet utgjordes av tidsrymden 10 år
och eftersläntrare är de som ville inneha e-papperstidningen inom 20 år. Vårt resultat skiljer
sig markant jämfört med Rogers kategorisering i tre av de fyra grupperna (se figur 8). I vår
undersökning utgjorde tidiga acceptanter 50,3 procent jämfört med Rogers 13,5 procent. Sen
majoritet hade ett värde på 12,5 procent jämfört med 34 procent och eftersläntrare 2,4 procent
jämfört med 16 procent. Den enda kategorin som stämde överens var tidig majoritet som visade ett värde på 34,8 procent jämfört med 34 procent.

Tidiga acceptanter
Innovatörer 50,3 %

Tidig majoriet
34,8 %

Sen majoriet
12,5 %

Eftersläntrare
2,4 %

Figur 8: Kategorisering av undersökningens respondenter

Vi tolkar detta som att Rogers fördelning inom de kategorier som anges i modellen på sida 19
inte tycks gälla för denna innovation. Eftersom analysen visar att e-papperstidningen uppskattas av både kvinnor och män oavsett ålder är det svårt att avgöra vilken demografisk grupp
som är representativ för de olika kategorierna. Detta visar att både pensionärer och ungdomar
kan vara tidiga acceptanter.
6.1.2 Spridningsteorins faktorer
Relativ fördel - Tillgänglighet
Lindgren et al. (2001) menar att de mobila tjänster som utnyttjar plats- och tidsfaktorn på bäst
sätt har också störst möjlighet att uppnå framgång. Undersökningen visar att respondenterna
ansåg att den betydelsefullaste faktorn var tillgängligheten oavsett om det gällde fördelning av
kön, ålder, sysselsättning eller inkomst. Detta tolkar vi som att läsaren värdesätter den stora
frihet och flexibilitet som e-papperstidningen tillhandhåller, vilket också medför en tidsbesparing. Närmare bestämt att läsaren kan ta emot dagstidningen och få kontinuerlig uppdatering
av informationen var denne än befinner sig i världen. Vi tolkar därför att faktorn tillgänglighet
är av stor betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning.
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Relativ fördel – Mervärdestjänster och tillfredsställelse
Idag erbjuder alltfler tidningsföretag ett medvärde genom att tillhandahålla sina läsare med
medlemskort och erbjudanden. Mervärdestjänsterna används för att knyta läsaren närmare
tidningen (Alström et al., 2000). Gonzales et al. (2001) nämner att på visa webbtidningar kan
läsaren välja ut vissa delar av en tidning eller enbart köpa specifika mervärdestjänster. Undersökningen visar att både mervärdestjänster och tillfredställelse fick höga värden. Utifrån detta
är vår tolkning att läsaren har blivit van med att motta ett visst mervärde från både webbtidningen och papperstidningen och det blir därför allt viktigare för företag att erbjuda ett mervärde samt tillhandahålla den senaste tekniken. Undersökningen uppvisar att det inte finns
någon större skillnad mellan kön- och ålderfördelningen när det gäller det totala intresset av
mervärdestjänster, förutom att de som är medelålders värdesätter dessa något högre. Mervärdestjänster och tillfredställelse är enligt vår tolkning av betydelse för tidningsläsarens inställning.
Lindgren et al. (2001) nämner att mobiltelefonen kan utföra en mängd mervärdestjänster såsom SMS, chat och e-post. Detta gjorde oss intresserade av att se om de som använder mobila
bildskärmsterminaler var mer positiva till mervärdestjänster. Vår undersökning visar att det
inte finns några tydliga samband. Detta tolkar vi som att respondenternas intresse för epapperstidningens mervärdestjänster inte blir större bara för att respondenten utför likartade
tjänster på annan liknande teknik. De respondenter som läste papperstidningen sällan var
mindre intresserade av att ta del av föregående dagars artiklar. Respondenterna var istället
intresserade av att få allmän information. Detta kan tyda på att de respondenter som inte läser
papperstidningen lika ofta har vant sig att inte ha möjlighet att spara föregående dagars artiklar på ett enkelt sätt och därför värdesätter de inte denna mervärdestjänst lika högt.

