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FÖRORD 
När medieutveckling beskrivs eller redovisas kan man ibland mötas av påståenden om att 
förändringstempot är högt. Sådana utsagor kontrasteras samtidigt av studier som år efter år 
redovisar relativt små förändringar i dagstidningsläsning, radiolyssnade och tv-tittande. Inte 
heller annonsörerna tycks förändra sina medieinvesteringar i någon större omfattning. 
Konkurrensen på annonsmarknaden har förvisso hårdnat men huvudsakligen som en följd av 
den partiella avregleringen av etermedierna som inleddes under 1980-talet. Enligt IRM var 
det Internet som växte mest av reklammedierna 2003, men tillväxten sker än så länge från en 
mycket blygsam nivå. 
 
Sanningar om medieutvecklingens karaktär står möjligen att finna någonstans mellan beskriv-
ningar av mediebranschen som dynamiskt tillväxtområde och traditionell industri. Kanske bör 
man också skilja på teknikutveckling, framförallt elektronik, och förändringar inom de 
teknologier som omger tekniken. Tekniknyheter beskrivs ofta (i medierna) som revolutionära. 
Etableringen av nya medieteknologier, förutsätter däremot att vi medieanvändare, liksom 
medieföretagen lär nytt och tänker nytt. Sådant tar tid. Teknologiutvecklingen förefaller 
därför långsam och närmast evolutionär. Etablerade attityder, vanor och beteenden hos medie-
användarna sätter därmed också gränserna för vad som är tekniskt och marknadsmässigt 
möjligt. 
 
Den här rapporten behandlar några dagstidningars strävan att hålla ögonen på och i någon 
mån också delta aktivt i utvecklingen av ny elektronik, ”e-papper”. Utvecklingen av 
elektroniskt papper pågår egentligen utanför dagstidningsbranschen. Den elektroniska 
tidningen är samtidigt redan ett faktum. Ett hundratal dagspressanknutna webbsajter har på 
några få år kommit att betraktas som naturliga inslag i medieutbudet. Men vad betyder det för 
dagstidningsföretagen om ”e-papperet” nu lämnar laboratorierna och möjligen landar på 
läsarnas frukostbord eller i deras väskor och portföljer? En annan central frågeställning är hur 
nuvarande dagstidningsläsares preferenser tas tillvara? 
 
Rapporten är en bearbetad och förkortad version av en C-uppsats inom ramen för ämnet 
Medie- och kommunikationsvetenskap. Uppsatsen har titeln ”E-papper – en bransch-
revolution?”. Den presenterades ursprungligen av författarna som en del i deras journalist-
utbildning vid avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Mitthögskolan. En 
kort tid efter seminariet, mer exakt den 26 januari 2004, offentliggjorde Philips Electronics att 
man utvecklat en teknik för fullskalig produktion av flexibla, ihoprullbara och tunna 
plastdisplayer.  Philips ”e-papper” kommer att vidareutvecklas av produktionsbolaget 
Polymer Vision. 
 
Rapportens tema och inriktning motsvarar väl det verksamhetsfält som den mång-
vetenskapliga forskargruppen i Medieteknik vid Fiber Science and Communication Network 
(FSCN) utvecklar. Det är därför naturligt att uppsatsen, i denna något bearbetade form, ges 
spridning inom och genom FSCN, vars forskare också handledde författarna genom 
uppsatsarbetet. 
 
Sundsvall i mars 2004 
Mikael Gulliksson, Koordinator, Medieteknik, FSCN 
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SAMMANFATTNING 
Världen förändras. Analogt blir digitalt när datorer används i allt större utsträckning, och 
tidningarna är inget undantag. Förutom att samhället genomgår en allmän utveckling mot ett 
digitalt informationssamhälle, där medieföretagen naturligtvis deltar, har aktörerna i tidnings-
världen egna anledningar att snegla mot nya tekniska lösningar. Dålig ekonomi under många 
år, och höga kostnader för distribution gör digitala överföringar i nya kanaler och medier 
mycket intressanta för tidningsföretagen. Redan publiceras nyheter på internet, i handdatorer 
och mobiltelefoner, och runt hörnet lurar det elektroniska pappret. En innovation som, om den 
blir lyckad, har kraft att i grunden förändra förutsättningarna både för de som tillverkar 
tidningar och för de som läser tidningarna. 
 
Prototyper av apparater som bygger på olika e-papperslösningar har funnits i några år, och 
under våren 2004 väntas den första helt färdiga produkten nå marknaden. I Sverige har ett 
antal tidningsföretag deltagit i ett projekt kring elektroniskt papper. I det här tidiga skedet 
fann vi det intressant att få en bild av hur just dessa tidningar ser på e-papper och hur de tror 
att det nya mediet kommer att ändra deras förutsättningar. Vi ville undersöka, bland annat, 
vad tidningsföretagen vet om elektroniskt papper, om de har några planer på att införa mediet 
i sitt utbud samt vilka för- respektive nackdelar de ser med e-papper.  
 
Som metod har vi använt telefonintervjuer med företrädare för de tidningsföretag som deltog i 
projektet om elektroniskt papper. Därtill har vi, förutom litteratur och tidigare forskning, 
använt informanter för att bredda vår kunskap i ämnet. 
 
Studien har visat att medieföretagen som helhet vet ganska lite om e-papper. Den kunskap 
som finns är koncentrerad till ett fåtal och består till stor del av den kunskap företagen fått 
genom projektet kring elektroniskt papper. Företagen är intresserade av elektroniskt papper 
och främsta anledningen därtill är att mediet kan sänka deras kostnader. De förväntar sig inte 
att e-papper på något sätt kommer att ersätta papperstidningarna, i alla fall inte på kort sikt.  
E-papper nämns allmänt som bara ett komplement, men samtidigt säger fler än hälften sig 
vara övertygade om att någon form av elektroniskt papper i framtiden kommer att finnas i 
tidningens utbud.  
 
Undersökningen visar också att tidningsföretagen har en passiv inställning till innovationer 
och nya lösningar på sina problem. Deras agerande präglas i stor utsträckning av en ”vänta 
och se”-mentalitet. Samtidigt gör ovissheten om vilka kanaler som blir viktigast i framtiden 
att tidningarna inte vågar förbise nya alternativ och riskera att bli lämnade på efterkälken. Om 
e-papper blir en produkt i var mans hand och det som räddar tidningarnas lönsamhet är svårt 
att sia om. Men tidningsföretagen vågar knappast chansa på att så inte blir fallet. 
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E-PAPER – A REVOLUTION IN THE NEWSPAPER 
PRODUCTION? 
 
