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e-papperstidningen: idag science fiction
- imorgon verklighet?
1. Introduktion
Tänk dig en smidig och ultratunn skärm (e-papper) som har lika bra läsbarhet som
vanligt papper. Du kan stoppa den i innerfickan eller i handväskan och ha med den
överallt. På detta e-papper kan du läsa din lokala tidning, kvällstidningar, magasin och
dina favoritböcker. En tidning på e-papper tar med sig det bästa från två världar,
läsbarheten och bärbarheten från den tryckta tidningen samt konstanta uppdateringar
och interaktivitet från webbtidningen. Låter det spännande?
DigiNews var ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt kring digital distribution
och konsumtion av framtidens tidning som initierades av Tidningsutgivarna tillsammans
med Philips Applied Technologies i Leuven. Under hösten 2003 skrevs en ansökan till
ITEA (Information technology for European Advancement) som beviljades. Finansiär för
den svenska delen har varit VINNOVA. Projektet löpte mellan 1/7-04 – 30/6-06. I
Sverige smygstartade vi dock redan i februari 2004 och höll på lite längre då sluttesterna
inte kunde genomföras förrän i oktober 2006. Initialt hade projektet 24 partners, men
många fick inte finansiering. I figur 1 nedan visas de partners som har deltagit i hela
projektet.
Sverige

Belgien
Nederländerna

Tyskland
Frankrike

Spanien

Figur 1. Deltagande partners
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I Sverige har följande tidningsorganisationer deltagit i projektet: Aftonbladet, GöteborgsPosten, Norrköpings Tidningar, Nerikes Allehanda, Sundsvalls Tidning, Sydsvenskan
och Östgöta Correspondenten. Projektets svenska webbplats finns på www.diginews.se.
Den bärare av nyheter som har undersökts i projektet är ett så kallat e-papper. E-papper är
reflekterande och ger samma läsupplevelse som vanligt papper (såsom hög kontrast och
möjlighet att läsa i solljus). Tanken om flerkanalspublicering har genomsyrat forskningen
och utvecklingen kring teknik och arbetssätt. Fokus har legat på slutkonsumenten och hur
han eller hon kan tänkas vilja ta emot och konsumera nyheter i framtiden.
Målet med DigiNewsprojektet har varit att hitta affärsmässigt gångbara lösningar på hur
innehåll för en e-pappersterminal kan eller bör designas, produceras, distribueras och
konsumeras. För att i slutänden kunna erbjuda en så attraktiv produkt som möjligt, både
ur ett konsument- och ett affärsperspektiv, har format på innehåll (både design och
filformat), bärarens (e-papperets) egenskaper, möjliga distributionskanaler,
produktionsteknik, arbetsflöden och affärsmodeller studerats. Målsättningen med
projektet har även varit att kombinera tillgängligheten, enkelheten och mobiliteten av den
tryckta tidningen med fördelarna med digitala medier, kommunikationstekniker och
konsumentelektronik. Figur 2 illustrerar de olika komponenterna i en komplett lösning
för en e-papperstidnings tjänst.

Network
Infrastructure
DigiNews
Terminal
Editorial process, service
infrastructure &
Publishing tools

Figur 2. Komponenter i helhetslösningen

Från Högskolan i Halmstad deltog forskargruppen Media IT (media-it.hh.se) genom
Carina Ihlström Eriksson, Maria Åkesson, Jesper Svensson, Mats Lindqvist och Jesper
Hakeröd. Även Marcus Larsson, Christer Rehnström och Britt-Marie Svensson har
bidragit till projektet. Media IT gruppens uppgifter i projektet var främst att bidra till
design/interaktion mot slutanvändare samt affärsmodeller mot slutkund. I figur 3 nedan
illustreras de empiriska aktiviteter som genomförts under projektets gång.
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Figur 3. Media IT:s empiriska aktiviteter över tid

Styrgruppen för svenska delen av projektet bestod av:
• Stig Nordqvist, Tidningsutgivarna
• Kristina Sabelström Möller, Tidningsutgivarna
• Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad
• Alex Jonsson, KTH
• Kalle Jungkvist, Aftonbladet
• Gunnar Springfeldt, Göteborgs-Posten
• Per Andersson Ek, Göteborgs-Posten
• Lennart Mattisson, Nerikes Allehanda
• Bengt Engwall, Norrköpings Tidningar
• Svenåke Boström, Sundsvalls Tidning
• Katarina Liljenberg, Sydsvenskan
• Johan Hultman, Östgöta Correspondenten
• Thorbjörn Larsson, Bonnier
Rapporten är strukturerad som följer: i avsnitt 2 ges en översikt av e-papperstekniken. De
empiriska resultaten från projektet är uppdelade på design i avsnitt 3 som avslutas med
reflektioner från designfokusgruppen samt affärsmodeller i avsnitt 4. Rapporten avslutas
därefter med en reflekterande diskussion i avsnitt 5.
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2. E-pappersteknik
E-papper är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika tekniker som används för att
producera skärmar med pappersliknande egenskaper. E-papper har precis som vanligt
papper hög kontrast och ger möjlighet till att läsas i solljus. E-papper är tunt, flexibelt och
strömsnålt, det behövs enbart ström för att uppdatera skärmen, när väl informationen är
presenterad behövs ingen strömtillförsel. Tekniken kan tillämpas på t ex produkter som epapperstidningar, e-böcker och externa skärmar. E-papper kan ses som en kombination
mellan den elektroniska bildskärmen och det tryckta papperet, det kombinerar de bästa
egenskaperna från de två olika teknikerna (Toofani, 2003). I dagsläget finns det två olika
e-papperstekniker ute på marknaden, ”electrophoreses” och ”dipolar rotation”.
E Ink Corporation tillverkar ett elektroniskt bläck som bygger på tekniken
”electrophoresis” och består av miljontals mikrokapslar som inte är större än diametern
av ett hårstrå. Mikrokapslarna innehåller vita positivt och svarta negativt laddade
partiklar (se figur 4). Genom att tillsätta negativt eller positivt laddad elektricitet kan de
vita eller svarta partiklarna flyttas till toppen av mikrokapseln vilket ger en vit eller svart
yta på den punkten. Genom att trycka bläcket på en plastfilm som därefter lamineras av
kretsar skapas en elektronisk display. Det elektroniska bläcket är inte bundet till en viss
typ av bärare vilket gör det möjligt applicera det på olika material som t ex glas, papper
eller plast. E Ink Corporation har licensierat ut tillverkningen av E-ink till ett flertal
företag bland annat Philips [1].

Figur 4. Uppbyggnaden av E Ink [1]
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Philips och E Ink utvecklar löpande tekniken för att förbättra
uppdateringshastigheten, läsbarheten, strömförbrukningen
samt formen (Toofani, 2003). Färg uppnås genom färgfilter
och de första färgprototyperna har 12 bitars färg (se figur 5).
Tekniken ger en skärpa som är sex gånger högre än vanliga
LCD-displayer och skärmen är helt fri från flimmer.
Tekniken ger en vid betraktningsvinkel som kan jämföras
med vanligt tryck. Eftersom tekniken tillåter fixerade bilder
som ligger kvar på skärmen utan att ström behöver tillföras är
det låg strömförbrukning.
Sony är en av aktörerna
som har produkter på
marknaden som bygger på
e-papper.

Figur 6. Sony Reader [2]

Figur 5. Färgprototyp från
E Ink [1]

Sony Reader introducerades i USA på senhösten 2006
[2]. Storleken är 6.9x4.9x1/2 tum (figur 6). Till
produkten finns en webbplats, Connect, från vilken
tusentals boktitlar kan köpas.

En annan aktör på marknaden är iRex som är ett avknoppningsföretag till Philips som har
lanserat den första kompletta lösningen för att läsa och skriva på e-papper. Terminalen
som heter iLiad lanserades i april 2006 och erbjuder trådlös uppkoppling samt en
tryckkänslig skärm som gör det möjligt att
använda en penna att skriva med som input (figur
7). Enligt företaget själva levererar de en lättläst,
strömsnål enhet med möjlighet att hämta data från
flera olika källor som t ex Internet, en PC eller
flashminnen. Terminalen är en lätt mobil enhet
som har en 8.1 tum stor skärm med en 16 gradig gråskala [3]. Figur 7. iRex iLiad [3]
Det är iRex iLiad vi har använt i sluttesterna i projektet.
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3. Design
Huvudspåret i Media IT:s forskning behandlade design av e-papperstidningen. Vi har valt
att dela in detta avsnitt i förstudie, designfas och utvärderingsfas. I förstudien
genomförde vi initialt workshops och enkäter med både läsare och tidningsmedarbetare
för att få input till designarbetet. Vidare genomfördes även ett antal intervjuer med
tidningsmedarbetare samt ett större antal studentarbeten i denna fas. Under designfasen
arbetade vi främst med vår designfokusgrupp och vår läsarfokusgrupp, men även i denna
fas genomfördes en del studentarbeten. Utvärderingsfasen innehåller tester, intervjuer och
enkäter till olika testgrupper av läsare, även denna fas innehåller studentarbeten.
Avslutningsvis redovisas kommentarer från deltagare i vår designfokusgrupp.

3.1 Förstudie
I början av projektet genomfördes en serie workshops på tidningar med tidningsläsare
och tidningsmedarbetare. Vidare genomfördes en enkätstudie online av studenter under
våren 2004. Enkäten placerades online på Hallandspostens webbsajt. Som en del av
förstudien genomfördes även en mindre studie i form av en öppen enkät på
tidningsmedarbetare. Här redovisas en sammanfattning av resultaten från de tre studierna.
Avsnittet avslutas med en sammanfattning av användarkrav genererade från förstudien.

3.1.1 Workshops
I förstudiefasen genomfördes workshops med
tidningsläsare och med tidningsmedarbetare.
Vid dessa workshops fick deltagarna visualisera
sina tankar och idéer kring hur en epapperstidning kan designas genom att göra så
kallade mock-ups (figur 8). Mock-ups är enkla
prototyper byggda med papper, penna, urklipp,
tejp etc. Här intill är ett exempel på mock-ups
gjorda av tidningsläsare. Totalt byggdes 27
mock-ups från vilka följande kunde utläsas
(tabell 1).

Format
Liggande
Stående

12
15

Storlek
A3
A4
A5

2
23
2

Figur 8. Mock-ups
Menyplacering
Höger
Vänster
Överst
Nederst

4
10
3
2

Tabell 1. Preferenser från mock-ups

Ur dessa mock-ups kunde vi också utläsa idéer kring navigeringsstöd och tilläggs
funktioner. Majoriteten utgick från en touch screen modell i kombination med ett fåtal
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knappar i hårdvaran för interaktion. I tabell 2 nedan återges vilken typ av navigeringsstöd
som byggts in i designlösningarna.
Fram och tillbaka knappar
Knapp för sektion
Orienterings indikator
Sidnumrering
Färgkodning för avdelningar
Tabell 2. Navigeringsstöd från mock-ups

13
21
5
14
3

De funktioner som byggdes in i mock-ups kan härledas såväl till papperstidningen (t ex
att klippa ut och spara) som till webbtidningen (t ex att förstora text). Funktioner såsom
möjlighet till personliga inställningar och personligt innehåll efterfrågades också. I tabell
3 återges en sammanfattning av efterfrågade funktioner.
Spara funktion
Utskriftsmöjlighet
Inställning av textstorlek
Personliga inställningar
Arkiv
Ljud
Läsa e-post
Tabell 3. Funktioner från mock-ups

3
1
3
7
6
3
3

Sammanfattning
Denna studie visar att A4 tycks vara en acceptabel storlek samt att touch i kombination
med knappar kan vara en lämplig interaktionsmodell. Vidare kan konstateras att
navigeringsstöd är mycket viktigt och att det finns förväntningar på nya mervärden och
funktioner.

3.1.2 Enkätstudie läsare
Enkäten behandlade attityder och åsikter om nya media samt frågor om hur
papperstidningar respektive webbtidningar upplevs. Den innehöll 19 frågor och
besvarades av 335 respondenter. Det fanns också möjlighet för respondenterna att fritt
kommentera.
Fördelningen mellan könen var 52% kvinnor och 48% män. De flesta av respondenterna
var i ålderskategorin 26-35 år, den andra största kategorin är 16-25 år, tillsammans utgör
dessa två grupper 64% av respondenterna. 64% har utbildning på universitetsnivå, 35 på
gymnasienivå och 5% grundskolenivå.
Mer än hälften av respondenterna läser webbtidningar mer än en gång per dag och något
mindre än hälften läser papperstidningar varje dag. Det är fler som läser webbtidningar
flera gånger per dag (41%) än papperstidningar (19%).
Respondenterna ombads svara på frågor kring fördelarna med papperstidningen på en
fyragradig skala där 4 var instämmer helt och 1 instämmer inte alls. Resultatet
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presenteras i diagram 1. Papperstidningens
välkända upplägg, att den är lätt att ta med sig
och dess lättillgänglighet är det som identifierats
som de främsta styrkorna.
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”Jag gillar papperstidningen för man kan ’få syn på’
artiklar, annonser och dylikt som man inte "planerat"
att läsa. Något kan fånga ens intresse utan att man
aktivt måste klicka sig fram.”

3,2

Medelvärde

Många respondenter kommenterade i den öppna
frågan. Här följer ett par exempel på
kommentarer. Bland annat visade det sig att
papperstidningen för många är förknippad med
avslappning, trygghet och sällskap. Så här
skriver några av respondenterna:

3,4

Diagram 1. Fördelar med papperstidningen

”Den går bra att ha som sällskap vid alla måltider, i sängen, i solstolen, på stranden, i bilen et
cetera.”
”Vanans makt är stor. När man som pensionär har gott om tid på förmiddagen är det trevligt med
en papperstidning.”
”Jag tycker om känslan att ordna med frukosten och medan kaffet blir klart gå ut till brevlådan och
hämta tidningen, blir liksom en ritual på morgonen, det gillar jag.”
”Med papperstidningen kan man gå iväg och gömma mig på ’privata’ ställen med tidning och
fördriva tiden med.”
4,0

Respondenterna svarade även på frågor om
webbtidningars styrkor, också med en fyrgradig
skala där 4 betyder instämmer helt och 1
instämmer inte alls. I diagram 2 visas de
viktigaste styrkorna som var geografiskt
oberoende, uppdateringar, arkiv samt valmöjlighet
(att kunna välja mellan olika tidningar).
Medelvärde
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Respondenterna kommenterade webbtidningens
styrkor i den öppna frågan. I dessa kommentarer
kan utläsas att många uppskattar att slippa
högarna av tidningar som en fördel med att läsa
webbtidningar.

3,5

Diagram 2. Webbtidningens styrkor
”[...] jag kan jämföra med flera nättidningar och på så sätt skapa en hyfsat objektiv nyhetsbild.”
”Nyheter är lite av färskvara, därför är nättidningens starka sida att kunna tillhandahålla löpande
nyheter, till exempel timme för timme...”
”Det bästa är att slippa bära alla högar av papperstidningar till pappersåtervinningen.”
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Respondenterna fick frågan om de såg webbtidningen som ett förstahandsval, 49%
svarade ja och 51% nej. Bland dem som svarade ja anges att artiklarna inte upplevs som
lika omfattande som en av de främsta anledningarna till att webbtidningen ses som ett
andrahandsval. Hälften har också angett skälet att den inte är mobil och att
papperstidningen är djupt rotad i vår kultur. Bland de som svarade nej anges
uppdateringar och att det är gratis som de viktigaste skälen. I de öppna frågorna
jämfördes också läsningen mellan papperstidningen och webbtidningen. Samtliga av
dessa kommentarer var till papperstidningens fördel.
”Jag läser numera inte papperstidningen för den är för dyr men egentligen är den bättre läsmässigt.
På nätet är det gratis plus att man får uppdateringar, då får man ta den sämre läsningen och den
irriterande pop-up reklamen på köpet.”
”Man blir trött i huvudet av att läsa på Internet, med pappersvarianten kan man luta sig tillbaka i
soffan.”
”Jag har lättare att koncentrera mig när jag läser en papperstidning än en tidning på Internet.”
50

40

42
39

30

20
19

10

Procent

I slutet av enkäten tillfrågades respondenterna om hur
de tror sig vilja se att en framtida e-papperstidning
skulle kunna utformas. Respondenterna delas här i huvudsak upp i två grupper; de som vill att epapperstidningen skall likna den traditionella
papperstidningen och de som vill att e-papperstidningen
skall bli något helt nytt (diagram 3). Respondenterna är
dock relativt överens om att den inte ska likna
webbtidningen.

0
Lik papperstidningen

Noterbart är att det ges uttryck för viss teknikskepticism
i de öppna frågorna. En skriver så här:

Något helt nytt

Lik nättidningen

Diagram 3. Preferenser för utformning

”Teknik är inget självändamål i sig. Förbättrar den så visst, men är inte förbättringen påtaglig med
uppdateringar så kan man lika gärna behålla papperstidningarna...”

Sammanfattning
Denna enkätstudie visar att det finns förväntningar som baseras på såväl papperstidning
som webbtidning som bör tas hänsyn till vid utformning av e-papperstidningen.

