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1. Inledning
Design av mobila tjänster genom aktionsforskning (UbiMedia) med motfinansiering från
nio svenska tidningar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten,
Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Sundsvalls Tidning, Sydsvenskan och
Östgöta Correspondenten), Stampen AB samt Tidningsutgivarna har fortlöpt under tiden
1/7-06 till 30/6-08.
Denna rapport är samförfattad av forskare och tidningsmedarbetare i projektet. Vi har
valt att strukturera rapporten i fem delar. Del 1 beskriver hur medievärlden förändrats
samt introducerar projektets frågeställningar. Del 2 diskuterar projektresultat från två
olika aktörers perspektiv; läsare/mediekonsument och annonsör. Del 3 tar upp tre olika
teman som vi arbetat med under projektets gång: värdekedjor/affärsmodeller, teknik och
design. Del 4 tar upp projektets forskningsresultat. Del 5 beskriver avslutningsvis hur vi
har arbetat i projektet. Vi har valt att redovisa mycket av vårt resultat i bilagor för att
underlätta för läsaren.

1.1. En förändrad medievärld
Branschutveckling
Historiskt sett har tidningsbranschen varit en bransch utan förändring. Utöver sätteknik
och utveckling av tryckpressar har, i någon nämnvärd grad, varken produktionen eller
konsumtionsmönstret förändrats sedan tidningarna startade på 1800-talet. Införandet av
datorer i produktionsprocessen har naturligtvis inneburit förenklingar, men
produktionsprocessen har i sak inte förändrats.
Den stora förändringen för tidningsbranschen lät vänta på sig tills introduktionen av
internet, kommersiell radio och TV och gratistidningar i början av nittiotalet. Distribution
av nyheter och information via dessa tre nya kanaler har inneburit att värdekedjan,
affärsmodeller och konsumtionsmönstret numera är kraftigt förändrad för
tidningsbranschen. Åtkomsten till information har ökat dramatiskt och konsumenten ser i
allt större utsträckning information som en fri tillgång.
I och med introduktionen av internet och kabel-tv kan informationskonsumtionen anses
vara helt globaliserad. Det är språkbarriärerna snarare än distributionen som utgör hinder
för spridningen. Som ett resultat av denna utveckling har nya globala aktörer vunnit stor
framgång genom att samla och tillhandahålla information. Googles ekonomiska tillväxt
är ett av de mest kända exemplen.
Internet har också inneburit att flera nya lokala aktörer har tillkommit på nischade
affärsområden som tidigare i princip helt kontrollerades av tidningsbranschen. Företaget
Blocket och mäklarsammanslutningen Hemnet har exempelvis kraftfullt förvärvat
marknadsandelar för privatannonsering och mäklarannonsering. Även multinationella
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företag som Google och den populära webbplatsen Facebook.com har 2007 etablerat
tjänster med stark lokal penetration.
Svenska community-sajten Lunarstorm blev snabbt en av världens mest populära
webbplatser bland unga mediekonsumenter. Lunarstorms och andra stora communitysajters penetration och höga nyttjandegrad bland unga i åldrarna 15-20 år har inneburit att
annonsmarknaden mot denna målgrupp i stor utsträckning har flyttat till internet. Tidigare
låg en stor del av dessa annonsinvesteringar hos tidningarna.
Konsumentens syn på att information är gratis ökade ytterligare genom att
fildelningsverktyg gjordes tillgängliga till en massmarknad. Ungefär under samma
tidsperiod lanserades gratistidningarna som ett nytt koncept i Sverige.
E-handeln tog ny fart efter IT-kraschen i början av 2000-talet och har därmed ökat
betydelsen och nyttan av internet. Dokusåpan lanserades som ett nytt programformat i
TV och har bidragit till att normalisera exponeringen av privatlivet. Ett fenomen som inte
tidigare var möjligt i och med att informationsmängden var begränsad. Nu finns det
utrymme för alla som önskar att publicera och globalt sprida information, både om sig
själv och om andra. Tidigare var detta i praktiken förbehållet en etablerad och begränsad
mängd aktörer inom mediebranschen. Användargenererat innehåll har blivit ett begrepp
och blogg kanske det enskilda fenomen som har påverkat tidningarna mest.
Under mitten av 2000-talet fick rörlig bild sitt stora genombrott på internet vilket har
inneburit flera förändringar. Konsumtion av rörlig bild utvecklas mot att i allt större
utsträckning ske när konsumenten vill (on-demand). Förenklad och kostnadseffektiv
distribution har inneburit att antalet aktörer på tv-marknaden har ökat dramatiskt.
Exempelvis har tidningsbranschen etablerat en stor och kontinuerlig produktion av rörlig
bild.
Sökordsmarknadsföring är den snabbast växande annonsmarknaden i Sverige och har
dessutom förändrat betalmodellen för annonser. Traditionellt (och fortfarande) är
betalmodellen pris per reklamexponering den klart dominerande men utvecklingen inom
sök driver på betalmodeller som baserar sig på konsumentens handlingar till följd av
exponeringen. Dessa betalmodeller är mångt och mycket helt nya för tidningsföretagen.
Viral marknadsföring (spridning av konsumenterna själva) fick sitt stora genombrott tack
vare webbplatser som Youtube och Facebook Konsumenterna står därmed själva för
värderingen, filtreringen och räckvidden av kommersiella budskap. Därigenom minskar
annonsköparens behov av att dra nytta av tidning och traditionell media.
Detta innebär bland annat att internetannonseringen 2008 förutspås stå för den
procentuellt största andelen av mediekakan (15,1%) (källa: IRM 2007).
Internettillväxten för tidningar på riksnivå har planat ut 2007. Tillväxten i antalet
besökare ligger dock fortfarande på 20-30% för lokala nyhetssajter. Generellt sett lägger
mediekonsumenten idag mer tid och pengar än någonsin på media, men för den skull är
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det inte de traditionella aktörerna som tar del av de nya intäkterna, utan istället nya
aktörer som bredbands- och mobiloperatörer.
Omvärldsanalys
Följande faktorer påverkar alternativt kommer sannolikt att påverka utvecklingen av
mediemarknaden:
• Krav på målgruppsanpassning snarare än massmarknad
• Ökad möjlighet att nå ut med nischad information och ökad möjlighet att nå en
nischad målgrupp.
• Globalisering och centralisering. Asien blir en tjänsteleverantör.
• Superlokalt. Frågan är dock om den kritiska massan är för liten. Den närmsta
framtiden kommer att påvisa om det krävs stordriftsfördelar (Google) för att
lyckas med superlokala satsningar.
• Interaktivitet kommer att öka i betydelse.
• Viral marknadsföring – annonsörer hittar nya vägar och går förbi aktörer som
mediebyråer och traditionella innehållsleverantörer.
• Geopositionering (location based services)
• Behovsstyrd marknadsinformation på konsumentens villkor
• Mer planerade inköp. Info hämtas redan i hemmet. Via handlarens hemsida, via
forum etc
• Mobilitet
• Nya aktörer på mediemarknaden (Ericsson/Nokia ska leverera innehåll, Telia ska
börja sälja annonser, vem som helst kan göra vad som helst).
• Krav på hållbar utveckling
Teknikutveckling
I mitten av 1990-talet började ett antal svenska dagstidningar att publicera material på det
som då kallades World Wide Web. Först ut var Aftonbladet vars nätupplaga såg dagens
ljus 1994. Då var det deras bilaga Aftonbladet Kultur som publicerades och året därpå
började de lägga ut även andra nyheter. I webbpubliceringens begynnelse var tekniken
för att publicera nyheterna inte speciellt sofistikerad. I många fall var det utvalda
medarbetare från IT-avdelningen eller tekniskt kunniga från redaktionen som antingen
skrev av eller klippte och klistrade nyheterna från det redaktionella systemet till webben.
Till en början var inte webben någon prioriterad kanal för tidningarna, vare sig
kommersiellt eller publikmässigt. Man var helt enkelt inte säker på det nya mediet. Men i
och med att fler människor skaffade hemdatorer, eller fick möjlighet att surfa från jobbet,
öppnades möjligheterna för tidningarna att på allvar börja fokusera på webben som en
parallell nyhetskanal. Med början 1997 började man inse att webben kunde fungera som
en varaktig nyhetskanal som det gick att tjäna pengar på. Antingen via annonsering, eller
via betalande besökare, något som många tidningar försökte med: Att ta betalt för det
digitala innehållet slog inte igenom, eftersom bärande affärsmodeller fortfarande
saknades.
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Tidningarna började fokusera på de tekniska lösningarna för hur nyheter och annat
material framöver skulle kunna publiceras på nätet. Manuellt arbete ersattes med
databasdrivna webbplatser och automatiserade flöden för produktionen, där texter från de
interna redaktionella systemen blev tillgängliga för webbpublicering. Samtidigt
utvecklades de redaktionella systemen till att hantera flöden både för papperstidningen
och webben. Kort därefter, under 1998, kom även de första annonshanteringssystemen
för webben från USA.
En av de allra viktigaste milstolparna för utvecklingen av tidningarnas närvaro på nätet,
och viljan att satsa på det nya mediet, var det gynnsamma hem-pc-erbjudanden som
företag kunde erbjuda sina anställda. Erbjudandet grundade sig på ett regeringsbeslut från
1997 och detta statligt subventionerade program innebar att de anställda kunde hyra en
hemdator skattefritt. Till detta erbjöds ofta även Internetuppkoppling. Alltfler tidningar
började nu titta efter tekniska lösningar för att hantera webbpubliceringen och man
startade även enskilda webbredaktioner. I samband med detta identifierades behovet av
system som kommunicerade med varandra (annons, redaktion och webb). De nya
applikationerna och de sammankopplingar som dessa krävde skapade i sin tur ny teknisk
infrastruktur på tidningarna. Nätverken behövde byggas ut och serverparkerna växte.
Applikationerna för tidnings- och webbpublicering ställde dessutom ökade krav på
datorprestanda.
Detta samtaget innebar ökade behov av resurser för teknikavdelningarna, som behövde
mer personal och större budget. Under IT-boomen, som startade under 1998, växte även
kraven på datorerna och överföringshastigheten på uppkopplingarna mot internet.
Begränsningarna var de tekniska lösningarna, men det fanns gott om idéer om hur man
ville forma webben. Någon gång runt år 2000 börjar man att titta på hur man kunde
publicera nyheter i andra kanaler än bara på webben. Mobiltelefonin började utvecklas
och mobiloperatörerna började sälja telefoner med wapläsare. Dessa små, enkla
webbläsare gjorde det möjligt att använda mobiltelefonen för att ta del av nyhetsflödet
via ytterligare en kanal.
Den andra riktigt stora milstolpen, det ökade utbudet av breddbandsuppkopplingar, hade
sin början omkring år 2001. Bredbandsbolagen började slåss om kunderna, hastigheterna
blev högre och priserna sjönk. I och med bredbandet kunde nu tidningarna erbjuda fler
och mer avancerade tjänster på nätet. Den fortsatta utbredningen och utvecklingen av
bredbandet och dess kapacite har under de senaste åren medfört att man börjat satsa på
rörligt material, så som webb-tv.
Den tredje milstolpen är den pågående övergången till mobila enheter där telefonen och
datorn konvergerar. Utvecklingen av det mobila bredbandsnätet har medfört att man idag
kan erbjuda mer avancerande tjänster i mobilen. Wapsajterna har nu ersatts av mobilt
Internet. Ytterligare en milstolpe är utvecklingen mot att allt fler enheter kopplas till
Internet. TV-spel, IP-TV, Radiomottagare, GPS-er, larmsystem, tvättstugebokningar mm.
När dessa enheter börjar synkas och prata med varandra kommer nya utmaningar för
mediehusen.
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Figur 1. Teknikutveckling
Ovanstående utveckling (Figur 1) har medfört att vi på tidningarna har varit tvungna att
utveckla vår verksamhet för att möta läsarens krav och dra nytta av det nya mediet. Som
tidning har vi blivit tvungna att följa teknikutvecklingen för att kunna erbjuda våra läsare
nya tjänster och kanaler. Om tidningen hade valt att inte följa utvecklingen hade man
med all säkerhet tappat relationen med läsarna.

1.2. Begreppet ”Ubiquitous media environments”
Inom ”Information Systems” är den huvudsakliga definitionen av ”ubiquitous
computing” beskriven av Lyytinen och Yoo (2002) i artikeln ”Research Commentary:
The Next Wave of Nomadic Computing”, i vilken även de forskningsutmaningar som är
relaterade till området målas upp. Denna artikel har influerat utformningen av projektet,
och projektets forskningsintressen är formulerade kring följande utmaningar gällande
infrastruktur och servicenivån i deras modell:
•
•
•

Integration and maintenance: How should newspaper firms integrate
heterogeneous production and publishing systems into a single and sustainable
environment for ubiquitous news distribution?
Partnerships in services: How should newspaper firms build strategic alliances
with other parties for simultaneously leveraging user value and increasing costeffectiveness?
Use and adoption of services in multiple channels: What factors explain the
adoption and use of services across multiple channels?
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•
•
•

Content and medium independence: How should specific ubiquitous news
services be recognized and branded over different devices?
Multi-channel interaction models: How should interaction models be developed
for different media so that the human-computer interaction is satisfying?
Personalization: How should personalization and target audiences be handled
within ubiquitous media information environments?

1.3. Projektets frågeställningar
Projektets övergripande forskningsfråga:
How can ubiquitous information environments be designed to support production and
distribution of profitable ubiquitous media services leveraging user value?
Frågeställningar från tidningspartners:
1. Hur kan vi skapa ett grafiskt gränssnitt som förmedlar familjaritet för läsarna oavsett
digital kanal, dvs ett gränssnitt som fungerar sömlöst mellan kanalerna?
2. Hur kan vi möta annonsmarknadens krav, dvs möta deras målgrupper oavsett kanal?
Identifiera de ökade krav som kommer från annonsörshåll.
3. Vad är det som driver mediekonsumtionen i olika former både i print och digitalt?
4. Hur kan vi identifiera läsarnas behov av framtida digitala tjänster? Betalningsvilja?
5. Hur kan vi stödja långsiktigt relationsbyggande med läsare/annonser i digitala
kanaler?
6. Teknisk och marknadsmässig omvärldsanalys – vad händer med tekniken,
infrastrukturen och räckvidden
7. Organisatoriska frågor – marknad versus redaktion
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2. Konsument och annonsörsperspektiv
2.1 Konsumentperspektiv
Under projektets första fas arbetade en grupp benämnd ”Arbetsgrupp privatkund” med att
diskutera projektet ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppens roll var att under
problematiseringsfasen i projektet adressera de frågeställningar som relaterar till
privatkundens intressen. Följande fyra av projektets övergripande frågeställningar var
därför utgångspunkt för gruppens diskussioner:
•
•
•
•

Vad är det som driver mediekonsumtionen i olika former både i print och digitalt?
Hur kan vi identifiera läsarnas behov av framtida digitala tjänster?
Betalningsvilja?
Hur kan vi stödja långsiktigt relationsbyggande med läsare/annonser i digitala
kanaler?
Teknisk och marknadsmässig omvärldsanalys – vad händer med tekniken,
infrastrukturen och räckvidden

2.1.1 Mediekonsumtion
För mediebranschen och alla andra som vill vara en del av det mänskliga
kommunikationssystemet är det viktigt att förstå vad det finns för bakomliggande behov
för kommunikation. Vad det är som driver människor att kommunicera och vilka behov
som kommunikationen tillfredsställer.
Insikten om de integrerande och utvecklande funktionerna är grunden, men i vardagen
behövs också mer förfinade definitioner av vad människor får ut av att använda medier.
Inom antropologin och sociologin och andra discipliner har man definierat ett antal
funktioner som ger människor personliga utbyten av medier. Medieforskaren Maria Elliot
har i sin avhandling ”Förtroendet för medierna” (s.79-94) sammanställt dessa funktioner.
Under tiden som gått sedan dess har hon byggt på listan, men i takt med
medieutvecklingen och med tanke på att det är svårt att avgränsa personliga utbyten i
något så stort som det mänskliga livet, anser hon att listan aldrig kan bli komplett och
heltäckande. Men hennes sammanställning är en någorlunda hanterbar strukturering av de
personliga utbyten som media kan ge människor, och som media därmed bör förhålla sig
till.
Nedan följer Elliots lista med kärnpunkten av innebörden av varje personligt utbyte.
1. Man vill ha generell kunskap och information (ger trygghet)
2. Identitetsbildning
3. Socialisering och social interaktion
4. Delaktighet i samhället
5. Eskapism och pleasure
6. Strukturering av tillvaron
Konsument och annonsörsperspektiv
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I Bilaga 1 beskrivs vad som driver framtida mediekonsumtion, vilket är författat av Bengt
Engwall, Norrköpings Tidningar, Jessica Göransson, Sydsvenskan, Lars Nylén,
Sundsvalls Tidningar och Johan Nordqvist, Norrköpings Tidningar.
2.1.2 Läsarbeteende och användarpreferenser
Inom ramen för projektet har vi genomfört ett antal enkätundersökningar. I bilaga 2-6
redovisas resultat från enkäter på Aftonbladet, Expressen, Norrköpings Tidningar och
Östgöta Correspondenten. Resultatet från dessa har legat till grund för prototyper och
filmer som tagits fram i projektet.
2.1.3 Teknisk översikt ur ett konsumentperspektiv
Antalet enheter som tar emot, visar och distribuerar medieinnehåll ökar. I dagens hushåll
finns det ofta såväl datorer, tv, internet och dagstidning, där det är möjligt att nå i princip
samma innehåll från samma leverantör. Dessutom används enheterna ofta till mer än vad
de är skapade för, t ex spelkonsoler kan användas som server, medielagring och
internetkommunikation. Övergången till digital-TV skapar också nya möjligheter att ta
emot digital information.
Genom att fler och fler av dessa enheter kopplas till internet eller lokala hemmanätverk
ökar möjligheten att nå information från olika källor på olika enheter. Detta skapar en
förväntning hos användarna att kunna nå information oberoende av vid vilken enhet han
eller hon befinner sig. Detta skapar ett behov av enheter som uppfyller dessa
förväntningar. Nedan redovisas procentuell andel av befolkningen (9-79 år) som har
tillgång till olika medier i hemmet (statistik från 2007, NORDICOM mediebarometer och
SCB).
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Tabell 1. Tillgång till medier i hemmet
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Tillgång till Internet i hemmet
Som framgår av tabell 1 har drygt 80% tillgång till Internet i hemmet och 68% har det via
bredband, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var
44 procent. Antalet som ansluter till Internet via GSM nätet eller 3G är sex procent
vardera enligt SCB (privatpersoners användning av datorer och internet 2007 (16- 74år)).
Användning av Internet
Användning av Internet intensifieras och jämfört med övriga länder i Europa ligger
Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning. Andelen internetanvändare har inte
längre samma utvecklingstakt, däremot ökar användandet. De som använder Internet har
blivit ”flitigare” användare. Kvinnorna har ökat sin Internetanvändning och skillnaderna
mellan kvinnor och män är nu små. Fortfarande är det mindre vanligt bland äldre. Dock
har antalet äldre som använder Internet ökat.
Datorer i hemmen
Nästan 90 procent har en persondator hemma. Andelen sjunker med stigande ålder men
även bland pensionärer har mer än hälften tillgång till dator hemma. Det vanligaste är att
man har en stationär dator men andelen som har en bärbar dator ökar. Närmare en
tredjedel har både en stationär och en bärbar dator hemma.
Handhållna enheter
96 procent har en mobiltelefon. Den är vanlig i alla åldersgrupper och inte för någon
åldersgrupp är andelen mobiltelefonanvändare lägre än 80 procent. Den höga
penetrationen av mobiltelefoner har hämmat möjligheten för övriga handhållna datorer,
som t ex PDA:er, att etablera sig. Endast 7 % anger att de har en handhållen dator.
Framväxten av SmartPhones och utbredningen av bärbara datorer har förmodligen tagit
marknadsandelar från de handhållna datorerna. Enligt analysföretaget IT Research har
försäljningen av smartphones ökat med 38 procent under det senaste året och ungefär var
tionde telefon som säljs 2008 är en smartphone.
Tidigare var det bara företag som köpte smartphones, men nu är telefonerna intressanta
även för konsumenter (IDG). Andra vanliga handhållna enheter är MP3-spelare, bärbara
spelenheter och bärbara DVD-spelare. Drygt 53 % har en MP3-spelare och 36 % har en
bärbar spelenhet eller DVD-spelare.
Övrigt
I princip alla hushåll har en TV och 66% har två eller fler. 9 procent har en
mediecenterlösning, det vill säga en dator med TV-kort kopplad till en skärm/TV. Denna
typ av lösning möjliggör ofta åtkomst till internet från TV-soffan.
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2.1.4 UbiMedia ur ett konsumentperspektiv
För att identifiera konsumentvärde och konsumentnytta med UbiMedia-tjänsterna från ett
läsarperspektiv har en gruppintervju med en läsarfokusgrupp samt 20 tester och intervjuer
genomförts. Beskrivning av genomförande samt det fullständiga resultatet från dessa
intervjuer och tester presenteras under avsnitt 3.2.
I den avslutande gruppintervjun med läsarfokusgruppen i Göteborg framkom en rad
värden och konsumentnytta med UbiMedia-tjänsterna. Överlag efterfrågade gruppen
snabba, enkla och smidiga tjänster och såg personaliserade, kontextanpassade och
ständigt uppkopplade tjänster som exemplifieras i prototyperna och filmerna som bra
exempel på detta. Gruppen utryckte en oro kring integritet men såg även stora mervärden
med personalisering. Detta visar på komplexiteten rörande just personalisering och t ex
profilbaserade erbjudanden.
Flera i gruppen konsumerar relativt mycket nyheter, både på papper och online.
Merparten av dessa respondenter ansåg att nyhetsförmedling som exemplifieras i
prototyperna och filmerna hade kunnat ersätta traditionella former av nyheter om det
fanns ett tillräckligt djup i innehållet En viktig orsak till att ersätta papperstidningen var
att slippa hantera papper. Vidare ansåg gruppen att det var viktigt med allmänbildande
nyheter som alla medborgare får ta del av.
Gruppen efterfrågade korta nyheter med möjlighet att fördjupa sig. De såg positivt på en
form av sammanfattning av världsnyheter samt inrikesnyheter för att snabbt och enkelt
hålla sig uppdaterad. Gruppen var även mycket positiv till positioneringsbaserade tjänster
som sågs som ett stort stöd under framförallt resor. Att kunna få stöd när man är
utomlands som exemplifierades i resekoll sågs som mycket intressant. Många såg det
även som positivt att på ett enkelt vis få möjligheten att kunna följa lokala nyheter under
resa. Eftersom gruppen ansåg det relativt problematiskt att boka resor, hotell och
restauranger, såg stora möjligheter att få tips och hjälp med detta i skedet då man planerar
och bokar sin resa.
Tjänsterna som hanterade kontakt med familj och vänner såg gruppen överlag som
positiva. Att kunna hålla kontakt med sin gamla mamma och att slippa oroa sig för henne
och se att allting är ok togs upp som exempel. Men de flesta i gruppen ansåg att de istället
för familjekoll skulle vilja ha en umgängeskoll. En tjänst som fokuserar mer på vänner än
på familj. Den främsta anledningen till detta beror på att deltagarna antingen inte har barn
eller har vuxna barn.
I intervjuerna och testerna med 20 respondenter har svar som relaterar till
konsumentvärde och nytta kategoriserats utifrån intervjusvaren. Nedanstående kategorier
summerar respondenternas svar rörande konsumentvärde i konceptet UbiMedia:
Personalisering: Möjligheten till att själv kunna anpassa och förändra tjänsterna. I denna
kategori av svar ingår även anpassade annonser och erbjudande riktade till individer som
många anser som positivt i motsats till reklam riktad till ”alla”.
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Tillgänglighet (ständigt uppkopplad): Att vara ständigt uppkopplad och få t ex nyheter
direkt när det händer. Exempel är att kunna få realtidsinformation om trafik och
information om busstider och liknande.
Kontextanpassning: Att informationen anpassas utifrån var man befinner sig. Detta
framkom framförallt i exempel kopplade till resor. Att även kunna få ta del av lokala
nyheter under resor sågs som ett mervärde.
Snabbt, enkelt och smidigt: Flera respondenter tyckte att det var attraktivt att kunna få ta
del av det rika informationsflödet snabbt och enkelt. Möjligheter att spara tid och att
smidigt kunna ta del av tjänsterna och information.
Förenkla vardagen: Att få hjälp att hantera den stressiga vardagen med alltifrån
påminnelsetjänster till matförslag och att få hjälp med att motionera och träna. I denna
kategori inryms även svar som handlar om att få hjälp med att söka information om varor
och produkter relaterat till vardagen.

2.2 Annonsörsperspektiv
Under projektets första fas arbetade en grupp benämnd Arbetsgrupp annonskund med att
problematisera kring framtidens annonseringsmodeller. Arbetsgruppens roll var att under
problematiseringsfasen i projektet adressera de frågeställningar som relaterar till
annonskundens intressen. Följande två av projektets övergripande frågeställningar var
därför utgångspunkt för gruppens diskussioner:
•
•

Hur kan vi möta annonsmarknadens krav, dvs möta annonsörernas målgrupper
oavsett kanal?
Hur kan vi långsiktigt stödja relationsbyggande med läsare/annonsörer i digitala
kanaler?

Dessa frågor bröts ner i ett antal mer preciserade utmaningar att adressera i projektets
prototyper och filmer. Dessa frågor delades i två kategorier, dels utmaningar som
relaterar till mottagarsidan av marknadskommunikation och dels relaterar till
avsändarsidan.
Utmaningar relaterade till mottagaren (mediekonsumenten/användaren):
• Hur kan marknadskommunikation integreras med journalistiskt innehåll på ett
acceptabelt sätt?
• Var går gränsen för användaracceptans för marknadskommunikation i olika
medier?
• Vilket värde ser användare i olika typer av annonsering?
• Hur kan marknadskommunikation följa användares mediedag på ett accepterat
sätt?
• Ytterligheterna massmarknad och personalisering – vad finns där emellan?
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Utmaningar relaterade till annonskund:
• Konsumenterna kommer att välja och välja bort marknadskommunikation – hur
gör man sig vald och inte bortvald, dvs hur skapar vi värde för annonskunden?
• Hur kan vi som mediehus låta annonsörerna vara med och leverera nytta och
värde till konsumenten?
• Kan vi hitta former för hur annonsören kan leverera kundnytta utan att
mediehusets trovärdighet skadas?
• Kan vi hitta former för relationsbyggande mellan annonsörer och konsumenter där
mediehuset har en roll?
Utifrån dessa frågor satte Arbetsgruppen mot annonskund upp en vision om en
UbiMarketing model:
Morgondagens journalistiska innehåll – cross media plattform med integrerade
användaraccepterade annons- (marknadskommunikations) format.
Dessa frågeställningar och denna vision bildade utgångspunkt för vidare arbete med att
diskutera en UbiMarketing modell.
2.2.1 Flerkanalspublicering och cross-media annonsering
Basen för diskussionerna om denna vision var en en ”Ubiquitous Media Environment” –
dvs en mediemiljö med många olika kanaler, med integrerad infrastruktur. Förutom
papperskanalen har bland annat har följande distributionskanaler diskuterats:
•
•
•
•

Internet –www, e-post, FTP, Bit Torrent, RSS, Webb-TV, Webb-radio
Broadcast – Radio, TV
Telecom – WAP, SMS, MMS, mobilt internet
Gaming networks – Nintendo, Playstation, Xbox

För att kunna anpassa annonsinnehåll (olika format) till olika enheter (burna av olika
infrastrukturer och standarder) krävs en intelligens, här benämnd Ad-server intelligence,
för att skapa ramverket för dessa anpassningar se Figur 2). Ett sådant ramverk skulle
behöva kunna avföra vilka anpassningar som kan/bör göras utifrån en stor mängd
parametrar. För att kunna genomföra dessa anpassningar oberoende av enhet/infrastruktur
krävs nya protokoll som idag inte finns.
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Figur 2. Översikt av strukturen för en Ad-server
Förutom den tekniska utmaningen kan konstateras att en stor utmaning ligger i att se
helheten, hur kanalerna hänger ihop. Vilket språk och vilken ton kan förmedlas i olika
kanaler? Vilka attityder och förväntningar är förknippade med olika kanaler. Hur är
räckvidden i tid (24/7) och rum (socialt och fysiskt)? Hur kan kanalerna nyttjas i en cross
media plattform för annonsering? Som ett första led i att adressera dessa frågor gjorde
Annonsörsarbetsgruppen en översikt av de fördelar respektive nackdelar som är
relaterade till cross-media annonsering (se bilaga 7).
Nästa frågeställning som adresserades var hur en cross-media plattform utformas med
intelligens för optimerad annonsering och återkoppling till annonskund. Annonskunden
vill ha så stor effekt som möjligt men hur mäter vi effekten? Olika kanaler medger idag
olika former och tekniker för mätning. Arbetsgruppen utformade en principskiss för hur
effekt skulle kunna optimeras och hur återkoppling till annonskunden skulle kunna bli
mer innehållsrik (se Figur 3).