Göran Ingman och Niklas Ylinenpää  
 
SUMMARY 
The world is changing. Analogue systems are giving way to digital systems as computers take 
over in more and more fields, and newspapers are no exception. In addition to the general 
trend towards a digital information society, in which the media sector is of course included, 
those involved in newspaper production have their own reasons for being interested in new 
technology. Their unfavourable financial situation over many years and the high costs of 
distribution make digital transmission through new channels and media of great interest to 
newspaper companies. News is already published on the Internet, can be accessed via hand-
held computers and mobile phones, and electronic paper is waiting in the wings to make its 
entry on the market. This innovation, if it is successful, has the potential to revolutionise 
newspaper production, both for producers and consumers. 
 
Prototypes of machinery based on different types of e-paper technology have existed for 
many years, and it is expected that the first complete product will be introduced on the market 
in the spring of 2004. A number of newspaper companies in Sweden have been involved in a 
project based on electronic paper. We thought it would be interesting to find out how these 
companies regard e-paper at this early stage, and how they think that this new media will 
change their situation. We wanted to examine, among other things, how much the newspaper 
companies know about electronic paper, and if they plan to include this media in their range 
of products, and what advantages and disadvantages they foresee regarding e-paper. 
 
The method we have employed is based on telephone interviews with representatives for the 
newspaper companies that participated in the project on electronic paper. In addition to 
studying previous research and publications, we have also talked to informants who could 
give us further information in this matter. 
 
The study shows that, in general, media companies do not know very much about e-paper. 
Only a few of the companies have any knowledge about it, and that is largely limited to what 
they have learnt through their participation in the project on electronic paper. The companies 
are interested in electronic paper, mainly because they see that this media can reduce their 
costs. They do not think that e-paper will replace printed newspapers to any extent, at least 
not in the short run. E-paper is generally seen simply as a complement to printed newspapers. 
However more than half of them say that they are convinced that some sort of electronic 
paper will be included in their range of products in the future. 
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1. INLEDNING 
”Newspapers feel like a natural feature of the landscape, but they are no more so than 
canal boats or smokestack factories. Like them, they are the product of a particular 
stage of technology.”       The Economist, 1999 

 

Bakgrunden till undersökningen är att den ställning som svensk dagspress i sin tryckta form 
har haft, och fortfarande har idag, länge har ifrågasatts av stora delar av medieforskningen 
och av många av medievärldens aktörer. Den tryckta tidningens magi är falnande, och mycket 
tyder på att om de papperslösa tidningarna i framtiden blir billigare och attraktiva för läsarna 
kommer den tryckta dagstidningen snart att tyna bort.1  
 
Orsaken till papperstidningarnas hotade tillvaro är delvis teknikens utveckling. Nya 
digitaliserade applikationer och publiceringsformer kombinerar egenskaper från de befintliga 
medierna: TV, radio och tidningar. När tekniken utvecklas mer och mer kommer den 
dessutom att klara av allt de traditionella medierna gjort tidigare - både snabbare och på 
många sätt bättre. Elektronisk papper kan komma att bli ett exempel på det. 
 
1.1  Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva hur de tidningsföretag som ingick i ett Ifra-projekt om e-
papper ser på just olika varianter av sådant papper och hur de tror att papperet kommer att 
ändra förutsättningarna för deras verksamhet.  
 
1.2  Frågeställningar 

 Vad vet tidningsföretagen om elektroniskt papper? 
 Hur mottagliga är tidningsföretagen för elektroniskt papper? 
 Har de några planer på att införa elektroniskt papper i sin verksamhet och i så fall varför? 
 Hur kommer tidningsföretagen att använda sig av elektroniskt papper? 
 Vilka fördelar respektive nackdelar ser tidningsföretagen med elektroniskt papper? 

 
1.3  Avgränsningar 

Rapporten behandlar endast elektroniskt papper inom tidningsområdet. Redan idag finns, på 
utvecklingsstadiet, e-papper som kan visa rörliga bilder och kommer att kunna användas som 
olika former av skärmar. Men det är någonting som inte kommer att beröras närmare här. 
Philips har efter vår undersökning gjordes visat ytterligare en variant av e-papper. Inte heller 
den har av naturliga skäl kunnat inkluderas i vår studie. 
 
1.4  Bakgrund och begreppsdefinition  

Att på ett enkelt sätt beskriva vad som döljer sig bakom begreppen digitalt papper eller e- 
papper, båda begreppen används för samma fenomen, låter sig inte göras. Syftet med avsnittet 
är att ta ett helhetsgrepp på den här nya tekniken och förklara vad elektroniskt papper är. 
 
Elektroniskt papper, eller e-papper, vilket är de termer vi har valt att använda, är inte ett 
vanligt tunt ark gjort av pappersmassa. Det är inte heller en datorskärm i klassisk bemärkelse. 
Däremot finns det lösningar som liknar både papper och små datorskärmar. 

                                                 
1 Alström m fl, 2001, s 24 f 
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1.4.1  Skärmar, papper och elektroniskt papper 
Bildskärm och papper har olika sätt att presentera den information de ska visa. Bildskärmen 
visar i huvudsak sin information med hjälp av en genomlysning, medan läsande på papper 
kräver en yttre ljuskälla. Problemet med genomlysning, är att det blir svårt att tyda 
informationen när bildskärmen befinner sig i en miljö där det finns starka ljuskällor - till 
exempel solljus – runt omkring skärmen. Undantagna är vissa monokroma LCD-bildskärmar 
som handdatorer använder. Handdatorerna har ett bakgrundsmaterial som gör att infallande 
ljus reflekteras, liksom hos papper, för att inte batteriförbrukningen skall bli för hög. 
 