3.1.3 Öppen enkät till tidningsmedarbetare
I en tidig fas av förstudien skickade vi en enkät till fem tidningar med frågor kring design
av e-papperstidningen. Enkäten innehöll 16 frågor som rörde a) möjligheter och problem
med publicering på e-papper, b) designlösningar från den tryckta tidningen och webb
som kan överföras till e-pappers mediet och c) grundläggande förutsättningar för design
av en e-papperstidning. Resultaten analyserades med ett kodningsschema som visar på
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såväl gemensamma som skilda synsätt. Dessa resultat har tillsammans med
användargenererat resultat utgjort underlag för scenariobyggande i projektet.
Möjligheter och problem med en e-papperstidning
De vanligaste möjligheterna som nämndes är relaterade till tekniska aspekter. Bland
dessa är kontinuerliga uppdateringar, interaktivitet, sökmöjligheter sådana som nämndes.
Adderat värde såsom tillgång till annat innehåll och kombinationserbjudanden ansågs
också vara intressanta möjligheter. Ur organisationernas synvinkel ansågs möjlighet till
sänkta distributionskostnader och möjlighet till nya affärsmodeller intressanta. Ur ett
samhällsperspektiv nämndes miljöaspekter och ökad räckvidd till nya målgrupper och
glesbygd som positiva aspekter.
De problem som lyftes fram är relaterade till journalistiska, affärsmässiga och kompetens
frågor. De journalistiska problemen är kopplade till det mindre formatet som man
menade kräver kortare texter och mindre bilder vilket innebär att möjligheten att
överraska läsaren minskar. Detta tillsammans med förändrade läsvanor ansågs vara ett
problem. Affärsmässigt ser de som besvarat frågorna ett problem i att finna och utforma
nya affärsmodeller och betalningsmodeller som kan bära en e-papperstidning. Osäkerhet
kring hur annonsörer kan förmås följa med in i ett nytt medium nämndes också. Vidare
såg respondenterna ett problem i att konkurrenssituationen förändras, dels genom nya
aktörer, dels med ökad konkurrens om den lokala marknaden. De problem som nämndes
relaterade till kompetens avser att organisationerna inte är förberedda för denna
publicering tekniskt, journalistiskt eller editeringsmässigt. Ett stort utbildningsbehov
förutsågs därför av de som svarat.
Designlösningar från tryck och webb
Respondenterna tillfrågades vilka egenskaper och designlösningar som de ansåg viktiga
att ta med sig från den tryckta tidningen respektive webbtidningen till en
e-papperstidning. Dessa sammanfattas i tabell 4 nedan.
Egenskaper och design från tryckt tidning:
- den tydliga översikten av innehåller, en början
och ett slut, lätt att använda, typografin och
design
- det välbekanta upplägget och designen
- att i huvudsak samma journalistiska innehåll
möter alla läsare, dvs skapa gemensamma
samtalsämnen som diskuteras i sociala
sammanhang
- nyhetsvärderingen
och
positionering
av
huvudnyheter
- portabiliteten, dvs att man kan läsa tidningen var
som helst

Egenskaper och design från webb-tidning:
- ständiga uppdateringar
- sökmöjlighet
- enkel och intuitive navigering
- hyperlänkar
- interaktivitet med läsare
- möjlighet att lägga in ljud och video

Tabell 4. Preferenser angående egenskaper och design

Grundläggande förutsättningar för design av en e-papperstidning
Enligt respondenterna är A5 den minsta acceptabla storlek för en e-papperstidning. En av
de som svarade menade dock att mindre skulle kunna gå om det är väldigt väl designat.
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En kombination av sekventiell struktur och hyperlänkar krävs för att lyckas med små
format. Den sekventiella strukturen ger stöd för översikt samt ger en början och ett slut.
Hypertext ger stöd för målorienterad läsning och snabb sökning. Vidare menade
respondenterna att navigering lämpligast löses genom att kombinera tryckkänslig skärm
och knappar i hårdvaran. Andra förutsättningar som ansågs nödvändiga för
läsupplevelsen var index, sidnumrering, markering av nuvarande position. Vidare ansågs
det viktigt att förse läsaren med indikering av till exempel nyhetsvärdering genom
placering samt för att guida läsaren genom nyheterna.
Flera funktioner nämndes som grundläggande för att lyckas med en e-papperstidning.
Mobilitet, interaktivitet, målgruppsanpassning, personalisering var de vanligaste.
Samtliga nämnde också möjlighet till kontextanpassning av innehåll som intressant,
såsom en företagsupplaga, semesterupplaga etc, men betonade att den traditionella
nyhetsrapporteringen bör utgöra en bas för detta.
Den grundläggande förutsättning som samtliga respondenter ansåg vara viktigast var
färg, såväl för att läsupplevelsen kräver det som för att annonsörer kräver färg.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis visade denna del av förstudien att designen och layouten från den
tryckta tidningen tillsammans med funktionaliteten från webbtidningen anses vara en
attraktiv kombination för e-papperstidningen. Denna kombination erbjuder möjlighet till
nya mervärden i förhållande till nuvarande tidningsmedia.

3.1.4 Användarkrav
Resultaten ur förstudien omsattes i användarkrav som underlag för övriga aktörer inom
DigiNews projektet. Dessa är de initiala kraven som var utgångspunkt för designfasen.
Efter hand som prototyper har byggts och testats har de utvecklats och reviderats De
övergripande kraven kan sammanfattas i följande punkter:
•
•

•
•

Tålig - för att en e-papperstidning ska kunna vara intressant som alternativ till en
papperstidning måste den vara oöm eller ”frukostsäker”.
Mobil - en av de viktigaste fördelarna som läsare ser med en e-papperstidning är
att den är portabel och kan användas i mobila situationer där t ex
papperstidningen upplevs som otymplig på grund av formatet och webbtidningen
inte alltid är tillgänglig på grund av Internet tillgång eller begränsad batteritid på
bärbara datorer.
Lättviktig - en förutsättning för att e-papperstidningen ska kunna upplevas som
mobil är att den är lättviktig.
Lätt att använda – en e-papperstidning måste vara mycket enkel att ta till sig och
att använda, intuitiv – ”walk-up and use”

Användarkraven kategoriserades efter tjänster och funktioner, format och navigering.
Nedan ges en sammanfattning av dessa användarkrav för respektive kategori.
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Tjänster och funktioner
De tjänster och funktioner som förväntas av läsare kan sammanfattas i följande punkter:
• Spara - användare vill kunna spara hela tidningar såväl som enskilda artiklar,
bilder eller annonser.
• Skriva ut – användare vill kunna skriva ut t ex enskilda artiklar, bilder eller
annonser.
• Förstora – möjlighet att förstora text anses vara ett mervärde
• Söka – användare vill kunna söka i innehåll
• Multimedia – användare anser multimedia vara ett mervärde om det är
kontrollerat
o indikatorer – tydliga symboler för multimedia innehåll
o användarkontroll – multimedia innehåll ska kontrolleras av användaren,
start, stopp mm
• Ljud och uppläsning – möjlighet att lyssna till innehåll är ett mervärde
• Markera och anteckna – möjlighet att markera avsnitt eller att anteckna anses
vara ett viktigt mervärde
Format
De viktigaste användarkraven för format sammanfattas nedan:
• Tidningslayout – användare förväntar sig (åtminstone initialt) att känna igen
innehållet som en tidning
• Färg – färg anses vara mycket viktigt
• Storlek mellan A4 och A5 – kravbilden för storlek är inte enhetlig. Större än A4
eller mindre än A5 tycks inte vara efterfrågat. Många anser A4 vara attraktivt men
andra menar att detta är för stort för en mobil tidning och kan tänka sig A5
format.
• Stående eller liggande – även här är kravbilden inte enhetlig vilket kan bero på
att layouten har stor betydelse för hur detta uppfattas.
Det är viktigt att poängtera att det är svårt för användare att förhålla sig till de två senare
punkterna eftersom design och layout av innehåll har betydelse för hur formatet
uppfattas. I designfasen har både A4 och A5 format använts men samtliga är stående.
Navigering
Nedan sammanfattas de viktigaste kraven för att stödja tidningsläsning.
• Sekventiell läsning – användare vill kunna läsa sida för sida och slippa scrolla
• Browsa – användare vill kunna skumläsa och hoppa mellan olika delar
• Hyperlänkad läsning – användare vill kunna följa en lästråd med hyperlänkar
• Målorienterad läsning – användare vill snabbt kunna hitta en viss typ av innehåll
• Helhetskänsla – användare vill ha en känsla för var det börjar och slutar
• Översikt - användare vill ha en känsla för mängden innehåll
• Orientering – användare vill ha en känsla av var i tidningen de befinner sig

13

Kraven på interaktionsmodeller för att stödja navigering kan sammanfattas i följande
punkter:
• Hög affordance – användare vill lätt kunna koppla ihop symboler, knappar mm
med en förväntad effekt. För att uppnå kravet på en intuitiv interaktion är detta en
mycket viktig aspekt
• Visuella ledtrådar – användare vill ha tydliga indikatorer för vad som sker, var
de befinner sig (såsom avdelning och sidnummer) etc.
• Tillåta fel – användare vill kunna ångra senaste handling och kunna sudda ut ev.
text eller anteckning
• Återkoppling – användare förväntar sig tydlig återkoppling på valda handlingar
• Naturlig textinmatning – användare vill kunna mata in text på ett mycket
naturligt sätt för t ex korsord
Den designfokusgrupp som vi samarbetat med genom projektet kommenterade
användarkraven. I stort sett instämde de fyra deltagarna i designfokusgruppen med
användarkraven som genererats ur förstudierna. En av deltagarna sa att ”epapperstidningen bör så långt det är möjligt se ut som en traditionell tidning på papper”.
Anledningen till detta menade ett par är att ge en mjuk övergång för läsare till det nya
mediet. Navigerings och översiktsfrågorna ansågs som de mest centrala i
designfokusgruppen. Det är en utmaning i att disponera den begränsade ytan till innehåll
men samtidigt ge navigeringsstöd. En designer menade att ”det är bättre att ge en hel
indexsida och sedan presentera artiklarna på hela skärmytan än att försöka kompromissa
om ytan på en bild”. En annan tyckte att det är logiskt att ta efter webbtidningsupplägget
med navigeringsmeny till vänster, åtminstone till att börja med eftersom han tror att de
första som kommer att attraheras till en e-papperstidning är webbtidningsläsare. Samtliga
var överens om att touch screen är en logisk interaktionsmodell. De var också överens om
att läsaren måste ges olika former av stöd för orientering såsom sidnummer, avdelningar,
indikator för var läsaren befinner sig, mängden innehåll etc.

3.1.5 Scenarier
Med utgångspunkt i förstudien, framför allt från workshopserien, formulerades ett antal
användningsscenarion för att illustrera visioner kring en framtida e-papperstidning samt
möjliga tilläggstjänster och mervärden. Dessa scenarier var också underlag för de filmer
som togs fram tillsammans med Tidningsutgivarna, SVID och Designaktiebolaget
Propeller. Nedan följer tre scenarier som illustrerar tre olika användargrupper och tre
olika nivåer av tjänster.
Scenario 1 – pensionärer i glesbygd
Herr och fru Andersson äter frukost. Fru Andersson kommenterar hur tjock tidningen är
idag, ”den är 35 sidor idag” säger hon. De diskuterar dagens huvudnyhet om den nya
sjukvårdsbudgeten som de båda läser i sina e-pappersläsare. ”Var det inte en artikel i
tidningen om detta här om dagen? frågar herr Andersson sin fru. ”Ja, du kan ju leta upp
den. Jag ska läsa de lokala nyheterna nu” svarade hon. Hon bläddrar till de lokala
nyheterna och trycker på förstora knappen. ”Min syn blir sämre och sämre”, säger hon.
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”Jag ska söka efter optikerannonser och se om det finns något erbjudande. Titta, här är
ett bra erbjudande för nya glasögon. Jag tror jag ska beställa tid.” Fru Andersson
trycker på kontakta mig knappen i annonsen. Nästa gång e-papperläsaren ansluts till
modemet kommer hennes förfrågan skickas till tidning som skickar kontaktinformation
från kundregistret till optikern. Några minuter senare får hon ett SMS med förslag på
tider. Hon konfirmerar en passande tid omedelbart.
Fru Andersson funderar på vad de ska äta till middag, men hon har ingen inspiration idag.
Hon tittar i kylskåpet för att se vad hon har för råvaror. Hon öppnar sin nya kokbok i
e-pappersläsaren för att se om det finns några bra recept med dessa ingredienser. Hon får
några förslag som hon diskuterar med sin man.
Senare samma dag, efter en god middag, ansluter herr Andersson sin e-läsare till
modemet för att se om det finns några uppdateringar om sjukvårdsbudgeten. Han ser
också efter uppdateringar från den lokala pensionärsföreningen. ”Kanske finns det en
boule match på gång” tänker han. Herr Andersson tittar ut genom fönstret och minns när
han var tvungen att hämta tidningen flera kilometer bort varje morgon. ”Den är verkligen
fantastiskt, e-papperstidningen”, tänkte han. ”Ser ut som en vanlig tidning, men levereras
via telefonlinjen utan att jag behöver lära mig använda en dator. Och bäst av allt, den
sparar den vackra svenska skogen”.
Scenario 2 – affärsresenären
På flygplatsen i Stockholm sitter fru Nord och väntar på flyget till New York. Beep,
beep! Hennes e-pappersläsare piper eftersom det har kommit uppdateringar på
affärsnyheter som hon prenumererar på. Fru Nord tar upp sin e-pappersläsare och läser
det senaste om utvecklingen av Ericson aktien. Då hon är prenumerant på affärsupplagan
av Dagens Nyheter får hon automatiskt ett erbjudande om att köpa en djupare analys av
utvecklingen, som hon accepterar. Medan hon väntar på informationen läser hon
annonser om nya mobiltelefoner. Hon studerar Nokias nya telefon lite mer ingående,
”undrar hur den ser ut i rött” tänker hon och byter färg. Efter någon minut kommer
analysen. Den innehåller även en sammanfattning av en artikel ur New York Times. Hon
tycker att artikeln verkar intressant så hon beställer hela artikeln, vilket debiteras till
hennes prenumerationskonto på Dagens Nyheter. När hon ska gå ombord på planet
beställer hon den senaste Clancy deckaren för att ha något att läsa på planet. När hon
sitter i flygstolen och läser sin deckare reflekterar hon över hur smidig
e-pappersläsaren är med tvåsides uppslaget, ”det känns verkligen som en bok”, tänker
hon.
Nästa morgon i New York läser hon den nya upplagan av Dagens Nyheter och ser en
artikel om villainbrott i det område i Stockholm hon bor i. Hon ringer sin man och frågar
”har du sett artikeln på sidan 7 om alla inbrott? Är det kanske dags att installera ett
larm? Kan du göra det redan idag? Det tycks ju vara ett bra erbjudande i annonsen
intill, det verkar ju vara ett rimligt pris” Senare, när hon passerar en hot-spot i hotell
lobbyn får hon annonser om sista minuten biljetter på Broadway musikaler. Hon följer sin
impuls och beställer en biljett. ”Det kan vara skönt att unna sig lite lyx innan jag ska hem
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till vardagen igen”, tänker hon. Hon letar upp teatern på sin interaktiva karta i
e-pappersläsaren och bestämmer sig för att ta en promenad dit.
Scenario 3 – ung early adopter
Ola, en ung framgångsrik IT-företagare, är på väg till sin favorit coffee shop. När han
passerar en hot spot uppdateras hans nya e-pappersläsare med de senaste nyheterna. Han
har den senaste vikbara modellen. Ola prenumererar på en personaliserad tidning med
sport från Sports illustrated, IT nyheter från Computer Sweden och lokala nyheter och
annonser från Sydsvenskan. Utifrån sin profil i kund databasen får han huvudsakligen
annonser om ny elektronik, whiskey och sportbilar. Han letar för närvarande efter en
ovanlig sportbil, en Koenisegg CC8S, och därför prenumererar han just nu på
Aftonbladets alerting tjänst. Medan han smuttar på sitt kaffe och läser sin tidning blinkar
en röd markör som indikerar att han fått ett personligt meddelande. Alerting tjänsten har
lokaliserat en bil i Zürich och det kommer att hållas en bilauktion där den ska säljas nästa
måndag. Med meddelandet är en video på bilen bifogad. Full av förväntan startar han
videoklippet, han höjer volymen och ljudet av bilen hörs i hela lokalen. Flera tittar mot
honom, han vänder sig om och ler, ”det finns inget så vackert som ljudet av en
Koenisegg” säger han.
När han kommer till kontoret kontrollerar han sitt schema i e-papperskalendern för
nästkommande måndag. Han växlar till online mode för att beställa flygbiljetter till
Zürich. Senare på kvällen framför brasan tar han ett glas “Midleton Very Rare” whiskey,
”detta måste firas” tänker han. Den persiska katten hoppar upp på bordet och välter ut
whiskeyn på e-pappersläsaren som ligger på bordet. Ola suckar, lite irriterad över den
spillda dyra whiskeyn går har och sköljer av e-pappersläsaren.

3.2 Designfas
I denna fas arbetade vi huvudsakligen med vår designfokusgrupp och vår
läsarfokusgrupp. Avsnittet inleds med att beskriva arbetet i dessa två fokusgrupper där
det första mötet med läsarfokusgruppen skedde under våren 2004 och det första mötet
med designfokusgruppen under hösten 2004. Därefter redovisas resultat gällande
kategorierna tjänster och funktioner, format samt navigering som etablerades i
föregående avsnitt.

3.2.1 Arbetet i designfokusgruppen
Media-IT gruppen diskuterade tidigt hur vi skulle arbeta med design- och layoutlösningar
för e-papperstidningen. Eftersom vi saknade specifik kompetens kring tidningsdesign,
bestämde vi att sätta samman en grupp av tidningsdesigners som vi kunde arbeta med.
Inom designområdet brukar fokusgrupper användas för att få med representanter för olika
intressenter som bör påverka eller involveras i designen. Representanterna till
designfokusgruppen valdes ut i samråd med de svenska tidningar som vi arbetade med
och en representant träffade vi i samband med en intervju. De deltagare som ingick i
gruppen var Göran Winberg från Aftonbladet, Per Andersson Ek från Göteborgs-Posten,
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Bengt Engwall från Norrköpings Tidningar samt Svenåke Boström från Sundsvalls
Tidning (figur 9). Utöver dessa deltog även Benjamin Peetre från Sydsvenskan vid några
tillfällen.