Relativ fördel - Kostnadsbesparing
Enligt vår undersökning ansåg hälften av respondenterna att kostnaden per tidningsnummer
bör vara billigare än papperstidningen för att hon/han skall byta till e-papperstidningen. En av
fyra tyckte att priset kunde vara detsamma. Resterande ansåg att priset kunde vara dyrare. Det
påträffades inte några avvikelser i åldersgrupperna förutom att personer över 65 år visade en
tydlig majoritet för att priset skulle vara billigare än papperstidningen. Det fanns dock ett
samband mellan de respondenter som hade en inkomst över 300 000 och kostnaden per tidningsnummer. Den övervägande delen av de som hade en inkomst över 300 000 kunde tänka
sig att betala ett högre pris förutsatt att e-papperstidningen erbjöd ett mervärde. Vi tolkar att
priset är av betydelse för respondentens inställning gentemot e-papperstidningen.
Hadenius och Weibull (1997) menar att dagstidningen kan finansieras på två sätt, antingen
genom försäljning av abonnemang och lösnummer eller genom försäljning av annonsutrymme
eller genom en kombination av dessa. Webbtidningens största intäkt utgörs av annonsering
[13]. Undersökningen visar att hälften av de tillfrågade helst vill få e-papperstidningsterminalen gratis vid tecknade av en tidningsprenumeration. Detta tolkar vi som att respondenten är beredd att teckna en tidningsprenumeration för att få terminalen. En av fyra ville att
terminalen skulle betalas genom annonsering som visas bland tidningens artiklar. Detta uppvisar att flera respondenter kan tänka sig att ha reklam i sin e-papperstidning under förutsättningen att detta ger en kostnadsbesparing. Det fanns inga större skillnader mellan åldersgrupperna när det gäller hur terminalen skulle finansieras. Intressant var dock att flertalet i grup-
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pen 16-25 år inte ville att terminalen skulle finansieras genom reklam. Respondentens inkomst hade inte heller någon större betydelse för vilket betalningssätt som skulle användas,
med undantag för låginkomsttagare som var minst intresserade av reklamfinansiering. Det
påträffades därför ett samband mellan sysselsättning och de som inte var intresserade av reklam som finansieringsmetod. Detta samband visade att studenter i åldersgruppen 16-25 år är
mindre intresserad av reklamfinansiering.
Odlyzko (2001) menar att dagens konsumenter ofta vill ha komplicerade prissättningssystem.
Många respondenter uppgav i undersökningen att de var intresserade av en kombination mellan betalningssätten. Vi tolkar detta som att det kan vara en stor fördel att kombinera olika
betalningssätt, eftersom spridningen mellan de demografiska grupperna skiljde sig.

Relativ fördel - Miljöpåverkan
Undersökningen visar att miljöpåverkan fick ett lägre värde. När det gäller skillnader mellan
män och kvinnor fanns det endast en avvikelse när det gällde miljöpåverkan. Skillnaden visade att kvinnor värdesätter miljön lite mer än män. Även de yngre respondenterna ansåg att epapperstidningens miljöfördelar skulle ha större betydelse än de äldre. Vi tolkar att miljöpåverkan inte är av lika stor betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning.

Relativ fördel - Tidsbesparing
93 procent av läsarna valde år 2002 att prenumerera på morgontidningen, medan 5 procent
valde att köpa den i lösnummer och de resterande 3 procenten tog del av den på annat sätt
[13]. Undersökningen visade att 54,3 procent prenumererar på sin dagstidning, 32,3 procent
köpte den genom lösnummer och 13,4 procent läste aldrig papperstidningen. Detta visar att
undersökningens respondenter inte följer genomsnittet för svenska läsare. Faktorn tidsbesparing fick ett lägre värde i undersökningen och majoriteten av respondenterna får sin dagstidning genom antingen prenumeration eller gratis på Internet. Vi tolkar detta som en av orsakerna till att tidsbesparingen som e-papperstidningen kan frambringa inte är av lika stor betydelse för respondenterna. Respondenterna får redan papperstidningen i brevlådan eller kan lätt
koppla upp sig och ta del av webbtidningen och slipper därmed att gå och handla tidningen.
Vi tolkar att huvudfaktorn relativ fördel är av stor betydelse då merparten av underfaktorerna
var betydelsefulla.