När det gäller presentation av information med hjälp av reflekterande ljus så är en blank 
presentationsyta eller ett blankt skikt liggandes ovanför presentationsytan en negativ faktor. 
Blanka skikt skapar lätt ljusreflexer som försvårar tydande av informationen. Det som skiljer 
dagens prototyper av elektroniskt papper från bildskärmar är att ytan är matt och inte lika 
ljuskänslig och påverkas därför inte av ljusreflektioner. Att läsa på det elektroniska pappret i 
snäva vinklar går, till skillnad från bildskärmar, bra. Läsbarheten liknar mer det hos papper än 
på en datorskärm.2 
 
1.4.2  E-papper saknar teknisk definition 
Rent teknisk finns det i dag ingen definition som klargör vad e-papper är. Det som bestämmer 
vad som är elektroniskt papper är det sätt som produkten används på. E-papprets viktigaste 
enskilda egenskap är att informationen är ersättningsbar och publiceras på ett och samma ark 
eller skärm. I sammanhanget ska dock klargöras att tekniken, i de flesta befintliga lösningar, 
använder en annan plattform än konventionellt papper, ofta ett underlag av plast eller glas.3  
 
De mest omtalade lösningarna liknar i viss mån vanligt papper. I dagsläget handlar det 
framförallt om tre olika projekt. Det som tycks ha kommit längst, vilket var den lösning Ifra-
projektet förde fram, är ett samarbete mellan Philips Research och E Ink. Forskningen har 
resulterat i ett elektroniskt papper där text och bild framträder när det påverkas elektroniskt. 
Andra koncept är Gyricon Medias SmartPaper, ett e-papper som mer liknar en tunn LCD-
skärm än ett vanligt pappersark och svenska Acreos lösning som bygger på traditionellt 
fiberbaserat papper.4 
 
1.4.3  E Ink (Philips)  
Vi börjar med det amerikanska företaget E Inks lösning. Den använder en böjbar stålfilm, som 
kallas Thin Film Transistor (TFT). TFT används vanligtvis i vanliga datorskärmar. Ovanpå 
TFT-filmen placeras så kallat elektroniskt bläck. Det elektroniska bläcket är uppbyggt av 
mängder med mikroskopiskt små och genomskinliga kapslar. Kapslarna innehåller vita och 
svarta färgpigment som hålls fångade mellan två elektroder. Genom att skicka en positiv 
elektrisk puls genom den övre elektroden rör sig de svarta färgpigmenten uppåt och skapar en 
mörk prick på skärmens yta. En negativ elektrisk puls sänder de vita färgpigmenten till ytan. 
På så vis kan mönster, exempelvis text eller bilder, visas på skärmen.  
 
E Ink har visat en fungerande prototyp av den här lösningen. Prototypen, som bara är 0,3 
millimeter tjock, kan rullas ihop utan att ta skada. Den är 160 x 240 bildpunkter stor och har 
en upplösning på 96 dpi, vilket motsvarar upplösningen på en vanlig datorskärm (dpi = dots 
per inch/punkter per tum). Skärmen uppdateras på 250 millisekunder, vilket är för långsamt 

                                                 
2 Lundhgren, 2000, s 15 
3 Elektroniskt papper, 2003, s 5 
4 ibid. s 2 
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för att visa rörliga bilder, men fungerar utmärkt för statiska mönster.5 E Inks lösning kan än så 
länge inte visa färger, den klarar bara svart och vitt.6 
 
Philips har köpt rättigheterna att tillverka produkter som bygger på E Inks teknik och under 
2004 kommer en av företagets samarbetspartners, ett stort asiatiskt företag, att lansera den 
första skarpa e-pappersmodellen. Rättigheterna gäller skärmar i sådan storlek att de kan 
användas som e-papperstidningar eller e-böcker, men E Inks lösning möjliggör även 
tillverkning av stora reklamskyltar.7 
 
1.4.4  Philips – electrowetting 
På laboratoriestadiet har Philips ett embryo till en helt egen, och aningen annorlunda, teknik 
för e-papper.8 Tekniken bygger på en princip som kallas electrowetting. Det handlar om ett 
tunt, pappersliknande material som har briljans och kontrast som närmar sig vanligt papper. 
Färgpunkterna i e-papperet kan växla mellan mörkt och ljust på tio millisekunder, vilket är 
betydligt snabbare än E Inks lösning och därmed möjliggör visning av rörlig bild. 
Färgpunkterna innehåller små droppar av oljeliknande bläck som ligger på en plastfilm. En 
klar elektriskt ledande vätska täcker oljedroppen. Under plastfilmen finns ett skikt av 
transparenta elektroder och bakom alltihop finns en vit, reflekterande yta. När en strömkrets 
mellan vätskan och de transparenta elektroderna aktiveras drar oljedroppen ihop sig. En högre 
spänning ger en större hopdragning. Resultatet blir att det reflekterande bakgrundsskiktet 
träder fram. På det här viset kan punktens färgstyrka skiftas och genom att placera punkter 
med olika färg bredvid varandra skapar man en färgskärm.9 
 
1.4.5  Gyricon Media – SmartPaper 
SmartPaper består av en tunn transparent plast som innehåller miljontals små, slumpvis 
placerade kulor. Varje kula ligger i en oljefylld hålighet där den fritt kan röra sig. Vid 
tillförsel av spänning på arkets yta vänder sig kulorna och visar den önskade färgen. Det kan 
vara svart eller vitt, eller andra färger – dock maximalt två åt gången. SmartPaper har låg 
energiförbrukning och kräver ingen bakgrundsbelysning. Gyricon Media, som tillverkar 
SmartPaper, siktar i första hand in sig på marknaden för skyltar till detaljhandeln. IBM visade 
dock redan för tre år sedan upp en prototyp till en elektronisk tidning som bygger på tekniken 
bakom SmartPaper.10   
 
1.4.6  Acreo 
Svenska forskningsföretaget Acreo forskar på att sammansmälta elektronik och papper för 
olika användningsområden. Målsättningen är att på pappersytan placera elektroniska 
funktioner, med hjälp av vanlig tryckeriteknik, för att möjliggöra uppdaterbara grafiska ytor 
och kommunikation med pappersytor. Detta skulle kunna innebära bland annat elektroniska 
affischer och kommunicerbara förpackningar.11 Det som främst skiljer Acreos lösning från 
andra är att all information som visas på det elektroniska pappret måste vara tryckt i förväg. 
Vad elektroniken gör är att den skiftar mellan de olika tryckta texterna eller symbolerna.12 
 
                                                 
5 Digital paper edges closer, 2003, www 
6 Nordin, 2003, www 
7 Mallmin, telefonintervju 
8 ibid. 
9 Nordin, 2003, www 
10 Elektroniskt papper, 2003, s 9 f 
11 Berggren, (2000) 
12 Elektroniskt papper, 2003, s 11 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-04-52 
Sida 9 (22) 

 
 

 

1.4.7  Så ser digitalt papper ut 
Tidiga prototyper av digitalt papper har en ganska kraftig ram och liknar en handdator. I vissa 
fall består konstruktionen av två skärmar och ser ut som ett tidningsuppslag eller en bok. 
Kommande modeller väntas bestå av en enda bläddringsbar sida som bara har lister på två av 
kanterna och därför kan rullas ihop. I ramen eller listen finns teknik för att trådlöst kunna 
uppdatera pappret med ny information.13 
 

 
Bild 1. Philips senaste prototyp som visades i 

Stockholm under november 2003. 
 

 
Bild 2. Prototyp från Philips och E Ink i form av 

ett uppslag. 