Figur 9. Designfokusgruppen

Arbetet i gruppen fokuserades främst på att skapa olika designlösningar för en framtida epapperstidning. Vi började med att designfokusgruppen utvärderade de mock-ups som
producerades i förstudien. Deltagarna fick titta på korta videopresentationerna från
förstudien där de olika designförslagen presenterades samt förklarades. Samtidigt fanns
den aktuella mock-up:en tillgänglig att studera för fokusgruppen. Syftet med denna
session var att starta tankearbetet kring en framtida e-papperstidningsdesign samt att
identifiera lösningar som var användbara och kunde utvecklas vidare. Vid detta tillfälle
diskuterade vi även övergripande vilka styrkor och svagheter som en e-papperstidning
hade i jämförelse med befintliga kanaler. Detta hjälpte oss att försöka fokusera
designlösningarna så att de utnyttjade potentialen i tekniken.
Vid det andra mötet med designfokusgruppen hade tre av de fyra deltagarna skapat en
egen prototyp av en framtida e-papperstidning. En av prototyperna var en interaktiv pdf,
en var en statisk pdf och en prototyp var på papper. De olika prototyperna presenterades
och diskuterades vilket ledde till förslag på hur de kunde utvecklas samt vilka olika för
och nackdelar respektive designlösning hade. Under det tredje mötet med fokusgruppen
presenterades resultatet från en utvärdering som gjorts med vår läsarfokusgrupp. Detta
resultat diskuterades och varje designer fick med sig ny input till vidareutveckling av
prototyperna. Vid detta möte diskuterades åter igen vilka egenskaper som var unika med
e-papperstidningen och som borde understrykas än mer i designen. Exempel på
egenskaper var mobiliteten, uppdateringsmöjligheten, läsbarheten och stödet för ett
”bakåtlutat” läsande. Vid detta möte diskuterades även mer ingående designen av
menyer, hur prenumerationer skulle hanteras designmässigt samt hur det grafiska
gränssnittet skulle erbjuda ett enkelt sätt att köpa lösnummer av tidningar och magasin.
Deltagarna fick även instruktioner att inkorporera reklam i prototyperna och det
diskuterades hur detta kunde designas.
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Vid det fjärde mötet fokuserades arbetet på design av navigeringsstödet samt i vilka
nivåer informationen kunde struktureras upp. Vissa övergripande designlösningar kunde
fastslås och bestämdes att byggas in de tre prototyperna.
Vid det följande mötet med designfokusgruppen fortsatte diskussionen kring vilka
specifika navigeringslösningar som kunde testas och hur prototyperna skulle utvecklas
för att genomföra dessa utvärderingar av de olika navigeringslösningarna. Vid detta möte
diskuterades även vilka övriga aspekter som skulle undersökas vid de kommande
utvärderingarna. Vi diskuterade vilka frågor som behövde ställas för att få in data rörande
användarnas preferenser gällande betalningsmodeller, nya typer av tjänster etc.
Vi hade nu kommit såpass långt i arbetet att vi hade en möjlighet att ställa olika
designlösningar mot varandra i de kommande testerna. Vi hoppades därmed kunna få in
resultat som visade vilka designlösningar som användarna föredrog och vad som
fungerade bäst för dem.
De återstående två mötena i designfokusgruppen handlade om att föra tillbaka resultat
från våra utförda tester. Vid det första av dessa två tillfällen diskuterades resultatet av
testet på prototyperna och vid det andra mötet diskuterades det slutgiltiga testet av
Sundsvalls Tidning som testades på iRex iLiad. Vi talade övergripande om hur väl de
olika designlösningar fungerade i våra utvärderingar.
Förutom dessa sju tillfällen utfördes även ett kompletterande möte med en av gruppens
deltagare då denne inte kunde medverka vid två av designfokusgruppens möten. Detta för
att säkerhetsställa input från alla deltagare och se till att hela gruppen var uppdaterad
gällande arbetets utveckling.

3.2.2 Läsarfokusgruppen
Vi använde en läsarfokusgrupp kontinuerligt under arbetet i DigiNews. De 6 deltagarna
hade en lokal förankring och kom från Halmstad och Falkenberg. Deltagarna i gruppen
svarade på en annons i Hallandsposten som efterfrågade människor som ville vara med
och påverka framtidens tidning. Vi valde ut en så representativ grupp som möjligt utifrån
de personer som hörde av sig och gjorde vårt urval främst baserat på kön, ålder och
sysselsättning. Läsarfokusgruppen användes bland annat för att få in användarinput till
design tidigt i projektet samt för löpande utvärderingar av designfokusgruppens samt
studenters prototyper. Vid 4 av de tillfällen då vi träffade fokusgruppen skedde
utvärderingar av olika prototyper. Denna fokusgrupp möjliggjorde dessa snabba tester av
prototyper under projektets gång eftersom vi inte behövde introducera konceptet för epapperstidningen varenda gång vi träffade dem. Vid 2 tillfällen testades även upplägget
av större studier på vår fokusgrupp vilket gav möjlighet till att finjustera våra metoder
och tekniker. Andra fördelar med att använda denna grupp var att de hade reflekterat
under en längre tid kring möjligheter och problem med e-papperstidningen och kunde i
många fall ge oss värdefulla insikter på grund av detta.

18

Figur 10. Läsarfokusgruppen

3.2.3 Tjänster och funktioner
Även om designfokusgruppen fokuserade på designlösningar och utformandet av
användargränssnittet i en framtida e-papperstidning, så diskuterades även vilka tjänster
och funktioner som skulle byggas in i prototyperna. Vi kom ganska snabbt överens om att
vi skulle fokusera på den traditionella tidningsläsningen och först försöka lösa problemen
för att understödja detta. Deltagarna kom överens om att fokusera på olika upplagor
istället för löpande uppdaterat innehåll. Detta för att stödja läsarens möjlighet att läsa
klart tidningen. Vi valde att ta mer utgångspunkt i papperstidningen rörande uppdatering
av innehåll än online tidningen i de prototyper som skapades. Vidare ansåg vi att om vi
hade grundläggande prototyper som främst fokuserade på tidningsläsning, så kunde vi
fråga användarna som testade dessa prototyper om vad de ville ha för framtida tjänster
och funktioner i en e-papperstidning.
Men det var ändå oundvikligt att komma in på saker som förstoringsfunktioner, möjlighet
att spara tidigare tidningar samt göra anteckningar i tidningen. Andra saker som
diskuterades var möjligheten att spara kuponger och även spara t ex bröllopsbilder och
liknande. Vi talade också om möjligheten till att få tidningen uppläst genom talsyntes.
Men de tjänster som ansågs ligga för långt ifrån traditionell tidningsläsning valdes bort
som t ex möjligheten att ringa, kalenderfunktion och interaktiva kartor etc.
Vid ett par tillfällen diskuterades hur annonser kunde hanteras i e-papperstidningen.
Designfokusgruppen tyckte det vore spännande att testa några nya idéer. I GöteborgsPostens prototyp inkorporerades möjligheten att klicka på annonser för att få vidare
information. De flesta annonserna i denna prototypen kopplades till produktens eller
företagets hemsida, men en annons kopplades till en produktkatalog. Tanken var att en
papperskatalog kunde enkelt ersättas med e-papperstidningen och läsaren kunde då klicka
på t ex en Claes Ohlsson katalog och få hela katalogen i tidningen. Detta var en
visualisering av möjligheten till ett större annonsdjup jämfört mot den traditionella
papperstidningen.
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Andra intressanta idéer som kom upp i designfokusgruppen var möjligheten till
multimedialt innehåll samt möjligheten till ett större djup i tidningen rörande t ex bilder.
En papperstidning begränsas av antalet sidor och därmed kan endast ett fåtal bilder per
artikel presenteras. Vi diskuterade möjligheten till att kunna klicka på bilder för att få ta
del av alla de bilder som fanns tillgängliga i samband med en artikel. Dessa idéer
byggdes in i Aftonbladets prototyp, där både video och bildspel kopplades till artiklarnas
bilder. Prototypen designades så att användaren enkelt skulle kunna komma tillbaka till
artikeln och även enkelt ha möjlighet att starta och stoppa bildspel och videoklipp.

3.2.4 Format
Designfokusgruppen diskuterade löpande olika format för e-papperstidningen. Den
tekniska plattform som skulle levereras från Philips var ungefär i ett A5 format, men
resultatet från förstudien visade att läsarna ville ha ett A4 format. Vi valde därför att låta
hälften av deltagarna skapa prototyper i A5 och hälften i A4. Bengt Engwall från
Norrköpings Tidningar hade inte möjlighet att skapa en prototyp men deltog i
diskussionerna och i de övriga designaktiviteterna. Detta jämnades dock ut eftersom
Benjamin Peetre från Sydsvenskan i ett senare skede av designprocessen skapade en A4
prototyp. Sydsvenskans prototyp testades dock inte i våra utvärderingar utan användes
vid en ögonrörelsestudie i Lund istället.
Designfokusgruppen diskuterade också möjligheten till automatgenererat innehåll och
detta påverkade också utformningen av prototyperna. Sundsvalls Tidning och GöteborgsPosten utgick från att försöka skapa prototyper som i största möjligaste mån använde sig
av automatgenererat innehåll från deras publiceringssystem. Aftonbladet utgick från att
deras e-papperstidning behövde layoutas för hand. En intressant iakttagelse av Per
Andersson Ek som gjordes förvånansvärt sent i vår designprocess var problemet med
automatgenererat innehåll och det mindre format som prototyperna använde. GöteborgsPosten som är en omfattande tidning med många bilagor visade sig bli oerhört stor i A5
formatet. Detta var något som gruppen helt hade förbisett. När Per Andersson Ek
meddelade att Göteborgs-Posten i A5 blev ca 700 sidor, blev det tydligt att det kommer
bli svårt att genomföra publiceringen utan en redaktör som väljer ut innehåll och även
granskar layouten så att sidbrytningar, annonsplaceringar etc. ser tillfredsställande ut.
Detta påverkade även upplägget på sidhänvisningar och feedback rörande var läsaren
befann sig i tidningen. Göteborgs-Posten valde därför att presentera sidhänvisning och
totalt antal sidor utifrån bilagor istället för hela tidningen (t ex Sport: sidan 4/43).

3.2.5 Navigering
Vi identifierade tidigt i designfokusgruppen att navigering var en nyckelfaktor till en väl
fungerande e-papperstidning. Ur ett designperspektiv och interaktionsperspektiv måste
tidningen vara enkel att navigera. När det gäller navigering i framför allt webbtidningar
har främst ett specifikt navigeringsproblem uppmärksammats. Eftersom online tidningar
är dynamiska och förändras kontinuerligt ett flertal gånger per dag kan detta medföra
problem för en användare som söker information som tidigare presenterats på sajten.
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Detta gör det svårare att hitta tidigare presenterad information eftersom denna ofta inte
befinner sig på samma plats.
Tidningsläsning i stort har teoretiskt sett delats upp i två beteenden, nöjesbaserat läsande
och målorienterat läsande. Nöjesbaserat läsande är ofta kopplat till vanor och läsning vid
vissa tidpunkter och kännetecknas av en njutbar stund där läsaren tar del av nyheter.
Detta är en spontan och avslappnad läsning som i många fall är ganska ostrukturerad.
Nöjesbaserad läsning är också ytterst individuell, olika läsare läser olika nyheter i olik
ordning och de läser också olika mycket av de nyheter som presenteras i tidningen.
Läsaren uppfattar de saker som är intressanta för dem och skumläser och bläddra sig
igenom tidningen.
Detta gör navigeringsbeteendet svårt att undersöka eftersom läsaren i många fall har svårt
att själv förklara sitt läsbeteende. Det är också svårt att dra generella slutsatser rörande
hur människor i allmänhet nöjesläser, eftersom det är ett högst individuellt beteende.
Målorienterat läsande däremot kännetecknas av att läsaren letar efter en specifik nyhet
eller specifik information, det finns ett underliggande mål med läsningen. Detta gör det
även lättare att undersöka och studera.
De tre prototyperna delades in i olika kategorier gällande valda navigeringslösningar.
Kategorierna utgjordes av det övergripande navigeringskonceptet. De tre prototyperna
fokuserade t ex olika mycket på navigeringsstöd för sekventiellt läsande (sida för sida)
kontra ett mer hypertextbaserat navigeringssystem där läsaren kunde röra sig fritt runt i
tidningen, ungefär som i en online tidning. De huvudsakliga designlösningarna för att
stödja navigering presenteras separat under varje prototyp.

3.2.6 Prototyperna
Nedan presenteras de tre e-pappersprototyperna från Aftonbladet, Göteborgs-Posten och
Sundsvalls Tidning.
Aftonbladets prototyp
Aftonbladets prototyp är byggd i ett något mindre format än A4 och bygger på en
tryckkänslig skärm där interaktionen sker genom att klicka med fingrarna.
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Figur 11. Första sidan på Aftonbladet

Figur 12. Innehållssidan på Aftonbladet

Prototypen understödjer framförallt ett grundläggande sätt att navigera som utgår från
innehållssidan (se figur 12) vidare till avdelningsindex (se figur 13) och sedan direktlänk
till en artikel från avdelningsindex alternativt sekventiell bläddring framåt. Innehållssidan
är utformad för att förmedla en översikt över tidningens innehåll, men även framsidan (se
figur 11) är tänkt att förmedla översikt över tidningens innehåll.
Aftonbladets prototyp liknar främst papperstidningen då den använder en framsida och en
innehållssida med designinslag från papperstidningen. Innehållssidan är inte
hypertextlänkad utan fungerar enbart som en översikt och informationsnod där
användaren kan finna uppgifter gällande avdelning och vilken sida en artikel befinner sig.
Innehållssidan är utformad så att alla artiklar i en normal upplaga av Aftonbladet ska få
plats. De olika avdelningsindexen stödjer däremot direktnavigering till enskilda artiklar
under avdelningen genom hypertextlänkning.
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Figur 13. Avdelningsindex för nyheter

Figur 14. Artikelnivå, länk till multimediamaterial

En del artiklar har multimedia innehåll kopplat till en ikon som placerats i bilderna som
hör till artikeln. Detta leder till att antingen en film spelas upp eller att en bildserie visas
(se figur 14). Inga övriga delar av tidningsmaterialet är klickbart, varken markeringar att
en artikel fortsätter på nästa sida eller artiklar på förstasidan samt på innehållssidan är
länkade.
För att förmedla feedback var läsaren befinner sig i tidningen finns en sidindikator på
artikelnivån i övre vänstra hörnet. Sportavdelningen är färgmarkerad i rosa precis som i
papperstidningen, detta både på artikelnivå men även på innehållssidan. För att ge
feedback om vilka menyalternativ som inte är tillgängliga har de knappar som inte går att
använda designats i en ljusare grå ton (se figur 13). Innehållssidan samt
avdelningsindexsidorna innehåller även instruktioner för hur användaren ska gå tillväga
för att navigera vidare i tidningen.
Den traditionella papperstidningen har främst använts som förebild då framför allt
framsidan och innehållssidan tillsammans med det större formatet ger klara kopplingar
till papperstidningen. Även på avdelningsindex återspeglar Aftonbladet den traditionella
tidningen då såkallade ”tumnaglar” används för att representera hela sidor i den aktuella
avdelningen (se figur 13).
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Göteborgs-Postens prototyp
Göteborgs-Postens prototyp är byggd för A5 formatet, men utformades för att även
fungera att testa i ett något mindre format än A4. Interaktionen sker via en tryckkänslig
skärm där läsaren interagerar med en penna eller direkt med fingrarna.

Figur 15. Första sidan på GP

Figur 16. Tumnavigering på GP

Prototypen understödjer endast tre möjliga vägar att navigera. Det går att använda
direktlänkar från förstasidan (se figur 15), gå via avdelningslänkar från indexsidan
(länkar som leder till tidningens respektive avdelningar, se figur 17) samt använda
sekventiellt bläddrande.
Prototypen ger stöd för sekventiellt bläddrande genom framåt och bakåt pilen i
”tumnavigeringen” (se figur 16). Navigeringsmenyn som är trasparant är tänkt att kunna
användas med en enhandsfattning där läsaren interagerar med tummen. Menyn är flyttbar
längs kanten för att kunna placeras så att den inte stör läsningen. Detta görs genom att
klicka på valfritt ställe längs högerkanten för att placerar menyn där. Det finns även en
funktion att dölja menyn för att underlätta läsning, detta görs genom att klicka på ”Hide”
knappen. I ”tumnavigeringsmenyn” finns även knappen ”index” som leder till indexsidan
samt ”Meny”. Menyknappen är tänkt att leda till en grundläggande inställningsmeny där
användaren även kan välja vilken tidning, magasin eller bok som denne vill läsa. Denna
funktion är dock inte utbyggd i prototyperna.
När läsaren befinner sig i en avdelning och läser dess artiklar finns en pil nere i högra
hörnet av de artiklar som fortsätter till nästa sida (se figur 15). Denna markör är länkad
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vilket innebär att användaren kan antingen bläddra till nästa sida via ”tumnavigeringen”
eller via markören i artikelns nedre kant (se figur 18). Till skillnad från Aftonbladet är
Göteborgs-Postens annonser klickbara, om användaren t ex klickar på en Claes Ohlsson
annons presenteras ett reklamutskick från annonsören.