Kompatibilitet
Undersökningen visar att en stor del av respondenterna tror att e-papperstidningens största
nackdel är att denna inte kommer att tillhandahålla samma känsla som att hålla i och läsa en
riktig ”papperstidning”. Detta visar att existerande värderingar och gamla erfarenheter är av
betydelse för tidningsläsarens inställning. Vår undersökning påvisar att de respondenter som
läste webbtidningen ofta, det vill säga flera gånger i veckan, var lite mer intresserad av att
använda e-papperstidningen än de som mer sällan läste webbtidningen. Det omvända
förhållandet gällde dagstidningen, vilket kan ses i diagram 12.
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Diagram 12. Procentuellt antal av respondenterna som var intresse av e-papperstidningen i förhållande till tidningsläsandet.

Eftersom respondenten redan använder sig av digital media, Webbtidningen, kan detta ha betydelse för deras inställning. Vår tolkning är att om läsaren läser webbtidningen så finns det
en större chans att personen är positiv till e-papperstidningen. Detta visar att webbtidningsläsarna tillhör en större andel tidiga acceptanter.
Enligt vår undersökning finns det endast ett svagare samband mellan de som innehar en mobil
bildskärmsterminal och de som är intresserade av e-papperstidningen. Detta visar att de respondenter som innehar en mobil bildskärmsterminal såsom en mobiltelefon eller en handdator endast är något lite mer positiva till att använda e-papperstidningen än de som inte äger
eller använder en mobil bildskärmsterminal. Detta är för oss lite förvånade då vi trodde att de
som använde en liknande teknik skulle och vara mer positiv till e-papperstidningen. Vår tolkning av detta resultat är att respondenterna uppfattar e-papperstidningen som tilltalande utan
att de behöver ha något större intresse av ny digital teknik. Vi tolkar att huvudfaktorn kompatibilitet är av stor betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-pappers-tidning.

Komplexitet
Alström et al. (2000) menar att det är obekvämt att läsa nyheter på skärm. Vår undersökning
visar att en stor del av respondenterna tror att e-papperstidningen kommer bli komplicerad att
använda. Flera av respondenterna trodde att det kunde bli problem med läsbarheten. Kvinnor
ansåg komplicerad teknik som en större nackdel än män. Det påträffades inte några avvikelser
i åldersgrupperna. Ett fåtal respondenter ansåg att tekniken kan medföra att det blir svårt att
navigera och få en bra överskådlighet. Vi tolkar resultatet som att komplexitet kommer att
vara av betydelse för hur snabbt e-papperstidningen kommer accepteras. Dock är det svårt att
säkerställa denna tolkning, eftersom vi inte vet hur komplicerad e-papperstidningen kommer
att bli.
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6.2 Sammanfattning av analys
Undersökningen visar att det finns stora möjligheter för e-papperstidningen att bli accepterad
när produkten introduceras, eftersom en stor majoritet är benägna att acceptera e-papperstidningen inom de närmaste åren. E-papperstidningen uppskattas av både kvinnor och män
oavsett ålder, sysselsättning och inkomst.
Analysen visar att Rogers kategorisering inte kan tillämpas på e-papperstidningen. Det är också svårt att urskilja vilken demografisk grupp som är representativ för de olika kategorierna.
Detta visar att pensionärer kan vara tidiga acceptanter lika väl som ungdomar.
De huvudfaktorer som är av stor betydelse för tidningsläsarens inställning är relativ fördel och
kompatibilitet. Huvudfaktorn komplexitet är av betydelse. Av underfaktorerna i relativ fördel
är tillgänglighet av stor betydelse, mervärdestjänster, kostnadsbesparing och tillfredställelse är
av betydelse, medan miljöpåverkan och tidsbesparing inte är av lika stor betydelse.
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER
I detta kapitel kommer vi att diskutera och presentera slutsatserna samt ge rekommendationer
som har framkommit under arbetets gång. Diskussionen, slutsatserna och rekommendationerna grundar sig på tidigare nämnda teorier, den empiriska undersökningen och uppsatsens
analys.