Figur 3. En ad-servers optimering av effekt och generering av rapport till annonskund
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För att kunna åstadkomma detta krävs omfattande mätning, dels för att generera
parametrar för beslut, dels för att generera den återkoppling som rapporteras till
annonsköpare. Men hur kan man mäta och följa upp i olika kanaler på ett effektivt sätt?
Att mäta publika uppkopplingar skiljer sig markan från att mäta privata (ID-taggar,
Cookies eller IPnr). Mätning och integritet är också två sidor av samma mynt. Idag
förekommer ett antal olika metoder för att mäta, t ex loggning, taggning och sniffing.
Vidare används metoder som enkäter, observationer och diskussioner i t ex fokusgrupper.
Det finns alltså tekniker som stödjer processerna i olika media men hur kan detta
integreras till en komplett bild i en cross-media miljö? Samtidigt som denna information
utgör grunden för en UbiMarketing modell är det också resurskrävande att hantera stora
mängder information vilket innebär att det måste finnas grunder för selektion.
2.2.2 Framtida annonsörsbehov
Eftersom annonskunden kan vara allt från en liten detaljist på en lokal marknad till ett
stort internationellt varumärke skiljer sig också behoven för olika typer av annonsörer. I
detta avsnitt diskuteras annonsörskundsbehovet i generella termer.
På senare år har annonsörers beteenden förändrats. Marknadschefens roll har blivit allt
viktigare och prioriterats, framförallt i större företag. Samtidigt har uppgiften att planera
för och marknadsföra produkter och tjänster förändrats. Från ett ganska stabilt
medielandskap har utvecklingen gått mot allt fler mediealternativ. Hur detta påverkar
effekten av marknadsföringsinsatser är svårt att bedöma. Fungerar de traditionella
medierna som tidigare? Hur fungerar annonsering i de nya kanalerna? Vilken mix kan
fungera för att nå våra målgrupper – det är frågor som annonsörskunden idag känner sig
osäker inför.
Men fortfarande är den stora utmaningen som annonsörer inte anser sig få stöd för att
veta vilken effekt en annonskampanj har. Vem träffades och har det lett till en handling –
de frågorna vill annonsören gärna ha svar på. Idag anser de att de får gammal statistik
från hur många som träffats under en period men inga exakta underlag. Annonsören anser
sig inte veta vad de får för sina pengar. De litar på att mediebyråer kan optimera
insatserna. Kraven på vad man får för pengarna kommer att höjas. Man kommer att kräva
mer och mer aktuell fakta.
Annonsörerna anser att det blir allt svårare att tränga igenom bruset i medielandskapet
samtidigt som det blir allt viktigare att träffa rätt målgrupp. Men detta är en stor utmaning
eftersom många målgrupper, inte minst ungdomar, rör sig snabbt. De är inte
”medietrogna”, de finns på allt fler och nya platser i medievärlden. Dessutom fungerar
inte alltid traditionella sätt att definiera målgrupper, t ex baserat på ålder, kön, utbildning
etc. Allt oftare är det mer relevant att nå t ex en viss livsstil eller ett visst intresse. Hur
identifierar medierna dem?
Diskussionen kan sammanfattas i frågan ”Vad är en reklamkontakt värd?”. Idag är
strategin att finnas på så många arenor med varumärket som möjligt och anpassa
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innehållet i budskapet. Olika människor behöver mötas på olika sätt, hur klarar medierna
det? Relevansen i budskapet blir alltså allt viktigare. Idag satsar många på att bygga
relationer till målgruppen, att bli kompis med målgruppen, genom t ex kundklubbar,
internetsajter med medlemskap etc.
2.2.3 Användaracceptans av annonsering
Det finns många källor till statistik om användares acceptans av annonsering i olika
media (se t ex dagspress.se). Här redovisas intryck från den enkät som genomfördes inom
projektet på Norrköpings tidningar (se bilaga 5).
Generellt sett uppfattas annonsering som störande i högre grad än uppskattande. Det finns
stora skillnader mellan i vilken utsträckning som konsumenter uppskattar annonser eller
blir störd av annonser mellan olika media. Annonser i papperstidningen är de som
uppskattas allra mest medan annonser i uppfattas som mest störande i TV. Ju mer
personligt ett medium är desto högre är förväntningarna att ha möjlighet att ge tillstånd
för att exponeras för annonser, allra störst är de förväntningarna på mobil annonsering
och telemarketing. Den tryckta tidning har en överlägsen position som det medium
konsumenter uppfattar annonser mest trovärdiga i.
Olika typer av anpassningar för att öka relevansen av annonsering är generellt sett
mycket attraktivt för konsumenter. Det som tycks ha störst betydelse är rabatt på varor
och tjänster konsumenten är intresserad av och att annonser är underhållande. Tävlingar
var det som intresserade konsumenterna i minst utsträckning.
De starkaste faktorerna som påverkar irritation över annonsering var upplevelsen att bli
avbruten, om det inte framgår vem som är avsändare och att annonsen är kamouflerad
som annat innehåll. Det som skapade minst irritation var om annonsen var adresserad till
konsumenten personligen.
Vikten av interaktivitet skattades i allmänhet lågt av konsumenterna. Den interaktivitet
som uppskattas mest är möjligheten att komma i kontakt med närmast försäljningsställe
och att kunna komma vidare till annonsörens webbsida. Det som intresserade
konsumenterna minst var att kunna skicka en annons vidare till någon annan.
Villigheten att lämna ifrån sig information för att öka relevansen av annonsering är låg.
Det som motiverade att mest till att lämna personlig information var att annonsering
anpassas till personliga intressen och att erhålla rabatt. De allra flesta kan tänka sig lämna
information om intressen medan det är få som är positiva till att lämna personliga
uppgifter. De flesta lämnar hellre denna information direkt till annonsören ganska tätt
följt av dagstidningen. Det är viktigt för majoriteten att informationen hanteras säkert och
konfidentiellt av en trovärdig part.
Det annonsmedium som enligt konsumenternas egen uppfattning har allra störs effekt,
dvs leder att söka mer information eller till ett köp, är dagstidningen. Därefter följer webb
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och på tredje plats TV. Det medium som uppskattas ha lägst effekt är telemarketing och
mobil annonsering.
2.2.4 Forskning relaterad till annonsering i digitala media
Detta avsnitt ger en översikt av forskning kring annonsering i digitala media med
speciellt fokus på mobila media. Avsnittet baseras på litteratur som återfinns i bilaga 8.
Annonsering i papperstidningsmediet har minskat stadigt de senast åren enligt
(www.dagspress.se). Denna trend är inte lokal, enligt Newspaper Association of America
har annons intäkterna på den Amerikansk i dagspress minskat i USA med 16,4% under
2008. Samtidigt ökade internetannonseringen under samma period med 18,8%. Men den
senaste tidens ekonomiska kris har inneburit att även internetannonseringen minskar
under första kvartalet 2009. Institutet eMarketer (http://www.emarketer.com) förutspår
att den dagspressen i USA kommer att förlora ännu mer under 2009 på grund av krisen.
Sedan internet introducerades och började användas för kommersiella syften har det blivit
en alltmer betydelsefullt annonseringsmedium med banner-annonsering, e-postkampanjer, video annonser, sökbaserad annonsering etc. Det värde som adderar till värdet
av att annonsera i traditionella medier kan sammanfattas i interaktivitet, tids- och
rumsoberoende och möjligheten att nå individer. Ytterligare en fördel är att mediet
erbjuder utökade möjligheter till mätning av annonseringens effekter såsom räckvidd,
frekvens, effekt, vilket utgör viktig information för att följa upp effekterna av en
annonsering.
På den digitala annonsmarknaden har tidningsindustrin inte lika stark position som i
tryck. Aktörer på internet såsom Google och Yahoo är starka konkurrenter och dominerar
med ca 60% av den digitala annonsmarknaden (http://www.emarketer.com). Under 2007
växte online annonsmarknaden med 40% i Europa och 26% i USA. Den totala globala
online annonsmarknaden var 45 billioner US dollar vilket utgör 7,4% av den totala
annonsmarknaden globalt. Tidningsindustrins andel av den globala annons marknaden
förväntas minska från ca 26,5% 2008 till ca 25% 2001, medan tidningsindustrins andel av
online annonsmarknaden förväntas öka från 10,8% till 13,8% under samma period
(www.wan-press.org/worldpresstrends/home.php).
Mot denna bakgrund och efter hand som mobila medier har spridits visas nu ett allt större
intresse för mobil annonsering. Denna annonsering benämns ”m-advertising” (här
översatt till m-annonsering). Den internationella organisationen Mobile Marketing
Association (MMA) (http://www.mmaglobal.com/main) organiserar praktiker och
forskare kring temat mobil marknadsföring. MMA har publicerat en gloslista med termer
relaterade till m-annonsering, i vilken termen m-annonsering definieras som: En form av
annonsering som kommuniceras till en konsument via en handhållen enhet. Denna typ av
annonsering ses vanligen i form av en mobil webb banner (på toppen av en mobil sida),
mobil webb poster (i botten på en sida), och som helskärms annons under tiden innehåll
laddas. Andra former är SMS och MMS annonsering, mobila spel annonser och mobila
video annonser (före, i mitten och efter videon).
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M-annonseringsmarknaden växer men utgör ännu endast ca 0,3% av den totala
annonsmarknaden (www.zenithoptimedia.com). En mycket stark tillväxt förutspås för
2009 trots den ekonomiska krisen. Gartner förutspår en tillväxt på mer än 100% per år
under de närmaste åren.
Det värde m- annonsering erbjuder är kopplat till den personliga karaktären av mediet
tillsammans med att den är mobil, dvs människor har sitt medium med sig när de
förflyttar sig mellan olika sammanhang, såväl fysiskts som socialt. Vidar är mobilen ett
”alltid på” medium vilket ytterligare ökar träckvidden. Detta ger möjlighet till personlig
interaktion, personligt anpassad annonsering, situationsanpassad annonsering, samt
annonsering som träffar vid rätt tidpunkt (Tähtinen, 2006). Med andra ord möjliggör
mediet att sända unika, personaliserade och anpassad marknadskommunikation som
uppmuntrar mottagaren till dialog och kontakt med avsändaren.
Vilket värde har då m-annonsering för konsumenter? Möjligheten att nås av anpassad och
personaliserad annonsering, vid den tidpunkt och på den plats där det finns behov, har
visat sig vara uppskattat av mobilanvändare. MMA har sammanställt fem faktorer för
uppskattad mobilannonsering.
1. M-advertising bör endast sändas efter användarens begäran eller tillstånd
2. Användaren ska ha kontroll över när, hur och om denne vill vara mottaglig för
annonsering
3. Annonsering bör vara anpassad till användarens preferenser för att skapa relevans
4. Användaren bör få något (t ex rabatt) eller direkt erbjuden något i utbyte mot att
vara mottaglig för m-annonsering
5. M-annonsering bör vara restriktiv och respektera användarens anonymitet, dvs ett
förpliktigande att inte lämna information om mottagaren vidare till tredje part
Om inte dessa fem punkter följs menar MMA att det finns stor risk för att användare
kommer att vara starkt motvilliga till m-annonsering. Vidare bör användare också ha
insyn i och kontroll över hur de är profilerade för att förtroende ska skapas.
För att kunna skapa de värden som diskuteras i litteraturen krävs anpassningar utifrån
information om användarens situation, sk kontextanpassning. Kontextanpassad
annonsering kräver information om t ex vem användaren är, var användaren befinner sig,
varför användaren är just där, personlig information, information om preferenser etc.
Förutom att det är komplext att hantera och använda denna typ av information för
anpassningar så har möjligheten också en baksida. I ambitionen att personalisera
annonsering finns det en risk för intrång och integritetskränkningar. Det finns alltså en
motsättning mellan anpassning och personalisering gentemot integritet, och just respekt
för användarens integritet har visat sig vara en viktig nyckelfaktor för lyckad mannonsering. Denna balans är ytterst viktig i mobila medier just eftersom de är
personliga, därför finns det också regelverk och i vissa länder t o m lagstiftning som
reglerar hur de personliga ytorna inom media får hanteras. Ibland krävs exempelvis
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användarens tillstånd för att kunna adressera annonser till en individ, vilket också
rekommenderas av MMA. Om denna respekt inte visas användaren befarar MMA att
även mobilen blir ett SPAM medium (liksom e-post), med följden att denna annonsering
blir ogillad och ratad av konsumenterna. Med ett medium som alltid är på, som alltid är
med och som är relaterbart till enskilda individer är risken stor att annonser kommer hela
tiden och överallt. Upplevelsen av att bli störd eller avbruten av annonsering är större i
personliga media såsom inbox för SMS, e-post etc. I en studie som undersökte de mer
personliga sfärerna visade det sig att ju mer personlig ett medium är, desto större är
förväntningarna på relevans på såväl annonsinnehåll som frekvens och form.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kontextanpassning som balanserar annonsörens
och konsumentens intressen är viktigt för att lyckas med m-annonsering. Inom
litteraturen i ”ubiquitous computing” definieras kontext som den bakgrund och de
specifika omständigheter som omger en användare. Kontextinformation är all information
som kan användas för att karakterisera en användningssituation, t ex plats, identitet,
människors tillstånd, tillgängliga (ICT)-resurser mm (Dey, 2001). Att samla in,
representera och att använda kontextinformation på ett relevant sätt är mycket komplext.
Ett sätt att organisera kontextinformation är fem W´s; who, what, where, when and why
(vem, vad, var, när och varför). Om dessa fem besvaras ges en relativt heltäckande
kontextbeskrivning. ‘Who’ refererar till användarens identitet och människor I
användarens omgivning, What’ den aktivitet som användaren är engagerad i. ‘Where’
handlar om platsen där användaren befinner sig och möjlighen vart användaren är på väg,
‘When’ avser tidpunkt för användning och slutligen ‘Why’ som svarar på syftet med
användningen, dvs vad användaren vill uppnå.
2.2.5. UbiMarketing modell
Utifrån de olika källorna ovan har Media IT analyserat vad värdet av och utmaningarna
med en UbiMarketing modell är.
Följande nyckelord beskriver vad som karakteriserar den marknadskommunikationsmodell arbetsgruppen bäddat in i de prototyper och filmer som illustrerar
projektets tankar.
•
•
•
•
•
•

Genomträngande
Träffsäkerhet
Interaktivitet
Relationsbyggande
Räckvidd
Återkoppling

Inom projektet har vi använt begreppet UbiMarketing som en beteckning för annonsering
oberoende av kanal, var och när som helst, anpassat till användarens kontext. Att tänka
bort distinktionerna mellan olika kanaler är ett resultat av den pågående konvergens som
suddar ut gränserna mellan t ex en mobiltelefon och en PC. Vi kan inte veta var en
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användare kommer att t ex läsa sina mejl nästa gång, i mobilen eller på en bärbar dator
eller kanske i TV i vardagsrumme. Användare förväntar sig i allt större utsträckning att
kunna använda olika resurser för att uppnå sina användningssyften, givet vad som finns
tillgängligt eller är bäst lämpat givet användarens situation. Eftersom denna utveckling
även har betydelse för hur annonsering utformas i en UbiMedia miljö har vi analyserat
vad kontextanpassning betyder i en UbiMedia miljö med utgångspunkt i de fem
kontextbegreppen beskrivna ovan, utan att göra någon distinktion mellan olika kanaler
eller medier.
Vi summerar skillnaden mellan traditionell annonsering och ubiquitous annonsering
utifrån de fem kontextbegreppen (se Figur 4). Den stora utmaningen är alltså hur
information som svarar på dessa kan användas för att anpassa annonsering.

Figur 4. Skillnad mellan traditionell annonsering och ubiquitous annonsering
Analysen baseras på relaterad forskning, diskussioner i Annonskundgruppen, workshops
med annonsörer och enkäter med användare. I tabell 2 nedan har vi sammanfattat värden
för konsument och värden för annonsörer samt de kontextanpassningar och risker som är
relaterade till att balansera dessa värden.
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Consumer value of
m-advertising
Personalized offers
Demanded advertising
Control over personal profile

Relevant message content
Distinct value proposition
Customized to individual
interest
Consumer control
Consumer reward
Timely
Consumer control
Balanced frequency

Suitable to media
Relevant to location
Consumer control
Fit with individual media goals
Entertainment and information
value

Context adaptation
and balancing risks
Who - is interested in and
susceptible to the
message/offer?
Risk: Violation of personal
integrity, security risks related
to context data management
What – advertising content is
relevant to the targeted user?
Risk: Irritation over irrelevant
offers
When – is the targeted user
susceptible and free enough to
act on the advertisement
Risk: over frequency perceived
as SPAM
Where - is the targeted user
susceptible?
Risk: wrong location perceived
as intrusive
Why – does the advertising
content match the consumer’s
intent?

Advertiser value of
m-advertising
Targeting
Willing receivers

Message exposure
Interactivity
Tracing and tracking
information

Reachability any-time
Target at the right time

Reachability any-where
Location based
Target at the right location
Tailoring and customizing
advertising

Table 2. M-advertising values, balancing risks and context concepts
UbiMarketing är alltså förknippat med många nya möjligheter men också många stora
utmaningar. Nedan följer en sammanfattning av ett antal utmaningar och hur de måste
balanseras för att skapa värde. (För mer utförliga beskrivningar av detta hänvisar vi till
våra publikationer som återfinns i referenslistan.)
1. Nå rätt människor med rätt annonser
Denna möjlighet handlar om att nå annonsören målgrupp och samtidigt skapa relevans
för mottagaren, dvs att matcha annonserbjudanden med användares behov baserat på
kontextinformation. För att tillfredsställa annonskunden gäller det att identifiera rätt
användare och att inte låta irrelevant eller irriterande marknadskommunikation passera
för att tillfredsställa användaren.
2. Leverera annonser vid rätt plats och tidpunkt
Annonsören vill nå mottagaren då denne är som mest mottaglig. Mottagaren är villig att
ta emot annonser då det passar. Att använda kontextinformation för att se hur dessa
intressen sammanfaller kan vara väldigt svårt. Tidpunkt kan vara allt från tid på dagen till
tid på året eller vilken storhelg som tidpunkten är relaterad till. Det kan handla om
tidpunkt i livet (familjebildning) etc. Plats kan handla om fysisk lokalisering (jag är i
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New York eller på bussen) men också social plats (t ex på jobbet är jag i min yrkesroll).
Dels handlar det om att förutse att mottagaren står i begrepp att t ex fatta ett köpbeslut
genom att tolka användningssyften, dels om att avgöra om tidpunkten eller platsen kan
vara störande för mottagaren eller att mottagaren upplever sig överexponerad (t ex om
annonseringen är alltför frekvent eller levereras på olämpliga tidpunkter och platser
såsom vid ett möte). Om annonser levereras när användaren är intresserad och mottaglig
ökar relevansen för användaren samtidigt som annonsören träffar rätt.
3. Leverera annonser på bästa sätt
Detta handlar om att leverera annonser på bästa möjliga sätt givet de möjligheter som ges
av användarens situation. Detta kan handla om format, filstorlek, anpassning till
skärmstorlek, möjlighet till interaktion (tangentbord, mikrofon etc), beroende på vilken
enhet användaren tar emot annonsen och hur innehållet överförs (3G, bredband etc).
Annonser uppfattas olika i olika medier, bl a beroende på hur personligt eller publikt
mediet är (se tidigare avsnitt om kontext) och anpassningar bör därför också göras till
acceptansnivåer i olika medier.
4. Serendipitet-effekt
Detta avser att fånga användarens uppmärksamhet och intresse på ett överraskande sätt,
utan att marknadskommunikationen matchas mot ett specifikt användarbehov.
Annonsörens syfte är att skapa en känsla av att upptäcka något oförväntat, och på så vis
uppnå ökad effekt av annonsen. I en UbiMarketing modell kan denna typ av annonsering
mycket väl fungera i publika miljöer, t ex i hissar, på bussen etc, detta under förutsättning
att den är tillräckligt återhållsam så att den inte uppfattas som ”förföljande”.
5. Interaktivitet
Att bädda interaktivitet i annonser är ett sätt att skapa korta vägar mellan annons och
kontakt. Det är viktigt för användare att det är så enkelt som möjligt att reagera på en
annons genom att begära mer information, beställa en vara eller tjänst etc. Initiativet till
interaktion bör finnas hos användaren. Möjligheten att reagera genom att avsäga sig
ytterligare annonsering bör också finnas i denna interaktivitet. Oberoende av var och när
användaren nås av annonsen bör interaktiviteten stödjas.
6. Intäkter från annonsering
Modeller för att prissätta annonsering i en UbiMarketing modell är givetvis en stor
utmaning. Att oberoende av kanal mäta hur många som t ex klickat på en annons eller på
annat sätt reagerat kräver nya mättekniker. Kriterier som en tids-slot eller en viss yta för
prissättning utmanas som modell, de fungerar i många kanaler men blir svåra att koppla
till andra. Frågan om hur en yta på ett stort format, t ex traditionell webb prismässigt
relaterar till en yta i mobil webb kan vara svårt att kommunicera. Hur annonseringen
träffar blir viktigare än genom vilken kanal eller vilket medium den levererades. Ur
användarens synvinkel är annonserings roll i prissättningen för vad de betalar för sina
tjänster viktig. Acceptans nivån för frekvens av annonsering och hur framträdandeplats
annonseringen har är tydligt kopplad till i vilken utsträckning tjänsten är
annonsfinansierad. Det finns även användare som är intresserade av att betala för att
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avsäga sig annonsering. Det finns anledning att reflektera över nya modeller som
balanserar dessa intressen.
7. Integritet och säkerhet
Till sist kommer kanske den mest utmanande aspekten av en UbiMarketing modell, hur
integritet och säkerhet kan hanteras. Att balansera gränsen mellan privat integritet med
det behov av personlig information som finns för att kunna göra de anpassningar en
UbiMarketing modell innebär är mycket komplext. Vidare måste den enskildes integritet
skyddas i hanteringen av denna information. Hur denna hantering upplevs av användaren
har stor betydelse för acceptans av anpassad marknadskommunikation. Information om
enskilda användare bör aldrig förmedlas vidare till annonsören. Annonsören å sin sida
vill veta så mycket som möjligt om hur annonseringen träffade, vem som träffades och
hur de reagerade.
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3. Tre teman
3.1 Värdekedjor och affärsmodeller
Inom ramen för projektet Ubimedia har strategigruppen fått i uppdrag att ta fram en skiss
på affärsmodell för medier som ständigt är tillgängliga överallt, här benämnt Ubimediatjänster. Här presenteras en nulägebeskrivning baserad på en omvärldsanalys som
genomförts av strategigruppen. Därefter presenteras en möjlig framtida affärsmodell för
medier som är ständigt tillgängliga överallt. Den affärsmodell som strategigruppen
presenterar bottnar i en gemensam syn på omvärlden (se avsnitt 1.1) om den utveckling
som redan nu kan förutses.
3.1.1 Affärsmodeller idag
Vi har valt att beskriva dagens situation med en grafisk översiktsbild (Figur 5). Som alltid
är en översiktsbild förenklad, samtidigt som den ger en bild som vi tror är gällande för
alla mediehus. Såsom beskrivs i avsnitt 1.1 har denna modell varit relativt stabil historiskt
sett.
Tidningsbranschen, traditionellt
Annonsören erbjuds att kommunicera med sin marknad via mediehuset
Läsaren erbjuds paketerade nyheter och annonsering

Mediehuset

Slutkund
Annonsör
-exponering
-räckvidd
-trovärdig miljö
-mediebredd
-snabbhet

Processer:
-produktion
-värdering, selektering, sortering
-förädling
-försäljning och marknadsföring
-design
Mediebyrå,
reklambyrå

Resurser:
-kunskap om kunden
-affärskompetens
-journalistisk kompetens
-analys och mätning
-varumärket
(trovärdighet och integritet)

Distributör

Slutkund
Läsare
-information
-leverans
--sortering, urval
-överblick
-vardagsnytta
-lokal förankring
-marknadsinformation?

-information
Leverantörer/
Partners t ex: -kunskap om kund
-analyser
-annonsproduktion
-TM-sälj
-frilansmaterial
-nyhetsbyråer
-sortering,
-etc
värdering

Figur 5. Traditionell modell för tidningsbranschen
Med utgångspukt i dagens modell genomförde strategigruppen en SWOT analys (se
bilaga 9). Såsom SWOT-analysen visar finns det anledning för tidningsbranshcen att
reflektera över trender/fenoment som utmanar den traditionella modellen i
tidningsbranschen. Nedan följer några tydliga exempel.
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Exempel 1 – mediehuset hoppas över i marknadskommunikationen

Figur 6. Mediehusen hoppas över
Annonsörerna kan hoppa över media. Digital teknik, främst via internet, har kraftigt
minskat tröskeln för att gå in i media. I allt högre grad utnyttjar företagen möjligheten att
kommunicera direkt med människorna. Exempel finns från de flesta branscher. Bäst i
klassen måste ändå Arla vara som med sin receptbank lyckats bli en av Sveriges allra
största webbplatser.
Bankerna och resebyråerna är också skickliga. De lyckas, vid sidan av att skapa idérik
marknadskommunikation dessutom erbjuda förenklade 24/7-tjänster där kunderna kan
lösa de flesta problem "on line".
Flera exempel finns också på Web 2.0 - tjänster som utvecklats att bli en kostnadsfri eller
åtminstone kostnadseffektiv marknadskanal för företagen. Exempel är Libero med en
många år gammal baby community och Resedagboken som reseförsäkringsföretaget
Europeiska ligger bakom. YouTube har blivit en populär kanal för framtidens
videoreklam och många reklamfilmer sprids som "virals" på nätet. Exempel är Unilevers
Dove-reklam som är en av de populäraste på YouTube och CocaColas reklamfilmer som
kan "syratestas" på nätet innan de bästa går ut i tv.
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Exempel 2 – nytt mediebeteende – ett hot för papperstidningen?