Figur 17. Index sidan på GP

Figur 18. Artikelnivå, forts. från föregående sida

För att förmedla feedback gällande var läsaren befinner sig i tidningen finns en indikator
uppe i högra hörnet. Denna indikator visar avdelning samt på vilken sida i avdelningen
läsaren befinner sig. Indikatorn anger även det totala antalet sidor på den aktuella
avdelningen, t ex ”Utland 1/10”. Indexsidan innehåller däremot inte information om var i
en avdelning en specifik artikel finns, utan enbart att artikeln finns under avdelningen.
Göteborgs-Postens prototyp kan ses som en hybrid mellan papperstidningen och
webbtidningen. Indexsidan innehåller alla de avdelningar som finns i pappersversionen
av tidningen, men endast 11 av 16 avdelningar är utbyggda i prototypen som användes i
testet.
Sundsvalls Tidnings prototyp
Sundsvalls Tidnings prototyp är liksom Göteborgs-Postens byggd för A5 formatet, men
utvärderades i ett något större format på grund av den ”tablet-pc” som användes.
Interaktionen sker via en tryckkänslig skärm där läsaren använder en penna, skärmen
reagerar endast på denna penna och fungerar därför något annorlunda än en vanlig
pekskärm. Användaren kan hålla skärmen hur som helst utan att behöva oroa sig för att
av misstag komma åt hyperlänkat material i tidningen.
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Figur 19. Första sidan på ST

Figur 20. Lokalindex på ST

Prototypen stödjer navigering via direktlänkar till artiklarna både via första sidan och från
avdelningsindexen (se figur 19-20). Sekventiell navigering stöds precis som föregående
två prototyper via bläddringsknappar som tar läsaren till nästa alternativt till föregående
sida. Det som skiljer denna prototyp mot föregående är att läsaren här även har tillgång
till direktnavigering till alla avdelningar via menyn till höger. Tidningens olika
avdelningar är samma som i papperstidningen. Förutom ovanstående nämnda
direktlänkar är inget annat material länkat på de enskilda artiklarna.
Menyn i botten av tidningen innehåller förutom bläddringsfunktionen följande alternativ
(inga av dessa är utbyggda i prototypen):
•
•
•
•
•

tidningar: tar läsaren till en meny där denne kan köpa olika tidningar och
magasin samt välja tidigare inköpta tidningar.
e-böcker: leder till en meny där användaren kan välja tidigare inköpta e-böcker
samt beställa nya böcker.
profil: Leder till en meny där läsaren kan personifiera sin tidning samt sköta
inställningar av terminalen.
dokument: leder till användarens sparade dokument.
sök: sökfunktion i tidningens material
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Prototypen använder en avdelnings och
sidindikator i bottenmenyn. Denna indikerar
avdelning, vilken den aktuella sidan är samt
tidningens totala antal sidor, t ex ”Sport:
16/37”. Ytterligare feedback om vilken
avdelning läsaren befinner sig på ges via en
färgmarkering av flikarna i högermenyn.
Sundsvalls
Tidning
använder
mest
webbmetaforen då både design och
funktionalitet efterliknar webben. De delar
som har koppling till papperstidningsmetaforen är främst artiklarna (se figur 21)
som presenteras sida för sida utan
scrollfunktion samt den sekventiella
bläddringsfunktionen som i de andra
prototyperna. Framsidan kan jämföras med
webbtidningen då den är klickbar,
avdelningsindexens olika artikelrubriker kan
även de jämföras mot webben. Det saknas
dock
visuell
feedback
på
att
avdelningsindexens artikelrubriker är länkar.

Figur 21. Artikelnivå, forts. från föregående sida

Eftersom ”flikmenyn” till höger hela tiden är tillgänglig för läsaren kan man snabbt
hoppa via avdelningar enbart genom en knapptryckning. Därifrån är alla artiklar under
den aktuella avdelningen hyperlänkade, vilket gör att läsaren med hjälp av totalt sett två
”klick” kan nå all tillgänglig information i tidningen.

3.3 Utvärderingsfas
Under arbetets gång har en rad olika utvärderingar genomförts på olika designlösningar
för en framtida e-papperstidning. Vi har haft studenter som utvecklat prototyper som
sedan utvärderats både under våren 2004 och våren 2005 och vi har haft prototyperna
skapade av designfokusgruppen som utvärderats under hösten 2005. Slutligen
utvärderades Sundsvalls Tidning publicerad på iRex iLiad under två veckor i Sundsvall
hösten 2006.
Eftersom mycket data har samlats in i dessa utvärderingar så kan vi inte presentera allt i
denna rapport. Vi har valt ut delar som är representativa och ger en bild av vårt resultat
från alla tester. Under de kommande rubrikerna presenteras de utförda testerna i
kronologisk ordning. Under varje rubrik finns en kort summering av hur vi gick tillväga
som sedan följs av en presentation av delar av resultatet från de olika utvärderingarna.
Därefter sammanfattas resultatet från testerna gällande i kategorierna tjänster och
funktioner, format samt navigering.
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3.3.1 Testning av studentprototyper
En av våra studentgrupper arbetade både praktiskt och teoretiskt med att ta fram ett
navigeringsstöd för e-papperstidningen som byggde på en intuitiv ”tumnavigering”. Detta
navigeringssystem implementerades senare i Göteborgs-Postens prototyp (se avsnitt
3.2.6).
Gruppen arbetade med problemet att presentera mycket information på en begränsad
bildyta vilket kan leda till missuppfattningar, distrahering under navigeringen eller till en
försämrad användbarhet. Den andra delen som studentgruppen fokuserade på var att
bygga ett väl fungerande navigeringssystem som inte upptog onödigt mycket plats av
bildytan. Olika varianter av tumnavigeringen samt ett par andra navigeringsstöd som var
resultatet av deras studier, testades vid flera tillfällen på läsare av studenterna och
modifierades utifrån testresultaten.
Studentgruppen arbetade under två års tid med olika projekt som berörde detta
navigeringssystem. Under arbetets gång testades de olika prototyper på totalt sett på 39
personer i ålderspannet 21-80 år. Utöver dessa användes också en expertgrupp på 6
personer som var med och kommenterade de tidiga designlösningarna. I figur 22
presenteras en visuell överblick av utvecklingen av tumnavigeringen.

Figur 22. Utvecklingen av tumnavigeringsmenyn (studentprototyper)

Tumnavigeringen uppfattades av testgruppen som väldigt lättförståelig.
Bläddringsfunktionen upptäcktes lätt av respondenterna och förstods ofta omgående. En
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funktion som många respondenter uppfattade som svårförstålig var döljfunktionen. Efter
det att menyn doldes var det oklart för många hur man skulle få tillbaka menyn igen
(gjordes genom att klicka på valfritt ställe i kanten av prototypen).
De flesta uttryckte en positiv känsla med att menyn dyker upp varefter du sätter dina
fingrar och att det då är möjligt att bestämma ett eget grepp. Några respondenter gav
förslag på en låsfunktion av navigationspaletten. Ett fåtal reagerade på att menyn täckte
text och bilder, vilket med en mer transparent meny kunde medföra bättre läsbarhet.
På frågan om hur väl respondenterna kände att de kunde navigera så var de flesta
positiva, de ansåg det vara tydligt med plus- och minusknappen för att bläddra. Några
respondenter tyckte de kände igen strukturen från en vanlig tidning och att det var lätt att
förstå.
Den kanske mest frekventa anmärkningen från testgruppen var att de saknade någon form
av innehållsförteckning. Någon ville ha denna upplagd på ett sätt som liknade den hos en
traditionell bok, men de allra flesta ville ha fler små nyheter (notiser) på förstasidan,
liknande den som återfinns i traditionella papperstidningar. Detta skulle enligt
respondenterna ge en bättre överblick över tidningens innehåll. Testgruppen var också
nästan uteslutande ense om att en översiktssida bör finnas för varje del i tidningen.
Många av respondenterna, unga som gamla, tyckte att det vore en stor fördel om
artiklarna på förstasidan skulle vara klickbara så de leder en till nyheten inne i tidningen.
Några underströk att denna intuitiva känsla möjligen var en vana från Internet. Många av
testpersonerna ville även kunna förstora upp bilder om man klickade på dem.
I uppföljande test plockade studenterna bort viktiga navigeringsstöd från deras slutgiltiga
prototyp som sidnumrering, visuell feedback gällande vilken avdelning läsaren befann sig
på samt direktlänkar till de olika avdelningarna. Detta medförde direkt observerbara
navigeringsproblem som förvirring och desorientering vilket styrkte vikten av de använda
navigeringsstöden.

3.3.2 Testning av designfokusgruppens prototyper
Prototyperna utvärderades genom 36 tester som genomfördes med läsare, 12 tester på
varje prototyp. Prototyperna med material från Sundsvalls Tidning samt GöteborgsPosten testades på läsare från Sundsvall och Göteborg och testerna utfördes på respektive
tidning. Aftonbladets prototyp testades på läsare från Halmstad då den är en rikstäckande
kvällstidning.
För att utvärdera testens uppbyggnad och om efterfrågad data verkligen framkom från
testen genomfördes både förtest och pilottest. Förtestet genomfördes med tre personer
från vår användarfokusgrupp. Urvalet av testpersoner baserades på ålder och kön samt att
individerna var läsare av den tidning som prototypen byggde på. Målet var att få en jämn
fördelning mellan kvinnor och män. Urvalet gällande ålder baserade sig på en studie
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gällande morgontidningsläsares ålder genomförd av Tidningsutgivarna år 2004 [4].
Testpersonernas åldersintervall presenteras i tabell 5.
Ålder
Antal testpersoner
15-24
6
25-44
12
45-64
12
65+
6
Tabell 5. Åldersfördelningen i testerna av prototyperna

Testet tog ca 45 minuter att genomföra och bestod av ett huvudtest på en prototyp samt
ett jämförande test på en annan prototyp (figur 23). Utvärderingarna följdes upp med en
intervju som tog ytterligare ca 45 minuter.

Figur 23. Genomförande av ett test

Första sidan verkade vara viktig i testerna av prototyperna. Fråntas läsarna möjligheten
att enkelt ta sig tillbaka till första sidan upplevdes detta som störande och orsakade
problem. I testerna framkom det att läsarna vill ta sig till första sidan för att därifrån
navigera vidare. Andra viktiga navigeringspunkter i prototyperna var avdelningsindexen i
Aftonbladet och Sundsvalls Tidning samt indexsidan på Göteborgs-Posten. Läsarna
utgick från dessa sidor när de navigerade i tidningen och återkom konstant till dessa
sidor. Även innehållssidan i Aftonbladet fungerade likadant för många av våra
testpersoner. Bristen på hyperlänkar från denna sida skapade dock irritation för läsarna
som efterfrågade direktlänkar från innehållssidan.
Ett annat problem med innehållssidan på Aftonbladet var att många upplevde denna
innehålla för mycket information. När testpersonerna ombads att hitta specifik
information, kände sig många överväldigade av mängden information och var inte säkra
på om en viss information fanns tillgänglig. Ett annat problem var att artikelrubrikerna
inte var ordnade utifrån papperstidningen. Det som tydligast visade detta var ledaren som
var placerad en bit ner på innehållssidan.
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I testerna framkom också vikten av första sidan som ett sätt att förmedla översikt. Detta
kan jämföras med webben där de flesta användare återvänder till förstasidan när de skall
välja en ny artikel. Framförallt Aftonbladets framsida som efterliknar en traditionell
papperstidnings framsida, fick kommentarer om att den förmedlade översikt.
Överlag uppfattade alla testpersoner e-pappersprototyperna som en hybrid mellan
papperstidningen och online tidningen. I testerna visade det sig att ungefär hälften av
testpersonerna använde papperstidningsmetaforen och andra hälften utnyttjade
webbmetaforen i sin tolkning av hur tidningen var uppbyggd och fungerade. Aftonbladet
som byggde mycket på papperstidningen navigeringsmässigt uppfattades som
problematisk. Nästan alla testpersoner stördes av att inga direktlänkar placerats på
innehållssidan eller på framsidan. Liknande reaktioner fick vi när vi testade GöteborgsPostens prototyp. Motsatsen till detta navigeringsstöd fanns i Sundsvalls Tidning och det
visade sig också att testpersonerna var överlag mycket nöjda med denna typ av
navigeringsstöd. Den största skillnaden var att Sundsvalls Tidning byggde mycket på
webbmetaforen. Det fanns ett stort stöd för direktnavigering genom prototypens utbyggda
navigeringsstöd som tillät läsaren att enkelt röra sig mellan olika avdelningar och artiklar.
Alla tre prototyper utformades med olika typer av feedback. Markören på artikelnivå
visade sig utgöra viktig feedback då många fler testpersoner noterade att en artikel
fortlöpte på nästa sida, jämfört med om inte denna markör fanns tillgänglig.
Färgmarkeringen verkade också fungera väl i Sundsvalls Tidning, flera testpersoner
relaterade till denna då frågan om var de befann sig i tidningen ställdes. När det gäller
sidindikatorer är resultatet inte lika tydligt. Göteborgs-Posten som använde en ny lösning
verkade fungera tillfredsställande, men hur väl det fungerar beror förmodligen på läsarens
vana av papperstidningen. Indikatorn har en tydlig koppling till Göteborgs-Posten i
pappersformat med sina olika bilagor och avdelningar. Det visade sig även vid det
jämförande testet i Halmstad att några testpersoner upplevde problem med indikatorn och
angav att det förmodligen berodde på att de inte var vana vid tidningen. Ett par
testpersoner som använde Aftonbladet efterfrågade det totala antalet sidor som
presenterades i Sundsvalls Tidning. Ett intressant fenomen var att denna indikator knappt
användes i testet på just Sundsvalls Tidning. En orsak kan vara att feedbacken placerats i
botten av tidningen och att den helt enkelt inte fångade testpersonernas blick. I övrigt
fungerade feedbacken väl enligt testpersonernas kommentarer. De flesta använde
rubrikerna i toppen som feedback på var de befann sig.
Testpersonerna hade överlag väldigt få problem med den uppgiftsbaserade navigeringen.
Den tidning där testpersonerna snabbast hittade information var Sundsvalls Tidning. Det
verkade även som om testpersonerna väldigt snabbt skapade sig en översikt och förståelse
över tidningen. Nästan alla hänvisade till högermenyn som den viktigaste anledningen till
detta. Denna meny gav direkt läsaren en översikt över tidningens olika delar. Något som
också förmodligen påverkade effektiviteten positivt gällande den uppgiftsbaserade
navigering i Sundsvalls Tidning var att testpersonerna kunde nå alla artiklar var de än
befann sig genom bara två ”klick”.
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3.3.3 Sluttester i Sundsvall med iRex iLiad
Det avslutande testet som genomfördes i DigiNews projektet skedde i Sundsvall där
Sundsvalls Tidning levererade 2-4 editioner av e-papperstidningen varje dag till 9
familjer, och 2 personer på ett företag som deltog gemensamt . Studien startade med ett
uppstartsmöte där tekniken presenterades och läsarnas bakgrundsfakta samlades in.
Testpersonerna fick sedan läsa e-papperstidningen under 14 dagar och förde under denna
tid dagboksanteckningar via webben. Vi ställde även ett par frågor till respondenterna
varje dag för att kunna följa deras upplevelser och reflektioner under testperioden. Testet
avslutades med djupintervjuer i respondenternas hemmiljö där de även fick fylla i en
enkät med uppföljningsfrågor.
Testpersonerna valdes ut i samråd med Sundsvalls Tidning, 9 prenumeranter och 2 icke
prenumeranter deltog. Alla läste www.st.nu och 4 personer läste nyheter i mobilen. I
diagram 4 visas respondenternas ålder.
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Diagram 4. Respondenternas ålder

Utdrag från dagböckerna
Nedan presenteras ett utdrag från dagböckerna i kronologisk ordning. Överlag så var
merparten frustrerade över tekniken som uppfattades som långsam, krånglig och ostabil.
Kommentarerna i dagböckerna ger också en bild av svårigheten att hitta i tidningen och
hur respondenterna försöker skapa sig en modell över hur allt fungerar.
Dag 1: “Smidigt att läsa, även om jag ännu tänker i webbläsar-termer när jag navigerar. Vill gärna
klicka navigationslisten åt höger för att gå framåt i tidningen... Övningssak antagligen.”

Dag 2: ”man tröttnar fort på hur buggigt allt är. Iliaden är lite jobbig på sånt men jag biter ihop.”
Dag 3: ”Det går ju bra. Jag börjar så smått bli mer van med knapparna men upptäckte att man måste
bläddra i alla sidorna för att inte missa nått. Konstigt upplägg måste jag säga. TT nyheterna låg på rad så
där under fanns massor med roliga småartiklar.”

Dag 4: ”Var är dödsrunorna? Fasiken jag saknar massor av info som jag får i min papperstidning. Jag
kommer inte överens med strukturen. Man måste ha tålamod för att hitta den sidan man vill till. trodde att
jag vid detta lag skulle vara van vid tidningen men icke, vi bråkar fortfarande.”
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Dag 5: ”Ha ha, jag har hittat en rutin för att läsa... okej ögna igenom tidningen utan att köra fast och inte
hitta tillbaka. Vi börjar bli rätt så goda vänner nu men jag vågar mig inte på att släppa papperstidningen.
Va det är ju lördag, man måste ju få kolla in bäbisarna.”
Dag 7: ”Idag när jag läste nyheterna så kom jag fram till dragningslistan för bingolotto. Det är nått som
inte passar riktigt. Med dubbelt radavstånd så var jag på tvåans bingo efter 10 sidor. Då slog jag av
tidningen. Där skulle man vilja ha en knapp för att hoppa över artikeln.”

Dag 12: ”Idag är det som vanligt igen. Ingen struktur i navigeringen och underliga tecken i vissa
artiklar”

Svar från ”dagens fråga”
Nedan presenterar vi ett urval av de frågor som vi ställde löpande under testets gång och
som besvarades i samband med att testpersonerna fyllde i sina dagboksanteckningar på
webben. Frågorna fokuserade mycket på upplevelsen av att läsa e-papperstidningen. Men
vi var även intresserade av en jämförelse av e-papperstidningen och andra nyhetskanaler.
Dag 1: Tycker du att du får en känsla över mängden innehåll?
Överlag så ansåg testpersonerna att det var svårt att få en överblick över innehållet i
tidningen. Flera ansåg även att det var svårt att veta var de befann sig i tidningen.
Problem med bläddringsfunktionen angavs också:
”Vet inte riktigt om en bläddring kommer att bli en scrollning nedåt eller ett sidbyte eller ett byte till
nästa meny. Vet heller inte om jag börjat om från början i tidningen igen”

Dag 4: Hur är upplevelsen av att läsa e-papperstidningen?
Alla testpersoner var väldigt positiva till läsbarheten i e-pappret och vissa påpekade även
enkelheten att bära med sig och läsa tidningen var man ville. Detta i motsats till att sitta
framåtlutad framför en dator. Många kommenterade problem med navigeringen och
tyckte det var svårt att skumma sig igenom tidningen. I samband med detta nämndes även
problem med att skapa sig översikt över innehållet. Nästan alla respondenter påpekade att
det tog lång tid att uppdatera sidorna i iLiaden:
”Det visuella är helt ok. Resten är som att ha riktigt bråttom och hamna efter en traktor på E4:an.”