Syftet med studien är att beskriva vad som påverkar om tidningsläsaren kommer att acceptera
eller förkasta en framtida e-papperstidning. Ambitionen är att ge ökad förståelse om vilka
faktorer som är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning.
För att besvara syftet har vi valt följande frågeställning: vilka faktorer är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning?
Vår undersökning visade att en stor majoritet var benägen att acceptera en framtida e-papperstidning vid en introduktion på marknaden inom de närmaste fem åren. Detta åskådliggör att
det finns ett behov av e-papperstidningen. Tidningsbranschen märker av den ökande konkurrensen från andra medier såsom TV, och den genomsnittliga tidningsupplagan går ner alltmer.
Vi anser därför att e-papperstidningen kan vara ett nytt medium för att rädda journalistiken
och tidningsbranschen ifrån undergång. E-papperstidningens mobilitet och interaktion i kombination med e-papperets höga läsbarhet skapar en mycket attraktiv produkt för läsarna, men
troligtvis även för annonsörerna. Vi tror att e-papperstidningen kan bli ett nytt och effektivt
medium för att locka tillbaka de gamla läsarna av dagspress, men också för att öka annonseringsintäkterna. E-papperstidningen kan också innebära kostnadsbesparingar för tidningsföretagen, eftersom tryck-, pappers- och distributionskostnaderna minskar. Vi vill således rekommendera intressenter av e-papperstidningen att starkt överväga om de vill investera i, utforma
och vidareutveckla e-papperstidningen.
En majoritet i varje åldersgrupp vill använda e-papperstidningen och både kvinnor och män är
ungefär lika intresserade av att inneha e-papperstidningen. Detta i kombination med att Rogers kategorisering inte kunde tillämpas på e-papperstidningen visar att både pensioner och
ungdomar kan vara tidiga acceptanter. Vi tycker att detta var ett överraskande resultat, eftersom det är enligt vår egen uppfattning de äldre som är minst positiva till ny teknik och nya
förändringar. Detta öppnar nya möjligheter för tidningsbranschen då e-papperstidningen kan
användas för att nå ut till alla åldersgrupper. Vi rekommenderar därför tidningsföretagen att
använda e-papperstidningen som ett medium för att nå ut till läsare i alla åldersgrupper och
inte bara för att nå ut till och locka till sig de yngre läsarna. Om tidningsbranschen vill utföra
en pilotlansering av e-papperstidningen så rekommenderar vi att de rikta sig mot webbtidningsläsare. Denna rekommendation baserar vi på att vår undersökning visade att webbtidningsläsarna var mer intresserade av att använda e-papperstidningen än de som mer sällan
läste webbtidningen. På så sätt kan det vara en fördel att inleda marknadsföringen på Internet
istället för i dagspressen.
För att nå framgång vid introduktionen av e-papperstidningen är det viktigt att intressenterna
tar hänsyn till vilka faktorer som är av betydelse för tidningsläsarens inställning till en framtida e-papperstidning. Vår undersökning bekräftade betydelsen av de utvalda faktorerna och
dessa visade sig ha olika grad av betydelse. Intressenter bör sträva efter att följa adoptionsprocessens fem steg samt beakta de faktorer som är av betydelse för tidningsläsarens inställning
till e-papperstidningen. Vi ger denna rekommendation för att läsaren lättare skall acceptera epapperstidningen. För att öka medvetenheten hos läsaren är det är viktigt att utvecklaren och
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tidningsföretagen sprider rätt sorts information. Detta första steg i adoptionsprocessen är betydelsefullt, eftersom e-papperstidningen är ett okänt medium som bygger på en ny teknik.
Vår undersökning visade att kompatibilitet var en ytterst betydelsefull faktor och därför är det
viktigt att kommunicera med läsarna för att övertyga dem om att e-papperstidningen är ett
bättre alternativ än den traditionella papperstidningen. Vi tror att det krävs stora krafttag för
att övertyga läsaren om att e-papperstidningen är ett bättre alternativ, men denna kommunikation är troligtvis av avgörande betydelse för produktens framtid. Vi rekommenderar att epapperstidningen presenteras som en papperstidning i elektroniskt format. Detta är viktigt för