 

 

 
Bild 3. Så här kan Sundsvalls Tidning komma se 

ut i e-pappersform. Notera 
navigationspilarna i den vänstra listen. 

 

                                                 
13 Wallström, 2003, www 
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2. METOD 
2.1  Metodval 

För uppnå vårt syfte och för att på ett tillfredställande sätt kunna svara på frågeställningarna, 
fanns det egentligen bara en metod som fungerade väl. Eftersom det handlade om att 
undersöka hur en mindre grupp företag förhåller sig till elektroniskt papper, valde vi att 
genomföra så kallade kvalitativa professionsintervjuer via telefon.14  
 
2.2  Urval 

2.2.1  Respondenter 
Urvalet har inneburit att vi koncentrerat undersökningen uteslutande till de tidningsföretag 
som ingick i Ifra-projektet. Vi anser det vara naturligt att undersöka dessa företags inställning 
till elektroniskt papper, eftersom vi på förhand vet att de var delaktiga i projektet och därmed 
både har kunskaper och erfarenheter i ämnet. Att göra ett urval ur samtliga svenska 
tidningsföretag ansåg vi vara riskabelt, eftersom det på goda grunder kan antas att den 
absoluta majoriteten av tidningarna ännu inte skaffat sig några erfarenheter av e-papper. 
Följden kunde mycket väl ha blivit att vi inte hade kunnat presentera ett väl underbyggt 
resultat med en mängd nollvärden i undersökningen. Samtidigt ska man ha i åtanke att de 
undersökta tidningsföretagen inte är representativa för samtliga svenska tidningsföretag. 
Merparten av företagen i undersökningen är stora aktörer med god ekonomi. Det finns 
anledning att anta att tidningsföretagen, eftersom de har valt att delta i Ifra-projektet, är mer 
teknikvänliga och att de lägger större resurser på ny teknik än de flesta andra tidningar i 
Sverige. 
 
Förutom att de undersökta tidningsföretagen deltog i Ifra-projektet kring elektroniskt papper, 
ger de också en bra spridning av landsorts- och storstadstidningar, morgon och 
kvällstidningar. Flera av företagen är också mediehus som äger flera tidningar och publicerar 
nyheter i flera kanaler. Tidningsföretagen som ingick i Ifra-projektet presenteras i bilaga A. 
 
2.2.2  Så valdes intervjupersonerna 
När det gäller urvalet inom företagen försökte vi i möjligaste mån att intervjua företrädare för 
medieföretagen med jämförbara positioner på sina respektive företag. För att lyckas med det 
rangordnades de vi önskade prata med på följande sätt: 

1) Ifra-projektets kontaktperson på tidningen 
2) Ansvarig för satsningar på ny teknik/digitala medier på tidningen 
3) Tidningens chefredaktör 
4) Tidningens webbchef eller webbredaktör 
5) Annan anställd med kunskap om ämnet  

 
2.2.3  Informanter 
För att komplettera studierna av teoretiskt material har följande två informanter använts för att 
få kunskap om Ifra-projektet kring elektroniskt papper och om utvecklingen av e-pappret hos 
Philips. 
 Stig Nordqvist, projektkoordinator på Tidningsutgivarna och Ifra. 
 Torkel Mallmin, produktchef för standarddisplayer och ansvarig för global distribution på 

Philips mobile display systems. 
 

                                                 
14 Larsson, 2000, s 49 
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2.3  Metodproblem 

När en undersökning ska göras av ett så snabbt föränderligt område som e-papper kan 
givetvis tidsperspektivet vara ett problem, till exempel att de först intervjuade respondenterna 
inte har fått information som de senare har och att respondenterna därför har olika fakta 
tillgängliga. För att minska riskerna för att det skulle inträffa har alla intervjuerna gjorts inom 
en veckas tid, 12/12 – 19/12 - 2003, och därmed bedömer vi problemet i det här fallet som 
försumbart.  
 
2.3.1  Bortfall 
En av de potentiella respondenterna valdes på ett tidigt stadium bort, eftersom de själva inte 
ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om projektet eller om e-papper. Tre andra företag har valts 
bort för att vi inte lyckades intervjua dem inom samma tidsram som de andra. De svar vi fick 
lät oss redan tidigt i intervjuprocessen se en spännvidd av information, som inte ändrades 
nämnvärt, samt en bredd som vi anser skulle ha varit likvärdig även om fler respondenter 
inkluderats i undersökningen.15  
 
I undersökningen har vi intervjuat representanter för tio av de fjorton företagen i Ifra-
projektet och funnit att det antalet var tillräckligt för att vi skulle uppnå mättnad i resultatet. 
Den intervjumall som har använts redovisas i bilaga B. De företag som föll bort 
representerade inte någon enhetlig grupp. Även utan dem vilar undersökningen på en för Ifra-
projektet representativ grund av kvälls- och morgontidningar från både större och mindre 
orter. 
 
 
3.  RESULTATREDOVISNING 
Resultatredovisningen är strukturerad främst efter de genomgående dragen i intervjusvaren. 
Ibland har vi för överskådlighetens skull angett hur många av respondenterna som svarat på 
ett visst sätt, men det ska inte förväxlas med en kvantitativ redovisning. Angivna siffror är 
bara en grov fingervisning om hur resultatet fördelades. 
 
Svaren bygger i samtliga fall utom ett på intervjuer med tidningsföretagens deltagare i Ifra-
projektet. Den ende som inte var deltagare i Ifra-projektet var chef över IT-avdelningen på sitt 
företag och denne hade tillräckligt goda kunskaper både om Ifra-projektet och om elektroniskt 
papper för att kunna svara på våra frågor. 
 
Respondenternas svar är anonymiserade. Det framgår varken vilken person som sagt vad, 
eller från vilket tidningsföretag ett visst svar härstammar. Vårt syfte är att visa hur 
tidningsföretagen som deltog i Ifra-projektet som grupp ställer sig till elektroniskt papper och 
inte peka ut specifika personer eller företag. 
    
För att komplettera resultatredovisningen och illustrera de intervjusvar vi fått kommer vi 
löpande att använda oss av citat från respondenterna.  
 

                                                 
15 Larsson, 2000, s 58 
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3.1  Företagens syn på och arbete med tekniska innovationer 

 Hur företagen arbetar med tekniska lösningar och innovationer 
 Av de undersökta tidningsföretagen uppger fler än hälften, sex av tio, att de har en specifik 

grupp som arbetar med nya tekniska lösningar och innovationer. Ofta är det IT-
avdelningen som driver arbetet, ibland är det ett samarbete mellan marknadsavdelning och 
redaktion, och i några få fall har företagen en speciell stab för utvecklingsfrågor.  