Dag 10: Finns det tillfällen då du föredrar e-papperstidningen gentemot papperstidningen eller online tidningen? I så fall vilka då?
Det främsta tillfället då e-papperstidningen var att föredra jämfört mot papperstidningen
eller online tidningen var vid resor. Några föredrog även generellt iLiadens format i A5.
En testperson såg e-papperstidningen som ett ytterligare komplement till de andra
tidningskanalerna, men tyckte att den bästa kombinationen av tidningsläsning är just
papper och online.
Dag 12: Efter att ha läst e-papperstidningen under en tid, vad tror du behövs för att
kunna lansera den på bred front?
Alla våra testpersoner tog upp att barnsjukdomarna måste elimineras samt att
navigeringen blir mer genomtänkt, funktionell och intuitiv. Nästan alla ansåg även att
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uppdateringen av sidorna måste ske snabbare än i dagsläget. Vissa nämnde också att
layouten behöver utvecklas och flera ansåg att färg är ett måste inför en lansering på bred
front.
Dag 14: Om du ägde en iLiad, vilken typ av innehåll skulle du vilja kunna köpa till
den?
Svaren var ganska entydiga på denna fråga. I stort sett alla ville kunna köpa böcker, andra
tidningar (både morgontidningar och kvällstidningar) samt vecko- och månadsmagasin.
Annat innehåll som respondenterna nämnde var uppslagsverk, trav och tipsresultat,
väderrapporter, trafikinformation, tidtabeller samt tv-guide. Slutligen ville en av
respondenterna även kunna köpa korsord, sudoko och olika typer av program eller spel.
Intryck från intervjuerna
Det mest slående resultatet som framkom i intervjuerna var att alla testpersoner var
förvånande positiva till e-papperstidningen trots allt teknikstrul. Anledningen till att detta
förvånade oss var att vi hade gått igenom svaren från ”dagens fråga” samt dagböckerna
där relativt mycket frustration över tekniken genomsyrade materialet. I djupintervjuerna
gick i stort sett alla respondenter snabbt förbi problemen med tekniken och navigeringen.
När vi ställde frågan om vad respondenterna ansåg måste ändras i e-papperstidningen för
att de skulle kunna tänka sig att byta ut sin papperstidning till en e-papperstidning, var det
ytterst korta svar som vi fick. Det som respondenterna tog upp var att buggarna i
tekniken, t ex att läsplattan fastnade på en sida eller att skräptext hamnade i artiklarna,
uppdateringshastigheten och navigeringen behövde åtgärdas:
”Ja, navigeringen måste göras bättre på alla möjliga vis och så tror jag att displayen, alltså den
måste vara snabbare. Men framför allt navigeringen och att den funkar liksom i alla väder och att
jag kan ta mig liksom direkt till första sidan.”

Detta ansåg vi vara ganska förvånande, vi hade en föreställning om att listan hade kunnat
göras lång på vad som måste åtgärdas i e-papperstidningen innan testpersonerna hade
kunnat tänka sig att gå över från papper till e-papper. Vi ställde samma fråga som
kontrollfråga i enkäten och fick då fram samma svar. En ytterligare aspekt som förvånade
oss var att endast en person angav färg som ett krav för att de skulle kunna tänka sig att
byta ut sin papperstidning mot e-papperstidningen.
Resultatet från intervjuerna var alltså en bekräftelse på hur viktigt det är med fungerande
navigeringsstöd. Alla intervjupersoner upplevde problem att navigera och skapa sig en
tydlig översikt över innehållet. Detta berodde på både mjukvaran och hårdvaran eftersom
tekniken ibland inte reagerade som den skulle samt att publiceringssystemet innehöll ett
par problem som försvårade navigeringen.
Det framkom i alla intervjuer att respondenterna uppfattade läsbarheten i e-pappret som
mycket hög och vi fick många positiva kommentarer rörande skärmtekniken. Det var
intressant att se att flera av testpersonerna tog upp en negativ aspekt av att e-pappret hade
samma egenskap som vanligt papper, nämligen avsaknaden av bakgrundbelysning. Flera
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kommenterade att det var svårt att läsa när man inte hade något ljus som på bussen eller i
sovrummet när det var släckt. De relaterade dock inte till att det är precis likadant med
vanligt papper utan föreslog att man kunde bygga in bakgrundsbelysning eller ha en
extern lampa som lyste upp skärmen:
”… det är ett trivsamt sätt och läsa på. Alltså i och med att den är så högupplöst så den är ju helt
gjord för att visa text i stort sätt så är ju typsnitten så rena på nått sätt...”
”Jag tror att dom har lagt väldigt mycket krut på att läsbarheten i den här ska vara bra och det är
den, den är tydlig och man kan se ur alla vinklar och det är ganska skönt det här med att den inte är
bakgrundbelyst. Det skulle kanske kunna finnas nått tillägg att man skulle kunna belysa den utifrån
själv för att det är ganska mörkt i bussar idag men … men det är skönt … att det inte lyser i ögonen
på en det är ju skönt.”

En annan intressant aspekt som framkom var att många upplevde läsningen som mer
avslappnad jämfört mot onlinetidningen. Många läste e-papperstidningen i soffan eller i
sängen och beskrev ett mer ”bakåtlutat” läsande jämfört mot t ex onlinetidningen. På
grund av det mindre formatet tyckte även några testpersoner att det var smidigare att läsa
e-papperstidningen än papperstidningen eftersom den tog så mycket mindre plats:
”Jag läste den i sängen faktiskt och där är ju också den här formen rätt bra va …då är ju en vanlig
papperstidning lite otymplig och besvärlig va, men den där var ju praktisk.”

Ett annat intressant fenomen var att flera testpersoner läste tidningen fler gånger per dag
än tidigare, några menade dock att detta förmodligen berodde på att de ingick i testet.

Figur 24. Bilder från slutintervjuerna

Utdrag från enkätsvaren
Hälften av respondenterna ansåg sig behöva fler e-läsare i hushållet för att kunna
bibehålla nuvarande läsvanor. De som svarade att de behövde fler angav att de behövde
två stycken. På frågan om vad som ansågs som viktigast gällande utseendet på en epapperstidning tyckte 3 personer att den skulle vara lik en papperstidning. En person
tyckte den skulle vara lik en nättidning och 5 personer tyckte den skulle vara en
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blandning mellan onlinetidningen och papperstidningen. Slutligen ansåg 3 personer att
utseendet på e-papperstidningen skulle vara något helt nytt.
Alla respondenter kunde tänka sig att någon gång i framtiden byta ut den traditionella
papperstidningen mot e-papperstidningen.Vi bad respondenterna att ranka vikten av olika
egenskaper i en framtida e-papperstidning (diagram 5). Rankningen gjordes utifrån en
skala från 0-7 där 1 var ”inte alls viktigt” och 7 var ”mycket viktigt”.
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Diagram 5. Rankning av egenskaper i en framtida e-papperstidning

På samma vis bad vi respondenterna att ranka vikten av olika anledningar till att byta ut
papperstidningen mot e-papperstidningen (diagram 6).
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Diagram 6. Rankning av anledningar till att byta ut papperstidningen mot e-papperstidningen.

3.3.4 Tjänster och funktioner
Möjligheten till multimedialt material som video och ljud samt det fördjupande
bildmaterialet i Aftonbladet var överlag väldigt tilltalande hos respondenterna. Merparten
efterfrågade detta och flera ansåg att detta var ett mervärde. Det var framförallt de äldre
respondenterna som inte ansåg detta vara viktigt, vilket kan höra ihop med vanan av
Internet eller föreställningen om vad en traditionell tidning ska innehålla.
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Vi frågade våra respondenter om de kunde tänka sig några nya tjänster i en e-papperstidning och de flesta föreslog då olika former av Internettjänster. Exempel var
kartfunktioner och tjänster som påminner om hitta.se och eniro.se samt möjligheten att
hitta tidtabeller för till exempel bussar och spårvagnar. Andra exempel var möjligheten
till att få fördjupande material från annonserna liknande de annonser som fanns i
Göteborgs-Posten.
Olika former av kontextuellt medvetna tjänster nämndes också som till exempel en lista
över restauranger i närheten av där man befinner sig. Ett fåtal respondenter nämnde
möjligheten att kommunicera med andra läsare och med författarna till artikeln, liknande
möjligheten att kommentera artiklar på onlinetidningar. Även e-handels möjligheter kom
på tal, de exempel som nämndes var att boka och köpa biljetter via e-papperstidningen.
Ett par respondenter talade om nya funktioner och hamnade ganska snart i en diskussion
där samma funktionalitet som finns i en dator även kan finnas i e-papperstidningen. Saker
som nämndes var möjligheten att koppla upp sig mot en skrivare, tv eller en projektor för
att visa bilder och multimedialt innehåll.
I testet av iRex iLiaden tyckte flera respondenter det var bra att de hade möjligheten att
spara tidningen. Överlag verkade ganska få testpersoner använt möjligheten till att
förstora texten, förmodligen var de flesta nöjda med standardinställningen eller noterade
de helt enkelt inte att möjligheten till att förstora fanns. När det gäller sättet att uppdatera
tidningen tyckte merparten av respondenterna att det fungerade bra med fasta editioner
som uppdaterades vid ett par tillfällen under dagen. Anledningen till detta var att de då
visste att de kunde läsa klart tidningen och att innehållet inte förändrades medan de läste.
Flera kommenterade att om det tydligt gick att separera innehållet och att det framgick
vad som var senaste nytt, så hade även detta varit en fungerande lösning.

3.3.5 Format
Under hela projektets gång har storleken på e-papperstidningen diskuterats. Vårt initiala
resultat, innan vi arbetade med prototyper, visade på att e-papperstidningen inte kunde
vara mindre än A4 formatet. Det är slående hur detta har förändrats löpande när vi testat
våra olika prototyper samt iRex iLiaden. Resultatet visar i stort sett entydigt på att svaren
hela tiden relaterades till det som testades. När vi i testerna av designfokusgruppens
prototyper utvärderade A4 prototyperna svarade nästan alla respondenter att
smärtgränsen gällande formatet var just A4. Vid de tillfällen då både A4 och A5
prototyper testades så svarade de flesta fortfarande att A4 formatet var att föredra men att
A5 fungerade ganska väl.
I vårt sluttest på iRex iLiaden ställdes samma fråga om hur mycket det gick att krympa
tidningen. iRex iLiad har ett format som är ungefär motsvarigheten till A5 och även här
relaterade testpersonerna till formatet på det som testades. Nästan alla testpersoner
svarade att det inte gick att krympa tidningen mer än det format som användes i iRex

37

iLiaden. De var dock mycket nöjda över formatet som användes och ansåg därmed att A5
formatet fungerade väl för en e-papperstidning.
Detta kan innebära att tidningen kan krympas ännu mer om så efterfrågas, även om det
naturligtvis medför att tidningen blir fragmenterad på fler sidor. Fler sidor kan i sig
givetvis påverka t ex översikt och navigering negativt. Sett utifrån tidningens perspektiv
kanske detta även medför att det är svårare att skapa en kraftfull layout. Detta visade sig i
testerna av designfokusgruppens prototyper. Respondenterna ansåg överlag att
Aftonbladet, som hade större rubriksättning jämfört mot de andra prototyperna, gav en
tydligare indikation på vilka nyheter som var viktigast.
Storleken har även betydelse för hur mobil tidningen blir vilket omnämns av några av
våra respondenter som tycker att A5 formatet är mycket tilltalande när de är på resande
fot. Ett par respondenter har också beskrivit motsättningen mellan mobilitet kontra
läsbarhet och har därmed haft svårt att ge ett entydigt svar. Vissa har sagt att de fördrar
A4, men i nästkommande mening sagt att de även vill kunna ta med tidningen på till
exempel bussen och då är A5 att fördra.

3.3.6 Navigering
För att lyckas med navigering allmänt behöver tre viktiga delar uppfyllas. Läsaren måste
känna igen de olika delarna i tidningen, denne måste även kunna röra sig mellan
tidningens olika delar enkelt. Slutligen måste läsaren kunna skapa en översikt över
innehållet för att veta vad som finns och var det finns.
Utifrån våra resultat från alla utvärderingar av navigeringsstöd kom vi fram till ett par
viktiga punkter som verkar påverka hur väl läsaren lyckas med sin navigering i en
framtida e-papperstidning:
•

•

•
•
•

Tidningen bör använda minst 3 olika informationsnivåer bestående av en
framsida, avdelningsindex samt en artikelnivå. Om en innehållssida används bör
denna struktureras som motsvarande papperstidning och kan med fördel ange
sidhänvisning.
E-papperstidningen bör innehålla samma avdelningar i möjligaste mån som
motsvarigheten i papperstidningen. Som i andra medier försvåras navigeringen
om alltför mycket information presenteras i för få avdelningar.
Navigeringsstödet bör innefatta direktlänkar till artiklar från alla nivåer i
informationsstrukturen för att stödja uppgiftsbaserad navigering.
Ett väl fungerande sätt att presentera översikt över tidningens innehåll är att
använda ”tumnaglar” som representerar tidningssidorna.
Sidnumrering bör utgå från papperstidningens modell och bör även relatera till det
totala antalet sidor för att ge en känsla över mängden av innehåll i tidningen.
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3.4 Reflektioner från designfokusgruppen
Samarbetet med designfokusgruppen var väldigt givande för projektet och nedan
beskriver tre av deltagarna sina reflektioner kring projektet.

3.4.1 Göran Winberg, Aftonbladet
Papper i maskin, grabbar och tjejer. Papper i maskin! Så är det i alla projekt: När något
blir konkret, när man kan se och ta på det - då blir det på riktigt. Så också i DigiNews. Så
länge arbetet och diskussionerna rörde sig om utopiska hypoteser, tekniska spekulationer
eller pappersslöjd (”mock- ups”) var det spännande i trekvart, men tröttande bänknötning
i längden.
När de slutgiltiga prototyperna kom på bordet, då började det hända något:
• Sundsvalls Tidning - med koncentration på elegant navigering.
• Göteborgs-Posten - som satsat krutet på det digra innehållet.
• Aftonbladet - där känsla och utseende sattes i första rummet.
Tre temperament som gav tre sätt att attackera problemet: Hur ska läsaren hitta?
När de tre förslagen mötte läsarna i fokusgrupperna sprakade det ordentligt om projektet.
Prototyperna var ju de första stapplande stegen till fungerande navigeringsfunktioner.
Hur de egensinniga läsarna reagerade ska jag inte orda om, det återfinns på annan plats.
Bara, helt kort: När entusiastiska akademiker möter luttrade redaktörer i teoretiska
diskussioner om framtidens tidning blir resultatet föga fruktbart. Erfarenheter och språk
gör trösklarna höga. Men sätt papper i maskin - då växer de ihop till en resultatinriktad
arbetsgrupp.
Utifrån de generösa förutsättningarna snickrade vi journalister ihop prototyperna. Sedan
tog Högskolan i Halmstad över och gjorde hästjobbet - implementerade tekniken, slet
med fokusgrupperna, sammanställde resultaten. Så bra kan det fungera när något görs på
riktigt.
Dock, tre reflektioner:
1. I början av 90-talet hörde jag första gången talas om e-papper på ett seminarium i
USA. Nu, 15 År senare, fins bara små otympliga e- prototyper - oböjliga, tröga, svartvita
i löjligt små format. På vissa områden går den tekniska utvecklingen förvånansvärt
långsamt.
2. Dessa små e-läsare kan möjligtvis vara ett alternativ för informationstäta tidningar som
huvudsakligen bygger på ord. Tidningar av Aftonbladets typ - där dramatiska bilder,
kraftfulla rubriker och visuell layout spelar en avgörande roll - kräver redigeringsvänligt
e- papper i färg och helst A4-format.
3. I dag finns en formatmässigt vettig e-tidning i pappersvariant - gratistidningen Punkt
SE (halv Berliner/A4). Att utseendet av Punkt SE lånat många idéer från DigiNews
e-prototyp erkänner jag gärna.
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3.4.2 Per Andersson Ek, Göteborgs-Posten
Arbetet med designarbete inom DigiNewsprojektet har varit en intressant och givande
resa. För första gången finns medieföretagen med i utveckling av en ny kommunikationsoch medieform innan tekniken nått ut till användarna.
Det är också på många sätt ett trevande i det okända. Vi vet inte om e-papper blir en
massprodukt för just läsning, inte heller vilka funktioner som e-läsaren kommer att vara
försedd med. Men vi kan alltid lära av historien:
- Varje ny medieform tar avstamp i en gammal teknik och blir i sina första stadier en
spegel eller vidareutveckling av redan existerande kanaler.
- Det tar ofta längre tid än vi tror för nya kanaler att nå en massmarknad.
- Många gamla medier har dödsförklarats när de nya kanalerna dykt upp, men få (om ens
någon) har i realiteten slagits ut.
- Varje ny mediekanal tar plats bland andra och bidrar till en fragmentisering av
marknaden, eftersom den tid vi använder till mediekonsumtion ligger i stort sett stilla.
Arbetet med webbens utveckling har lärt oss att det sällan blir som vi trott. Om tre år ler
vi åt dagens profetior, om tio år gapskrattar vi åt dem.
Det är i stort sett omöjligt att veta hur en ny mediekanal utvecklas, men det är viktigt att
vara med från början för att se vart den tar vägen.
Webbtidningarna startade som ”uthällda” kopior av papperstidningarna, med fördelarna
att de kunde läsas var som helst och när som helst. Det tog tid innan webbens stora
fördelar med bredd och djup, interaktivitet, snabbhet och sökningar fick återverkningar
på sätten att arbeta med webben.
E-papperet har samma fördelar: Det går att hoppa över tryckeri- och distributionsleden
och nå direktkontakt med läsaren. Det innebär inte att e-papperet ersätter
papperstidningen - sannolikt får e-läsaren andra egenskaper som gör att den blir
ytterligare en kanal som frigör sig från ursprunget.
Till en början måste vi ändå se e-tidningen som en ny kanal från papperstidningen.
Men hur komprimerar man 96 sidor i tabloid till e-läsarens A5-format?
Hur går det att forma om papperstidningen, hur gör man den attraktiv men ändå behåller
känslan för varumärket?
Hur navigerar man bland alla sidor, och hur utnyttjar vi det faktum att e-tidningen inte är
bunden av tryckpressarnas deadlines och alltså kan nå kunden senare med uppdaterade
nyheter?
Det var några av de frågor vi testade under DigiNewsprojektet.
Därmed gav arbetet med prototyperna också erfarenheter för de interna organisationerna:
Hur organiserar man arbetet med den nya kanalen och vilka resurser krävs för att göra en
E-pappersupplaga?
Det finns i princip två vägar att gå för medieföretaget: Att satsa på en ny produkt med en
egen organisation och goda resurser, eller att automatisera produktionen så långt som
möjligt inom den existerande organisationen.
Mycket av tekniken har baserats på automatiseringsmodellen ”Write once - publish
many”. GP:s prototyp bygger just på långt driven automatisering för att se om det är
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möjligt. Papperstidningens rubriker, bilder och texter läggs in mallade sidor i e-tidningen.
Det som tillkommer är förstasida, indexsidor och justeringar/korrigeringar.
Det enda tillägget från papperstidningen är en avdelning med senaste nytt, det som
tillkommit från papperstidningen deadline till kl 06 på morgonen när en tänkt e-tidning
kan laddas ner hos användaren.
Slutsatserna av testet är att enbart det redaktionella innehållet blir drygt 200 sidor i A5format, vilket ställer stora krav på navigationen. Det är också i praktiken omöjligt att få
plats med alla tidningens avdelningar på en enda indexsida eller att kunna länka till varje
enskild artikel - för att nå dem måste användaren bläddra sig igenom avdelningarna.
Testpersonerna i fokusgrupperna var påfallande positiva, men testerna visade också att
just överskådligheten, navigationen, länkningarna till enskilda artiklar och
”automatiserad” layout är grundläggande problem.
Få bläddrade sig igenom avdelningarna utan ville kunna hitta direkt till artiklar, få fick
någon överblick och få fick någon känsla för vad man faktiskt läst och vad man missat.
För oss, och för andra morgontidningar med många avdelningar och sidor, visar det att etidningen sannolikt måste konstrueras på annat sätt. En annan avdelningsstruktur och att
annat sätt att arbeta med indexering blir nödvändig för att ge bättre överblick.
Därmed startar e-tidningen sin utveckling bort från förlagan och blir en egen kanal, med
eget upplägg och egen nyhetsvärdering. Då tillkommer också funktioner som vi inte vet
något om idag men som krävs för att e-tidningen ska bli ett massmedium: interaktivitet,
sökbarhet, lagringsmöjligheter, tillgång till andra medier etc.
Det ska bli spännande att se.
Men om tio år gapskrattar vi nog också åt den gissningen.