att övertyga läsaren om att e-papperstidningen är flexibel och böjlig och inte består av en hård
dataskärm. Det är också betydelsefullt att meddela att e-papperstidningen tillhandhåller en
hög läsbarhet som inte är ansträngande att läsa på.
Undersökning visade att komplexitet var av betydelse för deras inställning till e-papperstidningen. Vi anser således att det är av största vikt att e-papperstidningen tillhandhåller en
god användbarhet så att användaren kan läsa och navigera på ett tillfredsställande sätt. En
rekommendation är att vid utformning av e-papperstidningen formge layouten i överensstämmelse med den traditionella papperstidningen. Genom denna likformighet kan läsaren
uppfatta e-papperstidningen som okomplicerad och lätt att använda.
E-papperstidningen kommer att för med sig en rad praktiska och tekniska nackdelar som exempelvis att den kan bli stöldbegärlig eller att det inte går att klippa ut kuponger. För att påverka beslutsstagandet anser vi det vara nödvändigt att e-papperstidningen marknadsförs så att
produktens relativa fördel tydligt presenteras. Därigenom kan produktens relativa fördel kompensera de nackdelar som tekniken medför. Vi anser att huvudfaktorn relativ fördel var av stor
betydelse då merparten av underfaktorerna var betydelsefulla. Undersökning visar att faktorerna, tillgänglighet, mervärdestjänster och kostnadsbesparing var de mest betydelsefulla av
underfaktorerna och därför är det viktigt att utnyttja och beakta dessa för att få läsaren att acceptera e-papperstidningen. Att dra nytta av den tillgänglighet som e-papperstidningen medför, tror vi är av stor betydelse för beslutstagandet. Friheten och flexibiliteten som tekniken
tillhandahåller kan ge läsaren ett stort mervärde. Läsaren kan exempelvis ta emot nyheter när
de är vid sommarstugan och slipper därigenom att ställa om postadressen. Dock visade undersökningen att tidsbesparingen inte var av lika stor betydelse för respondenterna. Vi tror att
detta kan bero på att läsaren är nöjd med dagens distribution till det permanenta boendet, men
skulle värdesätta e-papperstidningens mobilitet i form av att kunna ta med den på semestern.
I vår undersökning upptäckte vi att mervärdestjänster och tillfredsställelse var av betydelse.
Störst intresse fanns det för personifierad tidning, samhällsinformation och föregående dagars
artiklar. Respondenten ville ha dessa mervärdestjänster på grund av att de ger läsaren värdefull information, sparar viktig tid för läsaren och ger läsaren ett mervärde som är värdefullt.
För att e-papperstidningen skall tillhandahålla läsaren med en relativ fördel, anser vi det vara
viktigt att mediet erbjuder mervärdestjänster. Vi rekommenderar tidningsföretagen att i första
hand utveckla mervärdestjänsterna personifierad tidning, samhällsinformation och föregående
dagars artiklar, eftersom dessa mest tillfredsställer läsarens behov.
Undersökningen visade att kostnadsbesparing var av betydelse för respondenternas inställning
till e-papperstidningen. Respondenterna ansåg att priset per tidningsnummer bör vara billigare
eller detsamma i jämförelse med papperstidningen. Vi tror att en orsak till detta kan vara att
många av respondenterna redan läser dagstidningen gratis på Internet och känner sig därför
inte motiverade att betala ett högre pris. Vi rekommenderar således att tidningsföretagen väl-
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jer en lägre prisnivå per tidningsnummer för att lyckas genomföra en framgångsrik introduktion av e-papperstidningen.
Vår undersökning visade att hälften av de tillfrågade helst vill få e-papperstidningsterminalen
gratis vid tecknade av en tidningsprenumeration. Vi anser att tidningsföretagen skulle kunna
användas e-papperstidningsterminalen som ett lockbete för att inbjuda fler och nya läsare till
att teckna en tidningsprenumeration. Detta tillvägagångssätt har fungerat inom mobilindustrin
och skulle antagligen också kunna tillämpas inom denna teknik. Ett framtida scenario skulle
kunna vara att staten valde och gå in och subventionera terminalen för att exempelvis stärka