Figur 7. Unga vuxna väljer bort papperstidning
Unga vuxna tar inte upp tidningsläsarvanan i samma utsträckning som förr. Den sk
milleniegenerationen spenderar mest tid i internetbaserad media än på att t ex titta på TV
eller läsa tidningar. Om man tittar på de svenska förhållandena surfar 91% av ungdomar
mellan 19-24 5-7 dagar per vecka medan 79 % tittar på TV i lika hög grad enligt
Microsoft Digital Advertisings statistik. Den studentfokusgrupp vi fört diskussioner med
i projektet menar att detta är en kostnadsfråga snarare än relaterat till att tidningen är
tryckt på papper. De läser gärna papperstidning när de besöker sina föräldrar men är inte
beredda att betala för den när samma information finns tillgänglig gratis online. De läser
även gärna gratistidningar som distribueras på campus. Mönstret har tidigare varit att
starta med en tidningsprenumeration när unga bildar hushåll, familj etc. Men även denna
grupp väljer bort papperstidningen i större utsträckning än förr. Men det finns även
studier som ger en ljusare bild. Enligt Tidningsutgivarnas attitydbarometer har
dagstidningen en stark ställning hos unga människor. Detta framgår av en studie där 55%
av de tillfrågade i åldrarna 16-29 år tror att de kommer att läsa morgontidningar inom
fem år.
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Exempel 3 – det nya sociala mediefenomenet
På senare år har fenomenet Web 2.0, ett fenomen som kännetecknas av social interaktion,
deltagande och engagemang, vuxit sig allt starkar. Detta fenomen står i ganska stor
kontrast till traditionell massmedia.

Figur 8. Social media
Är Web 2.0 en hype eller inte? För närvarande växer detta fenomen kraftigt. Facebook
har fler användare än det finns Japaner, 222 miljoner användare. Den är nu den femte
största webbsajten på internet alla kategorier enligt analysföretaget Hitwize. Sajter som
YouTube, Flickr, Linked in m fl attraherar en stor global publik. Inte mist svenska
mediekonsumenter. I åldersgruppen 25-44 växer användningen av sociala medier mest i
Sverige enligt tidningsutgivarnas mediestatistik. Mot bakgrund av detta har de sociala
medierna lockat till sig en stor del av annonsmarknaden.
Exempel på hur sociala sajter utnyttjas som nya marknadskanaler är YouTube där många
företag utan kostnad kan ladda upp sina egna reklamfilmer och på så sätt nå en "frivillig"
miljonpublik. På så sätt har världens största annonsör, Proctor & Gamble, nått miljontals
unga flickor med sin övertygande reklam för Dove. SCA/Libero startade på sin tid en
populär community för unga mödrar. Magplask finns också, t ex Budweisers
mångmiljonsatsning på egen webb-tv som inte blev någon hit.
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Det amerikanska internetföretaget GoDaddy har friskt utnyttjat dubbelmoralen kring
SuperBowl-finalens reklamfilmer genom att erbjuda filmer som blir stoppade av tvbolagen. Efter lite uppståndelse kring detta kan de sedan locka miljonpublik till sin egen
webbplats där alla kan se de stoppade filmerna.
3.1.2 Skiss på en framtida affärsmodell
Arbetet med att göra en skiss för en möjlig framtida affärsmodell har baserats på
vetenskapligt grundade affärsmodells koncept. Den föreslagna skissen har framförallt
inspirerats av två modeller framtagna av Hamel (2000) och Linder och Cantell (2000),
dessa presenteras mer utförligt i bilaga 10. Gemensamt för dessa är att en checklista för
relevanta frågeställningar erbjuds, t ex:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är vi bra på och kan göra själva?
Vilka är våra distinkta värdeskapande erbjudanden?
När måste vi söka samarbetspartners?
Vad kan vi?
Var uppstår värde?
Vad skiljer oss från konkurrenterna?
Vad kan vi ta betalt för?
Vilka är våra styrkor, svagheter, hot, möjligheter?

I korthet kan följande omvärldsfaktorer påverka framtidens ”ubimedier”:
• Internet flyttar ut till mobila enheter
• Globalisering – dvs. globala aktörer på lokala marknader
• Starkt förändrade konkurrensvillkor
• Förändrat mediebeteenden, bl a ökad socialt medieanvändande
• Digitala medier allt starkare annonskanaler
• Viral marknadsföring (personlig vidarespridning, framförallt på nätet)
• Krav på fler kanaler och ökad träffsäkerhet för annonsörer
• Krav på hållbar utveckling
• Geopositionering (kartfunktion)
I det följande beskrivs hur strategigruppen diskuterat värdekedjor och affärsmodeller i en
framtida Ubimedia miljö. Diskussionerna har baserat på såväl studier genomförda inom
projektet som omvärldsinformation och aktuell forskning kring ubiquitous computing.
Vilka riktar vi oss till (kundgränssnitt)?
Den här delen handlar om kundgränssnittet enligt Hamels modell (bilaga 10). Den
primära kundkretsen för Ubimedia-tjänster är framförallt privatpersoner med någon form
av anknytning till medieföretagets geografiska verksamhetsområde. Till det skall läggas
marknadsaktörer som vill komma i kontakt med dessa. I dag är den kontakten
förhållandevis allmän och riktar sig till en bred målgrupp. I en framtid kommer kontakten
att bli alltmer kvalificerad och direkt riktad till individens specifika önskningar och
intressen.
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Kontakten skall fylla människors vardagsbehov sett ur en nyttoaspekt, samt deras sociala
behov såsom kommunikations- och känslobehov. För marknadsaktörerna handlar det om
att träffa rätt, med andra ord rätt människa vid rätt tid och vid rätt plats. Mediehusets roll
i den här kedjan handlar om att för konsumenter erbjuda innehållsmässigt kvalitativa
kanaler med hög trovärdighet och säkerhet. Användarens personliga integritet sätts i
första rummet. De som utnyttjar kanalerna för marknadsföring skall erbjudas en hög
räckvidd med utmärkt genomslagskraft. Träffsäkerhet skall garanteras och kanalerna
skall erbjuda interagerande och relationsbyggande funktioner.
Den stora frågan är hur mediehuset skall kunna ta en tillräckligt stor del i värdekedjan för
att kunna finansiera verksamheten. Vid sidan om den traditionella annonseringen i
respektive medium kommer tilläggstjänster att spela en allt större roll. Basen till flera av
dessa tjänster kommer att vara vår kunskap om både konsumenter och näringsidkare
inom det egna geografiska affärsområdet. Ju mer kvalificerade kontakter vi kan leverera
desto mer går att debitera den som tar del av informationen. Förutom detta kommer
transaktionsintäkter att spela en viktig roll. Vår förmåga att generera affärer ger oss också
en möjlighet att ta betalt per genomförd transaktion.
Distributionsvägarna när det gäller informationen kan enkelt sammanfattas med orden
”anytime and anywhere” samt ”push and pull” dvs. i alla tillgängliga kanaler och
interaktivt, dygnet runt.
Kärnstrategi
Vilket är mediehusets framtida erbjudande är en stor och svår fråga att besvara.
Forskningsprojektet har haft sin utgångspunkt i en flerkanalsplattform som motsvarar den
infrastruktur som Ubimedia-miljön erbjuder och kräver. Vi talar om en
infrastrukturlösning som ständigt levererar konsumentens behov av informationsflöde
(överallt, alltid) och samtidigt tillgodoser annonskundens behov av räckvidd och
träffsäkerhet.
Vi ser att tidningsindustrin bör sträva efter att vara ägaren till informationen (ex. innehåll,
konsumtionsbeteenden) som håller ihop denna infrastruktur. Den trovärdighet som
mediehuset idag har som ett av sina starkaste kärnvärden borgar för att användare vill
anförtro plattformen nödvändig personlig information. Att vara en sammanhållande länk i
infrastrukturen innebär att mediehuset äger kunskapen om användaren och det är denna
som vi kan erbjuda annonsörerna. Skillnaden är att vi kompletterar de kontaktmöjligheter
som mediehuset idag erbjuder annonsörerna med fördjupad individkunskap för maximal
träffsäkerhet. Utifrån tidigare resonemang är fundamentet respekten för den personliga
integriteten. Mediehuset fungerar som ett filter mellan annonsör och konsument där
identiteten enbart förmedlas om konsumenten medger detta.
Vilka produkter/tjänster/upplevelser erbjuder plattformen?
De prototyper och exempel som forskningsprojektet redovisar ska ses som exempel på
vad plattformen kan erbjuda konsumenter respektive annonsörer. Plattformen måste vara
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baserad på ett öppet och standardiserat kommunikationsprotokoll så att innehållet kan
variera och motsvara efterfrågan hos de bägge grupperna.
Hur skiljer vi oss från andra?
Målet med att äga och kontrollera plattformen är att kombinera mediehusets trovärdighet
och journalistiska kompetens med kunskap om kunden. Dessutom med möjlighet till
uppföljande analyser och mätningar. Tillsammans med integritetsskyddet är detta unika
egenskaper som ingen annan bransch besitter.
På vilken/vilka marknader kommer vi att finnas?
Även i framtiden är mediehusets idag befintliga marknad högst relevant. Målet med att
vara en sammanhållande länk i plattformen är att utöka mediehusets roll i värdekedjan.
Hur säkerställer vi att vi når rätt målgrupper?
Användarna och mediehusets kunskap om deras personliga profiler och preferenser utgör
inte bara värdet i den beskrivna Ubimedia miljön, utan är även nyckeln till att nå rätt
målgrupper. För att kunna erbjuda en annonskund kommunikation med rätt målgrupp
krävs att vi har kunskap om målgruppen.
Starka varumärken
Tidningarna har traditionellt byggt upp enormt starka varumärken på sina lokala
marknader och i vissa fall på en nationell marknad. I framtiden kommer dessa starka
varumärken spela en viktig roll då framgång på marknaden till stor del handlar om att
skapa en relation och bygga förtroende tillsammans med den enskilde läsaren.
Kunskap om konsumenten och annonsören
Att ha en mycket god kunskap om kunden, främst om konsumenterna men också
annonsörerna, kommer att vara avgörande för tidningarnas framtida utveckling.
Redaktionell och journalistisk kompetens är idag en av mediehusens viktigaste
strategiska resurser och kommer så att vara även i framtiden. Människor får tillgång till
ett allt större utbud av information via bl a internet och kommer att ha ett behov av hjälp
med prioritering och värdering av den allt mer tillgängliga informationen. Mediehusen
kan även i framtiden ha en roll där de står för trovärdighet och kvalitet.
Utveckling av strategiska resurser
Mediehusets värde ligger i det redaktionella innehållet, det starka varumärket och
relationen till konsumenter och annonsörer. Den första utmaningen kommer att vara att
hänga med och anpassa sig till hur morgondagens konsumenter vill ha sin nyhetsleverans.
Ytterligare utmanande är att hitta modeller för att ta med sig en lönsam annonsmarknad
till de nya formerna av nyhetsleveranser.
Generellt ökar kraven från läsarna på aktiv egen medverkan och inflytande över
presentationen av nyheter. Framförallt på nätet har läsargenererat material slagit igenom.
Mediehuset kommer att behöva ökad kunskap om läsare/mottagare och annonsörer för att
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utveckla nyhetsförmedlingen och annonsprodukterna. Mottagaren kommer att ha högre
krav på den information han/hon tar emot. Mediehuset måste förstå var, hur, när och i
vilken form läsaren vill ha sina nyheter och tjänster. På samma sätt måste mediehuset
möta större krav från annonsmarknaden gällande träffsäkerhet i målgrupp, resultat och
återkoppling.
Möjligheten att anpassa nyhetetsflödet till konsumentens behov ser också ut att bli en
viktig beståndsdel i framtiden. Detta kan komma att visa sig antingen som en ökad
produktdifferentiering eller som ökade möjligheter till individuell anpassning av tjänster.
Även försäljningskompetens och relation med annonsmarknaden måste ses som viktiga
strategiska tillgångar. Teknisk kompetens kommer dessutom att bli allt viktigare.
Internetmarknaden
Internet som mediekanal kommer att fortsätta öka i betydelse. Läsningen kommer med
största sannolikhet att öka och räckviddsmässigt har internetsajterna potential att nå
längre än papperstidningarna. Annonsmarknaden på internet kommer att fortsätta
utvecklas snabbt. Utvecklingen ser i dagsläget ut att gå mot ökad effektoptimering,
träffsäkerhet i segmenterade målgrupper och fördjupad kommunikation med läsaren.
Mobilt internet
Mobila tjänster kommer naturligtvis också att öka. Internet flyttar ut till mobilen tack
vare införande av nya mobilabonnemang, bättre skärmar och större bandbredd. Verktyg
för kommunikation, informationssökning och uppdatering kommer att presenteras i
smarta former för mobilt internet: små mobila datorer likväl som smarta telefoner.
Navigationsinformation är redan nu viktig del av mobilt innehåll och kommer att öka när
det integreras med annat funktionsinnehåll. Navigationsinnehåll har större betydelse i
mobila medier. Mer avancerade former av personlig kommunikation: bild, film, chat,
community kommer även det att öka i betydelse både i mobilt- som vanligt ”stationärt”
Internet.
Fortsatt utveckling av ständig tillgång och ständig högklassig uppkoppling är naturligtvis
en av de viktigaste förutsättningarna för framtidens utveckling av mobil Internetmarknad.
Utvecklingen har gått snabbt framåt och system med avsevärt snabbare uppkopplingar
mobilt finns färdiga redan idag.
Värdenätverk
Framtidens processer kommer inte bara att finnas inom det egna företaget utan också
inom nya nätverk. Redan idag finns bl a ett antal annonssamarbeten. Att bygga nya
värdenätverk och värdeskapande processer kommer att vara en förutsättning för att
behålla sin starka position. Tidningsindustri måste utveckla former för att gemensamt
samverka med partners som traditionellt inte ingått i befintliga värdenätverk. Erfarenheter
från mobila tjänster och mobiloperatörer är ett exempel på behovet av att samverka inom
industrin med nya aktörer.
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Nya produkter och utvecklade tjänster kommer med största sannolikhet att skapas av
mediehusen. Förändrade medievanor och konkurrens kommer även att driva fram
förändring av pappersprodukten. De nya tekniklösningarna och produktutveckling
kommer att kräva mycket stora finansiella resurser vilket också kommer att kräva nya
och utvecklade samarbeten för att kunna finansieras.
Behovet av kunskap om läsaren kommer att kräva att tidningarna utökar och utvecklar
sina mät- och analysverktyg. Framtidens studier kommer att behöva baseras på dialog
och inte på ensidigt inhämtande av information som idag.
Tidningarnas redaktionella system kommer att behöva utvecklas så att t ex
flerkanalpublicering kan göras smidig. Flerkanalspublicering och ökade krav från
annonsörer kommer att kräva smartare publicerings och annonssystem.
Att definiera värdenätverk och finna nya sätt att agera tillsammans med andra parter är
avgörande för mediehusens framtid.
Vad gör andra bättre? (dvs vem kan vi samarbeta med?)
Det mest uppenbara svaret är tekniska lösningar. Det kan handla om avancerade kartor,
sökordsmarknadsföring, information om var folk befinner sig och liknande. Möjliga
parter att samarbeta med kan vara teleoperatörer eller teknikföretag.
Nischad information är ytterligare ett område där mediehuset inte kan leverera den bästa
informationen. Exempelvis väderprognoser, trafikinformation eller extremt fördjupad
information som kan handla om intressen som fiske, segling, stickning eller för
stunden/livssituationen behovsstyrd information som barnuppfostran, husbygge eller
bröllop. Möjliga samarbetsparter kan vara nischade sajter, föreningar,
intresseorganisationer eller entreprenörer som av eget intresse driver sajter, bloggar eller
communities (ex Stampens köp av Familjenytt).
Ett annat exempel på område där andra företag har bättre kunskap än mediehusen är
nischad marknadskommunikation som exempelvis dm och event. Lämpliga
samarbetsparter kan vara distributörer, dm-företag, mediebyråer och eventföretag.
Hur kan vi samarbeta med andra? Vad kan vi bidra med?
Nyckeln är att hitta gemensamma processer så att vi hittar win-win lösningar. Vi kan
bidra med det vi är bäst på, dvs kunskap och trovärdighet. Det gäller både för det
journalistiska innehållet och möjligheten att erbjuda attraktiva marknadsplatser. Vi har
också god kunskap om våra kunder - både läsare och annonsörer och en stark relation till
dem.
Vi som bransch måste se möjligheter i det nya – inte bara fokusera på hot – vi måste ju
med vår långa tradition kunna göra och på de värden vi har, starka varumärken, starka
finanser, starka relationer med läsare och annonsörer – fördjupa detta – göra mer av detta.
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Vi måste kunna skapa nya samarbeten, kunna göra nytt för att skapa dessa värden och
tillfredsställa nya behov för att fortsatt vara en stark aktör på framtidens mediemarknad.

3.2 Design
3.2.1 Designprocessen
För att kunna utvärdera de visioner som utvecklades i projektet rörande ubiquitous
medietjänster bestämdes det att prototyper samt filmer skulle utvecklas. Eftersom
projektet ämnade undersöka preferenser, användningsmönster, betalningsmodeller etc.
behövde tjänsterna bli konkreta och greppbara. Prototyperna och filmerna utvecklades
därför som ett underlag till diskussion och utvärdering av visionerna både utifrån ett
mediehus perspektiv (diskussion inom tidningsorganisationer) likväl som från ett
läsar/konsumentperspektiv.
Arbetet med utformningen av prototyperna och tjänsterna startade i arbetsgruppen med
inriktning mot privatkund. Denna arbetsgrupp tog fram förslag på olika tjänster som
relaterade till att ha ”koll” på en rad olika saker förutom nyheter. Arbetet resulterade i 10
olika kolltjänster som senare kondenserades till 7 olika tjänster som skulle utvecklas och
illustreras i projektet. Dessa tjänster beskrevs kort och testades i en läsarenkät på
Sydsvenskan.
Tjänsterna utvecklades samtidigt av studentfokusgruppen och läsarfokusgruppen där
deltagarna arbetade med att utveckla användningsscenarier samt enkla designskisser på
kolltjänsterna. Användningsscenarierna beskrev var, när, hur och vem som använde de
olika tjänsterna och dess funktionalitet samt vad tjänsterna användes till.
Resultatet från enkäten och fokusgrupperna resulterade slutligen i att arbetsgruppen valde
att vidareutveckla följande 5 kolltjänster samt en övergripande kommunikationstjänst:
•
•
•
•
•
•

Kommunicera
Familjekoll
Nyhetskoll
Hälsokoll
Resekoll
Nöjeskoll

Arbetsgruppen arbetade sedan vidare med att utveckla ”personas” (Figur 9), detaljerade
profilbeskrivningar på typiska användare som syftar till att underlätta designarbetet då
detta kan fokuseras mot specifika personer istället för en bred målgrupp. Dessa profiler
vidareutvecklades löpande och granskades utifrån vad arbetsgruppen såg som prioriterade
målgrupper. De tre slutgiltiga profilerna blev:
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•
•
•

Albin: Ung kille som inte konsumerar traditionell nyhetsmedia
Diana: Ensamboende kvinna i 30 års åldern med invandrarbakgrund
Maria: Kvinna i 50 års åldern som konsumerar mycket media. Ont om tid i
vardagen

Figur 9. Personas
Till varje profil togs även ”imageboards” (Figur 10) fram för att ytterligare få en tydligare
bild på vilken typ av produkter och t ex vilken färg och form som lockar varje profil.
Även detta var ett steg i att få mer material som kunde guida den kommande
designprocessen.

Figur 10. Imageboards
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Efter ett års arbete bildades en designfokusgrupp som hade som huvuduppgift att skapa
en grundläggande design till prototyper baserat på tidigare arbete i fokusgrupperna och
tidigare arbetsgrupp. Gruppen ansvarade även för att omsätta designen till bilder och
material som inkorporerades i den interaktiva prototypen. Utöver detta ansvarade även
designfokusgruppen för att skapa allt underlag som behövdes till filmerna.
Gruppen arbete startade med att arbeta fram konceptuella modeller på RealLife.
Interaktionsmodeller och grundläggande designlösningar till användningsscenarierna togs
fram utifrån de framtagna profilerna. Ett armbandskoncept (Figur 11 och 12) utvecklades
med en rullbar meny som sedan omsattes till material anpassat för skärmar och ett större
format där man såg projektorer och interaktiva väggar som ett sätt att interagera med
tjänsterna.

Figur 11. Skisser på armbandet

Figur 12. Pappers mock-up på UbiMedia armbandet
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Grundtanken som utvecklades var att armbandet fungerar som en central nod där viss typ
av informationshantering går att utföra. Armbandet begränsar dock flera av de tilltänkta
tjänsterna och därmed behövs en större skärmyta för att stödja interaktionen och de
informationsflöden som diskuteras i scenarierna. För att lösa detta används externa
skärmar som datorskärmar, TV-apparater eller publika skärmar där information från
armbandet kan presenteras. För att kunna demonstrera tjänsterna behövdes därför
anpassat material till olika storlekar tas fram.
Utöver materialet som behövdes tas fram för att utveckla interaktiva prototyper arbetade
designfokusgruppen med att utveckla storyboards (Figur 13) till filmerna. Dessa
storybards styrde även arbetet med prototyperna eftersom materialet som skulle visas i
filmerna behövde finnas med i prototyperna.

Figur 13. Storyboards
Arbetet i designfokusgruppen stämdes löpande av med de två fokusgrupperna där
interaktionsmodeller, designskisser och användningsscenarier löpande utvärderades och
utvecklades vidare. Interaktionsmodellerna i de interaktiva prototyperna testades också
löpande av mot mindre grupper av användare för att identifiera användbarhetsproblem
och ge stöd till designbeslut där flera olika alternativ diskuterades.
Det material som designfokusgruppen utvecklade till prototyperna (Figur 14 och 15)
(innehållet i tjänsterna) inkorporerades i de två interaktiva prototyper som utvecklades på
Högskolan i Halmstad. Armbandsprototypen prioriterades ner på grund av tidsbrist och
merparten av materialet i denna var enklare ombearbetningar av materialet som
utvecklades till den större prototypen.
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Figur 14. Tidiga low-fi prottyp på familjekoll och nöjeskoll

Figur 15. Tidiga designskisser som underlag till high-fi prototyp
Designfokusgruppen arbetade därmed främst med material till prototypen som
utvecklades för större pekskärmar. Dessa designförslag reviderades under arbetes gång
och nedan visas exempel från de färdiga prototyperna (Figur 16-18).

Figur 16. Innehåll till sista versionen av prototypen för ”Albin”
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Figur 17. Innehåll till sista versionen av prototypen för ”Diana”

Figur 18. Innehåll till sista versionen av prototypen för ”Maria”
I Figur 19 visas exempel från de färdiga filmerna. Filmerna finns att beskåda på
ubimedia.se.