 
 Tidningarna säger att det är behoven, oftast de ekonomiska, som styr införandet av nya 

lösningar eller nya tekniska modeller och att de får reda på vilka nya innovationer som 
finns genom vanlig omvärldsbevakning. Bara två tidningsföretag säger spontant att de 
arbetar aktivt med tekniska lösningar.  

 
Vi vill hålla oss ajour med vad som sker och bilda oss en uppfattning om vad vi ska 
göra. IT-avdelningen driver arbetet och det är viktigt att vi har en teknik som stödjer 
vår verksamhet. 

 
På frågan hur företagen anser sig ligga till jämfört med konkurrenterna när det gäller ny 
teknik, är det generella svaret att de tror att de ligger bra eller ganska bra till, även om en 
viss försiktighet märks i svaren. Fem av de undersökta tidningsföretagen säger specifikt att 
de ligger långt fram inom vissa utvalda områden, men att det är svårt att vara bra på allt. 
 

Generellt ligger vi nog bra till jämfört med konkurrenterna på de flesta områden. Vi 
har gått igenom vårt stålbad och vi vet vad vi har och behöver byta ut. [---] Vi är nog 
varken snabbare eller långsammare på att ta till oss innovationer jämfört med andra. 
Vi är lite för stora, det är lite som en finlandsfärja. Det är kanske lättare för små 
företag att vara mer flexibla.  

 
 Därför är nya tekniska lösningar viktiga för tidningsföretagen 

Den övergripande orsaken till varför tidningsföretagen arbetar med nya tekniska lösningar 
är ekonomisk. Men innovationer och nya lösningar införs inte i första hand av företagen 
för att maximera vinsten, utan snarare för att överleva även i framtiden. Nio av tio företag 
uttrycker en rädsla för att hamna på efterkälken och därigenom få en försämrad ekonomi. 
Eller som en av respondenterna uttrycker det:  
 

Grundfilosofin är att den betalda dagstidningens upplaga sjunker något sett över en 
lång period. Upplagetappet gör att man måste jobba med produktutveckling, både av 
den befintliga och av nya produkter, om man inte vill krympa sig in i framtiden. 

 
Merparten av de intervjuade tror att papperstidningen på sikt kommer att ersättas av ett 
annat medium. Eftersom det i dag inte går att säga vilket medium som blir vinnare, vill 
företagen hålla så många dörrar öppna som möjligt: 
 

Tekniska lösningar handlar egentligen om att kunna nå människor i olika kanaler – 
mer än bara papperstidningen. Man vet ju inte vilka de framtida viktiga kanalerna 
som ersätter papperstidningen kommer att bli, därför är det viktigt att hänga med i de 
olika lösningarna. 

 
Något som också anges som en anledning att satsa på ny teknik, är att förbättra 
arbetsmiljön för de anställda. Att åldrad utrustning och tekniska applikationer måste bytas 
ut, är en annan anledning. 
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 Tekniska nymodigheter – krassa ekonomiska skäl eller för läsarnas skull? 
Läsarnas önskemål förbises nästan helt i de svar vi fått angående varför tidningsföretagen 
beslutar om nya tekniska lösningar. Bara två av de intervjuade företagsföreträdarna anger 
att utvecklingsarbetet är drivet av vad läsarna vill ha. Ekonomi är, som nämnts ovan, den 
dominerande orsaken till implementering av ny teknik:  
 

Och då är det definitivt inte användardrivet. Det är snarare så att läsarna hänger med 
när det händer. Vi strävar väl mest efter att göra produkterna och distributionen mer 
rationell och billigare.  
 
Läsarna har inte så mycket koppling hos oss. [---] De vill ha tidningen på 
frukostbordet, sedan bryr de sig nog inte så mycket om hur den kommer dit.  

 
Ett av företagen i undersökningen deltar ibland i nya projekt för att inhämta ny kunskap 
och för att skapa en bild av ett modernt tidningsföretag. 
 

Ibland söker vi oss in i nya projekt. Dels för att få kunskap, men också för att det ger 
oss imagen av ett modernt företag. 

 
3.2  Om Ifra-projektet 

 Varför företagen deltog i Ifra-projektet 
De företag som deltog i projektet om digitalt papper med Tidningsutgivarna, Ifra och 
Philips säger allmänt att de gjorde det främst för att hänga med i utvecklingen och för att 
hålla sig informerade om elektroniskt papper. Men bland svaren finns flera anledningar: 
 

”Intressant ur ett distributionsperspektiv” 

”Projektet riktar sig direkt mot tidningar” 

”Kan revolutionera hela tidningsbranschen” 

”Intressant att se hur Philips arbetar med teknikutveckling” 

”[…] vi tror att det är en intressant företeelse att titta på. Det enda som inte är 
  digitaliserat idag är papper, men det kommer nog och det är spännande att vara  
  med redan nu.” 

 
Av samtliga företag i undersökningen svarar två stycken att de har en aktiv roll i projektet, 
genom att de deltar med råd och feedback. Resterande respondenter säger att deras företag 
har en passiv eller ”halv-passiv” roll i projektet.  
 

Vi vill hålla oss informerade om vad som händer där ute. För oss innebär projektet 
inget praktiskt just nu. Vi får mest information. 

 
3.3  Tidningsföretagens inställning till elektroniskt papper 

 Vad företagen vet om e-papper 
Nästan alla respondenter, sju av tio, uppger att kunskapen om elektroniskt papper inte har 
någon stor spridning inom företagen, även om information i många fall sprids internt till de 
anställda. I regel är det de som deltog i Ifra-projektet som har en djupare kunskap om 
elektroniskt papper. 
 

Det är mest jag själv som vet någonting. På företaget i övrigt finns ingen kunskap. 
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Jag har informerat en del personer, men det är en försvinnande liten del av företaget. 
 
Resterande tre respondenter svarar att kunskapen om projektet och om e-papper inom det 
egna företaget är god och genomgående spridd. Ett av svaren lyder: 

 
De flesta känner till projektet och många intresserade har fördjupat sig. Generellt sett 
finns en stor nyfikenhet på det här nya distributionssättet. 

 
Men även bland respondenterna som själva personligen deltog i Ifra-projektet uppges 
kunskapen vara varierande. Vissa är själva aktiva i att utforma produkten och testa dess 
möjligheter, medan andra i ganska låg utsträckning bara tagit del av den information som 
skickats ut och vissa seminarier.  
 

Vi deltar med olika typer av råd och feedback till Philips och funderar på olika 
affärslösningar. 
 