mediets infrastruktur eller för att tekniken är skonsammare mot miljön. Om terminalen kan
lämnas ut gratis utan någon subventionering från staten är svårt att svara på, eftersom ingen
inte riktigt vet hur kostsam produkten kommer att bli att tillverka. En av fyra kunde också
tänka sig att ha reklam i sin e-papperstidning under förutsättningen att detta ger en kostnadsbesparing. E-papperstidningen kommer att kunna erbjuda rörliga bilder och kanske även ljud,
vilket ger annonsörerna samma tekniska möjligheter som på Internet. Vi tror därför att annonsering kommer öka och därmed kan tidningsbranschen också sänka priset på e-papperstidningen. Vår rekommendation är således att erbjuda en kombination av både dessa finansieringssätt och på så sätt kan läsaren välja vilket alternativ som passar bäst. Fler alternativa betalningssätt bör ge fler läsare. Möjligheten att välja kan öka chansen att läsaren uppfattar den
relativa fördelen och därigenom lättare accepterar e-papperstidningen.
Undersökningen visade att miljöpåverkan inte var av lika stor betydelse. Detta anser vi vara
intressant då detta område flitigt diskuteras i samhället. Vi är förvånade över hur få som skulle kunna tänka sig att byta medium för att värna om miljön. Trots att miljöpåverkan inte var
av lika stor betydelse, anser vi att denna faktor kan användas i marknadsföringssyfte. Vi tror
att läsarna kan komma till insikt om att e-papperstidningen är skonsammare mot miljön, vilket
därigenom kan skapa en relativ fördel gentemot papperstidningen. Om e-papperstidningen är
miljövänligare får dock framtida undersökningar uppvisa.
När e-papperstidningen har implementeras är det centralt att erbjuda kundorienterad information och kundvård samt att hela tiden erbjuda nya mervärdestjänster. Det är också grundläggande att kommunicera med läsaren för att uppmuntra till fortsatt användning av epapperstidningen, eftersom människor ofta söker efter bekräftelse av att de har gjort ett bra
köp. Vi tror inte att e-papperstidningen helt kommer att konkurrera ut papperstidningen, utan
kommer i början vara ett komplement och därefter successivt ersätta papperstidningen alltmera. Intressenterna av e-papperstidningen bör betrakta att e-papperstekniken ännu är under utveckling och därför kan det vara svårt att förutse hur tekniskt och ekonomiskt betungande,
produkten kommer att bli.
Vår undersökning baseras på svar från webbtidningsläsare och dessa respondenter var enligt
vår undersökning lite mer intresserad av att använda e-papperstidningen än de som mer sällan
läste webbtidningen. Vi tror således att de respondent grupper som inte medverkade i vår undersökning möjligenvis skulle kunna värdera faktorernas betydelse annorlunda. Därför finns
det utrymme för fortsatt forskning inom området.
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING
I detta avslutande kapitel ger vi förslag på fortsatt forskning inom området e-papperstidning.
Nedan följer olika områden som vi finner intressanta att behandla och vidareutveckla.



Det skulle vara mycket intressant att utföra en bredare kvantitativ undersökning för att
undersöka olika typer av läsare. Vilka skillnader framkommer jämfört med vår undersökning?



En kvalitativ undersökning skulle kunna genomföras för att få fram ett större djup i
undersökningen. Det skulle vara intressant att se vilka bakomliggande orsaker som
påverkar respondenternas svar på frågorna.



Undersöka e-papperstidningen utifrån användbarhetsperspektivet. Vilken skillnad är
det mellan att läsa på papper och läsa på elektroniskt papper samt vilka navigeringssystem bör användas för att ge god användbarhet.



Är e-papperstidningen skonsammare mot miljön jämfört med papperstidningen?



Det skulle vara intressant att undersöka vilken inverkan e-papperstidningen kan ha på
samhället. Hur påverkas tidnings-, pappers- och tryckeribranschen om e-papperstidningen blir verklighet?



Är Rogers teorier gamla och omoderna? Kan teorierna förbättras för att bättre passa in
på nya tekniska produkter såsom e-papperstidningen.



Vilka marknadsföringsaspekter bör beaktas för att framgångsrikt lansera av e-papperstidningen?
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