Tre teman

37

Figur 19. Exempel från filmerna

3.2.2 Real Life (kolltjänster)
Kolltjänsterna är typexemplet på de tjänster som utgör RealLife. Det är aggregerade
kedjor av sökpaket med förinställda parametrar och integrerade betaltjänster. Ett möjligt
scenario är att man prenumererar på tjänsten, men i huvudsak är det tjänsten som skickar
ut information till användaren när den anser att det är lämpligt.
Nedan presenteras de kolltjänster som tagits fram för att exemplifiera RealLife:
Reskoll: Denna tjänst listar aktuella resmål med resor till en viss region av en viss längd
och till ett visst pris. Parametrar som skulle kunna starta en erbjudandeström skulle kunna
vara födelsedagar, högtider, semester eller helt enkelt att någon resefirma har
specialerbjudande. Om en användare sedan intresserar sig för en av de erbjudna
produkterna startar det i sin tur en ström med relaterad information, till exempel
information om resmålet, reseberättelser, valutakurser, vaccinationsrekommendationer,
information från Utrikesdepartementet och så vidare. Det enda som krävs för att få en
sådan tjänst att fungera är att man kan få tillgång till det faktaunderlag man vill söka i.
Till exempel flygbokningssystem, valutastatistik och så vidare. Vidare stödjer tjänsten
användaren under resa med t ex förslag på aktiviteter, översättningsfunktioner,
kartfunktioner och liknande deltjänster.
Nöjeskoll: Denna tjänst fokuserar på att sortera, kategorisera och presentera
nöjesrelaterad information till användaren. Beroende på personliga preferenser anpassar
sig tjänsten till att föreslå t ex restauranger, musikevenemang eller erbjudande från
närliggande krogar som passar användaren. Nöjeskoll kan ses som en blandning av
information från t ex communitys som riktar in sig på specialintressen till nöjestjänster
som idag erbjuds online. Skillnaden blir att tjänsterna dynamiskt kan anpassas utifrån
användningshistorik och kontext. Erbjudanden och information baseras alltså delvis på
var en användare befinner sig och när denne tar del av tjänsten.
Nyhetskoll: Innehåller integrerade nyhetstjänster som sammanfattar de nyheter som är
intressanta för användaren; en slags dynamisk modern variant av en tidning. Filtreringen
skulle kunna innefatta lokala nyheter, nyheter om speciella intressen, sportnyheter om
vissa lag eller idrotter och så vidare. Genom att det redaktionella materialet kodas
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noggrant kan man skapa kopplingspunkter från en artikel till andra tjänster. Exempel på
detta skulle kunna vara modenyheter där man gör en koppling av ett visat plagg till de
lokala återförsäljarna, eller en serietabell där man kopplar ospelade matcher till en
biljettbokningstjänst. En förutsättning för att detta skall fungera är att allt redaktionellt
material kodas med kopplingspunkter. Lämpligtvis är dessa generella och beskriver
endast vilken typ av koppling som skall göras för att sedan generera lämpliga kopplingar
baserade på tid, plats och situation.
Familjekoll: Denna tjänst är projekthanterare för vardagen, där man kan arbeta med
kalendrar, kommunicera med andra användare, lagra dokument med mera. Med
kalenderhanteraren skall man till exempel kunna titta på andra användares kalendrar för
att bättre kunna planera möten och aktiviteter och även kunna skicka inbjudningar till
dessa händelser. Mottagarna kan sedan acceptera eller avböja och få händelsen
automatiskt noterad i kalendern samtidigt som arrangören kan hålla reda på vilka som
anmält sig. Detta är väl beprövad funktionalitet och erbjuds såväl till privatpersoner som
till företag för branding, från företag som till exempel Google.
Hälsokoll: Detta är en automatiserad hälsocoach där man kan förbereda matsedlar,
planera träning och dokumentera framsteg. Syftet är att komma undan det komplicerade
planerandet och överlåta detta till verktyg som kan kontrollera att vissa grundläggande
villkor uppfylls. Exempelvis skulle en stundande bjudning kunna förberedas med en
halvtimma extra på löpbandet eller en vecka utan träning resultera i en något magrare
matsedel. Förutom att planera behovet av mat den kommande veckan hjälper tjänsten
även till med att göra själva inköpen, så att man inte köper vad man redan har. För att få
en sådan här tjänst att fungera måste man ha tillgång till bokningssystem för
träningslokaler och beställningssystem för mataffärer. Förutom detta måste man också ha
kunskap om vad som faktiskt finns i skafferi, lådor och kylskåp.
3.2.3 Testresultat
Resultatet som redovisas under detta avsnitt kommer från två olika utvärderingsaktiviteter, gruppintervju med läsarfokusgruppen och 20 intervjuer och tester med
användare.
Läsarfokusgruppen bestod av 9 personer varav 5 män och 4 kvinnor i åldersintervallet
30-61. Denna grupp har löpande arbetat med utveckling av tjänsterna och har därmed
diskuterat och funderat under en längre tid på vilka möjligheter och problem
kolltjänsterna kan medföra. Gruppintervjun pågick under 2 timmar där filmerna och de
slutgiltiga prototyperna demonstrerades och diskuterades.
Följande huvudpunkter framkom under gruppintervjun:
Generella kommentarer:
”Det totala blir för mycket, men delarna är intressanta”. Möjligheten att kunna styra och
kontrollera tjänsterna är väldigt viktig, att kunna säga nej och att systemet respekterar och
minns detta. Gruppen utryckte en oro om individers egna val, att människor blir alltför
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påverkade av annonser som är specifikt riktade mot ens profil. Det är alltså viktigt att
användaren kan styra tjänsterna, att man kan välja bort erbjudanden och inte bli utsatt
igen för denna typ av erbjudanden. Men detta innebär också enligt gruppen att det måste
vara enkelt att uppdatera sin profil, ett intresse kan falna och nya intressen tillkommer.
Det måste därför vara enkelt att kunna se och hantera profileringen av tjänsterna.
Gruppen gjorde jämförelser med ICA kortet, att man lämnar spår rörande
konsumtionsbeteenden som tidningarna kan sälja till annonsörer. Detta tycker gruppen är
ganska skrämmande, om en människa ändrar sig och börjar sitt sunda liv, kommer denna
individ ändå få mängder av erbjudanden om godis? Det är helt enkelt viktigt att kunna
lägga till nya intresseområden som en konsument vill följa.
Utöver detta ansåg gruppen att flera av kolltjänsterna går in i varandra, nöje, resor och
nyheter är exempel på områden som har innehåll som är svårt att kategorisera under en
specifik tjänst.
Kommentarer kring interaktionsmodellen/användargränssnittet:
Gruppen tyckte det var en attraktiv interaktionsmodell i prototyperna. Att interagera med
pekskärm och att kunna manipulera, hämta och flytta information genom att enkelt peka,
dra och släppa information sågs som positivt. En kommentar var att det är väldigt viktigt
att kunna ha flera fönster uppe samtidigt. I stort tyckte gruppen att prototypen var smidig
att hantera och relativt lätthanterlig.
Kommentarer kring kolltjänsterna:
Gruppen såg det som positivt att kunna skapa kontakt med dem man vill i familjekoll.
Allting går mycket snabbare i dagens samhälle och familjekoll blir en tjänst som stödjer
denna trend. Det negativa i denna trend är att idag måste man nästan vara uppkopplad för
att hänga med vilket kan vara stressande. Det kan också finnas en risk att det blir suspekt
så fort man kopplar ner sig från systemet, vilket tvingar användare att vara online.
Integritetsproblem diskuterades också i gruppen, det är en risk att det blir ok att man
snokar vilket kan påverka relationen mellan människor både negativt och positivt.
Slutligen ansåg deltagarna att mer information om ens medmänniskor kan ligga till grund
för att man inte behöver kommunicera ansikte till ansikte lika mycket.
De flesta i gruppen tror att de skulle ha en familjekoll som fokuserar mer på vänner än på
familj. Snarare umgängeskoll än familjekoll, anledningen till detta enligt deltagarna var
att de flesta i gruppen inte har barn eller har vuxna barn. Slutligen trodde gruppen att det
blir svårt att ha ett system som faktiskt fungerar och är så pass intelligent att det
uppdateras korrekt.
Flera i gruppen tyckte att resekoll och hälsokoll var intressanta tjänster och överlag
tyckte de att dessa var exempel på snabba, enkla och smidiga tjänster som var attraktiva.
Överlag hade deltagarna bara positiva kommentarer rörande nyhetskoll. Men gruppen
ansåg att det var viktigt med allmänbildande nyheter som alla får ta del av. Men
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deltagarna efterfrågade just den här typen av sammanfattning av världsnyheter samt
inrikesnyheter där korta nyheter presenterades med möjlighet att fördjupa sig. Flera i
gruppen konsumerar relativt mycket nyheter, både på papper och online. Flera av dessa
anser att den här typen av nyhetsförmedling hade kunnat ersätta mer traditionella former
av nyheter om det fanns tillgängligt djup i det. En generell kommentar när nyhetskoll
diskuterade var vikten av överblickbarhet när man t ex letar annonser, gruppen ansåg att
det var svårare att få en överblick över annonser på webben än i papperstidningen.
Deltagarna tyckte att det kan vara problematiskt att boka resor, hotell och restauranger,
framför allt när man åker till en annan ort. Gruppen ansåg att nöjeskoll ger en möjlighet
att få en helt annan koll genom att i förväg se och bestämma sig och boka t ex en resa
eller ett nöjesevenemang. Information om musik, konserter (sorterade efter ens
favoritartister), bioprogram efterfrågades av deltagarna. När det gäller nöjen har
människor ytterst personliga intressen, vilket är ett bra exempel enligt gruppen att
nöjeskoll verkligen behöver vara personaliserad. Merparten av deltagarna var mycket
intresserade av denna typ av tjänst.
Avslutningsvis var gruppen positiv till positioneringsbaserade tjänster och funktioner,
framförallt under resor.
Kommentarer kring betalningsmodeller:
Deltagarna i gruppen efterfrågar ett fast pris för att få tillgång till artiklar som kommer
från tidningar eller andra källor, det fanns ett mindre intresse att betala för enskilda
artiklar. Detta berodde främst på en oro för löpande kostnader samt möjligheten till att
kunna hålla reda på dessa kostnader. Jämförelser till internet- eller mobiltelefonsabonnemang utan ”flat rate” kan göras.
Under förutsättning att allt fungerar så som deltagarna vill att det ska fungera hade
merparten av gruppen gärna satt upp en prenumeration på ett år, men det är viktigt att få
prova på först. Gruppen såg mervärden och möjliga vinster med den här typen av system
och därmed kunde flera tänka sig att betala ungefär lika mycket för en UbiMedia
prenumeration som för en prenumeration på GP, under förutsättning att tjänsterna kan
ersätta pappersprenumerationen. Ett par deltagare resonerade att annonsörerna borde
betala merparten av kostnaderna eftersom de får mervärden av att ta del av
konsumtionsbeteenden och kan rikta sin annonsering mot individer och därmed kunna ta
mer betalt av annonsörer.
Gruppen diskuterade också olika paket av kolltjänster. Deltagarna efterfrågade en
basfunktionalitet med bara några få kolltjänster. Detta såg de som ett perfekt sätt för att
komma in på marknaden. Gruppen diskuterade vidare att det är helt ok att betala för
tilläggstjänster, men att nyhetskoll borde t ex erbjudas gratis i ett baspaket.
Kommentarer kring annonsering:
Annonseringen i prototyperna upplevdes överlag inte som störande. Deltagarna ansåg att
detta förmodligen berodde på att det fanns en logik i hur annonserna presenterades
kopplade till användningsscenarierna. Detsamma gällde annonseringen som
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presenterades i scenarierna i filmerna. Gruppen tyckte inte att annonseringen var störande
utan ansåg snarare ett detta var ett ganska attraktivt sätt att presentera annonser.
Deltagarna ansåg dock att det var viktigt att reklamen inte blev alltför påträngande som t
ex TV-reklam som bryter av ens aktivitet.
”Pop-up” erbjudande om t ex resor baserade på att systemet vet att en person för tillfället
är intresserad av att resa iväg sågs inte som störande utan snarare som lockande. Om en
annons poppar upp i rätt sammanhang tyckte gruppen inte att detta är direkt störande. I
kolltjänsterna presenterades relevanta annonser (relevanta för de personer som beskrevs i
filmerna) som baserar sig på intresse samt den kontext man befinner sig i. Det här var den
största skillnaden jämfört mot internetbaserad annonsering där pop-up annonser sågs som
störande. Deltagarna uttryckte dock väldigt klart vikten av att kunna välja bort viss typ av
reklam. Det kan handla om att man inte vill ha reklam från ett specifikt företag eller att
man inte vill ha den här typen av reklam i en viss kontext. Det sågs som viktigt att det
gick att anpassa även reklamen, att användaren har en viss kontroll över personaliserad
annonsering.
Däremot ansåg gruppen att det inte var något problem att blanda redaktionellt innehåll
och annonsbaserat innehåll som det gavs exempel på i filmerna. Deltagarna ansåg att man
ofta efterfrågar den här typen av reklam, så länge som annonserna i stort är relevanta för
individen. Det är dock viktigt att det finns integritet i materialet, så att en annonsör inte
kan köpa sig plats högre upp på en träfflista på en sökning om det är en ”sämre” produkt
utifrån en konsuments specifika preferenser. Deltagarna talade om att det var viktigt att
sökresultatet i kolltjänsterna bibehåller sin integritet mot annonsörer. Det gavs exempel
på att i en papperstidning är det tydligt att någon har betalat mycket pengar för att få en
helsida, detta är ganska tydligt för en läsare. I stort handlade diskussionen om att det är
viktigt att annonseringen inte blir förtäckt och att man därmed lurar konsumenter.
Avslutningsvis så fördes ett resonemang att tidningar måste vara trovärdiga och inte sälja
ut sig helt mot annonsörer och t ex skriva redaktionell text som puffar för Volvo och
därmed även tar betalt av Volvo.
Kommentarer kring integritet:
Gruppintervjun avslutades med diskussioner rörande integritet. Deltagarna trodde överlag
att tidningar kan hantera läsares integritet och inte sälja ut sina läsare till annonsörer.
Överlag trodde gruppen att de skulle vara mer benägna att låta en tidning hantera
personlig information jämfört mot t ex vissa mobiloperatörer. Det fördes också en
diskussion rörande förtroende för olika typer av tidningar. Exempelvis så litade vissa i
gruppen inte alls på Metro medan de trodde att GP kunde hantera den här typen av
personliga uppgifter på ett bra sätt. Därmed var tidningarna en lämplig aktör att driva
UbiMedia tjänsterna.
Vidare ansåg gruppen att om man själv går in i systemet och är medveten om hur det
fungerar så var integritetsproblemen inte så stora. Det är dock viktigt att man kan se
kopplingen att tjänsterna kan bli mycket mer attraktiva för individer just därför att
systemet hanterar personlig information. Om man vet om att annonser anpassas utifrån
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individer och därmed hanterar personlig information för att kunna erbjuda mer relevanta
annonser, så var det helt ok enligt deltagarna i gruppen. Men åter igen, det är väldigt
viktigt att läsaren själv är medveten om hur det hela fungerar.
Gruppen ansåg dock att det var viktigt att man inte kryper för nära individer. Exempel
som togs upp var att om reklamen var alltför anpassad till en individ, och om denna
reklam levererades den 24:e varje månad eftersom systemet vet att man har mer pengar
då, kändes inte ok. Det finns därmed en gräns rörande hur nära ett system faktiskt kan få
gå en individ. Det utrycktes slutligen en viss oro kring vem som faktiskt äger rätten till
ens personliga uppgifter som t ex konsumtionsbeteende och var man befinner sig.
Intervjuer och test med läsare
Respondenterna till intervjuerna valdes ut baserade på ålder och kön och blev tillgängliga
genom att de lämnat en intresseanmälan via en annons i Hallandsposten. Tio män och tio
kvinnor ingick relativt jämt fördelade i åldersintervallet 20-65 år. Intervjuerna och testen
tog ca en timme där respondenterna fick ta del av filmerna och prototyperna.
Intervjuguiden baserades på följande temaområden:
•
•
•
•
•
•

Kolltjänster (adaption och användning)
Marknadskommunikation
Betalningsmodeller
Personalisering och kontextanpassning
Interaktionsmodell
Integritet

Intervjusvaren har kategoriserats och huvudpunkter och gemensamma kommentarer
presenteras under varje tema.
Kolltjänster (adaption och användning)
Intresset för de olika tjänsterna varierar väldigt mycket beroende på vad de olika
respondenterna är intresserade av och hur deras livssituation ser ut. Överlag nämner
merparten av respondenterna två till tre specifika tjänster som är av större intresse och
oftast lyfts en till två tjänster fram som mindre eller helt ointressanta.
Det mönster som syns är att generellt sett är fler respondenter positiva till resekoll,
nyhetskoll och nöjeskoll än vad de är till familjekoll och hälsokoll (flera undantag finns).
Resonemanget bakom är att flera känner att det blir för mycket övervakning och intrång i
sitt privata liv i dessa två tjänster.
Många uttrycker att möjligheten till att få kontextanpassad information just när man
behöver den är lockande. Detta resonemang finns även i nyhetskoll, att få det innehåll
som man verkligen är intresserad av. Dock lyfter några respondenter upp detta som en
fara, att människor blir alltför insnöade och missar allmänna och viktiga nyheter (Albin i
filmen används ofta som exempel).
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De flesta respondenter anger även att de hade använt tjänsterna löpande under dagen och
jämför med hur de konsumerar nyheter via internet.
Marknadskommunikation
Respondenterna kan delas upp i två grupperingar när det gäller annonsering och
marknadskommunikation. En grupp som är negativ till den typ av annonsering som
exemplifieras i prototyperna och filmerna. Särskilt tydligt är att många uppfattar pop-up
reklam som störande och det är framför allt Albins prototyp som respondenterna tycker är
störande när det gäller annonsering. Flera uppfattar annonseringen som mer subtil i de två
andra prototyperna och trots flera pop-up exempel i dessa reagerar respondenterna främst
på Albin exemplet. Den här grupperingen angav också oftare att det var viktigt att kunna
styra reklamen och ha möjligheten att säga nej till reklam från en viss annonsör.
Ytterligare negativa kommentarer rörande marknadskommunikationen är att några
respondenter är oroliga för att de inte ska bli överraskade och att annonseringen blir
alltför riktad mot individer och att man inte får möjligheten att se något nytt.
Den andra grupperingen är positiva till marknadskommunikationen alternativt anger att
de inte tänkte på annonserna. De positiva punkter som framkommer rör just riktad
annonsering som är relevant för konsumenten samt att få kontextbaserade annonser som
ger erbjudande som är värdefulla när du t ex letar efter en restaurang i närheten. Detta
tror denna gruppering medför ett tydligt mervärde. Dessa respondenter gillar helt enkelt
”tipsen” som annonserna ger konsumenten och tror att reklamen blir roligare.
Avslutningsvis angav några respondenter att de trodde att de skulle ta annonser mer
personligt till sig och att detta kan vara ett bättre sätt att få reklam.
De två grupperingarna är jämnt fördelade över åldrarna och könen och det går inte att
särskilja att en speciell grupp av människor antingen är positiv eller negativ till
marknadskommunikationen.
Betalningsmodeller
Alla respondenter svarade att de var villiga att betala för den här typen av tjänster under
vissa förutsättningar. Flera angav att de inte var villiga att betala för nyheter men för
andra typer av tilläggstjänster som demonstrerades i prototyperna. Detta var ett relativt
vanligt svar, att man var beredd att betala för de fördjupade tjänster som levererade ett
specifikt mervärde. Ett fåtal personer angav också att de var beredda att betala för
nyhetsinnehållet om det kunde ersätta deras papperstidning. En klar majoritet angav att
de var beredda att betala för tjänsterna utan att specifikt ange någon tjänst medan de
personer som var positiva till familjekoll angav alla att de var beredda att betala för just
denna tjänst. Detta beror förmodligen på att tjänsten erbjuder ett tydligt mervärde för
personer vars behov relaterar till i detta fall familjekoll.
En klar majoritet angav att de ville prenumerera på ett utbud av tjänster, att betala för ett
baspaket. Flera angav varianter på detta där plustjänster eller tilläggstjänster kunde
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betalas i form av pay per view eller kortare abonnemang medan resterande tjänster
betalades via en flat rate. Flera angav just resekoll som en tjänst som vore mer lämpligt
att betala för i samband med att man planerar en resa eller reser, vilket oftast inte sker
under ett helt år.
Ungefär en tredjedel angav att de var beredda att betala samma pris för den här typen av
tjänster som de gjorde för ett papperstidningsabonnemang under förutsättning att man
fick lika mycket material alternativt kunde ersätta sin papperstidning med dessa tjänster.
Resterande svar varierade mellan 100-500 kr i månaden med en klar majoritet som angav
100 kr i månaden. Många respondenter sa att detta naturligtvis berodde på vad exakt man
fick ut av tjänsterna.
Merparten av respondenterna vill inte se mer reklam i tjänsterna. Majoriteten svarar även
att de är villiga att betala mer för kvalitetstjänster och därmed ha mindre reklam. Även
om resonemanget finns att reklamen är värdefull i många fall framkommer det tydligt
(med endast två undantag) att man inte vill se mer reklam.
Respondenterna var även överlag positiva till att en tidning kunde sköta
pengatransaktioner som i exemplet där man förnyar sitt busskort via en kolltjänst. Fem
respondenter ansåg att tidningarna inte bör hantera den här typen av transaktioner och
anser att det snarare är en bank som ska sköta det här. Denna grupp anser det generellt
sett otryggt att låta en tidning sköta och hantera deras pengar och några gör jämförelser
till att de heller inte vill betala över nätet. Resterande respondenter ser som sagt positivt
på detta och många anser även att en tidning garanterar en viss säkerhet och inger
trygghet i att transaktionen hanteras korrekt. Många anser även att det verkar väldigt
smidigt att direkt kunna hantera transaktioner utan att behöva logga in hos en mellanpart.
Personalisering och kontextanpassning
Alla respondenter var mer eller mindre positiva till kontextanpassning men majoriteten
ansåg att det var väldigt viktigt att kunna stänga av det och ha kontroll över
informationen. Flera ansåg att tjänsterna blev kraftfulla och att det var väldigt smidigt
men också lite skrämmande rörande den personliga integriteten.
Ungefär hälften av respondenterna ställer sig positiva till personaliseringen som visas i
tjänsterna utan några förbehåll. Argument är att det blir smidigare och att man slipper få
information som man inte är intresserade av. Endast en respondent utrycker att det här är
negativt medan resterande menar på att de ser fördelar med personaliseringen men
hänvisar till att det finns stora risker att människor blir insnöade och inte tar del av
viktiga nyheter och information som alla medborgare bör känna till. Några hänvisar
också till att det är viktigt att kunna förändra sin profil när ens intressen utvecklas.
Vid en direkt fråga rörande respondenternas uppfattning om det var systemet som styrde
användaren eller vice versa blev svaren jämnt fördelade på de två svarsalternativen.
Många respondenter hade inte reflekterat över det här och blev ganska fundersamma när
frågan ställdes. Även här återkom resonemanget om att det var viktigt att användaren
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kunde säga nej och själv modifiera systemet medan flera respondenter helt enkelt svarade
att de ansåg att systemet styrde användaren.
Interaktionsmodell
Alla utom två respondenter tyckte det var ett attraktivt gränssnitt i prototyperna som
demonstrerades på en 27” pekskärm och de ställde sig mycket positiva till den här typen
av interaktion. Flera angav att Albins gränssnitt kändes lite plottrigt men resonerade att
det förmodligen var så en ung kille ville ha det. Att dra och släppa innehåll och att
interagera med pekskärmen var också positivt enligt respondenterna. Merparten ansåg
också att armbandet verkade attraktivt och smidigt. En klar majoritet av respondenterna
ansåg även det vara smidigt med tjänster som migrerade mellan olika enheter och
skärmar som demonstrerades i filmerna.
Det bör förtydligas att tjänsterna demonstrerades och att det inte var ett traditionellt
användartest som genomfördes eftersom det är ett mycket begränsat innehåll i
prototyperna.
Hälften av respondenterna tyckte det var viktigt att kunna styra färg och form och
utseende på tjänsterna medan resterande hälft ansåg att detta inte var något negativt, men
ansåg det inte så viktigt.
En klar majoritet ansåg även det viktigt att tjänsterna fungerade på ett likartat vis oavsett
på vilken enhet eller skärm som de presenterades på och de flesta ansåg det också viktigt
att färg och form följde med i en migrering mellan olika enheter. Detta eftersom det
underlätta interaktionen och att man inte behöver lära sig att interagera på olika vis
beroende på vilken enhet som används. Respondenterna ansåg det vara självklart att
tjänsterna måste var enkla och intuitiva att använda oberoende av om de var teknikvana
eller inte.
Integritet
Intervjun avslutades med frågor rörande integritet och det visade sig att relativt få såg
kopplingen mellan personalisering och det faktum att denna bygger på information som
har en ganska personlig karaktär. En del respondenter förde ett resonemang som visade
på en tydlig medvetenhet på den här kopplingen, men de var relativt få. Det går inte att
finna några direkta samband mellan de som är positiva till personalisering och att de även
är mer benägna att lämna ifrån sig personlig information eller vice versa.
Merparten ansåg sig dock vara villiga att lämna ut personlig information till den här
typen av system, även om hade tydliga gränser på vad för typ av information som man
var villig att lämna ifrån sig. Det går dock inte att sätta en tydlig gräns utifrån
respondenternas svar utan detta varierar alltifrån att endast grundläggande personlig
information får hanteras till att det är ok att systemet vet det mesta om en individ och att
denna information aggregeras och hanteras av systemet. Många menar på att det är en
svår balansgång på hur mycket och vilken typ av personlig information som får hanteras
satt i relation till de mervärden som detta genererar i form av smarta och personaliserade
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kolltjänster. Flera respondenter anger att redan idag lämnar man ifrån sig en hög grad av
personlig information och ser inte ett problem i hur det ser ut att fungera här. Även på
frågorna kring integritet framkommer det igen vikten av att kunna kontrollera vad det är
för typ av information som sparas om en individ.
Mindre än hälften tyckte att det spelade en roll att det var en tidning som stod bakom
tjänsterna och därmed ökar förtroendet till att lämna ifrån sig personlig information.
Resonemang som att en mobiloperatör är lika trovärdig eller att en tidning är som vilket
annat företag som helst fördes fram.
Kommentarer på filmerna från strategigruppen
Den träffsäkerhet som illustreras i filmerna är mycket attraktiv för annonsörerna, att nå
rätt målgrupp, med rätt budskap vid rätt tidpunkt och på rätt plats är en annonsörs högsta
dröm. Detta ger enorma möjligheter för optimerad målgruppssegmentering. Men det
finns en stor risk inbyggd i dessa scenarior. Annonsören kommer inte att kunna vara
tillräckligt återhållsamma för att kunna balansera marknadskommunikationen med
användarnytta i en UbiMedia miljö. De kommer att vilja gasa på så mycket de kan med
exponering överallt och alltid. De ser endast till sina egna syften och ser inte helheten i
det som når mediekonsumenten. Om detta inte balanseras rasar hela idén – någon måste
hålla i bromsen (mängd, frekvens, relevans etc).
Den återkoppling av annonseringseffekten som möjliggörs i filmerna är en annan aspekt
som intresserar annonsörerna. Men återigen finns en inbyggd risk. Annonsörerna kommer
vilja ha ALL information – annonsören kommer inte att kunna balansera detta. Hur sätts
parametrar för mätning? Vem analyserar?
Vidare uppfattas integrationen med redaktionellt innehåll som ett attraktivt sätt att vara
med och leverera värde till mediekonsumenten. På så sätt fyller även media en större roll
för annonskunden än att vara en exponeringsyta. Det är mycket viktigt att inte förklä
marknadskommunikation som redaktionellt innehåll för att upprätthålla trovärdigheten.
En del annonsörer kan tänka sig gå ganska långt i detta samtidigt som de tycker det är
viktigt att exponeras i en trovärdig miljö.
Vidare uppfattar annonsörerna att möjligheten till fördjupade relationer är mycket
intressant. Dels genom att få mer direktkontakt med målgrupperna men också med andra
annonsörer. Att exempelvis koppla ihop olika annonsörer för att öka relevansen ser de
som en mycket intressant möjlighet (t ex att annonsera kaffe tillsammans med
kaffekokaren).
Annonsörerna betonar vikten av att finna bra betalningsmodeller för att En UbiMarketing
modell ska kunna slå igenom. Dagen betalningsmodeller (t ex tid, storlek, plats för
exponering) menar de inte fungerar i en sådan miljö. Det är därför viktigt att utveckla nya
modeller, t ex att annonskunden betalar för exakta målgruppsträffar (alla tjejer mellan 1525 per huvud men inte någon annan). En annan möjlighet kan vara att annonskunden
betalar utifrån antal genomförda köp.
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Sammanfattningsvis, annonsörsfokusgruppen ser många nya möjligheter och värden i en
UbiMarketing modell men betonar att det krävs en mellan roll som kan hantera balansen
mellan annonsörens intressen och medikonsumentens nytta.

3.3 Teknik
RealLife är en sammankoppling mellan användarens plattform och tjänsteleverantörer via
en central databas. Detta ger möjligheten att skapa riktad och intelligent marknadsföring
på sekunden samtidigt som det kommer att vara det sätt som man handlar, bokar och
följer nyheter på.
Tanken är att en individidentifierare, UBI passport, ska vara kärnan i systemet som
möjliggör att flytta innehåll från plattform till plattform. Eftersom detta innebär en mängd
olika användargränssnitt med mycket varierande prestanda kommer man behöva ett
intelligent protokoll som översätter eller förhandlar den data som ska distribueras till
användaren. För att kunna nå kritisk massa hos systemet tänker man sig att UBI passport
skall vara helt öppet för att locka partners som kan erbjuda tjänster, men även köpa
information eller plats i mediahusets databas. Databasen är tänkt att erbjuda redaktionellt
material såväl som annonser, men framförallt kunna användas för att göra mycket
detaljerad statistisk kundanalys och på så vis kunna sälja extremfokuserad reklam med
mycket korta ställtider. Se Figur 20 för en grafisk översikt.