Vi försöker hänga med i det som skrivs i tidskrifter och går på seminarier. Kunskapen 
om e-papper är inte spridd på företaget i övrigt.  

 
 Kommer tidningarna att satsa på elektroniskt papper? 

Här delar respondenterna sig i två grupperingar. En knapp majoritet svarar klart ja när det 
gäller om de kommer att satsa på elektroniskt papper. Det är sex av de tio respondenterna 
som verkar vara övertygade om att mediet någon gång i framtiden kommer att ingå i deras 
utbud.  
 

På lång sikt med en riktig e-papperslösning med böjlig skärm som är uppdaterings- 
och bläddringsbar kan jag säga att det är hundra procent säkert att vi kommer att 
göra det. På kort sikt vet man ju inte riktigt. I början kanske tekniken är så dålig att 
den inte räcker till, men någonstans kommer vi att hoppa på. 

 
Av de fyra som inte svarade ja så är det ingen som säger klart nej utan de svarar att det 
beror på hur utvecklingen går på området. Flera faktorer lyfts fram som avgörande för om 
deras företag kommer att implementera elektroniskt papper i sitt utbud: 
 

”Beror på tidsperspektivet” 

”Vi vet ju inte ens vad det kommer att kosta för slutanvändaren” 

”Hur informationen ska distribueras måste lösas först” 

”Det måste testas hos läsare först”   

 
 Så kommer det elektroniska pappret att användas 

Av respondenterna svarar åtta tydligt att de inte ser elektroniskt papper som en ersättning 
för den tryckta papperstidningen. I första hand ser de det elektroniska pappret som ett 
komplement till papperstidningen, åtminstone i ett initialt skede. Mediet ses av 
respondenterna som ytterligare en kanal i mediehusen tillsammans med hemsida, tryckt 
tidning och andra publiceringsformer.  
 

Vi ser det som ett komplement just nu i alla fall. I teknikkretsar kanske det redan nu 
anses kunna vara en ersättning, men det är inte helt accepterat än. Användningen blir 
för att sänka kostnader eller att öka kvalitén […]. Att det främst kommer att vara ett 
komplement är min personliga gissning. 
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De två som inte vill kalla det ett komplement svarar att de ser e-pappret som en unik kanal 
för all information. Enligt dem kommer tidningen på elektroniskt papper vara precis som 
tidningen idag, fast mycket mer.   
 

Kanske kommer man att kunna visa rörlig bild och så vidare. Men tidningen som 
metafor tror jag inte kommer att ändras. Det kommer bara inte att vara på papper.   

 
 Fördelarna med e-papper enligt tidningsföretagen 

Alla de respondenter som ingick i undersökningen kan se fördelar med elektroniskt papper 
som publiceringsform jämfört med papperstidningen. Tre av respondenternas förväntade 
fördelar framträdde fler gånger i intervjuerna än övriga. 
 

− Lätt att uppdatera (fem gånger) 
− Kommer att ge kostnadsbesparingar (fyra gånger) 
− Snabbare och enklare distribution (tre gånger) 

 
Utöver dessa tre fördelar nämndes också:  
 

− Obegränsat med utrymme  
− Lika läsvänligt som papper  
− Bättre för miljön (mindre skogsavverkning och lägre utsläpp) 
− Bra för tidningens varumärke 
− Ökad läsarinteraktivitet 
− Kan även klara ljud och bild 
− Lätt att ta med sig  

 
Distributionen nämns ur mer än en aspekt. Förutom att tidningarna ser lägre 
distributionskostnader som önskvärda, poängteras också att det finns miljömässiga 
fördelar. 
 

För vår del ser vi många affärsmässiga fördelar. Distributionen till exempel, men 
även när det gäller tryckningen. Idag är det för dyrt att leverera tidningar till dom 
som bor långt bort. 
 
En minskad distribution ger även positiva konsekvenser för miljön. Vi slipper göra av 
med så mycket skog.     

 
 Nackdelarna med e-papper enligt tidningsföretagen 

Generellt sett nämndes inte alls lika många nackdelar som fördelar. De nackdelar 
respondenterna förväntar sig av elektroniskt papper är:  
 

− Att det inte är lika överskådligt som papperstidning  
− Det redaktionella innehållet måste mest troligt redigeras om  
− E-papper ger sämre läsbarhet än en papperstidning 
− Ny teknik är dyr  
− För klumpiga – åtminstone dagens prototyper 
− En av respondenterna svarade att elektroniskt papper kan ge en ökad  
− konkurrens på marknaden, då det blir lättare att starta en tidning 
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Papperstidningen har ju en mängd fördelar och kan man inte göra en produkt som är 
lika bra, byts det till nackdelar. Papperstidningen kan användas till en massa saker. 
Den kan delas, användas till att slå in fisk i, och har bättre läsbarhet. 

 
 När tror tidningsföretagen att e-papper slår igenom på allvar 

Många av respondenterna tyckte att det var svårt att svara på frågan om när de tror att 
elektroniskt papper kommer att få ett brett genomslag hos tidningsläsarna. Efter viss press 
gick det ändå att få fram deras förväntningar på tidsperspektivet för när e-pappret kommer 
att slå igenom – förutsatt att det gör det. 
 
Av respondenterna såg sex en möjlighet till att e-papper slår igenom inom tio år. 
Resterande fyra angav tidsperspektivet 10-20 år. Den mest positiva gissningen var fyra till 
åtta år medan den mest pessimistiske respondenten trodde att det skulle dröja 20 år.  
 

Det är bara gissningar. Första försöken kanske påbörjas om tre år, fast då finns nog 
inte vi med på banan. […] Man måste etablera ett nytt beteende hos läsarna också. 
Tio år kanske, det går nog inte snabbare att få det att slå igenom.  
 
20 år, men det är väldigt svårt att säga. Jag tycker att iden är väldigt bra, men det 
ställer krav på uppdateringar och annat. Gränssnittet ska inte märkas och 
uppdateringen måste skötas trådlöst.  

 
 Vad krävs för att e-papper ska lyckas enligt tidningsföretagen  

De egenskaper som tidningsföretagen har angett för att elektroniskt papper ska finna en 
bred marknad i Sverige presenteras här. Listan inleds med de egenskaper som nämnts flest 
gånger i intervjuerna och fortsätter sedan i fallande ordning.  
 

− Lågt pris på själva e-pappersenheten.  
− Gemensam standard - att flera tidningar från flera olika företag ska gå att läsa   i samma 

enhet. 
− Enkelhet i användningen 
− Tillför mervärde 
− Har papprets egenskaper 
− Stor läsyta, men ska ändå få plats i fickan 
− Att den klarar av att visa färg 
− Stor nytta för användaren 
− Kunna välja mellan olika medieformer 
− Böjlig skärm 
− Att digitala kommunikationsnät blir mer utbredda (Bredband, 3G, GPRS etc.) 