3.4.3 Svenåke Boström, Sundsvalls Tidning
För Sundsvalls Tidning har Diginews-projektet haft mycket stor betydelse för att nå
framgång i vår strävan att implementera ny publiceringsteknik. Direkt ansvarig har varit
undertecknad, som är en av tre personer i ST:s utvecklingsstab. Till hjälp har jag en
projektgrupp med personer från olika avdelningar inom Mediehuset ST.
Vi har under projekttiden jobbat med ett flertal prototyper för ST på e-papper. Prototyper
som kunnat utvecklas till stor del med hjälp av workshops och fokusgrupper som
initierats och letts av Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad.
Vi har haft fokusgrupper med läsare, annonsörer och egna medarbetare. Variationen har
varit stor, allt från att sitta och klippa och klistra med papper, plast och tuschpennor, till
att diskutera affärsmodeller och slutligen testa e-pappersdesign på olika typer av
läsplattor samt på de första generationerna med E-ink (läsplattor framtagna av Sony och
Philips).
En annan ovärderlig tillgång i detta utvecklingsarbete har varit de workshops som
anordnats i Halmstad och Stockholm. Med systematiska metoder har vi utvärderat
resultaten från olika övningar ute i landet och dessutom själva i olika grupper diskuterat
och prövat olika scenarier.
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Detta har lett till att vi på mycket kort tid kunnat tillgodogöra oss stor kunskap i ämnet
och i vår egen organisation kunnat öka förståelsen och insikten i dessa för branschen så
viktiga framtidsfrågor.
Genom kontakterna med Högskolan i Halmstad har vi fått ta del av undersökningsresultat
från andra delar av landet, samt slutsatser från de grupper som jobbat inom den
Europeiska delen av DigiNews.
Vi har visserligen under projekttiden lagt ner åtskilligt med resurser på workshops och
fokusgrupper, men med det resultat vi redan sett kommer det att vara väl investerade
pengar när de nya kanalerna för elektronisk publicering kan börja användas.
En förutsättning för oss att kunna genomföra testerna med iLiaderna var att ha ett dagligt
arbetsflöde med ett minimum av personal. Tack vara vårt moderna publiceringssystem
var detta möjligt. För tre år sedan när vi valde nytt publiceringssystem var ett av
kriterierna att det måste vara byggt på xml-teknik eftersom vi satsade på
flerkanalspublicering.
Testerna med iLiaderna visade att vi valt helt rätt. På bara några veckor lyckades vår
leverantör skapa en ny kanal med ett automatiskt arbetsflöde med innehåll från vårt
existerande publiceringssystem. Exporten till iLiaden hanterades av en webbapplikation
ansluten till vårt publiceringssystem Newspilot®.
Dagligt arbetsflöde:
• Artiklar som var redo att publiceras exporterades till vår server, “iLiad feeder”
(Apache på Mac OS X)
• Sidor genererades automatiskt till iLiad format som xhtml filer
• Viss manuell redigering var nödvändig
o Justering av rubriker
o Ändring av mallar för att passa innehållet
o Ändra ordning i indexet
o Ändra ordning av bilder
• Spara paket till iDS (IRex Delivery Service)
• Kontrollera resultatet i iLiaden
Redigering:
• En person, max 2-4 timmar per dag
• 140-160 sidor i A5 format producerades varje dag, inklusive 10-12 indexsidor
• 30-50% annonser inkluderades varje dag
• 85% av det redaktionella materialet i den tryckta tidningen användes till e-pappers
editionen. Vi var tvungna att exkludera väder, börs och TV guide eftersom de
levereras i ett färdigt format som inte kunde exporterad till iLiaden
• Två editioner per dag var publicerade, kl.19.00 och kl. 01.00
• Paketets vikt: 2-5 MB
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Den enda redigering av innehåll var den som beskrivs ovan. Ingen omskrivning gjordes
och inga artiklar kortades ner. Vårt syfte var att publicera samma innehåll i alla tre
kanalerna, papper webb och e-papper. Den enda skillnaden var att vi använde oss av
möjligheten att publicera mer foton till några artiklar på webben och i e-pappret.
Anledningen var naturligtvis att vi inte har samma begränsningar av yta i digital
publicering som i papper.
Erfarenheten från två veckors publicering av e-papperstidningen är att det var mycket lätt
att hantera den nya kanalen och att det är möjligt att in framtiden reducera
redigeringstiden med åtminstone 25%. I figur 25 visas en skärmdump från
publiceringssystemet.

Figur 25. Publiceringssystem för e-papperstidningen
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4. Affärsmodeller
Media IT:s andra del i DigiNewsprojektet avsåg affärsmodeller. Denna del har vi i sin tur
valt att dela in i de olika intressenternas perspektiv, dvs innehållsleverantörens, läsarens,
annonsörens, hårdvarutillverkarens och infrastrukturleverantörens. När det gäller
innehållsleverantörs-perspektivet har vi först och främst genomfört intervjuer med
tidningsmedarbetare vilka påbörjades redan våren 2004, men även styrgruppsmötena har
spelat en stor roll. Redan våren 2004 genomfördes en enkätstudie för att få en uppfattning
om läsarnas preferenser som sedan följdes upp i en större enkät våren 2006. Vi har
dessutom intervjuat läsare om deras preferenser i samband med testerna där vi även låtit
dem fylla i enkäter som också innehöll affärsmodellsfrågor. Gällande
annonsörsperspektivet har vi genomfört tre workshops med annonsörer under våren 2005.
De övriga intressenternas perspektiv behandlas bara kort.
Vi börjar med en sammanfattning av de utmaningar som utkristalliserats under projektets
gång för de fem intressentgrupperna som identifierats i DigiNewsprojektet, gällande
introduktionen av en e-papperstidning (se figur 26). Vi kommer därefter att diskutera
dessa utmaningar vidare under respektive underrubrik i detta avsnitt.

Figur 26. Utmaningar med introduktionen av e-papperstidningen
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4.1 Innehållsleverantör
Utmaningarna för innehållsleverantörerna från ”map of challenges” (figur 25) ovan har vi
kategoriserat i fem olika områden; ägarskap, affärsmodeller, organisation, produkt och
annonsering (tabell 6). Dessa utmaningar diskuteras sedan mer utförligt nedan och
illustreras med citat från tidningsmedarbetare.
Ägarskap
Distributionsansvar?
Ägare av innehåll?
Kundrelationsansvar?
Innehållsskydd, DRM?
Gemensamt bolag?

Affärsmodeller
Subventionerad eläsare?
Tidningsstånd?
Ny konkurrens?
Gratis tidningar?
Anslagstavlor?
Marknadsföring?
Lansering?
Varumärken?
Förmedlare av
kommersiella tjänster?

Organisation
Organisationsfrågor?
24/7?
Deadlines?
Multimedia
journalistik?

Produkt
Design?
Flera upplagor?
Tidningsdelar?
Artikeldjup?
Transparens mellan
mobile kanaler?
Alternativ
återkopplingskanal?

Annonsering
Timezoning/dayparting/
seasoning?
Direktkontakt
med
annonsörer?

Tabell 6. Innehållsleverantörens utmaningar

En av knäckfrågorna gäller distributionsansvar och kundrelationsansvar. Idag har de
flesta svenska morgontidningar kontroll över sin distribution och äger själva
faktureringen till kund. En viss oro uttrycktes över möjligheten att någon annan aktör
skulle vilja äga distributionen, t ex telekomoperatörerna. Skall medieföretagen bilda ett
gemensamt bolag som hanterar distribution och fakturering av e-papperstidningen?
Intäktsdelningen måste vara till medieföretagens fördel och inte som med dagens mobila
tjänster med en väldigt låg procentandel.
”Det mest kostsamma är distributionen, och det är därför tidningar som Metro har startats. De
slipper den tunga bördan att leverera tidningen till privata hushåll och levererar istället i bulk. Det
finns massor att spara gällande distribution.”

Flera olika distributionsmodeller diskuterades, t ex broadcasting via DAB, WLAN eller
Internet. Innehållsleverantörerna var också bekymrade över innehållsskydd (DRM) och
ägarskap av innehåll. Det är av väsentlig betydelse att det är ett tydligt tidningsvarumärke
som levereras till e-läsaren.
“Det finns oändliga möjligheter med e-papper för tidningsföretag. Det skulle bli så mycket billigare
för oss. Vi skulle inte behöva köpa dyrt papper eller dyra tryckpressar som binder mycket kapital
och vi skulle bli av med den kostsamma distributionen. Det skulle vara helt idealt för oss om läsarna
skulle acceptera e-papperstidningen.”

Strategiska frågor gällande synen på e-papperstidningen har också väckts, dvs om epapperstidningen kommer att ersätta den tryckta tidningen på sikt, hur skall då
nyinvesteringar i tryckpressar hanteras?
”Det skulle vara kanon om vi bara hade e-papper istället för papper, men det kommer att ta lång tid
att bygga denna kanal under en övergångsperiod.”

Att hitta möjliga affärsmodeller för e-papperstidningen var prioriterat inom
DigiNewsprojektet. Bland annat diskuterades lanseringen av e-läsaren. Skall den vara
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subventionerad av tidningsföretagen vid tecknandet av en prenumeration eller skall den
köpas över disk? Skall e-läsaren vara märkt med tidningsföretagets logotyp eller kan det
finnas andra intressenter som kan tänka sig att subventionera e-läsaren om den märks
med deras logotyp? Skall en e-läsare låsas till en prenumeration eller skall det vara
möjligt att köpa olika produkter?
”De minskade kostnaderna för tryck och distribution kan användas till att subventionera tekniken.
Om kunden vill ha både e-papper och papper kan man subventionera e-läsaren eller arrangera en
tilläggsprenumeration. Men 2/3 av intäkterna måste komma från annonser.”

Frågor som “Hur skall kunden kunna köpa en prenumeration eller lösnummer?” och
”Vad händer med löpsedlarna?” har också diskuterats. Möjligheten med ett gemensamt
bolag som erbjuder alla nyhetsprodukter som i digital pressbyrå, ett virtuellt
tidningsstånd, vilket också hanterar löpsedlarna har diskuterats.
Introduktionen av e-papperstidningen kan skapa nya konkurrenssituationer mellan
morgontidningar och kvällspress, eftersom de båda kan bli levererade samtidigt.
Morgontidningarna tappar då sin konkurrensfördel med att leverera hem till brevlådan.
Gratistidningarna kan också skapa konkurrens i denna nya kontext.
Innehållsleverantörerna diskuterade också marknadsföringsaspekter, t ex skall denna nya
produkt behandlas som en ny kanal eller ett nytt varumärke?
E-papperstidningen förväntas attrahera nya yngre läsare och i Sverige finns en initial
målgrupp i prenumeranter i glesbygd.
“Vi funderar på att ersätta tidningen med e-papper för de som bor i ytterkanterna av vårt
distributionsnät för att sänka kostnaderna, men problemet är att det är ”fel” generation som bor
där nu. Det kommer att ta tid.”

Nya roller för innehållsleverantörena har också diskuterats, t ex förmedling av
kommersiella tjänster såsom turisttjänster, mäkleri osv, men även en ny moderatorroll för
att stödja ”läsarjournalistik”.
“Det finns mycket att göra med e-papperstidningen. Man kan erbjuda tips för events och till och
med förmedla biljetter. Bevakningstjänster som meddelar läsaren när något av intresse finns
tillgängligt är också en möjlighet.”
”Studenter bör kunna ladda ner all sin litteratur, vilket är ett viktigt mervärde. Då kanske de
kommer att läsa tidningen också. Kartor, evenemangskalendrar och trafikinformation är möjliga
tjänster som vi kan förmedla.”

E-papperstidningens personaliseringsmöjligheter medför att både redaktionella och
annonsarbetsflöden kommer att förändras. Möjligheten till konstanta uppdateringar
utmanar tidningens deadlines och ökar trycket på organisationen för täckning 24/7. Synen
på e-papperstidningen som en ny kanal eller ny produkt som eventuellt kan ersätta
papperstidningen kommer att påverka organisationen.
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“Det kommer att bli förändringar i arbetsroller men även mentala förändringar. Det kommer att
behövas fler tekniker. Tidningsbuden kommer att försvinna, dagens redaktörer och nyhetsdesken
kommer att vara annorlunda.”

Kommande möjligheter med multimedia skapar ett behov av multimediajournalister och
även en ny arena för annonser som påverkar säljorganisationen.
”I framtiden kommer det att finnas ett behov av multimediajournalister. Men det finns motstånd mot
detta, både från facket och från journalisterna.”

E-papperstidningen som produkt har diskuterats ingående. Ett alternativ till konstanta
uppdateringar 24/7 skulle kunna vara att ge ut flera upplagor varje dag, t ex en
morgonupplaga, en lunchupplaga och en kvällsupplaga.
”Man måste ha fler publiceringstillfällen, men kanske inte mitt i natten. Jag vet inte om det bara
skall vara uppdateringar vid speciella tillfällen eller om det skall vara konstant uppdatering. Det
skulle vara bra med schemalagda uppdateringar för då vet läsaren när det finns något nytt att
läsa.”

Genom detta scenario skulle det faktiska innehållet och annonserna ändras under dagen,
t ex mer nöjesbetonat innehåll på kvällen. Eftersom det inte finns några begränsningar för
mängden innehåll kan mer bakgrundsinformation erbjudas såväl som tematiska upplagor
kring speciella händelser. Möjligheten för läsaren att ”skapa sin egen tidning” genom att
köpa tidningsdelar från olika tidningshus har diskuterats som ett realistiskt alternativ i
denna kontext, t ex de lokala nyheterna från Sydsvenskan, sporten från Aftonbladet och
börsnyheter från dagens Industri.
“Min filosofi kring e-papper är att vi kan kombinera det bästa från papperstidningen med det bästa
från webben. Men det har sina begränsningar. Man får inte samma överblick som i
papperstidningen. Men om man skapar något som liknar papperstidningen och kombinerar det med
webbens snabbhet och interaktion kan det bli något nytt, något spännande.”

En alternativ återkopplingskanal för att skapa interaktion med läsarna diskuterades också.
Skall detta byggas in i e-läsaren initialt eller skall det hanteras genom mobiltelefoner eller
via webben? Innehållsleverantörerna diskuterade även transparens mellan mobila kanaler,
de behöver hitta lösningar på att återanvända material på ett enkelt sätt.
“Det måste vara enkelt för läsarna. Det skall inte behövas en massa program, det skall vara som
med TV, bara klicka på en knapp, och precis så lätt att läsa som papperstidningen. Vi kan inte
marknadsföra något som är krångligt.”