Figur 20. En översikt över hur teknik, identifiering, partners och verktyg samlas runt
mediahusets databas.
De tekniska förutsättningarna för RealLife kan delas upp i tre delar; hårdvara, standarder
och databasen/ tjänsterna. Översiktligt kan nämnas att alla nödvändiga tekniska lösningar
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redan existerar idag i någon form, det kommer inte att handla om huruvida RealLife
kommer att gå att implementera utan snarare vilken popularitet föreslagna lösningar
kommer att ha nått, vilken kostnad den tekniska lösningen får och när man når kritisk
massa för användarbasen. Trenderna för den teknik som idag skulle kunna användas,
mobiltelefoner och så kallade ”smartphones”, skulle kunna tolkas positivt då inköpen av
sådan utrustning ökar kraftigt för kvartal ett under 2008.
Hårdvara
Den hårdvara som kommer att krävas för att realisera projektet kan delas upp i ett antal
kategorier. Det är användaridentifiering som sker genom någon slags identitets-chip, ett
antal positionssensorer som gör det möjligt att mycket finkornigt lokalisera användaren,
själva användarenheten med videokapacitet, som exemplifieras med ett armband i filmen,
en kommunikationsstruktur som ger stöd för att leverera de datamängder som kommer att
krävas tillsammans med en beräkningskapacitet för avlastning av användarplattformen.
Standarder
Eftersom hårdvaruplattformarna kommer att vara av högst varierande sort och kapacitet
kommer det vara helt centralt att ha bra standarder för ljud- och bildlagring och även
profilering av dessa standarder. De dataformat man väljer måste även vara hållbara och
fungera väl över lång tid och kunna anpassas till framtida behov. Profileringen av
standarderna gör det möjligt att anpassa innehållet till den prestanda hårdvaruplattformen
erbjuder.
Vad gäller hållbarhet för framtiden så finns det ett format som fokuserat just på detta, ett
behållarformat som heter Matroska. Att Matroska är en behållare och inte en ljud och
bildstandard innebär att den används för att samla olika för ljudfiler, bildfiler, textning
med mera. Detta gör det möjligt att med hjälp av Matroska till exempel erbjuda en
videoström med olika ljudspår, exempelvis svenska, engelska och förenklad svenska,
tillsammans med tillhörande undertexter. Med en sådan behållare är det sedan upp till
användaren att bestämma hur man vill spela upp innehållet.
Kommunikation
Kommunikationsstandarder, speciellt för trådlösa system, kommer antagligen att öka
under den närmaste framtiden vilket gör det svårt att förutse exakt vilken standard man
kommer att använda sig av. Däremot är det troligt att man kommer att använda sig av
många olika standarder för att uppnå maximal prestanda och tillgänglighet för systemet.
Man skulle kunna tänka sig att butiksinnehavare med fast Internetuppkoppling i någon
form kommer att ge tillgång till en trådlös accesspunkt för RealLife-tjänster och att man
kan växla mellan denna och den portabla enhetens egen nätleverantör utan att användaren
märker något.
Databasen
Hjärtat i RealLife är den centrala databasen som innehåller alla användares lagrade
information och allt material som skall erbjudas till användarna. Ett potentiellt problem är
att den enorma mängd data som måste levereras i realtid till alla konsumenter. Där har ju
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dock företag som YouTube visat att det är rent tekniskt möjligt även om deras tjänst ser
något annorlunda ut. Sedan är det inte bara användarna som ska kunna hämta ut data utan
det behövs ju någon som producerar material och tjänster.
Nedan följer en översikt databasen, se Figur 21, och dess kopplingar. Enheter ska kunna
ta emot data med över 1 Mbit/s och även kunna sända tillbaka data till databasen.
Prestanda är på så vis beroende på den uppkopplingsmetod man har gentemot enheten.
Det ska finnas en möjlighet för mediehusen att lägga in redaktionellt material, där detta
kodats noggrant med kopplingspunkter. Det ska finnas en möjlighet för användaren att
föra in eget material i databasen, dels för interaktion men även för att kunna dela med sig
av bilder, videosnuttar och texter.
Det ska finnas en möjlighet för kunder att köpa information från databasen om
tillexempel användarbeteénde eller användaråsikter. Kunderna ska också erbjudas en
möjlighet att dela med sig av data som har med den egna verksamheten att göra, som
tillexempel priser, erbjudanden och lagersaldo. Annonsörer ska ha möjlighet att beställa
annonser direkt i systemet med valfritt fokus, till exempel reklam på en viss plats, vid en
viss tid eller till personer med vissa intressen. Tredjepartsleverantörer ska ha möjlighet att
enkelt integrera sina produkter som erbjuds, något som kommer att bli viktigare och
viktigare i framtiden. Ett specialfall av tredjepartsfunktionalitet är betalningslösningarna
som måste vara enkla att använda, stödja såväl små som stora belopp och att garantera att
säljaren får sina pengar.

Figur 21. En översikt av databasen och dess kopplingar
Affärssystem/ redaktionellt material
För att effektivt kunna arbeta med köpare, säljare och redaktionellt material måste det
finnas en portal för detta som möjliggör att enskilda förbereder digitala underlag för det
arbete som ska göras. Till detta skall även ett debiteringssystem kopplas så att alla
relaterade handlingar kan skickas ut med automatik. Detta kommer troligtvis inte att
skilja sig nämnvärt från den situation man har idag där man har integrerade lösningar för
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annonsörer och redaktionellt material. Eftersom man kommer att erbjuda fler produkter i
kortare tidsramar än vad man varit van med sen tidigare kommer givetvis mindre
förändringar från dagens system att ske.
Som tidigare nämnts så måste allt redaktionellt material kodas noggrant och man måste
införa kopplingspunkter, något som ger merarbete. Detta måste underlättas så att det blir
gjort, att det blir korrekt och att det blir bra. Problemet med kopplingspunkterna är att de
bör göras generella för att kunna fungera i olika sammanhang, på olika orter, med olika
förutsättningar.
Dessutom måste tredjepartsleverantörer enkelt kunna integrera sina lösningar med
RealLife. För detta krävs ett välutvecklat gränssnitt som ger möjlighet att dels göra
sökningar i databasen men också att strömma data till en användare.
Slutsats rörande teknisk plattform
All den teknik som krävs för att genomföra projektet RealLife finns tillgänglig i någon
form redan idag. De eventuella hinder och hot som man skulle kunna förutse idag är det
som gäller för alla högteknologiska produkter; antalet användare som tror sig få en vinst
av systemet måste nå en kritisk massa innan det blir självbärande. Vad gäller den
inbyggda intelligensen så är det så att användaren måste känna någon nytta utöver vad
man skulle ha fått från en traditionell söktjänst. I detta ingår, förutom profileringen, att
vid rätt tidpunkt faktiskt erbjuda sådan som man inte söker efter, det man inte ens själv
viste om att man ville ha.
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4. Resultat ur ett forskningsperspektiv
4.1 Kanaloberoende interaktion
Projektets första frågeställning behandlade: Hur kan vi skapa ett grafiskt gränssnitt som
förmedlar familjaritet för läsarna oavsett digital kanal, dvs ett gränssnitt som fungerar
sömlöst mellan kanalerna?
Denna frågeställning adresserades framförallt i de prototyper och filmer som togs fram
inom ramen för projektet. Filmerna finns att tillgå på ubimedia.se I sluttesterna
intervjuades respondenterna kring dessa frågor och dessa resultat kommer att avhandlas i
kommande publikationer. I intervjuerna framkom det att många såg positivt på
möjligheten till att kunna använda flera olika enheter för att få tillgång till tjänsterna. Den
främsta anledningen till detta var att respondenterna ansåg att tjänsterna blev mer
tillgängliga och flexibla. Vidare ansåg flera respondenter att eftersom många tjänster
bygger på mobilitet, underlättas interaktionen om möjlighet ges till att sömlöst använda
tjänsterna på olika enheter. En klar majoritet av respondenterna ansåg att tjänsterna
behöver bygga på samma grundläggande designobjekt för att uppnå familjaritet.
Familjaritet i det här fallet angavs handla om att känna igen sig och att snabbt kunna
använda tjänsterna oavsett av vilken enhet de presenteras på. För att uppnå familjaritet ur
ett ”funktionellt” perspektiv, fungerar huvudmenyn som styr tjänsterna på samma vis
oavsett vilken enhet som tjänsterna presenteras på. Respondenterna ansåg vidare att färg,
form och layout på tjänsterna behöver presenteras på ett likartat sett oavsett vilken enhet
som används (armband, e-papper, externa skärmar, etc.).

4.2 Integrerad marknadskommunikation
Nästa frågeställning berörde: Hur kan vi möta annonsmarknadens krav, dvs möta deras
målgrupper oavsett kanal?
Annonsörsperspektivet på UbiMedia visionen har analyserats för att beskriva de
utmaningar som är relaterade till marknadskommunikation. Resultaten visar att rollerna
mellan mediehus, mediekonsument och annonsör förändras i relativt stor utsträckning då
en ”ubiquitous media environment” (UME) innebär kommunikation med individer
snarare än med en masspublik såsom i traditionella massmedia. Ett antal stora utmaningar
är relaterade till de möjligheter som skapas i en UME. Ökad träffsäkerhet innebär också
integritetsproblem etc. Publikationer inom detta område är: Ihlström Eriksson, Åkesson
& Hakeröd, 2007; Ihlström Eriksson & Åkesson, 2008). Exempel på resultat är de fyra
utmaningar som vi adderat till relaterad forskning:
•
•

Dynamic data exploitation: How to develop models to produce and make use of
consumer information dynamically over time in a ubiquitous media environment?
Real-time advertising adjustment (and channeling) to user behavior and
preferences: How to adjust advertising to consumer preferences, i.e. advertising
on consumer terms?
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•
•

Context adaptation: In what ways can advertising be integrated with
services/content adjusted to context?
User-advertiser relations: How to create an arena for building relations between
consumers and advertisers as well as between advertisers? (Ihlström Eriksson &
Åkesson, 2008)

4.3 Mediekonsumtion
Den tredje frågeställningen i projektet avsåg: Vad är det som driver mediekonsumtionen i
olika former både i print och digitalt?
Inom ramen för aktionsforskningscykel 1 genomfördes ett antal studier för att beskriva
användningsmönster och preferenser för framtida medietjänster. Resultatet från dessa
studier har bland annat rapporterats i följande vetenskapliga publikationer: Ihlström
Eriksson et al. (2007); Åkesson & Ihlström Eriksson (2007); Åkesson (2007); Ihlström
Eriksson & Svensson (2007).
Vidare genomfördes i projektets första aktionsforskningscykel studier för att undersöka
vad som driver adoption av nya mobila nyhetsmedia. Resultaten visar att det traditionella
”early adopter” perspektivet är alltför begränsat och teknikorienterat för att förstå
adoption av nya media. Detta kombinerades med en identifiering av aktiva
mediekonsumenter, vad vi benämner ”active media consumers” för att bättre kunna
förutsäga adoption. I detta möte identifierades en ny grupp ”engaged media users” (Figur
22) som är högintressant för nya mobila nyhetsmedia (Ihlström Eriksson, et al., 2007).
Siffrorna i bilden anger antal respondenter i respektive kategori.

Figur 22. Fördelning av Early Adopters, Active Media Consumers, och Engaged Media
Users

4.4 Framtida tjänstebehov
Nästa frågeställning berörde: Hur kan vi identifiera läsarnas behov av framtida digitala
tjänster? Betalningsvilja?
Denna frågeställning har diskuterats i följande publikationer: Ihlström Eriksson et al.
(2008); Åkesson (2007); Ihlström Eriksson & Svensson (2007). Som exempel kan
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nämnas den faktoranalys som rapporterats i Ihlström Eriksson et al., (2008) gällande
konsumenters preferenser av nyhetsmedia, såväl traditionella som digitala som användes
för att förstå villkoren för affärsmodeller för nya mobila nyhetsmedia. I Tabell 3
presenteras det resulterande ramverket för affärsmodeller.
The Ubiquitous Model

The Local Model

Customers

“Anytime, anywhere”;
multiple sources and portal
consumption; price sensitivity;
all functionality; networking

Local interest; “basics only”;
paper and e‐paper seen as
complements

Competition

Bundling; distribution
network; and low costs

Local papers and e‐papers;
ownership; outsource or
insource?

Offering

Price pressure; advertising
price premium; “wholesale”;
standard devices

Informative, local news and
advertisement; regular and
few updates of news; lower
price sensitivity

Activities and organization

24/7, provider relations;,
sourcing to be prominent;
umbrella trading and
differentiated advertising
Sourcing; global and local
brands; orchestration and
efficiency; strong on
international advertisement

Local relations to advertisers;
local journalists; possibly
community journalism;
distribution ownership
Both internal and external
local journalists; local
relations; authenticity;
recognised brand locally

Resources and factor market
interaction

The Prestige Model
New and advanced
technology; e‐newspaper a
differentiated media; image
awareness; global brand
recognition
Global news sources and
media houses; distribution
ownership; brand versus
“wholesale” strategies
Informative; global news and
advertisements; 24/7 updated
news; lower price sensitivity;
prestigious and branded
devices
24/7 service; in‐house
journalists; distribution
ownership; global
advertisement sourcing
Globally recognised brand;
well‐known and serious
journalists

Tabell 3. Ramverk för affärsmodeller

4.5 Relationsbyggande i digitala miljöer
Den femte frågeställningen i projektet avsåg: Hur kan vi stödja långsiktigt
relationsbyggande med läsare/annonser i digitala kanaler?
I andra cykeln analyserades de strategiska implikationerna av UbiMedia visionen på
branschnivå och hur stukturen i de värdenätverk som understödjer digitala media
förändras. Resultaten visar att tidningsbranschen är i behov av många förnyelseprocesser,
inte minst för att öppna upp strukturerna för ökad samverkan med relevanta aktörer i
värdenätverken.
Som exempel kan nämnas de strategiska infrastrukturbeaktanden (Figur 23) som behöver
adresseras i UME som redovisas i Åkesson & Ihlström Eriksson (2008).
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Figur 23. Strategiska infrastrukturbeaktanden

4.6 Omvärldsanalyser
Nästa frågeställning gällde: Teknisk och marknadsmässig omvärldsanalys – vad händer
med tekniken, infrastrukturen och räckvidden?
De
tekniska
frågeställningarna
diskuterades
(aktionsforskningscykel 2) och redovisas i avsnitt 3.3.
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4.7 Ubiquitous Media Environment (UME)
Under denna rubrik för vi en resultatdiskussion kring mål 2 och 3 för projektet, dvs kring
ett ramverk för design av ”ubiquitous” medietjänster baserat på kunskap om nya tekniker
och konsumentbeteende samt krav och förslag på design av ”ubiquitous media
information environments” som stödjer produktion och distribution av ”ubiquitous”
medietjänster.
Nedan sammanfattas det övergripande ramverk för ”ubiquitous” medietjänster som
beskrivs i den interna projektpapporten. Ramverket baseras på arbete som genomförts i
samverkan mellan forskare och tidningsmedarbetare i de båda aktionsforskningscyklerna
beskrivna i avsnitt 2. Därutöver baseras ramverket på resultatet av de aktiviteter som skett
tillsammans med övriga för projektet relevanta aktörer, dvs läsare, annonsörer och
systemleverantörer. Dessutom genomfördes state-of-the-art beskrivningar på relevanta
tekniska lösningar samt översiktsbeskrivningar på befintliga innehållstjänster.
I bilden (Figur 24) beskrivs förhållandet mellan de tre huvudaktörerna mediehusen,
mediekonsumentent (läsare) och annonsörsaktörer. De värden som driver
mediekonsumtion och värden för annonskunder är utgångspunkt för krav på och
beskrivningar av den cross-media plattform som kan leverera ”ubiquitous” medietjänster.

Figur 24. Sammanfattande ramverk
UME karakteriseras av en mängd olika tillgängliga mediekanaler med olika egenskaper
och kapacitet. Beroende på de resurser en konsument har tillgängliga i den miljö och det
sammanhang där konsumenten befinner sig, dvs. mediekonsumentens kontext, kommer
tjänster att konsumeras i olika apparater och på olika sätt. Samma tjänst måste alltså
göras tillgänglig i en mängd olika format anpassade efter apparat (t ex mobiltelefon,
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stationär dator, tv), sammanhang (t ex plats, tidpunkt), preferenser (baserade på t ex
intressen, yrke, familjesituation). Detta skapar en mycket komplex design miljö. Tjänster
ska alltså vara tillgängliga när som helst, var som helst och anpassade till den enskilde
konsumentens omständigheter för att möta framtida mediekonsumenters krav.
Baserat på enkätstudier, intervjuer och fokusgrupper med mediekonsumenter har värden
för mediekonsumenten analyserats. Analysen ger att de viktigaste värdena som tillförs i
en UME är tillgänglighet (var och när som helst), media oberoende (i vilken apparat och
infrastruktur som helst) jämte sömfria övergångar mellan olika media och medieformat.
Vidare värdesätter mediekonsumenter anpassning efter enskilda behov och preferenser,
ökad personlig relevans och ökad interaktivitet.
För att kunna åstadkomma dessa värden krävs att tjänsterna i en UME vilar på en
interorganisatorisk cross-media plattform. De krav som ställs på en sådan plattform är
dynamisk anpassning till kontext, kapacitet för att stödja mycket hög grad av
interaktivitet, integration på flera nivåer (infrastuktur, system såsom publiceringssystem,
format och distribution mm) samt integrerade tekniker för spår- och mätbarhet. Stöd för
komplexa integrationstekniker kräver i sin tur t ex nya standarder och protokoll. Grunden
för anpassningar är kunskap om mediekonsumenten som baseras på såväl lagrad data och
realtids data. Mediekonsumentens beteende och tillgängliga resurser är de viktigaste
parametrarna för realtidsanpassningar. För att åstadkomma dessa anpassningar krävs att
individer kan identifieras oberoende av sammanhang och att mediekonsumentens
integritet värnas. I projektets skisser benämns denna identifiering UBI passport.
Sammanfattningsvis innebär detta att det ställs mycket höga krav på en cross-media
plattform som stödjer visionerna i en UME. Bland annat behöver den en enorm kapacitet
för att lagra data samt en form av artificiell intelligens för att kunna hantera data samt
mycket hög kommunikationskapacitet.
Värde för annonskunder har analyserats med data från intervjuer,
arbetsgruppdiskussioner samt fokusgrupp med annonsörer. Sammanfattningsvis ger
analysen att de viktigaste värdena i en UME är ökad träffsäkerhet, ökad räckvidd och
täckning, ökad möjlighet till att interagera och skapa relationer med potentiella kunder.
Ytterligare ett mycket viktigt värde är möjligheterna till mer nyanserad och mer
detaljerad återkoppling på annonseringseffekter.
Kraven för integrering av annonser i ”ubiquitous” medietjänster har analyserats ur data
från mediekonsumenter, annonsörer och mediehus partners. Analysen visar att
annonsering i ”ubiquitous” medietjänster måste balanseras mot mediekonsumenters
acceptans i väldigt hög grad. Ju mer personligt media desto viktigare är denna balans.
Relevans och relation till innehållet i den tjänst som annonseringen är integrerad i är
viktig för acceptansnivån och kan bidra till att annonsering blir ett mervärde till tjänster,
men om detta inte lyckas kan det bidra till att mediekonsumenterna lämnar mediet.
Vidare är anpassningar av annonsformat en viktig aspekt av annonsintegrering
tillsammans med anpassningar till mediekonsumenters reaktioner.
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Mediehusets traditionella roll är att sälja information till mediekonsumenter och
exponering till annonskunder. Denna roll utmanas i en UME. I samverkan med
mediehusens aktörer har SWOT analyser genomförts för att beskriva mediehusens
framtida roll i en UME. Mot mediekonsumenten utvecklas rollen till ett värdskap för
information om individer. För att åstadkomma de anpassningar och den träffsäkerhet av
tjänster och annonser som beskrivs ovan krävs att Mediehusen är värd för detaljerad
information om mediekonsumenters användningsmönster och beteenden. Mediehusen
tänker sig bygga en sådan relation på trovärdighet, innehållskvalitet, hög integritet samt
genom att borga för hög säkerhet. Mot annonsören ser mediehusen att rollen kan
utvecklas till en medierande roll mellan annonsör och mediekonsument, dock på
mediekonsumentens villkor. Mediehusen anser att deras starka varumärken erbjuder ett
sammanhang för annonskunden. Vidare menar mediehusen att de kan vidareutveckla sin
roll mot annonskunder på basis av detaljerad kunskap om konsumenten. Detta kräver i sin
tur helt nya strukturer i branschens värde nätverk med mycket stor grad av samverkan på
såväl tjänstenivå som infrastrukturnivå.
Exempel på anpassade tjänster som kan erbjudas i en UME illustreras som tidigare
nämnts med prototyper och filmer. Både prototyper och filmer baseras på ett antal
tjänster som fått arbetsnamnet kolltjänster. Dessa tjänsteidéer är framtagna i samverkan
mellan alla projektdeltagare och har sedan illustrerats i designskisser utförda av
designgruppen i aktionsforskningscykel 2. De föreslagna kolltjänsterna används som ett
medel för att kunna undersöka krav på och design för UME. Dessa tjänster är betydligt
mer personaliserade och närmre individers vardag än traditionella tidningstjänster.
Kolltjänstarna är ämnade att ses som exempel på vad ett mediehus kan erbjuda i en UME
utöver det som erbjuds idag.
Kolltjänsterna anpassar innehåll samt utformning baserat på användarens aktuella behov.
För att kunna anpassa sig mot användarens behov utgår systemet från en profilhanterare
som innehåller information om t ex familjestatus, privat ekonomi, hälsostatus samt nyhets
och konsumtions preferenser. Utöver profilhanteraren använder systemet
användningskontext för att avgöra t ex behov samt typ av enhet för att i sin tur avgöra
design samt presentation av innehåll. Utöver dessa aspekter avgör användarens egna
inställningar och anpassning (personalisering) designen av innehållet. Navet i denna
process är som tidigare beskrivits att individer kan identifieras oberoende av kontext, vad
vi benämner UBI-passport. Detta respresenteras i filmer och prototyper av ett digitalt
armband som kan kommunicera kontextinformation till plattformen. Armbandet kan
använda externa resurser som finns tillgängliga givet den rådande kontexten, t ex större
bildskärmar, högtalarsystem. Armbandet är navet som möjliggör sömlösa övergångar.
Tekniska principbeskrivningar för dessa designlösningar återfinns i den interna
projektrapporten. Filmerna finns tillgängliga http://ubimedia.se.
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Genom projektet har vi bidragit till forskningsfältet ubiquitous computing inom
information systems med empiriska illustrationer satta i ett industriellt sammanhang.
Dessa empiriska illustrationer har inte bara förtydligat och konkretiserat teoretiska idéer
utan även vidare exploaterat de forskningsfrågor som inspirerat projektet.
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5. Projektgenomförande
Projektet har drivits som ett aktionsforskningsprojekt där forskare arbetat i nära
samarbete med tidningspartners. Vi har utgått ifrån Susman och Evereds (1978) cykliska
process över aktionsforskning (Figur 25). Processen är indelad i fem olika faser:
Diagnosing, Action planning, Action taking, Evaluating and Specifying learning.
I diagnosing fasen identifierar forskare och i detta fall tidningspartners situerade problem
och deras underliggande orsaker. I denna fas formuleras gemensamt en arbetshypotes
som används genom de följande faserna av aktionsforskningscykeln. Action planning är
en process för att specificera vilka åtgärder som kan förbättra problemsituationen. Action
taking refererar till genomförandet av åtgärderna som specificerades i föregående fas.
Evaluation innebär den gemensamma (forskare och tidningspartners) utvärdering av
åtgärderna medan specifying learning syftar till processen av dokumentation och
uppsummering av erfarenheter från aktionsforskningscykeln. Detta lärande skall bilda
kunskapsbidrag både till teori och praktik, men skall också ligga till grund för tillfälliga
uppfattningar som kan fungera som startpunkt för en ny aktionsforskningscykel.

Figur 25. The cyclical process of action research (Susman & Evered, 1978)
Pilarna i Figur 25 symboliserar att det inte behöver vara en sekventiell ordning mellan de
olika faserna utan det kan även vara en iterativ process där man återkommer till tidigare
faser.
Projektet leddes av en styrgrupp med representanter från alla företagspartners samt
projektledaren för projektet.
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Styrgruppens huvudsakliga uppgifter var att:
• bidra till de övergripande frågeställningarna för projektet
• säkerställa återkoppling (lärande) till branschen
• följa upp att projektet fortskrider planenligt och med god kvalité
• ge input genom diskussioner kring viktiga frågeställningar
Styrgruppen har träffats vid totalt sju tillfällen under projektets gång: Två heldagar (15/906 och 14/8-08) samt fem halvdagar (16/11-06, 22/3-07, 10/5-07, 4/10-07 och 18/1-08).
Vid det första och sista tillfället träffades vi på Högskolan i Halmstad och övriga tillfällen
ägde mötena rum i Tidningsutgivarnas lokaler i Stockholm.
Genom hela projektet har vi arbetat med tre fokusgrupper, en med läsare, en med
studenter och en med annonsörsrepresentanter.
Fokusgruppen av läsare innehöll nio personer, varav 4 kvinnor och 5 män i åldrarna 3061. Denna grupp träffades totalt 7 gånger á 3 timmar (11/12-06, 5/3-07, 11/6-07, 16/1007, 27/11-07, 20/2-08 och 21/5-08). Deras uppgift var att följa den utveckling som
skedde inom projektet och ge input från ett läsar/användar perspektiv.
Studentfokusgruppen bildades för att få med den yngre målgruppens perspektiv och
innehöll 12 informatikstudenter varav 4 tjejer och 8 killar i åldern 19-34 år. Denna grupp
träffades totalt 8 gånger á 3 timmar (18/1-07, 8/3-07, 15/5-07, 18/9-07, 13/11-07, 28/208, 24/4-08 och 19/5-08).
Annonsörsfokusgruppen innehöll sex representanter från medieförmedlare,
annonsörsföreningar, varumärkesannonsörer samt utbudsannonsörer. Denna grupp
träffades under tre halvdagar (11/10-07, 18/1-08 och 16/5-08) och hade som främsta
uppgift att ge input till projektet utifrån ett annonsörsperspektiv.
I övrigt genomfördes projektet i två aktionsforskningscykler. Cykel 1 genomfördes under
projektets första år och cykel 2 under det andra.