 
Den egenskap som nämndes mest var att kostnaden för konsumenterna inte får bli för hög.  

 
Priset är nog det absolut viktigaste. Tekniken kommer nog att lösa allt det andra, men 
priset är avgörande. 

 
En annan viktig egenskap som respondenterna tog upp var att det elektroniska pappret 
måste ha papperstidningens egenskaper i så hög grad som möjligt. 
 

Det kulturella sätt man använt pappret på kan inte förändras hur snabbt som helst. 
Liknar det inte papper riskerar det bara att bli en ny Palm (En populär handdator, 
förf. anm.). 
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3.4  Alternativ till elektroniskt papper 

 Andra e-papperslösningar än Philips/E Ink 
Merparten av respondenterna uppger att tidningen har liten kunskap om andra e-
pappersalternativ än Philips/E Ink. Två tidningsföretag uppger att de inte alls känner till 
några andra alternativ. Majoriteten av de intervjuade säger sig dock vara intresserade av 
andra lösningar och modeller. 
 

Vi vet ganska lite om andra e-papperslösningar, men skulle gärna lära oss mer. De är 
absolut intressanta. 

 
Av de tio respondenterna uppger fyra namnen på andra alternativ än det elektroniska 
papper som främst representeras i det Ifra-projekt de själva deltog i. Acreo, IBM och 
Gyricon Medias SmartPaper är de alternativ som respondenterna säger sig känna till.  
 

Vi vet att det finns varianter, men vi har inte tittat närmare på dem. Det känns väldigt 
avlägset. Många blev nog förvånade över att Philips kommit så långt. 

 
 Andra alternativ än elektroniskt papper 

De flesta nämner andra, redan befintliga elektroniska kanaler, som tänkbara alternativ:  
 

− Mobila tjänster (nyheter i handdatorer och mobiltelefoner) 
− Webben och PDF-filer 
− TV 

 
Vi jobbar mycket med webb. Skrivplattor, som Tablet PC, börjar bli lite aktuella och 
kan vara ett alternativ. Mer webblösningar kommer att komma, men de kommer aldrig 
att ersätta papperstidningen, de kan vara en lösning där det är dyrt att distribuera 
tidningen. 

 
Papperstidningen och ”nya publiceringsformer” gavs också som alternativ till det 
elektroniska pappret. Av respondenterna så är det tre som inte alls vill svara på frågan, 
eller säger att de ännu inte tagit ställning.  
 

Det kommer säkert att komma nya publiceringsformer. Vi har just gjort investeringar i 
tryckeriet och tror på det tryckta mediet. Men mobila tjänster kommer säkert att 
utvecklas. 

 
 
4. SLUTSATSER 
Syftet var att undersöka hur tidningsföretagen i Ifra-projektet ser på elektroniskt papper och 
hur de tror att elektroniskt papper kommer att ändra förutsättningarna för deras verksamhet. 
Undersökningen och den efterföljande analysen har resulterat i följande slutsatser, 
presenterade frågeställning för frågeställning: 
 
4.1  Vad medieföretagen vet om elektroniskt papper 

Medieföretagen som helhet har begränsad kunskap om elektroniskt papper. Den kunskap som 
finns är koncentrerad till ett mindre antal individer och är inte spridd i organisationen. Men 
undantag finns – något enstaka företag uppger att de anställda är informerade om e-papper 
och att intresset är förhållandevis stort.  
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De undersökta tidningsföretagens kunskap om elektroniskt papper är liktydigt med kunskap 
om Philips e-papperslösning. Företaget har lyckats att profilera sig bra och är välkänt bland 
tidningarna. Andra e-papperslösningar finns inte alls på samma sätt i tidningsföretagens 
medvetande, även om tidningarna säger sig vara intresserade av andra alternativ. 
 
4.2  Medieföretagens mottaglighet för elektroniskt papper 

Undersökningen visar tydligt att tidningsföretagen är mottagliga för en innovation som sänker 
kostnaderna för tryck, papper och distribution. Om just e-papper är den innovationen kanske 
är aningen tidigt att säga, även om mycket tyder på det. I dagsläget saknas reella alternativ 
som kan konkurrera med elektroniskt papper. 
  
4.3  Införande av elektroniskt papper i tidningarnas verksamhet  

Planer på att införa e-papper som en del i flerkanalsutbudet finns hos flertalet av tidningarna i 
undersökningen. Men entusiasmen varierar. Ett fåtal ligger så långt fram att de redan arbetar 
med gränssnitt och affärslösningar, medan merparten fortfarande avvaktar utvecklingen. 
 
Anledningen till att satsa på elektroniskt papper stavas pengar. Företagen ser en möjlighet att 
kapa dryga kostnader för papper, tryck och framförallt distribution. Ekonomiska skäl väger 
tungt när tidningsföretagen gör allt de kan för att gå med vinst. Läsarnas önskemål är inte den 
drivande anledningen att satsa på innovationer, oavsett om det gäller e-papper eller något 
annat. Det kanske inte är helt förvånande, men ändå anmärkningsvärt att respondenterna i så 
stor utsträckning säger att de inte fäster stor vikt vid vad läsarna vill ha.  
  
4.4  Så kommer medieföretagen att använda sig av elektroniskt papper 

Undersökningen visar att tidningsföretagen initialt kommer att använda e-pappret, om det får 
ett brett genomslag, som ett komplement till papperstidningen och andra publiceringskanaler. 
Tidningsföretagen är ovilliga att säga att e-pappret helt kommer att ersätta papperstidningen, 
även om svaren varierar beroende på tidsperspektivet.  
 
4.5  Fördelar respektive nackdelar med elektroniskt papper enligt tidningsföretagen 

Kostnadsbesparingar är ledordet för tidningsföretagen när det gäller fördelar med elektroniskt 
papper. Men samtidigt finns det även andra faktorer. Framförallt är det de brister den tryckta 
produkten har som företagen hoppas lösa med e-papper. Att det löpande går att uppdatera 
oavsett var läsaren befinner sig är en av de viktigaste fördelarna företagen ser jämfört med 
papperstidningen. 
 
Nackdelarna är även de främst relaterade till ekonomiska överväganden. Om e-papper ska 
implementeras i tidningsföretagens utbud får det inte bli för dyrt. E-papper är framförallt 
intressant för tidningsföretagen därför att det kan minska deras kostnader. Blir lösningen för 
dyr försvinner incitamentet att införa innovationen. Den andra stora nackdelen som företagen 
nämner i undersökningen är att e-papper saknar mycket av papperstidningens goda 
egenskaper. Främst oroar de sig för sämre läsbarhet och minskad överskådlighet.   
 