E-papper som kanal har också diskuterats i förhållande till mediehusens övriga kanaler. I
figur 27 har vi utgått från ett infrastrukturperspektiv för att illustrera de olika kanalerna;
vägnät, Internet, telekom och broadcast. Figuren illustrerar tydligt hur distributionsansvar
och kundrelationsansvar förändras i de olika infrastrukturerna. Även distributionsbegränsningar synliggörs. Frågan är hur e-papperstidningen skall hanteras i förhållande
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till existerande kanaler, skall den vara en egen kanal med sin egen infrastruktur eller skall
den ingå i en eller flera av de existerande kanalerna? Givet diskussionerna ovan har
vikten för innehållsleverantörerna att ha kontroll över distribution och fakturering mot
kund lyfts fram som väsentligt. Här vill man så mycket som möjligt efterlikna
strukturerna för papperstidningen. Detta är den stora utmaningen.

Figur 27. Infrastruktur perspektiv

4.2 Läsare
För att undersöka intressen och förväntningar på en framtida e-papperstidning
genomfördes en enkätstudie med läsare våren 2004 samt en större enkät våren 2006.
Nedan följer en sammanfattning av de två enkätstudierna samt ytterligare några resultat
från testpersonerna i sluttestet i Sundvall. Men först återkopplar vi till utmaningarna
kopplat till läsare i figur 25 ovan som vi delat in i fem kategorier (tabell 7) med en
efterföljande diskussion.
Personalisering
Registrering?
Profil?
Integritet?
Läsbeteende?

Affärsmodeller
Prenumeration/
lösnummer?
Kostnad?
Betalningsmodeller?
En eller flera e-läsare?

Apparat
Transparenta lösningar
(teknik, betalning)?
Säkerhet?
Funktionalitet?

Annonser
Högre
pris
annonsering?
Rubrikannonser?

utan

Roller
Lokal journalistik?
Interaktivitet?

Tabell 7. Utmaningar för läsare
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Läsaren kommer att behöva registrera sig för att kunna erhålla sin e-papperstidning.
Frågan är var denna registrering skall ske; hos ett enskilt tidningsföretag, ett gemensamt
medieföretag eller hårdvarutillverkaren. Kommer läsaren att vara mer benägen att utöka
sin profil hos deras lokala och pålitliga tidning? Profilen i sig kan vara en intäktskälla
eftersom den kan användas för målgruppsanpassad reklam. Men hur blir det då med
läsarnas integritet? Personalisering måste ske på läsarnas egna villkor. Som vi har sett har
de senaste 10 åren med webbtidningar skapat ett nytt läsbeteende online. Vilka nya
beteenden kommer e-papperstidningen att skapa som behöver stödjas på bästa sätt?
Från ett läsarperspektiv är det väsentligt att erbjudas möjligheten att köpa olika tidningar
till sin e-läsare och inte bara vara bunden till en enda. Det bör vara möjligt att ha en
prenumeration på sin morgontidning och samtidigt kunna köpa lösnummer av t ex en
kvällstidning. För en lyckad introduktion av e-papperstidningen behöver kostnaden vara
lägre än den för papperstidningen eller så måste ett större mervärde erbjudas. Det bör
erbjudas olika betalningsmodeller, t ex förbetalt konto, mobiltelefon, kreditkort etc.
Kärnfrågan är att göra det så lätt och intuitivt som möjligt.
I ett hushåll med mer än en läsare brukar ofta de olika tidningsdelarna fördelas mellan
familjemedlemmarna för samtida läsning. Hur skall detta lösas med en e-papperstidning?
Skall en reducerad kostnad för extra e-läsare erbjudas? Om hushållet har mer än en eläsare, skall prenumerationen på morgontidningen gälla för båda läsarna? Skall det i så
fall tillkomma en extra kostnad?
Det är väsentligt att e-läsaren är lätt att interagera med. Den behöver ha transparenta
lösningar och också vara säker för betalningstransaktioner. E-läsaren måste innehålla
funktioner såsom spara, sök och utskrift. Eftersom många läsare uppskattar
rubrikannonser bör de finnas i e-papperstidningen. De kanske även kan vara sökbara som
på webben. Frågan är om läsarna är villiga att betala mer för innehåll utan annonser?
E-papperstidningen med en återkopplingskanal skapar möjlighet för interaktion med
läsarna. En läsare kan då till exempel skicka in sitt korsord eller skriva en kommentar till
en artikel. Om man tar detta ett steg längre så skulle e-papperstidningen kunna erbjuda en
arena för läsarjournalistik på en mycket lokal nivå.

4.2.1 Enkätstudien 2004
Enkätstudien syftade till att identifiera faktorer som är av betydelse för adoption av en
framtida e-papperstidning. 1511 respondenter svarade på webbenkäten.
Könsfördelningen var 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 7. Drygt en tredjedel av respondenterna var mellan 26 och 35 år.
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Diagram 7. Åldersfördelning

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 mellan 150 001 och 300 000. Läsvanor för papperstidning och webbtidning
bland respondenterna redovisas i diagram 8. Eftersom enkäten presenterats på en
webbtidning kan vi anta att webbtidningsläsande är större i denna undersökning än i
allmänhet.
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Dagstidning
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Diagram 8. Läsvanor i populationen

Respondenterna tillfrågades om de någon gång i framtiden skulle kunna tänka sig att byta
ut den traditionella papperstidningen mot e-papperstidningen. 79,1 procent av de
tillfrågade svarade ja och 20,9 procent svarade nej. Av de som svarat Ja var nästan
hälften intresserade av att byta redan idag och över en tredjedel inom fem år (se diagram
9).
8,4
14,6
43,4
Idag
Inom 5 år
Inom 10 år
33,6
Inom 20 år

Diagram 9. Fördelning i % inom vilken tidsrymd
respondenten är redo att läsa e-papperstidningen.
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De anledningar som angavs vara avgörande för att respondenterna skulle kunna tänka sig
att någon gång i framtiden byta ut den traditionella papperstidningen mot
e-papperstidningen framgår av tabell 8. Respondenterna fick ange på en skala från 1 till 7
vilka anledningar som är avgörande där 1 representerar inte viktigt och 7 mycket viktigt.
De viktigaste faktorerna i denna undersökning var ökad tillgänglighet till nyheter,
mervärden som erbjuds samt minskade kostnader.
Miljöskäl

4,1

Kostnadsbesparing

4,7

Tidsbesparing

3,8

Tillgänglighet

5,6

Tillfredsställelse

4,4

Mervärde

4,8

Tabell 8. Medelvärden för
avgörande faktorer för byte

På frågan till vilken kostnad de är beredda att byta till en e-papperstidning svarade
respondenterna enligt diagram 10.
Kostnad per nummer
Priset är oväsentligt
Kan vara dyrare, förutsatt mervärde
Samma pris
Billigare än papperstidning
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Diagram 10. Procentuell uppdelning av prisets betydelse för att
respondenterna skall byta till e-papperstidningen.

Över hälften förväntar sig att e-papperstidningen ska vara billigare än papperstidningen
och 25% att den kan kosta lika mycket.
Respondenterna tillfrågades även på vilket
sätt de anser att e-papperstidningen (eläsaren) bör finansieras/betalas. Frågan
besvarades på följande vis (se diagram 11).
Det fanns en klar övervikt av de som ville få
e-papperstidningen gratis vid tecknade av en
reguljär tidnings-prenumeration. 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

60
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Annat

Diagram 11. Procentuell uppdelning av hur
respondenterna ansåg att tidningen skulle
betalas/finansieras.
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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 presstödet skulle täcka finansieringen. Tre personer ansåg att staten skulle stå
för kostnaderna, medan en annan respondent tyckte att pay-per-read var en attraktiv
lösning. På frågan om vilka mervärdestjänster respondenterna ansåg du bör finnas med i
en e-papperstidning förutom att läsa nyheter gav respondenterna följande svar (se
diagram 12).
Postdistribution

3,1
0,5

Underhållning
Transaktioner

3,7

Föregående artiklar

26,1
3,8

Allmän info
Personlig info

1,8

Samhällsinfo

13,6

Personifierad tidning

44,6
0

10

20

30

40

50

Diagram 12. Procentuell andel av vilken mervärdestjänst
som respondenterna ansåg vara viktigast.

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.
Avslutningsvis tillfrågades respond- 40
36,4
enterna om vilka nackdelar de kan 35
28,4
tänka
sig
med
en 30
25
18,2
e-papperstidning
(diagram
13). 20
13,1
Känslan av att inte kunna bläddra 15
10
3,8
5
och hålla i
en traditionell
0
papperstidning ansågs vara den
Känsla
Komplicerad
Kostnad
Miljö
Annat
teknik
största nackdelen, medan även
många
trodde
att Diagram 13. Procentuell uppdelning över respondenternas
e-papperstidningen skulle innebära uppfattning om nackdelar med e-papperstidningen.
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 av 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 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
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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.
Sammanfattning
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. Dock kan respondenterna
vara en grupp som är mer intresserade av teknik och media än människor i allmänhet
eftersom de svarat på enkäten online. De huvudfaktorer som är av stor betydelse för
tidningsläsarens inställning är relativ fördel och kompatibilitet med andra tidningsmedia.
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.

4.2.2 Enkätstudien 2006
Under våren 2006 genomfördes en större enkätundersökning på tre tidningar,
Aftonbladet, Göteborgs-Posten and Sundsvalls Tidning. En del av enkäten innehöll frågor
kring e-papperstidningen.
Tidning

Aftonbladet
Göteborgs-Posten
Sundsvalls Tidning

URL

Unika besökare
per dag

Totalt antal
respondener

aftonbladet.se
1.200.000
3757
gp.se
41.500
135
st.nu
14.500
447
Tabell 9. Tidningar där enkätundersökningen 2006 genomfördes

Antal
respondenter som
besvarat
e-pappersdelen
2626
90
260

Innan respondenterna svarade på enkäten gavs de möjlighet att se på video som illustrerar
scenarier med e-papperstidningar och testa prototyper av e-papperstidningar. Enkäterna
presenterades på tre olika sätt. På www.aftonbladet.se publicerades en artikel som
presenterade e-papperstidningen som koncept tillsammans med en länk till enkäten, en
banner presenterade enkäten på www.gp.se och ett pop-up fönster på www.st.nu. På
samtliga tidningar tillfrågades läsarna om de var intresserade av att vara med och påverka
framtidens e-papperstidning. Detta sätt att presentera enkäten har troligen attraherat fler
teknik och media intresserade respondenter än vad som är representativt i allmänhet.

Figur 28. Banner på www.gp.se
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I den inledande analysen kategoriserades enkätens respondenter som early adopters och
aktiva mediekonsumenter utifrån ett antal bakgrundsfrågor om teknikintresse och
medievanor. Figur 29 illustrerar fördelningen av dessa kategorier.

Figur 29. Fördelningen av early adopters och
aktiva mediekonsumenter

En intressant grupp som framträder är de som är kategoriserade som både early adopters
och aktiva mediekonsumenter. Vi har benämnt denna grupp engaged media users. Nedan
följer en sammanfattning av resultaten för tre teman; innehållspreferenser, beredskap att
byta och betalningsvilja. Några frågor är samma som i förstudien för att kunna jämföras.
Innehållspreferenser
Frågorna kring innehållspreferenser behandlade vilka mervärdestjänster läsare föredrar
tillsammans med en e-papperstidning. Respondenterna svarade graderade påståenden på
en 7-gadig skala där 1 representerar inte intressant och 7 mycket intressant. I tabell 10
redovisas medelvärdena för respektive mervärdestjänst för olika kategorier.
Mervärdestjänst

Early
adopters

Aktiva
mediekonsumenter
5,27
5,35

Engaged
media
users
5,84
5,74

Personaliserade nyheter
5,58
Samhällsinformation (tid tabbeller,
5,63
kartor)
Personlig information (kalender,
3,92
3,59
4,56
telefonbok)
Allmän information (manualer,
4,64
4,65
5,18
lexikon)
Böcker och magasin
4,15
4,30
4,79
Nyhetsarkiv
6,30
6,41
6,38
Transaktioner (e-handel, bokningar)
4,65
4,35
5,11
Underhållning
5,07
4,79
5,30
Tabell 10. Medelvärden av uppskattad betydelse av olika mervärdestjänster

Övriga

5,21
5,18
3,15
4,26
3,73
6,07
3,92
4,77

Ur dessa resultat kan utläsas att de tre grupperna early adopters, aktiva
mediekonsumenter och engaged media users har starkare preferenser än övriga. Noterbart
är att Nyhetsarkiv är skattat som mest intressant och Personlig information som minst
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intressant. Respondenterna ombads att välja den mervärdestjänst som de anser vara mest
intressant. I tabell 11 nedan redovisas respondenternas svar.
Mervärdestjänst
Personaliserade nyheter
Samhällsinformation (tid
tabbeller, kartor)
Personlig information
(kalender, telefonbok)
Allmän information
(manualer, lexikon)
Böcker och magasin
Nyhetsarkiv
Transaktioner (e-handel,
bokningar)
Underhållning
Totalt

Early adopters

Engaged media
users
53,2%
12,3%

Övriga

52,3%
14%

Aktiva mediekonsumenter
46%
12%

14%

2,2%

12,3%

1,7%

3,1%

2,6%

4,3%

2,4%

5%
15,2%
2,8%

4,7%
22,3%
3,3%

5,1%
14,3%
2,8%

3,5%
21,1%
1,3%

5%
6,9%
6,1%
100%
100%
100%
Tabell 11. Viktigaste mervärdestjänsterna i procent

8,2%
100%

48,1%
13,8%

När respondenterna endast kunde ange en mervärdestjänst blev personaliserade nyheter
viktigast för samtliga kategorier.
Beredskap att byta
Temat beredskap att byta behandlar om och i så fall inom vilken tidsperiod
respondenterna kan tänka sig att byta ut sin papperstidning mot en e-papperstidning.
Temat inkluderar även vilka faktorer som påverkar ett sådant beslut. Respondenterna
tillfrågades om de någon gång i framtiden kan tänka sig att byta till en e-papperstidning.
Som synes i tabell 12 är gruppen engaged media users den som är allra mest positiv till
att byta medan övriga är mer tveksamma.

Yes
No
Total

Early adopters

Aktiva
Engaged media
mediekonsumenter
users
72,3%
93,2%
27,7%
6,8%
100%
100%
Tabell 12. Beredskap att byta i procent per kategori

Övriga

88,3%
11,7%
100%

67,5%
32,5%
100%

Den tidsperiod inom vilken dessa respondenter anger att de är beredda att byta framgår av
tabell 13 nedan.
Tidsperiod

Early
Aktiva
Engaged
Övriga
adopters
mediekonsumenter media users
Idag
71,4%
54,1%
78,6%
43,6%
Inom 5 år
21%
27,2%
16,4%
30,1%
Inom 10 år
4,4%
9%
4%
11,4%
Inom 20 år
1,2%
2,5%
0,5%
3,9%
Aldrig
2,0%
7,2%
0,5%
11,0%
Totalt
100%
100%
100%
100%
Tabell 13. Tidsperiod inom vilken respondenterna kan överväga att byta till e-papperstidningen
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Den grupp som visar störst beredskap för att byta är engaged media users följt av early
adopters. De övriga är mer tveksamma och så många som 11% anger att de aldrig kan
tänka sig att byta.
Respondenterna ombads att gradera ett antal faktorers betydelse för beredskapen att byta
på en 7-gradig skala där 1 representerar instämmer inte och 7 instämmer. I tabell 14
presenteras medelvärdena för respektive kategori.
Faktor

Early adopters

Miljö faktorer
Ekonomisk besparing
Tidsbesparing
Tillgänglighet
Mervärde

Aktiva medieEngaged
konsumenter
media users
4,48
4,35
4,69
5,23
4,86
5,48
5,36
4,75
5,87
6,35
5,88
6,64
5,81
4,78
6,36
Tabell 14. Medelvärden för påverkansfaktorer per kategori

Övriga
4,10
4,50
4,09
5,51
4,44

Tabell 14 visar att medelvärdena för gruppen övriga är lägre för samtliga faktorer.
Noterbart är även att engaged media users är de som viktar flest faktorer högst.
På frågan om vad som är viktigt för att välja att läsa på e-papper ombads åter
respondenterna att svara med en 7-gradig skala där 1 representerar inte viktigt och 7
mycket viktigt. Tabell 15 återges medelvärdena för respektive faktor och kategori.
Faktor
Tidningslayout
Kontinuerliga
uppdateringar
Interaktivitet
Lätt att använda
Pålitlig teknik
Lättnavigerat

Early adopters
5,57
6,37

Active media
consumers
5,20
6,45

Engaged media
users
5,61
6,55

4,44
4,01
5,05
5,81
6,13
5,62
6,41
6,52
6,40
6,44
6,50
6,57
Tabell 15. Medelvärden för vad som påverkar val att läsa på e-papper

Övriga
5,01
6,00
3,51
6,29
6,37
6,14

Återigen rankar gruppen övriga samtliga faktorer utom en lägst. Faktorn lätt att använda
är viktigast för övrig. Intresset för interaktivitet är lågt medan lättnavigerat, uppdateringar
och pålitlig teknik är viktiga.
Betalningsvilja
Temat betalningsvilja berör attityder till kostnadsnivå och hur e-pappersläsaren bör
finansieras. På frågan om acceptable kostnadsnivå svarade respondenterna enligt tabell
16.
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Kostnadsnivå

Early
adopters

Aktiva
Engaged
mediemedia
konsumenter
users
Lägre än papperstidningen
70%
71,1%
63,6%
Samma nivå som papperstidningen
14,4%
14,3%
13,8%
Kan vara dyrare om den ger mervärde
11,4%
8,5%
17,3%
Priset är oväsentligt
4,2%
6,1%
5,3%
Totalt
100%
100%
100%
Tabell 16. Acceptabla kostnadsnivåer för e-papperstidningen

Övriga

74,1%
12,4%
8%
5,5%
100%

Den acceptabla kostnadsnivån är lika för de fyra grupperna. Engaged media users är
något mer benägna att acceptera en högre kostandsnivå om det finns mervärde. Samtliga
fyra grupper visar att kostandsnivån I störst utsträckning förväntas vara lägre än för
papperstidningen. På frågan hur respondenterna anser att e-pappersläsaren bör finansieras
svarade respondenterna enligt tabell 17.
Finansieringsmodell

Early adopters

Aktiva mediekonsumenter
11,4%
23,8%
64,8%

Engaged
media users
11,3%
32,4%
56,3%

Köp genom avbetalning
12,5%
Köpas av användaren
27,5%
Gratis med en tidnings60%
prenumeration
Totalt
100%
100%
100%
Tabell 17. Preferenser för olika finansieringsmodeller för e-pappersläsaren

Övriga
9,2%
25,1%
65,6%
100%

Den grupp som uppvisar störst vilja att köpa e-pappersläsaren är engaged media users
och aktiva mediekonsumenter. Majoriteten av alla grupper tycker att e-pappersläsaren bör
vara gratis med en prenumeration, även om engaged media users inte tycker så i samma
utsträckning.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att förutom den traditionella early adoptergruppen
kan aktiva mediekonsumenter vara intressanta som initiala målgrupper. Allra starkast
intresse uppvisas av den grupp som är både och, engaged media users. Intressant är att
mönstret för gruppen ”övrigas” preferenser och de faktorer som påverkar är i stort
utsträckning det samma som för de övriga tre grupperna även om intresset inte är lika
starkt.