5.1 Aktionsforskningscykel 1
Aktionsforskningscykel 1 startade i arbetet med diagnosing under arbetet med den
projektansökan som senare blev beviljad och fortsatte med diskussion i de arbetsgrupper
bestående av tidningsrepresentanter som bildades initialt i projektet. Dessa grupper
valdes för att representera de två viktigaste intressenterna för branschen, dvs
mediekonsumenter (privatkund) och annonsörer (annonskund). Båda dessa grupper hade
representanter från alla tidningspartners och leddes av två forskare från Högskolan i
Halmstad, dvs totalt 13 personer i varje grupp (vilka beskrivs nedan).
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Diagnosingfasen resulterade i ett antal operativa frågeställningar (formulerade utifrån
projektets övergripande frågeställning, mål och forskningsintressen) som arbetades fram
av styrgruppen och arbetsgrupperna (inkl forskare) som var speciellt intressanta att
studera inom ramen för projektet:
1. Hur kan vi skapa ett grafiskt gränssnitt som förmedlar familjaritet för läsarna
oavsett digital kanal, dvs ett gränssnitt som fungerar sömlöst mellan kanalerna?
2. Hur kan vi möta annonsmarknadens krav, dvs möta deras målgrupper oavsett
kanal?
3. Vad är det som driver mediekonsumtionen i olika former både i print och digitalt?
4. Hur kan vi identifiera läsarnas behov av framtida digitala tjänster?
Betalningsvilja?
5. Hur kan vi stödja långsiktigt relationsbyggande med läsare/annonser i digitala
kanaler?
6. Teknisk och marknadsmässig omvärldsanalys – vad händer med tekniken,
infrastrukturen och räckvidden?
Utifrån ovanstående frågeställningar planerades aktiviteter (action planning) för att kunna
besvara dessa frågeställningar inom projekttiden. Denna planering resulterade i ett antal
studier som genomfördes (action taking) under cykel 1. Alla dessa aktiviteter planerades
gemensamt av forskare och tidningspartners.
Enkätstudier: Under projektets första år genomfördes fem enkätstudier. Initialt
presenterades onlineenkäter på följande tidningars webbplatser: Aftonbladet, GöteborgsPosten och Sundsvalls Tidning. Dessa enkäter behandlade ett antal teman som var
relevanta för projektet och syftade främst till att få fram data avseende
användningsmönster och läsarpreferenser. Vid halvtid i projektet genomfördes två
enkätstudier för att samla in relevant data som skulle ligga till grund för det kommande
prototypbyggandet. Dessa enkäter presenterades på Sydsvenskans webbplats samt på
manolo.se. Vidare genomfördes en enkätstudie till teknikansvariga inom respektive
tidningsorganisation för att skapa en bild av nuvarande och framtida teknikbehov samt
för att undersöka vilka tekniktrender som ansågs mest intressanta för branschen.
Workshops: Under 2006 genomfördes fem workshops med tidningsmedarbetare ute på
respektive tidning (Göteborgs-Posten, Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten,
Nerikes Allehanda och Expressen). Vid dessa workshops var 3-8 tidningsmedarbetare
närvarande. Workshopparna syftade dels till att informera fler på respektive tidning om
projektet och dels på att samla in data från ett tidningsmedarbetarperspektiv på de frågor
som diskuterades inom ramen för projektet. Dessutom genomfördes en workshop med
medieföretagen Concentra Media i Belgien (6/11-06).
Intervjuer: Under den första aktionsforskningscykeln genomfördes 17 intervjuer med
representanter från projektets tidningspartner som inte arbetade aktivt i projektet, t ex
VD, chefsredaktör etc. Dessutom genomfördes en intervju med VD för mediebolaget Mkt
Media. Därutöver genomfördes 11 intervjuer med tidningsrepresentanter från Belgien,
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Tyskland, USA och Japan för att få ett få ett internationellt perspektiv på projektets
frågeställningar. Vidare genomfördes fem intervjuer med teknikleverantörer med
relevans för projektet. Dessa syftade till att ge en översikt på viktiga frågeställningar från
ytterligare en aktör som var relevant för projektet samt att ge en framtidsbild.
Parallellt med dessa studier genomfördes arbete i de två arbetsgrupperna.
Arbetsgruppen med inriktning mot privatkund träffades under fem heldagar under
projektets första år (1/12-06, 20/2-07, 29/3-07, 11/5-07 och 29/8-07).
Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter var att:
• Arbeta med och besvara frågorna 3-6 av styrgruppens frågeställningar
• Ta fram ett antal ubiquitous media tjänster som låg till grund för innehållet i
prototyperna
• Ta fram underlag för beskrivningar av användningsmönster och framtida
drivkrafter och behov för att definiera mervärdet för läsaren
• Formulera diskussionsunderlag och frågeställningar för fokusgruppen av läsare
Denna arbetsgrupp formerade sig i två sub-grupper:
Beteendegruppen: Denna grupp tittade speciellt på frågan om vad det är som driver
framtida mediekonsumtion och vilken funktion media fyller för människor.
Prototypgruppen: Denna grupp skulle tillsammans med motsvarande grupp från
arbetsgruppen mot annonskund bilda navet i projektets prototypbyggande. Deras uppgift
var att i detalj specificera hur de olika subtjänsterna i prototypen skulle utformas samt
agera beställare till beteendegruppen och teknikgruppen inom arbetsgruppen mot
privatkund, samt mot arbetsgruppen mot annonskund.
Arbetsgruppen med inriktning mot annonskund träffades under fyra heldagar under
projektets första år (24/11-06, 21/2-07, 23/3-07 och 29/8-07).
Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter var att:
• Arbeta med och besvara frågorna 2 och 7 av styrgruppens frågeställningar
• Ta fram ett antal ubiquitous media tjänster som grund för innehållet i prototyperna
• Ta fram underlag för beskrivningar av marknadskommunikation i
flerkanalspublicering
• Formulera diskussionsunderlag och frågeställningar för fokusgruppen av
annonsörer
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Denna arbetsgrupp formerade sig i tre subgrupper:
• Arbetsgrupp morgondagens markandskommunikation: Denna grupp skulle
presentera värdekedjor och tidningarnas roll i dem i förhållande till olika
infrastrukturer.
• Arbetsgrupp kundperspektiv: Denna grupp skulle titta på hur vi kan hitta former
för hur annonsören kan leverera kundnytta.
• Arbetsgrupp cross-media plattform och prototyp: Denna grupp skulle tillsammans
med motsvarande grupp från arbetsgruppen mot privatkund bilda navet i
projektets prototypbyggande. Deras uppgift var att i detalj specificera hur de olika
subtjänsterna i prototypen skulle utformas samt agera beställare till övriga
subgrupper samt arbetsgruppen mot privatkund.
Resultat, koncept och idéer utvärderades (evaluation) löpande genom de tre
fokusgrupperna och styrgruppen. Dessutom utvärderades delar gentemot internationella
intressenter. Cykel 1 avslutades genom att summera upp och dokumentera erfarenheter
som presenterades och diskuterades (specifying learning) vid ett två-dagars internat med
båda arbetsgrupperna samt styrgruppen.

5.2 Aktionsforskningscykel 2
Utifrån resultatet av cykel 1 inleddes diagnosing-fasen i cykel 2 vid det två-dagars
internat som skedde i halvtid av projektet. Då resultaten visar på en stor komplexitet och
en del av koncepten inte var realiserbara med den teknik som finns idag togs beslutet att
illustrera en framtida UbiMedia vision i prototyper samt filmer. I denna inledande fas
preciserades de utmaningar (diagnosing) som skulle adresseras i prototypbyggandet och
filmatiserandet.
Då aktionsforskningscykel 2 planerades (action planning) som en realiserande cykel,
beslutades det om en omorganisation av projektets arbetsgrupper. Vi upplöste därmed de
tidigare arbetsgrupperna mot privat- respektive annonskund och bildade 4 nya
arbetsgrupper: strategigruppen, beteendegruppen, teknikgruppen och designgruppen. Var
och en av dessa grupper hade en ordförande från en tidningspartner. Forskarna
alternerade mellan dessa grupper vid de nio heldagar som mötena ägde rum (5/10-07,
31/10-07, 1/11-07, 16/1-08, 17/1-08, 13/2-08, 3/4-08, 13/5-08 och 14/5-08). Dessa
grupper träffades även mellan projektmötena både fysiskt och virtuellt.
Strategigruppen bestod av sex medlemmar och arbetade med med värdekedja,
affärsmodeller, kundvärde och integrering av annons/marknadskommunikation och
levererade en rapport till projektet. De levererade även annonsspecifikationer till
designgruppen och teknikgruppen.
Beteendegruppen bestod av fyra medlemmar och arbetade med trender,
beteendemönster och ny teknik och levererade en rapport till projektet. De
vidareutvecklade också personas samt tillhandahöll målgruppsinformation.
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Teknikgruppen bestod av fem medlemmar och tog fram ”blueprints” på ITbas/plattformar/system, hjälpte till med inrättande av testbädd samt bistod med resurser
till prototypen. De tittade dessutom på framtida teknik och leverera en rapport till
projektet.
Designgruppen bestod av fem medlemmar och tog fram designspecifikationer
(storyboards, skriftliga beskrivningar av tjänsterna), samt kravspecifikationer för
tjänsterna (främst funktionella krav). Gruppen utformade innehåll och design till
prototypen samt bistod i planering och produktion av filmerna. Denna grupp utökades
med ytterligare en person under sista halvåret av projektet. Denna grupp träffades
tillsammans med två av forskarna ytterligare sju heldagar (22/3-07, 27/11-07, 15/3-08,
26/3-08, 27/3-08, 4/4-08 och 14/4) för att färdigställa material till prototyper och filmer.
Prototyp- och filmarbetet (action taking) samordandes av designgruppen med stöd från
övriga arbetsgrupper.
Prototyper: Två olika prototyper har tagits fram i projektet, en för större skärm och en
för mobiltelefon eller PDA. Det är framförallt designgruppen med assistans av de övriga
tre grupperna som tagit fram innehållet i dessa prototyper men själva realiserandet har
skett av forskare i samarbete med studenter.
Filmer: För att kunna illustrera en framtida UbiMedia miljö tog vi ett gemensamt beslut
om att producera tre kortfilmer. Tidigt i projektet tog vi fram tre personas som skulle
representera tänkta målgrupper. Dessa personas är Albin 19 årig student, Diana 33 årig
ensamstående mamma med invandrarbakgrund och Maria 51 årig konstälskare med make
och 2 barn. Filmen om Albin har även fokus på att illustrera mediehusens roll i UbiMedia
visionen medan filmen om Diana har fokus på annonsörsrollen och det mervärde en
integrerad annonsering kan skapa. Slutligen har filmen om Maria fokus på
mediekonsumtion. Filmerna representerar den framtidsvision som tidningspartners och
forskare gemensamt kommit fram till under projektets två år.
Arbetet med prototyper och filmer utvärderades (evaluating) kontinuerligt genom de tre
fokusgrupperna samt styrgruppen. Därutöver genomfördes (action taking) ett antal studier
för att utvärdera (evaluating) UbiMedia visionen.
Enkätstudier: I slutet av projektet genomfördes nio enkätstudier. Online enkäter med
olika fokus presenterades på nio tidningars webbplatser (Aftonbladet, Dagens Nyheter,
Expressen, Hallandsposten, Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Sundsvalls
Tidning, Sydsvenskan och Östgöta Correspondenten). Dessa enkäter syftade till att dels
få longitudinell data avseende användningsmönster och läsarpreferenser och dels för att
få läsarfeedback på de koncept som illustrerades i de filmer som producerats inom ramen
för projektet.
Intervjuer: Under den andra aktionsforskningscykeln genomfördes 16 intervjuer med
tidnings- och teknikföretag i USA och Japan. Dessutom genomfördes sju intervjuer med
de personer eller personer med motsvarande befattningar hos våra tidningspartners vi
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intervjuade initialt i projektet. Vi håller för närvarande på att genomföra de sista 9
intervjuerna med tidningspartners samt 10 intervjuer med annonsörer (10 av topp 50
gällande annonsering i dagstidningar). Detta material kommer att analyseras under hösten
och kommer att ingå i den interna slutrapporten som skall presenteras i december på
TidningsUtgivarna för projektets styrgrupp.
Tester: De prototyper och filmer som tagits fram inom ramen för projektet har testats och
diskuterats med 20 läsare, hälften kvinnor och hälften män i varierande åldersspann.
Testerna genomfördes genom att först visa filmerna och därefter låta respondenterna testa
prototyperna följt av en djupintervju för att få insikt i hur de uppfattar UbiMedia
visionen.
Prototyper och filmer syftar till att kommunicera och skapa diskussion (specifying
learning) internt på respektive tidningsorganisation såväl som inom branschen nationellt
och internationellt. Projektet avslutades med en två-dagars konferens då samtliga
arbetsgrupper samt forskare presenterade projektresultat som diskuterades och
utvärderades. Därutöver utvärderades projektprocessen som helhet. I denna avslutande
utvärdering diskuterades konkurrenssituationen som upplevdes initialt i projektet då de
mindre företagen inte vågade sprida sina ”bra” idéer på grund av rädsla att de större
företagen omedelbart skulle omsätta deras idéer. Detta hanterades på ett bra sätt enligt
projektdeltagarna då fokus för projektet flyttades fram ytterligare några år till att ligga 10
år fram i tiden. På så sätt kunde den omedelbara konkurrenssituationen undvikas då
medverkande tidningspartners tillhörde olika ägarstrukturer. Dock tryckte deltagarna på
det stora erfarenhets och kunskapsutbytet som skett organisationer sinsemellan och
mellan forskare och organisationer. Detta upplevdes som den största behållningen i
projektet. Projektet ledde till att deltagarna ökade sin förmåga att tänka på branschnivå
och alla kände att de hade mycket att tillföra de egna organisationerna genom att ha
deltagit i projektet.
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I tabell 4 nedan presenteras deltagare från de olika organisationerna som deltagit i
projektet. Totalt har 47 personer varit verksamma i olika omfattning under projektets
gång.
Organisation
Högskolan i
Halmstad

Dagens Nyheter

Göteborgs-Posten

Norrköpings
Tidningar
Sundsvalls Tidning

Tidningsutgivarna

Personer
Carina Ihlström Eriksson (styrgrupp)
Maria Åkesson
Jesper Svensson
Ola Henfridsson
Jesper Hakeröd
Mats Lindqvist
Nils Holmberg
Mattias Wecksten
Annika Wink (strygrupp)
Eva-Li Gonner
Peter Ganneby
Pontus Leander
Charlotta Friborg
Per Andersson-Ek (strygrupp)
Hanna Konyi
Dimce Josifovski
Karin Hansson
Palle Wibrån
Bengt Engwall (styrgrupp)
Johan Norqvist
Svenåke Boström (styrgrupp)
Lars Törnblom
Lars Nylén
Stig Nordqvist (styrgrupp)
Malin Picha (styrgrupp)

Organisation
Aftonbladet

Personer
Kalle Jungkvist (styrgrupp)
Göran Winbergh
Mikael Karlsson
Carolin Molander
Josefin Granding Larsson
Erika Lindmark

Expressen

Thomas Mattsson (styrgrupp)
Ulf Skagerström
Zandra Rauchwerger
Helén Rasmusen
Magnus Norgren
Lennart Mattisson (styrgrupp)
Martin Nilsson
Fredrik Herlitz
Erik Mattsson

Nerikes Allehanda

Stampen

Gunnar Springfeldt (styrgrupp)

Sydsvenskan

Katarina Liljenberg (styrgrupp)
Pernilla Thellmark
Jessika Göransson
Johan Hultman (styrgrupp)
Jörgen Bengtsson
Jonas Jaani

Östgöta
Correspondenten

Tabell 4. Projektdeltagare
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Bilaga 1 – Vad driver framtida mediekonsumtion?
Vilka funktioner fyller medier för människor? För mediebranschen och alla andra som
vill vara en del av det mänskliga kommunikationssystemet är det viktigt att förstå vad det
är som driver människor att kommunicera och vilka behov som kommunikationen
tillfredsställer. Svaren finns i studier av människans ursprung. Och dessa ursprungliga
kommunikationsbehov måste vi förhålla oss till i vårt arbete med gamla och nya medier.
Människan har grundläggande behov av att kommunicera. Detta behov finns där oavsett
om vi har tillgång till medier eller inte. Och det har funnits där sedan människan blev
människan. Communication is the process of creating shared meaning, säger Stanley J.
Baran i sin bok Mass Communication, Culture and Mass Media. Kommunikation är alltså
en social funktion och människan är den enda art som kan kommunicera i äkta mening,
dvs ha ett djupare utbyte än att bara reagera på den rådande situationen som att varna för
fara och signalera att det finns föda.
Inte ens aporna, som vi gärna vill framhålla som rätt människolika, kan kommunicera på
det djupa sätt som vi människor. Schimpanser har visserligen ett trettiotal olika läten för
att meddela sig med sina artfränder, men de kan inte kommunicera på något sätt som
överskrider den situation de just befinner sig i. De kan till exempel inte berätta för
varandra hur och varför man gör olika saker. De lär sig av äldre och mer erfarna djur i
flocken genom att följa deras exempel.
Den amerikanske antropoplogen och psykologen Ian Tattersall hävdar i sin studie om
människoblivandet, Becoming human (1998) att det är språket som givit och ger
människan – homo sapiens sapiens - försteg framför andra arter.
Kommunikationsmöjligheten genom språket gör att vi och våra verksamheter utvecklas
eftersom att vi kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Men människan utvecklade
verktyg och arbetsmetoder redan innan hon fick ett talorgan. Vi kan ju, likt
schimpanserna, också lära oss genom att imitera. Därför anser vissa forskare att det i
grunden är en annan funktion än den rent lärande och verksamhetsutvecklande som är
grunden till vårt behov att kommunicera.
Den engelske antropologen och evolutionsbiologen Robin Dunbar hävdar i sin bok
Samvaro, skvaller och språkets uppkomst (1997) att språket är en förutsättning för den
sociala sammanhållningen. I apornas liksom i de första människornas tillvaro har/hade
det ömsesidiga ceremoniella putsandet av varandras päls, så kallad grooming, en stor
betydelse för den sociala sammanhållningen.
Pälsplockningen är individuell - alla måste plocka alla för att det ska bli total
sammanhållning - men efter hand som gruppen växer är det praktiskt omöjligt att
upprätthålla personliga band med alla genom grooming. I ett samhälle som är för stort för

Bilaga 1 – Vad driver framtida mediekonsumtion?

68

grooming mellan alla individer behövs verktyg för att upprätthålla de personliga banden.
För människan blev språket detta verktyg. Ursprunget till det talade språket kan ha
kommit för cirka två miljoner år sedan.
Med språket kan var och en nå många med sin röst. Dunbar menar att det inte är
meddelandet eller befallningen som är språkets första funktion, utan att det är skvallret –
det talade ”pälsplockandet”.
Skvaller är att utbyta erfarenheter om vad andra gör, och det är ett snabbt sätt att få reda
på vad andra gör. Utan språk är det en omständlig procedur. Apor och människoapor
måste göra det genom iaktta vad andra gör, och för det krävs ju att man har koll på alla
hela tiden.
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman tar upp Dunbars hypotes i sin bok om kunskap, Ett
oändligt äventyr (2001). Han påpekar där att skvallret är en situationsöverskridande
verksamhet, att man inte kan skvallra om det som för ögonblicket är för handen utan
enbart om något frånvarande. Och att vara situationsöverskridande är ju något som endast
människan och inte några andra arter kan.
Samtidigt, fortsätter Liedman, knyter skvallret samman dem som görs delaktiga av det.
Han pekar på att skvallret är en social kraft och att Dunbar ser det mänskliga samhällets
ursprung i just skvallret. Liedman säger vidare att det typiskt mänskliga inte bara är
språket utan en hel kultur som tjänar till att integrera individen i samhället.
Ian Tattersall tar inte ställning till Robin Dunbars hypotes och människans
kommunikationsbehov liksom språket får antas ha både integrerande (Dunbar) och
utvecklande (Tattersall) funktioner.
Språket är alltså avgörande för att föra oss människor samman, liksom för
att utveckla våra verksamheter, och det är med de perspektiven som vi ska
se på våra behov att kommunicera – direkt med varandra - och via
hjälpmedel - det vill säga genom medier.
Mediernas nytta och medieanvändningens drivkrafter
När samhällena växte och det inte längre heller gick att prata direkt med alla uppkom
skriftspråk och medier. Först i form av inristningar på stenar, lertavlor, väggar med mera,
sedan i form av handskrifter. Med Johann Gutenbergs uppfinning av lösa trycktyper för
sättning av text på 1400-talet kom den första möjligheten till stor spridning av
information. Riktig masskommunikation kom när tidningarna fick stor och folklig
spridning i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Därefter har etermedier och
elektroniska medier ytterligare utvecklat möjligheterna till kommunikation mellan många
människor.
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Sociologen George Herbert Cooley konstaterade 1909 (DeFleur och Ball-Rokeach,
Theories of mass communication) att det var fyra faktorer som gjorde tidningen långt
effektivare än kommunikationsprocesser i tidigare samhällen:
• Uttrycksfullhet, de bar på ett brett spektrum av idéer och känslor
• Dokumentbeständighet, eller övervinnande av tid
• Snabbhet, eller övervinnande av rum
• Spridning, eller tillgång för alla
Med medierna följer alltså nya kommunikationsvärden. Med medierna har också
möjligheterna att kommunicera blivit oändligt stora. Det finns idag en stor mängd
medieformer och nya tillkommer undan för undan. I dessa kanaler sprids och återkopplas
meddelanden av, till synes, ett oändligt antal orsaker. Men i grunden är det de djupt
mänskliga behoven som styr.
Dan Lundberg, forskare inom ekonomisk psykologi, konstaterade 1968 i boken Vårt
behov av press radio och TV att människor utnyttjar massmedias innehåll på flera olika
sätt och att man därigenom får olika belöningar och nyttor
•
•
•
•

Mediainnehållet fungerar som en källa till erfarenheter och insikter vilka delas av
andra individer i vår miljö(-er). Det ger en känsla av gemenskap och leder till
sociala belöningar.
Mediainnehållet fyller en direkt kontaktskapande och kontaktunderlättande
funktion genom att förse oss med samtalsämnen.
Man får tolkningar och synpunkter på olika händelser och företeelser, och genom
att utnyttja dessa tolkningar och synpunkter vid samtal eller diskussioner kan man
vinna social prestige.
Mediainnehållet är en källa till råd och kunskaper som kan utnyttjas för att vinna
uppskattning från omgivningen sida.

Medierna ger alltså människor tydligt sociala funktioner och nyttor. Precis som skvallret
direkt mellan människor.
För mediebranschen och alla andra som vill vara en del av det mänskliga
kommunikationssystemet är det viktigt att förstå vad det finns för bakomliggande behov
för kommunikation. Vad det är som driver människor att kommunicera och vilka behov
som kommunikationen tillfredsställer.
Insikten om de integrerande och utvecklande funktionerna är grunden, men i vardagen
behövs också mer förfinade definitioner av vad människor får ut av att använda medier.
Inom antropologin och sociologin och andra discipliner har man definierat ett antal
funktioner som ger människor personliga utbyten av medier. Medieforskaren Maria Elliot
har i sin avhandling Förtroendet för medierna, (Göteborg, 1997) (s. 79-94) sammanställt
dessa funktioner. Under tiden som gått sedan dess har hon byggt på listan, men i takt med
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medieutvecklingen och med tanke på att det är svårt att avgränsa personliga utbyten i
något så stort som det mänskliga livet, anser hon att listan aldrig kan bli komplett och
heltäckande. Men hennes sammanställning är en någorlunda hanterbar strukturering av de
personliga utbyten som media kan ge människor, och som media därmed bör förhålla sig
till.
Nedan följer Elliots lista med kärnpunkten av innebörden av varje personligt utbyte.
Därtill fogar vi några sentenser från andra medieforskare och utredningar som ytterligare
kan beskriva funktionerna. Där inte annat anges kommer citaten från
framtidsforskningskonsulterna Kairos Future, som studerar bland annat mediekonsumtion
och kommersiella möjligheter och hjälper medieföretag att skapa utvecklingsstrategier.
1. Man vill ha generell kunskap och information (ger trygghet)
a) Koll på läget, överblick och omvärldsorientering
b) Information, orientering om konkreta händelser, praktiska råd för vardagslivet,
beslutsunderlag
c) Kunskapsbildning (i en djupare bemärkelse)
Då en betydande del av dagens kultur och samhälleliga kommunikationsprocesser
förmedlas av massmedierna, innebär detta att medierna spelar en nyckelroll när det gäller
de grundläggande kunskapsprocesserna i samhället. Individen är hänvisad till medierna
för att få underlag för sin verklighetsuppfattning. Det utbyte som individen får har
rimligen en mycket stor relevans för hennes förtroende för medier.
•
•

”Att ge kunskap är en av morgontidningens tre viktigaste egenskaper.” (Poulsen,
Dagbladsprojektet, 1994).
”Funktionen att förmedla de senaste nyheterna tillskrivs nättidningen i lika stor
utsträckning som papperstidningen. Men 15-29-åringar upplever i mindre
utsträckning att de får praktiskt användbara upplysningar från den lokala
papperstidningen” (Dagspresskollegiet, PM nr 69, Svenskarnas upplevelse av
lokala nyhetsmediers funktioner, 2008)

2. Identitetsbildning
Som process kräver identitetsbildningen stoff utifrån. Genom att sedan få de värden och
normer, som individen gjort till sina egna, förstärkta och de egna erfarenheterna
legitimerade bekräftar individen sin identitet. I en tid då traditionen inte längre
föreskriver vem man är och vart man är på väg kommer betydelsen av medierna i denna
process att öka. Inte minst när det gäller ungdomar ser man att medierna inte bara
erbjuder stoff för reflexion, utan också utgör en kanal för att ge uttryck för den.
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•
•
•
•
•
•
•

”Medierna är förlängningar av oss själva.”
”Framtidens medier måste mer se till livsstilar än faktisk ålder.”
”Beyond being a personalized communication channel, the mobile seems to be an
self-reflective symbol … it´s not just our link to the world: it´s a way in which we
develop a sense of ourselves”
”Man kan ha många olika identiteter och normer och man skiftar mellan de olika.
Detta tvingar medieaktörerna till en bredare verksamhet, man kan inte längre vara
en tidning, en TV-kanal etc.”
”Olika medieformer kombineras, samverkar och smälter samman.”
”Gränsen mellan olika medier blir många gånger otydlig - och för konsumenterna
i längden ointressant.”
”Att ge identitet (jag är en del av samhället) är en av morgontidningens tre
viktigaste egenskaper.” (Dagbladsprojektet, Poulsen 1994)

3. Socialisering och social interaktion
Medierna förser oss med samtalsämnen och gemensamma referensramar i de sociala
relationerna. Att titta på TV tillsammans kan till och med vara en form för social
samvaro.
När det gäller medier i allmänhet och TV i synnerhet finns också något som Elliot kallar
parasociala relationer: Tittaren förhåller sig till TV-personligheten (tidningsreportern osv)
på samma sätt som en individ som man känner personligen och har direktkontakt med.
Tittaren engagerar sig i personen och upplever en gemenskap. Att exponera vissa
medieval kan också ha till syfte att visa vem man är och vilken värdegemenskap man
associerar sig med. Ytterligare en social betydelse som medier kan ha för människor är,
enligt Elliot, den symboliska funktion som mediet har som föremål. Det kan höja eller
sänka ens status.
•
•
•
•
•
•

”Stärka "släktbanden" över stora avstånd”
”Att vara på rätt ställe och prata med rätt människor.”
”Det är i medier man för det sociala resonemanget.”
”Relationer är motorn – nätet en gemenskap.”
”Vi söker ständigt nya lägereldar.”
”Unga söker sanningen bland vänner.”

4. Delaktighet i samhället
Medierna ger möjlighet till delaktighet i de offentliga, nationella processerna. Medierna
har närmat den offentliga sfären till den privata och gjort den tillgänglig för publiken. Till
exempel TV-nyheterna kan få publiken att känna delaktighet med samhället. Medierna
kan bidra till att ”koppla upp” individen till samhället, inte bara kunskapsmässigt utan
även när det gäller känslan av delaktighet med omgivningen.
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•
•
•
•
•
•
•

”Människor tar större makt.”
”Människor vill vara delaktiga.”
”Visa upp sig.”
”Spegla sig.”
”En förändrad medielogik – publiken poängsätter nyheterna.”
”Fokus på konsumtion – att konsumera blir ett sätt att leva där rollen, identiteten
och aktiviteter som konsument tas för givna, medan de som medborgare
marginaliseras.”
”Trender som visar på minskat medborgligt och traditionellt politiskt engagemang
bland unga vuxna.”

5. Eskapism och pleasure
TV-tittandet kan fungera som ett utrymme för ”lustfylld glömska”, ”konstruktiv
eskapism”. Vissa teoretiker, skriver Elliot, tar inspiration från psykologin och pekar på att
TV-tittandet kan utgöra en sfär där individen fortlöpande prövar föreställningar som är
relaterade till distinktionen mellan subjektiv inre verklighet och den objektiva
yttervärlden och definitionen av jaget och icke-jaget.
•
•

”Att ge upplevelser är en av morgontidningens tre viktigaste egenskaper.”
(Dagbladsprojektet, Poulsen 1994)
“För vissa barn, under vissa villkor, fyller massmedia en speciell funktion - flykt
undan verkligheten". (Bailyn, 1959)

6. Strukturering av tillvaron
TV-tablån fungerar för vissa som hållpunkter för hur vardagslivet och familjeumgänget
ska läggas upp. Medieanvändningen präglas mycket av regelmässighet och vana (t ex
morgontidningen till frukosten, Dagens Eko till lunch, TV-nyheterna som inledning på
den avslappnade kvällen framför TV-n).
•
•
•
•
•

”Vi söker vinst av tid och effektivitet.”
”Vi släpper in några få medier som vi litar på.”
”Vi får ångest när valen blir fler än sju.”
”Viktigt för media att ta rollen som det smartaste sättet att skapa kontext.”
”Hantera stress.”