4.6  Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis kan nämnas att företagen ser väldigt få problem med den produkt de 
redan nu har i papperstidningen, åtminstone när läsarna väl har den i handen. Det är 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-04-52 
Sida 19 (22) 

 
 

 

huvudsakligen de nackdelar i form av kostnader för papper, tryck och distribution som de tror 
kommer att fälla den traditionella tidningen, och inte främst de nya möjligheter som e-pappret 
eller andra alternativ för med sig.  
 
Tidningsföretagen tror inte att förutsättningarna för deras verksamhet kommer att förändras 
nämnvärt, åtminstone inte inom en överskådlig tid. Även om e-papper implementeras i deras 
utbud så är informationen redan digitaliserad och det kommer inte att leda till några stora 
förändringar i det dagliga arbetet.  
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TIDNINGSFÖRETAGEN I IFRA-PROJEKTET 
 Aftonbladet* 

Utgivningsort: Stockholm, Upplaga vardag: 435 900/Upplaga söndag: 489 800, Tidningstyp: kvällstidning, 
Webb: http://www.aftonbladet.se 

 

 Borås Tidning*  
Utgivningsort: Borås, Upplaga vardag: 50 100/Upplaga söndag: 50 200,   
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://www.bt.se 

 

 Östgöta Correspondenten 
Utgivningsort: Linköping, Upplaga vardag: 65 600/Upplaga söndag: ingen utgivning, Tidningstyp: 
morgontidning, Webb: http://www.corren.se 

 

 Dalarnas Tidningar 
Utgivningsort: Falun, Tidningstyp: morgontidningar. Koncern som ger ut: Falukuriren, Borlänge Tidning, 
Södran, Mora Tidning och Nya Ludvika Tidning. 
Sammanlagd upplaga vardag: 66 50016, söndag: ingen utgivning. Webb: http://www.dalarnastidningar.se 

 

 Expressen 
Utgivningsort: Stockholm, Upplaga vardag: 135 200/Upplaga söndag: 198 300, Tidningstyp: kvällstidning, 
Webb: http://www.expressen.se 

 

 Göteborgs-Posten 
Utgivningsort: Göteborg, Upplaga vardag: 249 100/Upplaga söndag: 273 800, Tidningstyp: morgontidning, 
Webb: http://www.gp.se 

 

 Nerikes Allehanda 
Utgivningsort: Örebro, Upplaga vardag: 65 400/Upplaga söndag: 65 300,  
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://www.nerikes.se 

 

 Norrköpings Tidningar 
Utgivningsort: Norrköping, Upplaga vardag: 49 400/Upplaga söndag: ingen utgivning,  
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://www.nt.se 

 

 Upsala Nya Tidning 
Utgivningsort: Uppsala, Upplaga vardag: 62 800/Upplaga söndag: ingen utgivning,  
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://www.unt.se 

 

 Sundsvalls Tidning 
Utgivningsort: Sundsvall, Upplaga vardag: 37 400/Upplaga söndag: 39 500,  
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://www.st.nu 

 

 Svenska Dagbladet 
Utgivningsort: Stockholm, Upplaga vardag: 183 600/Upplaga söndag: 193 500, Tidningstyp: morgontidning, 
Webb: http://www.svd.se 

 

 Sydsvenskan 
Utgivningsort: Malmö, Upplaga vardag: 138 800/Upplaga söndag: 161 400,  
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://sydsvenskan.se 

 

 Värmlands Folkblad* 
Utgivningsort: Karlstad, Upplaga vardag: 24 800/Upplaga söndag: ingen utgivning, 
Tidningstyp: morgontidning, Webb: http://www.vfb.se 

 

 Tvåstads Tidning* 
Utgivningsort: Trollhättan/Vänersborg, Tidningstyp: morgontidning. Koncern som ger ut Elfsborgs läns 
allehanda och Trelleborgs tidning. Sammanlagd upplaga vardagar: 31 400, söndag: ingen utgivning. Webb: 
http://www.ttela.se/17 

 

* Tidningen ingår ej i undersökningen

                                                 
16 Om företaget (Dalarnas Tidningar), 2004, www 
17 Dagstidningar, 2004, www 
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Bilaga B 

 

 INTERVJUMANUAL 
Bakgrund/orientering 
¤ Hur arbetar ditt företag med tekniska lösningar och innovationer? 

Hur anser ni att ni ligger i jämförelse med konkurrenterna? (innovatörer/eftersläntrare) 
 
¤ På vilka sätt är nya tekniska lösningar viktiga för ditt företag? 

Inom vilka områden?  
 
¤ I den mån ni inför tekniska lösningar, gör ni det främst för att era läsare efterfrågar det eller främst 
av ekonomiska orsaker?  

Finns det andra orsaker (varumärkesbyggande, distribution t ex)? 
 

Ifra-projektet 
¤ Varför deltar ditt företag i Ifra-projektet? 

Vad exakt innebär Ifra-projektet för er del? 
 
[Obs! Definiera elektroniskt papper, som formulerat i Ifra-projektet, för respondenten.] 
 
Inställning till digitalt papper 
¤ Vad vet ni på ert företag om elektroniskt papper? 
 
¤ Tror du att ditt företag kommer att satsa på e-papper i er produktion? 

Varför eller varför inte? 
Om ja - när kommer det att ske? 

 
¤ Vilken användning tror ni att digitalt papper kan ha för er? 

Komplement till den vanliga tidningen, eller som en ersättning för den? 
 
¤ Vilka för- respektive nackdelar ser ni med elektroniskt papper? 

Redaktionella, För läsarna, Ekonomiska, Annonser, Distribution etc. 
  
¤ Hur lång tid tror ni det tar innan elektroniskt papper får ett brett genomslag hos läsarna? 
¤ Vad kommer att krävas för att e-papper ska slå igenom? 
 
Avslutande frågor 
¤ Finns det annat elektroniskt papper än det som Ifra-projektet formulerar som intresserar ditt företag? 
¤ Vilka alternativ till e-papper funderar ni på att använda er av i framtiden?  
 
 
Tidning:_______________________________________________ 
 
Respondentens namn:____________________________________ 
 
Respondentens befattning: ________________________________ 
 
Kontaktuppgifter:________________________________________ 
 
Intervjun genomförd, datum och tid:_________________________ 
 
Intervjun genomförd av: ___________________________________ 
 