4.2.3 Sluttest i Sundsvall
Efter sluttestet i Sundsvall fick testpersonerna svara på en enkät där en del av de frågor
som ställts kring intressen och preferenser i enkäterna i förstudien även ställdes.
På frågan om vilken kostnad som är acceptabel för att byta till e-papperstidningen
svarade 5 av testpersonerna att den ska vara billigare än papperstidningen, 4 att samma
pris är acceptabelt, 2 att den kan vara dyrare under förutsättning att den ger mervärde
såsom möjlighet till böcker och veckotidningar.
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8 av testpersonerna anser att e-pappersläsaren bör vara ”gratis” vid tecknandet av en
prenumeration, 1 ansåg att den kan köpas med avbetalning och 2 kan tänka sig att köpa
e-läsaren. 11 kan tänka sig att prenumerera på tidningar till en e-pappersläsare och 6
personer vill kunna köpa lösnummer.
De tilläggstjänster testpersonerna är intresserade av framgår av diagram 14.
Tilläggstjänster
7
6
Medelvärde

5
4
3
2
1
Underhållning

Transaktioner

Möjlighet att ta del
av föregående
dags artiklar

Allmän info

Personlig info

Samhällsinfo

Personifierad
tidning

Ständig
nyhetsuppdatering

0

Diagram 14. Tilläggstjänster av intresse för testpersonerna

På frågan inom vilken tidsrymd testpersonerna är redo att läsa sin tidning på e-papper
svarade 6 idag, 2 inom 2 år och 3 inom 5 år.
Sammanfattningsvis kan konstateras att testpersonernas svarsmönster stämmer väl med
resultaten från enkätstudierna.

4.3 Annonsör
Utifrån de identifierade utmaningarna i figur 25 ”map of challenges” har vi kategoriserat
de utmaningar som rör annonsörer i tre kategorier; affärsmodeller, produkt och mätning i
tabell 18. Nedan följer en diskussion kring dessa utmaningar med illustrerande citat av
annonsörerna från våra tre workshops under våren 2005.
Affärsmodeller
Ändrade affärsmodeller?
Dayparting?
Personalisering?
Streckkoder i e-läsaren?
e-kuponger?

Produkt
Kontextuella annonser?
Rubrikannonser?
Surround sessions?
Annonsörsrum?
More fun – games?

Mätning
Inbyggda mätmöjligheter?
Helsidesannonser?
Legal lying?

Tabell 18. Utmaningar för annonsörer

Kommer affärsmodellerna att ändras med e-papperstidningen? Kommer personaliseringsmöjligheter att skapa ett ökat intresse från annonsörerna, t ex enbart nå alla läsare i ett
speciellt område, som äger sitt hus och har små barn? Med dayparting blir det kanske
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intressant att bara annonsera om luncherbjudanden under lunchtid, och för teaterbiljetter
på kvällen.
Kuponger i papperstidningen är viktigt för många läsare. Hur kan detta lösas i en epapperstidning? Skall det vara streckkoder direkt i läsaren som avläses i butiken, eller
skall de gå att föra över till mobiltelefonen?
E-papperstidningen skapar en ny arena för annonsering. Kontextuella annonser som t ex
Nike på sportsektionen bör möjliggöras såväl som sökbara rubrikannonser. Det bör också
vara möjligt att ha ”surround sessions” där du alltid får annonser enligt din profil genom
hela e-papperstidningen. Det bör också finnas möjlighet att skapa annonsörsrum. Genom
att klicka på en annons kommer läsaren till ett annonsörsrum med ytterligare information,
t ex en produktkatalog. På detta sätt lämnar läsaren aldrig tidningen utan återvänder till
samma sida efter att ha utforskat annonsörsrummet istället för att som på webben hamna
på en helt annan sida om denne klickat på en banner.
”Man kan också kommersialisera e-papper genom att annonsörerna kan få mer
informationsutrymme. Min vision är att man skall kunna klicka på ett klädesplagg och sedan få se
det i alla tillgängliga färger.”

E-papperstidningen kan även möjliggöra “legal lying” enligt en av annonsörerna. Genom
att bara presentera en bild av en mobiltelefon i en annons och uppmuntra läsaren att
klicka på annonsen så kan man ”gömma” allt de finstilta kring erbjudandet en nivå ner.
Spel och interaktivitet kan också attrahera läsare att ta till sig annonser.
“Annonser kommer att förändras genom interaktivitetsmöjligheter, genom att få direkt feedback.
Det kommer att bli mer riktade annonser. Man kommer att veta mycket mer om läsarna.”

För att kunna attrahera annonsörer måste det vara möjligt att mäta räckvidd. Genom att
bygga in mätmöjligheter i e-läsaren kan intresset öka bland annonsörer. Men vad händer
med effekten av helsidesannonser? Kommer läsarna att välja bort dem direkt?
I tabell 19 nedan ges en sammanfattning på olika värdeattribut för annonsörer
tillsammans med exempel på nytta och egenskaper följt av några exemplifierande citat
kring varje attribut.
Värdeattribut
Mass coverage

Exempel på nytta
Utökad räckvidd, exponering

Tracking

Få information om exponering,
samt profiler på dem som
reagerar på/ interagerar med
annonser
Nå grupper av människor, tid,
plats och kontext

Targeting

Mediating

Exempel på egenskaper
24/7 publicering tillgängligt
överallt
Spår av mönster
Läsarstatistik

Profilering och matchning,
platsberoende annonser, zoning
och day-parting
Koppla ihop köpare och säljare
Direktkontakt med kund genom
interaktion från användaren
Tabell 19. Tidningsföretags syn på annonsörsvärden i mobila kanaler
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Mass-coverage
”Om du skall lansera en service för early adopters, t ex på en PDA, så tänk överhuvudtaget inte på
annonsering. Du behöver täckning för massannonsering”

Targeting
“Annonsering handlar om att nå rätt publik, timing och kontext. För att sälja plats online måste du
visa annonsörerna vad det är du säljer. Idag vet vi inte tillräckligt och kan därför inte beskriva vad
vi säljer. Om vi kan mäta hur vi når målgrupper samt räckvidd i mobila kanaler så kan vi beskriva
vad vi säljer.”
”Jag tror på day-parting. Människor är intresserade av olika saker vid olika tidpunkter under
dagen. Om vi kan matcha tid och intresse så blir annonseringen mer effektiv.”

Tracking
“Annonsörer behöver respons från kunder för att kunna nå speciella målgrupper, för att
marknadsföra sina varumörken, för att spåra information och för att möjliggöra interaktion med
möjliga kunder. Vi har dessa möjligheter med våra mobila tjänster.”

Mediating
“En intressant utmaning är hur vi kan föra samman säljare och kund. Om vi lyckas sammanföra
konsumenten med annonsören i en perfekt matchning direkt så har vi lyckats.”
”Att möjliggöra för annonsörer att komma i kontakt med varandra är något vi gör mer och mer. Det
finns ett ökat intresse för samarbete inom marknadsföring.”

4.4 Hårdvarutillverkare
I tabell 20 kategoriseras hårvarutillverkarens utmaningar i tre kategorier; produkt,
legalitet och distribution, följt av en kortare diskussion.
Produkt
Personaliserad e-läsare?
Skinning?
Inmatning/returkanal?
Nya versioner med utökad funktionalitet?
Standarder?
Säkerhet?

Legalitet
Upphovsrättsfrågor?
Innehållsskydd (DRM)?

Distribution
Hur distribueras e-läsaren?
Inlåsningsmöjligheter?

Tabell 20. Hårdvarutillverkares utmaningar

Det finns åtskilliga frågeställningar kring produkten för en lyckad lansering. Med
mobilindustrin för ögonen bör det vara möjligt att personalisera sin e-läsare genom t ex
skinning. Kanske vill läsaren ha en röd eller blå ram, eller skall den vara i borstat stål?
Möjligheten att interagera med e-läsaren genom en penna eller touch tillsammans med en
returkanal är väsentligt för att stödja interaktivitet. Det är viktigt att etablera standarder
samt att utrusta e-läsaren med säkra transaktionsmöjligheter. Skall lanseringen av eläsaren innebära flera versioner, med utökad funktionalitet för varje version? Dessutom
finns det frågetecken kring upphovsrättsfrågor och innehållsskydd kring innehållet till eläsaren. Kommer hårvarutillverkaren att vara en kandidat för distributionen av epapperstidningen? Vilka kommer i så fall inläsningsmöjligheterna att bli?
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4.5 Infrastrukturleverantör
Den sista intressenten som identifierats i DigiNewsprojektet är infrastrukturleverantören.
I tabell 21 nedan har vi delat in några utmaningar i tre kategorier; service,
subventionering och konkurrens som följs av en kortare diskussion.
Service
Annat innehåll?
Andra mobile tjänster?

Subventionering
Billig e-läsare – prenumeration (jmf
mobiltelefoner)?

Konkurrens
Andra innehållsleverantörer?

Tabell 21. Utmaningar för infrastrukturleverantören

Det finns flera infrastrukturleverantörer som skulle kunna vara intresserade av epapperstidningen, både bredbandsbolag och telekomoperatörer. De kommer givetvis att
vara intresserade av annat innehåll och tjänster än e-papperstidningen. Men det kan
finnas en möjlighet att de kan subventionera e-läsaren genom att låsa in kunden över en
tidsperiod som sker vid köp av mobiltelefon inklusive abonnemang idag. Det kommer
troligtvis även att bli konkurrens från andra innehållsleverantörer som vill ta över rollen
som distributör.
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5. Diskussion
Tidningsutgivarna har varit en central aktör på många sätt i detta projekt. Om det inte
hade varit för Stig Nordqvist hade vi aldrig fått möjlighet att delta i DigiNewsprojektet.
Ledningen av de svenska partners som ingick i projektet sköttes av TU och många av
våra initiala möten och diskussioner skedde hos dem. Detta hjälpte oss att skapa en bild
av vad det egentligen var vi skulle försöka utföra i projektet och detta hjälpte till att
konkretisera många av våra initiala frågor. Det var också på TU som styrgruppsmötena
skedde. Dessa möten var oerhört värdefulla för den övergripande förståelsen av de
utmaningar branschen står inför.
För alla utom projektledaren i Media-IT gruppen var tidningsbranschen en ny bransch. Vi
tyckte det var spännande att få insyn i tidningarnas verksamheter och att alla var villiga
att öppenhjärtigt dela med sig av sina erfarenheter. Den första tiden i projektet var väldigt
lärorik och vi fick snabbt sätta oss in i det tidningsspecifika ”tänket” och försöka förstå
de utmaningar som tidningarna står inför. Vi som informatiker hade ofta en något
annorlunda syn på hur tekniken kan och bör användas och även om vi ibland kanske hade
en naiv syn, upplever vi att våra diskussioner emellanåt var uppfriskande för de tidningar
som vi arbetade med.
Att arbeta med europeiska partners har varit intressant men även ibland problematiskt.
Kulturkrockarna har i vissa fall varit roliga, i andra fall frustrerande. Men precis som våra
tidningspartners har de varit öppna och välkomnande. I många fall har likheterna varit
slående när det gäller tidningars framtida utmaningar. Men möjligheten att arbeta med
Europeiska mediehus har hjälpt oss att hitta olika lösningar på problem och även breddat
diskussionerna med våra svenska partners.
Kulturkrockarna har inte enbart berott på att vi kom från olika länder. Ingenjörer och
informatiker har generellt sett olika synsätt på hur teknik ska utformas och detta var
också en kulturkrock i projektet. I många fall var det frustrerande att fokus låg på
tekniken och inte användningen av tekniken. Ett exempel på detta är t ex
bläddringsfunktionen i iRex iLiad. Redan från start visade det sig att 99% av våra
testpersoner ansåg att bläddringslisten var bakvänd. Även om funktionaliteten var logisk
för de som designade iLiaden, så var den det inte för de som skulle använda den. Det tog
nästan ett år innan det kom en uppdatering av mjukvaran som möjliggjorde att läsaren
själv kunde välja åt vilket håll denne skulle skjuta listen för att bläddra framåt i iLiaden.
Arbetet med designfokusgruppen har varit väldigt spännande, vi hade fyra arbetsvilliga
individer med stor erfarenhet av tidningsdesign (och tidningsbranschen i allmänhet) som
alla var villiga att diskutera öppet de utmaningar vi stod inför i projektet trots att de var
representanter för olika tidningar. Även om diskussionerna ibland hamnade i en form av
moment 22 rörande vissa problem, kändes det som om att stämningen alltid var positiv.
Alla i gruppen hanterade kritik gällande sina prototyper som konstruktiv och var alltid
villiga att lyssna och sedan modifiera utifrån gruppens idéer. Vi har också fått mycket
utbyte av vår läsarfokusgrupp.
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Vi känner oss oerhört priviligerade över att ha fått delta i detta spännande projekt, av att
ha fått vara med från början med e-papperstidningen. Vi möter mycket intresse över
projektet från forskarkollegor vid konferenser och seminarier när vi presenterat våra
resultat. Vi har dock ibland känt oss något frustrerade över svårigheten att få till
forskningsfrågor med höjd i ett så pass praktiskt resultatdrivet projekt med oerhört många
leverabler till ITEA. Dessutom var det svårt att inte ha tillgång till själva tekniken förrän
projektet officiellt hade avslutats. Det blir då ett väldigt framtidsorienterat och spekulativt
resultat. Men vi har ända vetenskapligt lyckats publicera en hel del av våra resultat (se
appendix A). Projektet har även fått en hel del publicitet (se appendix B).
När vi gick in i projektet var vi övertygade om att e-papperstidningen skulle ersätta
papperstidningen och att vår uppgift var att vara med och skapa en e-papperstidning så lik
papperstidningen som möjligt. Under resans gång har vår syn förändrats något. Vi tror
fortfarande att e-papperstidningen kommer att slå igenom, men den kommer att leva
parallellt med papperstidningen och webbtidningen under en längre tid. Den kommer
också att hitta sin egen form, som kanske initialt blir en hybrid mellan papperstidningen
och webbtidningen, men på sikt förändras efter sina egna förutsättningar. Om den
kommer att ersätta papperstidningen är svårare att sia om. För att referera Per Andersson
Ek så finns det inget medium som försvunnit helt på grund av introduktionen av ett
konkurrerande medium, även om många siat om det. Det enda exemplet skulle vara
röksignaler, även om det förmodligen fortfarande används på några håll i världen. Men
telegrafen, radion, text-tv, dessa medium används fortfarande även om många trodde att
de skulle ersättas av nyare medium. En del krönikörer och branschkunniga säger att
papperstidningen kommer att försvinna, vissa säger om 20 år, andra tror att det tar
dubbelt så lång tid. Det återstår att se om papperstidningen kommer att ersättas av epapperstidningen eller av något annat medium. Det återstår givetvis att se om
papperstidningen kommer att ersättas överhuvudtaget…
Vi känner att vi har lärt oss oerhört mycket både om själva tekniken, hur själva
tidningsbranschen fungerar samt utmaningarna för tidningsorganisationerna att nyttja ny
teknik för att hitta nya alternativa intäktskällor. Detta kommer vi att fortsätta undersöka i
vårt nya projekt, Designing Ubiquitous Media Services through Action Research
(UbiMedia). I detta nya projekt kommer vi även att fortsätta arbeta med fokusgrupper
som vi upplevt som mycket givande i detta projekt.
Vi vill härmed tacka Stig Nordqvist som gjorde det möjligt att få delta i detta spännande
projekt och Kristina Sabelström Möller som bistått oss vid många tillfällen. Vi vill också
tacka VINNOVA för finansieringen. Därefter vill vi tacka Per Andersson Ek, Svenåke
Boström, Bengt Engwall och Göran Winberg för ett givande samarbete i
designfokusgruppen. Vidare vill vi tacka deltagarna i vår läsarfokusgrupp för deras
entusiasm och kreativa förslag. Stort tack till styrgruppen för alla intressanta workshops
och diskussioner. Slutligen vill vi tacka alla våra svenska tidningspartners, vår
projektledare Alain Bouffioux samt övriga partners i Europa.
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