Framtidens medieutveckling ställer krav och ger möjligheter
Medieutvecklingen har varit mycket stark och trenderna många och under de senaste tio–
femton åren. Främst genom internet och mobiltelefoni (och kombinationen av de två),
med dess många olika kontaktformer i form av vanliga hemsidor, sociala sajter, e-post,
messengers, webcams, bloggar, nätverksspel, sms, mms och så vidare, och detta under
mer eller mindre ständig uppkoppling.
Omvärldsanalys blir allt viktigare för många företag.
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Att kunna identifiera vilka förändringar som skapar den framtida utvecklingen är
affärskritisk information.
Trenderna kan vara mer eller mindre svåra att förutsäga.
Forskningen har svårt att hinna med och analysera vad det är för nya och gamla värden
som de nya medieformerna ger och hur de påverkar människans kommunikation och
beteenden. Men några analyser finns. Inte minst av företaget Kairos Future, som anlitas
av många svenska medieföretag.
Här är några viktiga trender som de och vi tror kommer att ha betydelse för aktörer i en
ubiquitous medievärld:
Större utbud – och ökad valfrihet
Liksom samhället i övrigt blir medievärlden blir allt mer fragmenterad både vad det
gäller antalet och typen av publiceringskanaler och antalet publicister liksom hur
människor konsumerar media. Tiden då alla kunde samlas kring en kanal och ett budskap
är sedan länge förbi. Vi väljer det vi själva vill ha och kräver att få det när, hur och var vi
vill. Vi hoppar mellan olika varumärken, byter snabbt mötesplatser och är mindre lojal.
Det ökade utbudet gör att vi har större möjlighet att vara kräsen och välja kritiskt.
Nischintressen blir större (Chris Anderson: The Long Tail). Publiken testar sig fram men
har inte alltid en uppfattning om vad man har behov av.
Konvergens
Gränsen mellan olika former av media håller på att suddas ut och de tekniska
plattformarna flyter ihop. Vi har sett mobilen växa från telefon till kamera, mp3-spelare
och dator. De bärbara datorerna krymper och med allt fler möjligheter att koppla upp sig
trådlöst blir datorn i sanning mobil. Tidningar, böcker och musik kan laddas ned till epapper. Spelkonsolerna blir surfapparater. Tv-tittandet och radiolyssnandet löses upp i sin
traditionella form med tablå när tittarna på Internet kan se de program de önskar när de
själva vill.
Nästan all media kommer att finnas tillgänglig överallt på alla plattformar. Men olika
plattformar har olika styrkor och svagheter, vilket medför höga krav på innovativa och
nyskapande idéer för hur de kan utnyttjas. Samverkan mellan olika kanaler blir grundbult
i annonsörernas multikanalstrategi.
Överallt
Media blivit är på god väg att bli ubiquitous på riktigt, alltså allestädes närvarande. Media
i olika former finns i allt fler miljöer. Både i form av print (många återförsäljare, gratis
dagstidningar och magasin på stan, affischer mm) liksom digitalt genom utbyggnaden av
bredband, trådlösa nätverk, mobilnät, digitala skärmar på stan och i kollektivtrafiken med
mera.
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Enklare och snabbare
Det blir allt enklare att koppla upp sig var helst man är och överföringshastigheterna ökar
hela tiden.
Deltagande och sociala medier
Framtida mediekonsumenter har ett större mått av frihetssökande och individualism
vilket gör att man blir mer aktiva det vill säga söker och gör val i större utsträckning än
förr. Det kommer dock även att skifta mellan passiv och aktiv konsumtion, liksom mellan
olika medier.
Tekniken ger allt fler människor möjlighet att själv publicera och kommunicera direkt
med andra människor utan att filtreras av journalister. Journalistrollen förändras. Sociala
sajter som Facebook och YouTube växer fram – och försvinner till förmån för andra.
Mun-till-mun-marknadsföring med personliga rekommendationer och betygsättningar på
Internet av varor och tjänster blir allt viktigare för människors beslut att konsumera.
Bloggar och kommentarer växer.
Gratissamhället
Trots intresset för medieinnehåll finns det hos många en motvilja till att betala. Gratis är
gott. I dagens gratissamhälle med gratis tidningar, internettelefoni, internet, tv
(reklamfinansierad), webb-tv etc så finns en outtalad förväntan om att innehåll ska
erbjudas gratis. Vissa kommer att ta till vilka medel som helst för att få något gratis, även
om det innebär uppoffringar av bekvämlighet eller tid. Det beror på vilken valuta man har
störst tillgång till: tid eller pengar. De flesta föredrar exempelvis att ha fler och billigare
leverantörer av telefoni än att få en enda faktura från en dyrare leverantör. Svensken har
vant sig vid att förhandla om priset.
Ökat utbud, konkurrens och tillgänglighet pressar ner möjligheterna att ta betalt för det
som inte är tillräckligt unikt och värdefullt för individen. Allt färre vill till exempel betala
för generella nyheter.
I en framtid så kommer varenda webbsida, bok, artikel, film, tv-program, radioprogram
och sång som skapas vara indexerad och sökbar. Lagliga och olagliga kanaler kommer att
göra media till allmängods, något som också förändrar dess värde. Om det är svårt att ta
betalt för själva innehållet i sig, så kan det fortfarande vara möjligt att ta betalt för
innehållets egenskaper såsom färskhet, tillgänglighet, kvalitet, anpassning och
exklusivitet.
Livesändningar, aktuella events och dagsfärsk information kommer alltid att ha stor
attraktionskraft. Det finns en längtan att hålla sig uppdaterad och vara med när det
händer. Tillgänglighet blir många gånger avgörande för hur man väljer att konsumera
media. Musik, filmer och tv-serier laddas många gånger ned från Internet, inte av illvilja
eller snålhet, utan för att de faktiskt finns tidigt tillgängliga. God bild- och ljudkvalitet ger
konsumenterna en bättre upplevelse, men kvalitetsbegreppet omfattar naturligtvis också
kvaliteten på själva innehållet. Såväl typ av innehåll som dess utformning och format kan
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också anpassas efter enskilda önskemål, allra helst på ett exklusivt sätt med utbud
anpassat för en viss region, en viss målgrupp eller en viss tidpunkt. Även interaktiva
upplevelser som endast förekommer i samband med originalsändning och inte i
”nedladdade” versioner ger ett exklusivt mervärde.
Ökad mobilitet och mer glokalt
Intresset för kontakter över världen är stort, men också för det allra närmaste. Människor
har behov av att ha kontakt med de människor som ger dem ett positivt utbyte.
Geografiska avstånd minskar och i takt med den ökade mobiliteten så ökar också kraven
på att kunna ta med sig sin information och media.
Miljö och etik
Större krav på ett hållbart samhälle. Ekologi blir en strategisk fråga och centralt för ett
varumärke. Att ha och följa en policy för ekologi och hållbarhet blir en förutsättning för
trovärdighet och god etik. Konsumenter reagerar mot t ex pappersslöseri och barnarbete,
kräver miljöbilar och rättvisemärkta varor. Upplevda hälsosamt är viktigt.
Kairos beskriver det egentliga värdet av media och vilken roll ska media ha. Kraven vi
människor ställer på medier är att de ska:
• Leverera färskhet.
• Erbjuda exklusivitet och personlighet.
• Vara tillgängliga där konsumenten vill.
• Anpassa innehåll som tilltalar människors identitet och bekvämlighet.
• Ta rollen som fyrtorn genom sortering och paketering.
Alla vill bli fyrtorn
Dagens mediekonsumenter växer upp i en mångfald av tv-kanaler, datorer, internet etc
vilket kommer att ha en stor påverkan på hur de konsumerar media i framtiden. Media
kommer att ha rollen som fyrtorn (sortera och paketera) då konsumenten behöver hjälp
att hitta i den digra djungeln av medieutbud. Konkurrensen om kundernas
uppmärksamhet och köpkraft blir allt hårdare. Det gäller att synas i bruset och komma åt
kunderna som ständigt har fler alternativ att välja mellan. Det handlar om att ge
konsumenterna stöd och guidning så att de kan orientera sig i utbudsdjungeln. Många
kommer att göra anspråk på denna fyrtornsroll: tv-kanaler, mobiloperatörer,
bredbandsoperatörer, internetbolag, tidningar, virtuella mötesplatser etc. Rollerna är inte
på förhand givna och den tydliga branschglidning som kan ses pekar på framtida
samgåenden och bildandet av stora mediekonglomerat. Digital media kan enkelt lagras
och distribueras över hela världen vilket också gör konkurrensen global.
Finansiering och affärsmodeller
De allt mer särpräglade och personliga behoven leder till en fragmenterad bild av
medielandskapet som inte är överblickbar på samma sätt som tidigare. Det är högst troligt
att användarnas förväntningar kommer att fortsätta att öka, liksom deras vilja att i allt
högre grad kontrollera, kombinera och omforma sin media. Som komplement till
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massmedier får vi mikromedier, medier som kan anpassas till enskilda användare.
Tekniken och infrastrukturen måste stödja två olika behov: det passiva och det aktiva.
Konsumenterna kommer att växla mellan ett sekventiellt flöde med radio och tv, och ett
självvalt mikromedialt utbud där urvalskriterierna är personliga och godtyckliga.
Modern teknik ger företagen nya möjligheter att utforska vad kunden vill ha och rikta
budskap, till exempel genom personalisering och sökordsstyrd annonsering som Google
Ads.
”Tidigare hade man specifik tid till statisk konsumtion av medier. I framtiden
väljer man de medier som bäst kan följa mitt livs rörelser och mönster.”
Lennart Bellander, medieforskare

“If the news is that important, it will find me.”
Sagt av en amerikansk college-student till marknadsundersökningsföretaget The
Intelligence Group.
Sverige – ett mediepositivt land
Spridningen och användningen av medier i världen är mycket olika. Svenskarna är flitiga
medieanvändare (se statistik i dok Medieutveckling). Vi ligger i världstopp för
tidningsläsning och vi tar snabbt till oss nya medieformer. Inte minst användningen av
internet har vuxit snabbt.
Tidig tryckfrihet genom 1766 och 1810 års tryckfrihetsförordningar, tidig läskunnighet
genom kyrkans undervisning och 1842 års allmänna skolplikt samt en lång och stabil
demokrati gynnade utgivning och spridning av tidningar. Tidningarnas folkliga
framtoning under 1900-talet är också en viktig faktor som förklarar den höga
tidningsläsningen i Sverige.
Internet har haft stor och snabb spridning i den industrialiserade världen. Det är särskilt
unga, välutbildade och välbärgade som tagit till sig denna digitala kommunikationskanal.
Men i Sverige har utvecklingen kommit ännu längre än i de flesta andra länder. I en ny
rapport från World Internet Institut, Internet i ett internationellt perspektiv. Del 2. Sverige
i världen (2007) skriver Olle Findahl om vad han kallar den sekundära
spridningsprocessen, som är den spridning som sker efter att de tidiga användarna och
den tidiga majoriteten anammat den nya teknologin.
Enligt Findahl skiljer sig Sverige från den övriga industrivärlden i den sekundära
spridningsprocessen. I många länder har internetanvändningen stannat av efter den
primära fasen medan den fortsätter i Sverige. Och det de äldre och lågutbildade som även
de börjar använda internet.
Varför denna skillnad? Findahl säger att det inte är faktorer som landets ekonomi och
utbildningssystem, hög andel fast telefoni i hushållen, hög urbaniseringsgrad eller
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politiska visioner och beslut som ligger bakom att så många äldre och lågutbildade
svenskar använder internet. Han menar att det istället är den sociala och ekonomiska
jämlikheten som är förklaringen. Liksom kulturella värderingar.
Sverige ligger i spetsen för en värdeförskjutning i den industrialiserade världen från
traditionella /religiösa värden mot sekulära/rationella värden. Liksom en förskjutning av
värden inriktade på överlevnad mot självförverkligande.
Findahls rön borgar för att vi i Sverige kommer att ha en fortsatt stor och bred
användning av medier och att det är goda förutsättningar för att nya medieformer
kommer att få en stor spridning snabbt. Och grunden för denna mediaanvändning är, som
sagt, kunskapsöverföring och kontaktskapande.
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Bilaga 2 – Enkätresultat från Aftonbladet
Bakgrundsdata
Respondenter
Antal
Åldersintervall
Medelålder
Std. dev
Inkomstnivå

Utbildning

Syssel‐sättning

låg
medel
hög
grund‐
skola
gymna‐
sium
univer‐
sitet
annan
heltid
deltid
arbets‐lös
pensioner
ad
student
sjuk‐
skriven
övrigt

Alla
155
17‐75
41
14,1
24
107
24
10

15,5%
69,0%
15,5%
6,5%

Kvinnor
43
17‐72
39,6
12,4
10
30
3
3

35

22,5%

9

100%

27,7%

23,3%
69,7%
7,0%
7,0%

Män
112
18‐75
41,5
14,7
14
77
21
7

12,5%
68,7%
18,8%
6,2%

26

23,2%

77

68,8%

2

1,8%

72,3%

20,9%
106

68,4%

29

4

2,6%

2

106
7
4
22

68,4%
4,5%
2,6%
14,2%

26
4
2
4

7
4

4,5%
2,6%

2
2

5

3,2%

3

67,4%
4,7%
60,5%
9,3%
4,7%

80
3
2

71,4%
2,7%
1,8%

9,3%

18

16,1%

4,7%

5
2

4,5%
1,8%

2

1,8%

4,7%
7,0%

Medievanor indelat i åldersgrupper och kön
Antal
Åldersgrupp
-25 (17)
26-45 (85)
46-65 (42)
65- (11)
Alla (155)

Kvinnor
4
24
14
1
43

Män
13
61
28
10
112

Papperstidningsprenumerant
Kvinnor
Män
3
6
13
23
8
17
1
7
25
53
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Har mobil
Kvinnor
4
23
14
1
42

Män
13
61
26
9
109

Använt mobila
tjänster
Kvinnor
Män
2
10
13
49
9
16
1
5
25
80
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Läser papperstidning (morgon- och kvällstidning)
Åldersgrupp
Kön

Mer än en
gång per dag
En gång per
dag
Flera gånger i
veckan
Någon gång i
veckan
Mer sällan
Aldrig

-25

26-45
Kvinn
Män
or
(61)
(24)

46-65
Kvinn
Män
or
(28)
(14)

Kvinn
or (4)

Män
(13)

-

1

6

9

2

3

3

8

13

-

3

-

-

2

1
-

65-

Alla (155)
Kvinn
Män
or
(112)
(43)

Kvinn
or
(1)

Män
(10)

6

1

5

9

21

6

14

0

2

17

32

6

1

0

0

1

1

10

3

10

1

2

0

1

4

15

4

4

16

4

3

0

1

9

24

-

3

7

0

3

0

0

3

10

Läser onlinetidning
Åldersgrupp
Kön

-25
Kvinn
or (4)

26-45
Kvinn
Män
or
(61)
(24)

Män
(13)

46-65
Kvinn
Män
or
(28)
(14)

65Kvinn
or
(1)

Män
(10)

Alla
Kvinn
Män
or
(112)
(43)

Mer än en
gång per dag
En gång per
dag
Flera gånger i
veckan
Någon gång i
veckan
Mer sällan

2

8

22

47

11

20

1

6

36

81

1

5

1

7

1

6

-

1

3

19

-

-

1

5

2

1

-

2

3

8

1

-

-

1

-

1

-

1

-

3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Aldrig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tema integritet
De möjliga framtida tjänster som visades i filmerna baseras på att detaljerad information
om individer finns lagrad (t ex din kalender, vikt, träningsresultat, vad du har i kylskåpet
etc). Under vilka omständigheter kan du tillåta att information dig lagras?
Åldersgrupp
Kön
Att det bara är en
aktör som hanterar
informationen

Att jag själv kan
begära att få
information raderad

Att den som ansvarar
för lagringen är
trovärdig

Att informationen
om mig hanteras
konfidentiellt

Att informationen i
första hand används
för att skapa nytta för
mig
Om jag själv när jag
vill kan ta del av
innehållet som finns
lagrat

-25

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(4)

M
(13)

Ja

-

2

3

8

1

Möjligen

4

2

6

20

Tveksamt

-

5

6

Nej

-

4

Ja

3

Möjligen
Tveksamt
Nej
Ja
Möjligen
Tveksamt

65-

Alla
Q
M
(43) (112)

Q
(1)

M
(10)

6

-

-

4

16

4

-

-

3

14

25

12

4

9

1

3

11

29

6

18

5

12

-

3

11

37

6

9

25

9

12

1

7

22

50

-

2

5

16

2

5

-

1

7

24

1

3

3

11

1

2

-

1

5

17

-

2

4

6

2

8

-

-

6

16

4

5

7

22

6

15

-

6

17

48

-

2

5

17

1

1

1

-

7

20

-

2

4

11

4

4

-

3

8

20

Nej

-

4

5

8

3

7

-

-

8

19

Ja

3

5

8

23

6

14

-

4

17

46

Möjligen

1

1

5

14

2

5

1

1

9

21

Tveksamt

-

5

4

12

3

1

-

4

7

22

Nej

-

2

4

9

3

7

-

-

7

18

Ja

3

4

7

23

6

13

-

5

16

45

Möjligen

-

3

6

13

2

2

1

2

9

20

Tveksamt

1

4

3

12

2

2

-

2

6

20

Nej

-

2

5

10

4

10

-

-

9

22

Ja

3

7

9

22

8

16

1

7

21

52

Möjligen

1

1

6

20

2

3

-

2

9

26

Tveksamt

-

2

3

9

2

2

-

-

5

13

Nej

-

3

3

6

2

6

-

-

5

15

Not: Alla respondenter har inte svarat på alla frågor
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Tema interaktion
I filmerna illustreras ett gränssnitt där ett armband utgör ett nav för tillgång till tjänster.
Innehållet kan presenteras på olika sätt beroende på vilka resurser som finns i
omgivningen. Hur förhåller du dig till detta?
Åldersgrupp
Kön

Det skulle vara obehagligt att alltid
vara uppkopplad
Det är en stor fördel att få tillgång till
tjänster oavsett var jag befinner mig
Det är av stor vikt att tjänsten är
enkel att använda
Jag uppskattar att tjänsterna var
tillgängliga oberoende av vilken
apparat som finns tillgänglig
Jag förväntar mig att tjänster
anpassas till den apparat jag
använder för tillfället
Det är viktigt att kunna anpassa
presentationen (typsnitt, färg, ljud
etc) av innehållet till mina egna
preferenser
Det är viktigt att tjänster känns igen
på samma sätt oavsett vilken apparat
jag använder

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

5,00

4,08

3,71

5,25

3,31

2,33

2,83

2,62

2,37

1,00

2,08

2,29

1,00

1,75

2,00

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

4,32

4,00

3,11

3,68

4,70

3,31

3,04

2,00

2,78

2,82

2,62

2,02

1,92

1,56

1,00

1,67

2,03

1,88

2,48

2,26

2,85

2,21

1,00

3,33

2,45

2,28

1,42

2,57

1,89

2,31

2,21

1,00

1,67

2,39

1,89

2,33

2,83

2,86

2,74

2,38

3,00

1,00

2,00

2,61

2,75

1,33

2,42

2,52

2,12

2,00

2,17

1,00

2,11

2,21

2,17

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Tema Kontextanpassning och personalisering
Tjänsterna I filmerna anpassas utifrån användarens sammanhang, t ex var de befinner sig,
vad de gör etc. Hur upplevde du följande?
Åldersgrupp
Kön

Att tjänster anpassas till den rådande
situationen var mycket bra
Jag uppskattar att annonserna är
anpassade till rådande situation
Jag fick en känsla av att ”storebror
ser mig”
Jag skulle kunna tänka mig att betala
för att få tjänster anpassade till mina
behov
Jag vill bara ha annonser om det jag
är intresserad av
Jag skulle vara intresserad av denna
typ av tjänster

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

4,00

2,80

3,06

2,80

2,33

2,80

1,00

3,00

2,79

2,81

5,00

4,30

4,80

4,40

4,62

4,35

-

4,80

4,76

4,40

3,50

3,10

2,65

3,02

2,33

2,85

1,00

2,00

2,53

2,91

6,50

3,70

5,17

4,79

4,50

4,70

1,00

6,29

4,88

4,77

2,00

4,30

3,83

2,89

2,58

3,80

1,00

2,86

3,18

3,24

3,00

4,10

3,78

3,74

3,75

3,80

4,00

4,14

3,73

3,82

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
Tema Integrerat innehåll
I filmerna visas hur personlig information, annan information och annonsering blandas på
ett nytt sätt. Hur förhåller du dig till följande?
Åldersgrupp
Kön

Jag skulle uppskatta att få personlig
information och annat innehåll
integrerat så att det underlättar min
vardag
Jag uppskattar när annonser är
kopplade till det innehåll en tjänst
har
Det skulle vara positivt att får
erbjudande baserade på mina
preferenser
Jag uppskattar inte annonser och
erbjudande som är riktade till mig
personligen

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

2,50

3,30

4,26

3,67

3,67

3,53

4,00

2,33

3,94

3,51

2,50

3,36

4,47

3,75

4,17

4,21

1,00

2,50

4,15

3,72

1,50

4,00

4,37

3,87

4,33

4,21

3,00

3,67

4,15

3,94

5,50

2,73

3,37

3,54

2,75

3,32

3,00

2,83

3,26

3,34

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Tema Open information
I filmerna visas hur personlig information kan delas mellan t ex familjemedlemmar
och/eller vänner. Hur förhåller du dig till följande påståenden?
Åldersgrupp
Kön

Jag skulle uppskatta att ha tillgång
till information om mina
familjemedlemmars vardag
Jag vill gärna att min kalender är
tillgänglig för mina vänner
Jag låter gärna min familj få
information om var jag befinner mig
Jag vill gärna ha tillgång till tjänster
som ger mig information om mina
vänner
Jag skulle uppskatta att ha alla mina
kontakter samlade för att
kommunicera och dela information

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

2,50

2,91

4,42

3,18

4,42

4,42

4,00

5,83

4,29

3,60

6,50

4,64

5,74

4,86

5,92

5,32

4,00

7,00

5,79

5,08

6,50

3,64

4,26

3,18

4,08

3,63

1,00

3,33

4,24

3,34

5,00

3,64

5,05

4,10

5,67

5,26

4,00

6,83

5,24

4,48

3,00

2,20

4,00

2,71

4,83

3,68

3,00

3,00

4,21

2,88

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
Tema Värde
Tjänsterna som visas i filmerna är tänkta att vara en naturlig del av människors vardag.
Hur förhåller du dig till tjänsternas innehåll?
Åldersgrupp
Kön

Jag uppskattar tjänster som levereras
automatiskt precis när jag behöver
dem
Jag uppskattar tjänster som löser ett
omedelbart problem
Jag uppskattar tjänster som är
underhållande
Tjänster som underlättar min vardag
är mycket intressanta
Jag skulle uppskatta att få annonser
precis när jag är i behov av dem

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

3,00

2,33

3,22

2,72

3,92

3,79

3,47

3,33

3,47

2,96

1,50

1,89

2,72

1,74

3,00

2,32

2,75

1,67

2,75

1,88

3,50

1,89

3,32

2,26

3,58

3,47

3,42

2,67

3,42

2,52

2,50

1,89

2,79

1,88

3,42

2,26

3,00

2,17

3,00

1,99

3,50

4,00

4,00

3,88

4,92

4,44

4,30

4,83

4,30

4,08

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Tema Kontroll
I filmerna visas tjänster som levereras på användarens villkor. Hur förhåller du dig till
följande?
Åldersgrupp
Kön

Jag vill själv aktivera tjänster när jag
har behov av dem
Jag vill att min personliga
information enbart lagras i min egen
apparat
Jag ser nyttan av att det finns lagrad
information om mig
Jag skulle lita på att min tidning
hanterar information om mig
konfidentiellt och korrekt
Jag tycker att min tidning med fördel
skulle kunna leverera kolltjänster
Jag skulle inte kunna tänka mig att
information om mig som individ
lagras

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

3,00

1,60

1,74

1,66

1,67

1,63

1,00

1,00

1,76

1,60

2,50

2,20

2,32

1,88

1,67

1,68

1,00

1,17

2,06

1,82

2,50

3,50

5,00

3,66

5,25

4,26

1,00

5,83

4,82

3,93

2,00

5,20

4,53

4,48

4,25

4,68

1,00

4,00

4,18

4,58

4,00

4,30

4,68

4,12

4,08

4,28

1,00

4,83

4,41

4,23

5,00

2,10

3,05

2,41

1,67

2,42

4,00

2,50

2,62

2,38

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
Tema Transaktioner och betalningsmodeller
I filmerna visas hur tidningen/media huset kan bistå vid transaktioner av olika slag (t ex
fylla på busskort, beställa resa, köpa kaffebryggare etc). Hur förhåller du dig till följande:
Åldersgrupp
Kön

Jag skulle uppskatta att ha tjänster
samlade på ett ställe med ett
gemensamt betalningssätt
Jag litar på att min tidning kan
hantera mina transaktioner i
partnerskap med min bank
Jag skulle inte lämna ifrån mig
uppgifter som ligger till grund för
transaktioner
Jag skulle uppskatta att kunna
genomföra ett köp direkt utan att
behöva vända mig direkt till
leverantören

Q
(4)

-25
M
(13)

26-45
Q
M
(24)
(61)

46-65
Q
M
(14)
(28)

Q
(1)

65M
(10)

Alla
Q
M
(43) (112
)

1,00

2,90

3,32

2,42

2,83

2,79

1,00

2,50

2,94

2,56

2,50

4,70

4,74

4,16

4,50

4,05

4,00

5,33

4,50

4,28

4,00

3,30

3,32

3,50

2,25

3,11

4,00

1,33

3,00

3,24

3,50

3,80

3,79

3,10

3,83

3,37

4,00

4,80

3,79

3,34

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Bilaga 3 – Enkätresultat från Expressen
Hur förhåller du dig till följande påståenden om anonsering?
Generellt sett tycker jag om annonsering
Annonsering är ofta störande
Annonsering innehåller viktig information
Man kan lita på information i annonser
Annonser är vanligen missledande
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
3,02
2,27
4,66
2,72
4,26

Jag uppskattar annonser som:
är anpassade till platsen där jag befinner mig
ger rabatt
är roliga
inehåller tävlingar
är sökbara
är möjliga att få på begäran
är överaskande
ger ny information
ger möjlighet till kontakt med avsändaren
är anpassade till mina personliga intressen
är anpassade till tid på dagen
är anpassade till veckodag
är relaterade till ett akut behov
Är anpassade till min livsstil
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
4,41
4,84
4,87
3,04
3,61
4,68
4,2
4,82
4,44
4,59
3,23
3,22
3,85
4,21

Jag irriterar mig på annonser när:
jag blir avbruten
de tar upp en för stor del av läsytan
de är adresserade till mig personligen
de kommer för ofta
de kostar mig något, t ex pga nedladdningstid
påverkar nedladdningstiden
de tar upp en helsida/helskärm
de inte går att välja bort
de är kamoflerade som annat innehåll
det inte framgår vem som är avsändare
det inte går att komma i kontakt med avsändaren
Innehållet inte är rellevant….
Jag är ointresserad av prod….
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
6,61
6,09
5,24
6,19
6,46
6,68
6,54
6,7
6,7
6,49
6,15
5,78
5,77
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Jag uppskattar när man kan klicka i anonser i digitala medier för att:
ringa till annonsören
få reda på närmaste försäljningställe
beställa mer tryckt information
vara med i en tävling
få mer information via mail
få en rabattkupong
göra beställning av en produkt/tjänst
ladda ner innehåll
komma till annonsörens webbsida
skicka annonsen vidare till någon jag känner
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
3,36
4,77
4,19
3,06
3,57
3,91
4,36
3,77
4,79
2,79

Jag är beredd att lämna personlig information för att få:
personaliserade erbjudanden
extra rabatt
reklam vid rätt tidpunkt
reklam på rätt plats
reklam när jag behöver den
reklam anpassad till mina egna intressen
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
2,8
3,28
2,42
2,96
3,29
4,38
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Bilaga 4 – Enkätresultat från Dagens Nyheter
Bakgrundsdata
Respondenter
Antal
Åldersintervall
Medelålder
Std. dev
Inkomstnivå

låg
medel
hög
grundskola
gymnasium

Utbildning

universitet
annan
Syssel‐sättning

heltid
deltid
arbetslös
pensionerad
student
sjukskriven
övrigt

Alla
1713
15‐83
35,2
12,9
487
958
268
118

28,4%
66,8%
15,6%
6,9%

Kvinnor
494
15‐73
35,4
13,6
182
273
39
39

558

32,6%

955

55,8%

100%

36,8%
55,3%
7,9%
7,9%

Män
1219
15‐83
35,2
12,6
305
685
229
79

147

29,8%

411

33,7%

281

56,9%

674

55,3%

5,5%
52,6%
9,9%
4,7%
4,9%
19,4%
3,8%
4,7%

55

4,5%

821
59
43
35
217
15
29

67,4%
4,8%
3,5%
2,9%
17,8%
1,2%
2,4%

82

4,8%

27

1081
108
66
59
313
34
52

63,1%
6,3%
3,9%
3,4%
18,3%
2,0%
3,0%

260
49
23
24
96
19
23

28,8%

71,2%

25,0%
56,2%
18,8%
6,5%

Medievanor indelat i åldersgrupper och kön
Antal
Åldersgrupp
-25 (alla)
26-45
46-65
65Alla (1713)

Kvinnor
136
242
108
21
494

Män
290
688
220
21
1219

Papperstidningsprenumerant
Kvinnor
Män
55
138
88
266
56
107
7
18
206
529

Har mobil
Kvinnor
134
239
105
6
484

Använt mobila
tjänster
Kvinnor
Män
73
195
167
563
58
156
2
8
300
922

Män
286
683
216
19
1204

Läser papperstidning (morgon- och kvällstidning)
Åldersgrupp
Kön

Mer än en
gång per dag
En gång per
dag
Flera gånger i
veckan
Någon gång i
veckan
Mer sällan
Aldrig

-25
Kvinn
or
(136)

Män
(290)

26-45
Kvinn
Män
or
(688)
(242)

46-65
Kvinn
Män
or
(220)
(108)

Alla (1713)
Kvinn
Män
or
(1219)
(494)

65Kvinn
or
(21)

Män
(21)

7

32

21

68

27

40

3

8

58

148

27

70

60

188

35

75

4

9

126

342

29

58

39

105

12

24

0

0

80

187

34

55

49

145

13

33

0

0

96

233

31

49

54

136

15

37

1

2

101

224

8

26

19

46

6

11

0

2

33
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Läser onlinetidning
Åldersgrupp
Kön

Mer än en
gång per dag
En gång per
dag
Flera gånger i
veckan
Någon gång i
veckan
Mer sällan
Aldrig

-25
Kvinn
or
(136)

Män
(290)

26-45
Kvinn
Män
or
(688)
(242)

46-65
Kvinn
Män
or
(220)
(108)

65Kvinn
or
(21)

Alla
Kvinn
Män
or
(1219)
(494)

Män
(21)

72

200

177

531

64

164

2

13

315

908

27

42

41

90

29

36

6

8

103

176

21

23

15

54

10

13

0

0

46

90

13

14

8

11

4

4

0

0

25

29

1

6

1

2

1

3

0

0

3

11

2

5

0

0

0

0

0

0

2

5
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Tema integritet
De möjliga framtida tjänster som visades i filmerna baseras på att detaljerad information
om individer finns lagrad (t ex din kalender, vikt, träningsresultat, vad du har i kylskåpet
etc). Under vilka omständigheter kan du tillåta att information dig lagras?
Åldersgrupp
Kön

Att det bara är en
aktör som hanterar
informationen

-25
Q
M
(136) (290)

Att den som ansvarar
för lagringen är
trovärdig

Att informationen
om mig hanteras
konfidentiellt

Att informationen i
första hand används
för att skapa nytta för
mig
Om jag själv när jag
vill kan ta del av
innehållet som finns
lagrat

46-65
Q
M
(108) (220)

65Q
(21)

M
(21)

Alla
Q
M
(494) (1219
)

Ja

74

175

117

348

44

136

5

12

240

671

Möjligen

33

58

64

154

19

25

1

3

117

240

Tveksamt

19

25

26

96

13

22

2

1

60

144

Nej
Att jag själv kan
begära att få
information raderad

26-45
Q
M
(242) (688)

9

31

34

87

32

37

0

5

75

160

Ja

48

157

93

320

41

117

4

9

186

603

Möjligen

46

59

63

158

10

21

1

3

120

241

Tveksamt

20

37

44

108

20

33

3

3

87

181

Nej

19

36

41

100

35

47

0

5

95

188

Ja

48

157

93

320

41

117

4

9

186

603

Möjligen

46

59

63

158

10

21

1

3

120

241

Tveksamt

20

37

44

108

20

33

3

3

87

181

Nej

19

36

41

100

35

47

0

5

95

188

Ja

56

165

114

337

38

121

4

10

212

633

Möjligen

43

52

54

153

15

23

1

3

113

231

Tveksamt

22

38

34

98

19

26

3

4

78

166

Nej

14

33

38

96

32

49

0

4

84

182

Ja

55

150

96

304

39

112

5

9

195

575

Möjligen

45

66

59

159

14

33

1

4

119

262

Tveksamt

21

37

47

115

23

33

0

3

91

188

Nej

14

36

38

107

32

41

2

4

86

188

Ja

72

173

119

349

46

129

5

11

242

662

Möjligen

38

54

58

156

20

28

1

3

117

241

Tveksamt

13

27

28

90

13

24

1

3

55

144

Nej

12

35

36

91

28

38

1

4

77

168

Not: Alla respondenter har inte svarat på alla frågor
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Tema interaktion
I filmerna illustreras ett gränssnitt där ett armband utgör ett nav för tillgång till tjänster.
Innehållet kan presenteras på olika sätt beroende på vilka resurser som finns i
omgivningen. Hur förhåller du dig till detta?
Åldersgrupp
Kön
Det skulle vara obehagligt att alltid
vara uppkopplad
Det är en stor fördel att få tillgång till
tjänster oavsett var jag befinner mig
Det är av stor vikt att tjänsten är
enkel att använda
Jag uppskattar att tjänsterna var
tillgängliga oberoende av vilken
apparat som finns tillgänglig
Jag förväntar mig att tjänster
anpassas till den apparat jag
använder för tillfället
Det är viktigt att kunna anpassa
presentationen (typsnitt, färg, ljud
etc) av innehållet till mina egna
preferenser
Det är viktigt att tjänster känns igen
på samma sätt oavsett vilken apparat
jag använder

-25
Q
M
(136) (290)

26-45
Q
M
(242) (688)

46-65
Q
M
(108) (220)

Q
(21)

65M
(21)

Alla
Q
M
(494) (1219)

3,58

4,86

3,66

4,80

2,86

3,98

1,75

3,25

3,43

4,64

2,74

1,82

2,87

2,30

3,36

2,93

3,88

3,80

2,96

2,32

1,82

1,84

1,60

1,73

1,57

1,80

1,25

2,00

1,65

1,77

2,49

1,93

2,38

2,00

2,56

2,27

1,88

2,75

2,44

2,04

2,41

1,95

2,11

1,95

2,15

2,05

1,38

2,62

2,19

1,98

2,62

2,44

2,71

2,76

2,22

2,56

2,50

2,86

2,58

2,65

2,13

2,04

2,20

2,21

2,06

1,98

1,62

2,10

2,14

2,13

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls

Bilaga 4 – Enkätresultat från Dagens Nyheter

91

Tema Kontextanpassning och personalisering
Tjänsterna I filmerna anpassas utifrån användarens sammanhang, t ex var de befinner sig,
vad de gör etc. Hur upplevde du följande?
Åldersgrupp
Kön

Att tjänster anpassas till den rådande
situationen var mycket bra
Jag uppskattar att annonserna är
anpassade till rådande situation
Jag fick en känsla av att ”storebror
ser mig”
Jag skulle kunna tänka mig att betala
för att få tjänster anpassade till mina
behov
Jag vill bara ha annonser om det jag
är intresserad av
Jag skulle vara intresserad av denna
typ av tjänster

Q
(136
)

-25
M
(290
)

26-45
Q
M
(242 (688
)
)

46-65
Q
M
(108 (220
)
)

Q
(21)

65M
(21)

Q
(494
)

Alla
M
(1219)

2,77

2,47

2,71

2,65

2,91

2,75

2,88

2,95

2,78

2,63

3,36

3,37

3,84

3,85

4,03

4,21

4,50

3,82

3,77

3,80

2,53

2,90

2,31

2,93

2,42

2,74

2,50

2,75

2,39

2,88

4,31

4,00

4,73

4,58

4,92

4,81

4,62

5,55

4,67

4,50

2,74

2,50

2,43

2,59

2,19

2,40

1,75

2,15

2,44

2,53

3,96

3,04

4,11

3,63

4,40

4,06

4,75

4,80

4,15

3,59

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
Tema Integrerat innehåll
I filmerna visas hur personlig information, annan information och annonsering blandas på
ett nytt sätt. Hur förhåller du dig till följande?
Åldersgrupp
Kön

Jag skulle uppskatta att få personlig
information och annat innehåll
integrerat så att det underlättar min
vardag
Jag uppskattar när annonser är
kopplade till det innehåll en tjänst
har
Det skulle vara positivt att får
erbjudande baserade på mina
preferenser
Jag uppskattar inte annonser och
erbjudande som är riktade till mig
personligen

Q
(136
)

-25
M
(290
)

26-45
Q
M
(242 (688
)
)

46-65
Q
M
(108 (220
)
)

Q
(21)

65M
(21)

Q
(494
)

Alla
M
(1219)

3,21

2,97

3,78

3,39

4,14

3,39

3,00

3,90

3,70

3,30

3,36

2,87

3,45

3,42

3,88

3,64

1,86

3,85

3,50

3,34

3,43

3,09

3,83

3,63

4,19

3,86

2,29

3,85

3,78

3,55

3,10

2,98

2,95

3,25

3,10

2,93

3,29

3,40

3,02

3,13

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Tema Open information
I filmerna visas hur personlig information kan delas mellan t ex familjemedlemmar
och/eller vänner. Hur förhåller du dig till följande påståenden?
Åldersgrupp
Kön

Jag skulle uppskatta att ha tillgång
till information om mina
familjemedlemmars vardag
Jag vill gärna att min kalender är
tillgänglig för mina vänner
Jag låter gärna min familj få
information om var jag befinner mig
Jag vill gärna ha tillgång till tjänster
som ger mig information om mina
vänner
Jag skulle uppskatta att ha alla mina
kontakter samlade för att
kommunicera och dela information

Q
(136
)

-25
M
(290
)

26-45
Q
M
(242 (688
)
)

46-65
Q
M
(108 (220
)
)

Q
(21)

65M
(21)

Q
(494
)

Alla
M
(1219)

3,25

2,89

3,13

3,02

3,87

3,57

3,86

4,53

3,34

3,12

4,55

3,85

5,12

4,29

5,59

4,85

6,00

6,05

5,10

4,33

3,94

3,54

3,56

3,43

3,31

3,15

2,00

4,42

3,57

3,42

3,82

3,20

4,74

3,83

5,23

4,53

5,00

5,95

4,62

3,86

2,81

2,39

3,57

2,79

4,04

3,32

4,38

4,45

3,50

2,83

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
Tema Värde
Tjänsterna som visas i filmerna är tänkta att vara en naturlig del av människors vardag.
Hur förhåller du dig till tjänsternas innehåll?
Åldersgrupp
Kön

Jag uppskattar tjänster som levereras
automatiskt precis när jag behöver
dem
Jag uppskattar tjänster som löser ett
omedelbart problem
Jag uppskattar tjänster som är
underhållande
Tjänster som underlättar min vardag
är mycket intressanta
Jag skulle uppskatta att få annonser
precis när jag är i behov av dem

Q
(136
)

-25
M
(290
)

26-45
Q
M
(242 (688
)
)

46-65
Q
M
(108 (220
)
)

Q
(21)

65M
(21)

Q
(494
)

Alla
M
(1219)

2,52

2,41

3,29

2,67

3,29

2,95

3,25

3,25

3,09

2,68

2,05

1,83

2,44

1,85

2,47

2,18

1,75

3,05

2,34

1,93

2,41

2,12

3,26

2,67

3,71

3,23

2,12

4,35

3,13

2,68

2,16

1,85

2,29

1,94

2,52

2,37

1,88

2,90

2,30

2,02

3,42

3,12

4,00

3,78

3,92

3,69

2,62

3,84

3,81

3,61

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Tema Kontroll
I filmerna visas tjänster som levereras på användarens villkor. Hur förhåller du dig till
följande?
Åldersgrupp
Kön

Jag vill själv aktivera tjänster när jag
har behov av dem
Jag vill att min personliga
information enbart lagras i min egen
apparat
Jag ser nyttan av att det finns lagrad
information om mig
Jag skulle lita på att min tidning
hanterar information om mig
konfidentiellt och korrekt
Jag tycker att min tidning med fördel
skulle kunna leverera kolltjänster
Jag skulle inte kunna tänka mig att
information om mig som individ
lagras

Q
(136
)

-25
M
(290
)

26-45
Q
M
(242 (688
)
)

46-65
Q
M
(108 (220
)
)

Q
(21)

65M
(21)

Q
(494
)

Alla
M
(1219)

1,58

1,63

1,32

1,56

1,51

1,32

2,29

1,60

1,45

1,53

1,60

1,97

1,65

2,18

1,60

1,74

2,29

1,55

1,64

2,03

3,86

3,19

4,07

3,71

4,74

4,32

5,43

4,80

4,19

3,72

4,44

3,89

4,89

4,93

4,98

4,48

4,57

4,30

4,79

4,59

3,99

3,59

4,61

4,44

4,94

4,51

5,43

4,70

4,54

4,26

3,23

2,99

2,92

3,34

2,72

3,06

2,00

2,35

2,94

3,19

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
Tema Transaktioner och betalningsmodeller
I filmerna visas hur tidningen/media huset kan bistå vid transaktioner av olika slag (t ex
fylla på busskort, beställa resa, köpa kaffebryggare etc). Hur förhåller du dig till följande:
Åldersgrupp
Kön

Jag skulle uppskatta att ha tjänster
samlade på ett ställe med ett
gemensamt betalningssätt
Jag litar på att min tidning kan
hantera mina transaktioner i
partnerskap med min bank
Jag skulle inte lämna ifrån mig
uppgifter som ligger till grund för
transaktioner
Jag skulle uppskatta att kunna
genomföra ett köp direkt utan att
behöva vända mig direkt till
leverantören

Q
(136
)

-25
M
(290
)

26-45
Q
M
(242 (688
)
)

46-65
Q
M
(108 (220
)
)

Q
(21)

65M
(21)

Q
(494
)

Alla
M
(1219)

2,73

2,05

2,84

2,46

3,03

2,73

3,14

3,10

2,86

2,43

4,16

3,24

4,36

4,04

4,47

4,35

4,86

4,40

4,35

3,92

2,76

2,95

2,98

3,42

2,95

2,84

2,57

2,85

2,91

3,19

3,00

2,41

3,45

3,09

3,30

3,10

3,57

3,35

3,31

2,94

Medelvärden, Skala: 1 instämmer – 7 instämmer inte alls
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Bilaga 5 – Enkätresultat från Norrköpings Tidningar
Hur förhåller du dig till följande påståenden?
Jag deltar aktivt med insändare, debattinlägg eller artikelkommentarer på nätet
Jag skulle vilja kommunicera mera med andra läsare
Jag är ofta bättre informerad än min nära omgivning om mediers innehåll
Jag blir ofta tillfrågad om mediers innehåll
Jag blir ofta rådfrågad om ny teknik
Jag föredrar enkel teknik framför mycket funktionalitet
Enligt min uppfattning är det säkert att använda kreditkort för betalningar via Internet
eller mobiltelefon
Jag oroas över att andra kan se vilken information som jag sänder via nätet
Jag upplever ett sug efter att se om det hänt något nytt i de nättidningar som jag läser
Jag läser gärna på sajter som sammanfattar nyheter (t ex Google News)
Min/mina webbtidningar tar upp lokala frågor och debatter som är viktiga för mig
Jag är ofta tidig med att ha de senaste tekniska produkterna (t.ex. mobiltelefon)
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Hur förhåller du dig till följande påståenden?
Min/mina webbtidningar tar upp för mig viktiga ämnen när det gäller mina
fritidsintressen
Jag följer samma ämnen och nyheter i nättidningen som jag gör i andra medier
Jag blir irriterad om samma artikel finns i papperstidningen och på nätet
Jag vill ha tillgång till nyheter också när jag är på resande fot eller pendlar till arbetet
Tidningsreklam är en viktig informationskälla för mig
Jag föredrar lokalt inriktad reklam över nationell reklam
Jag skulle uppskatta om flera tidningar kunde samsas under en portal/webbtjänst
För mig är tidningens varumärke viktigt
Jag är inte villig att betala för elektroniska nyheter
Jag betalar gärna för teknisk utrustning som ger tillgång till nyheter (tex datorer,
internetuppkoppling)
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt
Hur förhåller du dig till följande påståenden?
Inom några år kommer jag inte läsa papperstidningen regelbundet
Jag är aktiv med att kontakta tidningar om nyhetstips
Jag vill kunna kommunicera med de företag som annonserar i min tidning
Jag läser bloggar
Jag bloggar själv
Jag tar del av material publicerat av andra läsare
Tidningens trovärdighet är viktigare än innehållet
Jag har nytta av den reklam min tidning innehåller
Jag vill kunna interagera mer med journalister och redaktörer (t ex ställa frågor)
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Bilaga 5 – Enkätresultat från Norrköpings Tidningar

Medeltal
2,69
3,18
4,65
3,18
3,96
3,85
4,63
3,63
4,88
3,26
4,3
3,55

Medeltal
3,53
4,73
2,18
5
2,7
4,06
3,5
3,44
5,01
4,7

Medeltal
4,22
1,95
3,26
3,96
2,67
3,95
4,62
3,35
3,61
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Jag konsumerar media för att:
Tillfredställa mitt allmänintresse
Bli underhållen
Lära mig nya saker
Fördriva tiden
Tillfredställa specifika informationsbehov
Kunna samtala med andra om aktuella ämnen
Vara ständigt uppdaterad
Bli överraskad
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
5,38
4,89
5,68
4,78
5,56
4,09
5,33
4,01

Vilka kriterier är viktiga när du väljer media?
Tillgänglighet
Känt varumärke
Mobilitet
Interaktivitet
Innehållskvalitet
Utbudets storlek
Trovärdighet
Annonsutbud
Användargenererat material (t.ex. bloggar, insändare etc.)
Uppdateringsfrekvens
Skala 1-instämmer inte…8 instämmer helt

Medeltal
6,68
4,45
4,75
4,2
7,01
5,76
6,95
3,26
3,39
7,03
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Bilaga 6 – Enkätresultat från Östgöta Correspondenten
De viktigaste mobila tjänsteupplevelserna för mig är att:
bli underhållen
veta först
bli överraskad
komma i kontakt
lära mig något nytt
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
3,7
3,66
3,19
4,83
3,89

Hur förhåller du dig till följande påståenden gällande mobila tjänster?
Det är viktigt för mig att jag får en tydlig upplevelse av en mobil tjänst (t ex bli
underhållen, att veta först, blir överaskad, lär mig något nytt ect)
Det är viktigt med multimedia (ljud, bild och video) i mobila tjänster
För mig är det viktigt att nyheter är anpassade till var jag befinner mig
Jag vill att nyheter och innehåll är lokalt förankrade
Jag vill att tjänster anpassas till mina intresseområden
För mig är relationen till den som erbjuder mobila tjänster viktig
Jag väljer tjänster som underlättar min vardag
Det är viktigt att tjänster är möjliga att anpassa till mina egna intressen
Jag vill gärna ta det av information från andra användare
Samhörighetskänsla med andra användare är viktig för mig
Möjlighet att tycka till om tjänster och innehåll är viktigt
Skala 1-instämmer inte…7 instämmer helt

Medeltal
3,68

Hur förhåller du dig till följande påståenden om mobila tjänster?
Jag samtalar ofta med andra om nyheter jag har läst
Jag skickar gärna in bilder eller sms med nyhetstips
Jag vill ha respons från tidningen när jag skickar in något
Jag uppskattar tjänster som förmedlar kontakt med andra
Tidningens varumärke är viktigt för de mobila tjänster jag väljer
Tidningens varumärke ger trovärdighet
Varumärket är en viktig kvalitetsindikation för en tjänst
Jag vill ha den ton som min tidning står för i mobila tjänster
Utformningen av en tjänst är viktigare än innehållet
Utformingen av en tjänst är viktigare än prestanda
Det är viktigt att det är lätt att hitta det jag söker

Medeltal
4,43
3,31
4,3
3,51
3,91
4,51
4,24
4,03
3,24
3,72
5,18

Hur förhåller du dig till följande påståenden om mobila tjänster?
Det är viktigt att snabbt få en överblick över innehållet
Jag tycker inte att små skärmar är ett problem
Platsen där jag är är viktig för vilket värde en tjänst har för mig
Jag använder samma tjänster var jag än är
Jag använder aldrig mobila tjänster hemma
Mobila tjänster tillför mest värde när jag reser
Jag värdesätter att innehåll anpassas till den plats där jag befinner mig
Jag vill kunna använda mobila tjänster i mitt arbete
För mig är det viktigt att det finns tjänster som tillfredsställer mina privata behov
Jag kan tänka mig att betala för mobila tjänster om det har tillräckligt värde för mig

Medeltal
5,07
3,84
4,25
4,12
3,53
4,47
4,02
4,49
4,31
4,19
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3,9
4,11
4,10
4,27
3,70
4,72
4,42
3,55
3,09
3,84
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Bilaga 7 – Cross media annonsering
Möjligheter

Utmaningar

Always on 24/7 - tillgänglighet hela dygnet
veckan igenom - nå hela dygnet

Utveckla/hitta ny kompetens

Targeting

Behärska flera kanaler; sälj, produktion,
redaktion, prissättning

Varierat budskap - "rätt budskap - i rätt tid rätt plats

Svår pedagogik gentemot annonsörer

Högre totalt OBS värde

Paketering - hur göra

Interaktivitet med stöd

Utveckla annonssystem

Bredd och djup

Svårt att mäta

Arbeta med fler sinnen -text, ljud och rörlig
bild –
utnyttja alla sinnen - spela på känslor
Omringa kunden
Möjlighet att ge annonskunden större
räckvidd
Nå samma person flera gånger i olika
kanaler
Variera budskapen, samma budskap på olika
sätt i olika kanaler
Når många målgrupper om man blandar
kanaler
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Bilaga 9 – SWOT analys
Styrkor:

Svagheter:

Bra bredd
Har kapital och resurser
Relation till kunderna
Många annonskunder
Känner kunderna väl
Varumärket har starkt förtroende
Stort utbud
Hög kompetens
Journalistisk kompetens
Hög grad av integritet
Lång erfarenhet
Tillgång till flera kanaler
Äger print-distributionen
Har innehållet
Duktiga på nätet
Fast followers
Lokal förankring

Tröghet i organisationerna
Kulturen i organisationerna
Papperstidningen en ”ryggsäck”
Åldersstrukturen – hög medelålder
Låg kompetens inom nya medier
Ovilja att lära sig nya medier
Långsamt att förändra
Saknar affärsmodeller för nya medier
Äger inte digital distribution
Sitter fast i tidningsformen
Sitter fast i massmediatänket – en till
många

Möjligheter:

Hot:

Öka utbudet
Kommunicera på användarens villkor
Erbjuda ökad tillgänglighet
Nya affärsmöjligheter och nya
affärsområden
Ta fastare grepp om lokal marknad
Hitta bra samarbetspartners
Jobba med individuella lösningar för
annonskunder
Skräddarsy innehåll för konsumentkunder
– bygga relationsmedia
Internationalisera
Ökad träffsäkerhet med annonsering
Korsmarknadsföring i multipla kanaler
Nå konsumenten 24/7
Medborgarjournalistik och
användargenererat innehåll

Utvecklingen går fort – vi hänger inte med
Konkurrensen förändras
Nya aktörer som vi inte kan så mycket om
konkurrerar om våra kunder
Alla aktörer finns i alla medier - svårt
upprätthålla tidningsidentitet
Mediekonsumtion förändras
Informationströtthet
Nya apparater för krångliga för folk
(mobiler, iLiaden etc)
Hittar inte affärsmodellerna
Gratistidningar
Andra bättre på att se behoven
Förlorad distributionskontroll
Att vi inte ser möjligheterna utanför
tidningsramarna
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Bilaga 10 – Teoretiska modeller
Modeller som applicerats för UbiMedia affärsmodellbyggande
Affärsmodellkonceptet enligt Hamel, 2000.
KUNDNYTTA

UTFORMNING

KUNDGRÄNSSNITT

KÄRNSTRATEGI

-

-

-

bearbetning
information och
insikt
relationsdynamik
prismodell

-

affärsvision
produkt- och
marknadsutrymme
differentieringsbas

OMVÄRLDSGRÄNS

STRATEGISKA
RESURSER

-

VÄRDENÄTVERK

kärnkompetenser
strategiska
tillgångar
kärnprocesser

-

leverantörer
partners
koalitioner

EFFEKTIV/UNIK/PASSANDE/VINSTMOTOR
Källa: Hamel, G. (2000). Leading the revolution. Boston, Harvard Business School Press.
Affärsmodellkonceptet enligt Linder och Cantrell, 2000

Hur skaffar vi och behåller kunder? Vad är vårt distinkta (värde-)
erbjudande för respektive kundgrupp?
Vilka är
våra kunder
och vilka
behov har
de?

Vad erbjuder
vi dem?
-produkter
-tjänster
-upplevelser

Hur når
vi våra
kunder?

Hur prissätter vi?

Hur levererar vi unikt värde?

Hur verkställer vi?

Vilka är
våra unika
förmågor/
kompetenser?

På vilket
sätt är vår
finansiella
struktur
tydlig och
hållbar?

Källa: Linder, J. and S. Cantrell (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture
Institute for Strategic Change.
Med utgångspunkt i modellerna ovan formulerade gruppen följande frågeställningar att
arbeta vidare med. som en vision om affärsmodellstänkande i en framtida Ubimedia
miljö. Frågorna i blå text har gruppen adderat för att anpassa till tidningssammanhanget.
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KUNDGRÄNSSNITT
Vilka är våra kunder?
Vilka behov har de?
Vad erbjuder vi?
Hur når vi kunderna?
Vad/hur tar vi betalt?
Hur levererar/distribuerar vi?
Hur når kunderna oss?
Hur kommunicerar/interagerar vi med våra kunder?
Hur kommunicerar våra kunder med varandra?
Hur behåller vi våra kunder?
KÄRNSTRATEGI
Vilket är vårt distinkta värdeskapande erbjudande?
Vilka produkter/tjänster/upplevelser?
Hur skiljer vi oss från andra?
På vilken/vilka marknader finns vi?
Hur säkerställer vi att vi når rätt målgrupper?
STRATEGISKA RESURSER
Vad är vi bra på?
Våra strategiska tillgångar?
Kärnprocesser?
Våra finansiella muskler?
Finns det något vi har som inte andra har?
VÄRDENÄTVERK
Vad gör andra bättre (som vi kan samarbeta med)?
Vilka är aktörerna/partnerna m fl?
Hur kan vi samarbeta med andra?
Vad gör vi bäst som vi kan erbjuda andra?
Vad gör vi idag som bransch?
Vilken roll har vi nu?
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