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FÖRORD 

Tänk dig att du slår dig ner på ett café och bläddrar  i ett magasin. En annons 
intresserar dig. För att få reda på mer om produkten tar du fram din mobiltelefon. 
Aktiverar mobilens kamera och tar en bild av den lilla tryckta koden i annonsens 
övre högra hörn. All information du behöver om varan finns nu i din telefon. Du 
kan nu undersöka produkten närmare  eller  spara den  information  som  lagrats  i 
telefonen  för  att  senare  kanske  ta  en  ordentlig  titt på  nätet. Eller,  om du  finner 
varan köpvärd, varför inte betala den direkt och få den hemskickad. Inte så dumt 
för dig, magasinsutgivaren och inte så dumt för annonsören. 

En  av poängerna  är  att den  smarta  tryckta  koden  snabbt  och  enkelt  kopplar 
samman  analoga  medier,  i  det  här  fallet  ditt  magasin,  med  den  digitala 
medievärlden  ‐ mobilen och/eller datorn. Det sker redan  idag och det sker på ett 
effektivt och billigt sätt. Det är essensen i den teknik som skapar hybridmedier. 

Utgångspunkterna för denna rapport har varit två. Att snabbt komma fram till 
en  tekniköversikt.  Vilka  tryckta  koder  används  i  tryckta  medier  idag,  i  vilka 
sammanhang och var i världen? För det andra, att likaledes översiktligt, diskutera 
teknikens möjligheter och omöjligheter med vanliga mediekonsumenter. Att redan 
tidigt  inkludera  konsumenternas  spontana  reaktioner  och  attityder  till  tryckta 
hybridmedier.  

Två  huvudsakliga  och  inom  projektet  intressanta  tillämpningar  av  tryckt 
hybridmedieteknik  har  identifierats.  Dels  sådana  tillämpningar  som  kan  vara 
intressanta  i  populärtidskrifter  och  exklusivare  magasin.  Dels  koder  som  kan 
användas  för mänsklig  interaktion med  olika  former  av  ”monumentala”  tryck, 
exempelvis  stortavlor  och  produktdisplayer.  Prototyper  till  sådana  tryckta 
hybridmedier kommer att framställas inom det projekt som rapporten är en del av. 
Prototyper kommer att byggas parallellt med att användarstudier genomförs. Vi 
vill testa hybridmedier så nära verkligheten som möjligt. Analyser kommer bl a att 
genomföras  med  mobil  mätutrustning  för  studier  av  ögonrörelser  inom  Print 
Media Experience Laboratory (PRIME) vid FSCN och Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Den rapport du nu håller i handen har på sitt omslag en två‐dimensionell kod 
från  företaget  UpCode  Ltd. Har  du  en mobiltelefon med  kamera  kan  du  själv 
prova  tekniken  här  och  nu. Du  behöver  ladda  ned  en  liten 
mjukvara till din telefon. Det gör du enklast via din dator på 
www.upcode.fi. Ta  sedan bilden,  läs  av koden och gör  som 
rapportförfattarna; fundera på hur tryckta koder kan utveckla 
tryckta medier! 

 
Sundsvall i februari 2007 
Mikael Gulliksson, Koordinator för Medieteknik 
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BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET:  
PAPER IV – PAPPERET SOM KOMMUNICERAR MED DATORER 

 

Bakgrund 

Pappersindustrin  i  Sverige  skapar  det  enskilt  största  exportnettot,  regionalt  och 
nationellt.  Handelsöverskottet  vilar  huvudsakligen  på  tre  generationer  av 
pappersbaserade  produkter. Den  första  generationen  utgörs  av  grafiska  papper, 
den andra generationen har utvecklats kring olika typer av förpackningar medan 
den tredje kan sägas vara papper för hygienprodukter. Dessa tre användningsom‐
råden och marknader  för pappersprodukter präglas av en  teknisk och  industriell 
mognad. Tilltagande  global  konkurrens  skapar  långsiktigt  sjunkande priser  som 
industrin  möter  med  ökad  effektivitet  i  produktionen.  Allt  större  volymer 
produceras och säljs  till  lägre priser. Det  finns därför ett uppenbart behov av att 
utveckla en helt ny produktplattform baserad på papper, en ”fjärde generation” av 
pappersbaserade produkter. Vi menar att en god kandidat finns  i ett papper som 
kan  kommunicera  med  datorer.  Ett  nytt  ”digitalt”  pappersmaterial  med  ny 
funktionalitet  och/eller  som  bärare  av  ny  funktionalitet,  som  kan  integrera 
papperet  med  den  digitala  världen.  Papper  som  talar  datorernas  språk  kan 
utveckla de etablerade produktområdena  för papper och samtidigt utgöra en bas 
för nya marknader och produkter, exempelvis digitala minnen av papper. 
 

Projektbeskrivning 

Projektet  koncentreras  på  att  utveckla  metoder  för  ”inbäddning”  av  digital 
information i och på papper genom tryck av mikromönster bl a med olika typer av 
elektriskt funktionella bläck. Projektet organiseras i tre delområden. 
 

(1) Digitalt mikromönstertryck av data på papper. Dagens tryckpapper är avsedda 
för grafisk information, anpassad till det mänskliga ögats jämförelsevis lågt ställda 
krav på upplösning. När papper istället utnyttjas som bärare av högupplöst digital 
information,  exempelvis  ett  tryckt  elektroniskt  ”minne”,  ställs  högre  krav  på 
tryckytan. Vi  kommer  därför  att  studera    förutsättningarna  för  design  av  såväl 
”minnen”  och  andra  applikationer,  som  av  ett  papper med  avsevärt  reducerad 
ytojämnhet (icke‐linjäritet) avsedd för integration av digitala egenskaper.  
 

(2)  Interface  för  datautläsning  från  papper.  Papper  som  innehåller  digital 
information  skall  också  kunna  avläsas  av  en  användare. Detta  kan  ske med  ett 
digitalt  anpassat  redskap  exempelvis  en  datormus,  läspenna, mobiltelefon  eller 
kamera.  Vi  kommer  inom  projektets  ramar  utveckla  både  demonstratorer  och 
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redskap  för  interaktion med det digitala  papperet. Den digitala  informationen  i 
papperet blir därmed den  första  länken  i en kommunikativ kedja som  löper  från 
papperet, via ”läsredskapet” och vidare till en människa.  
 

(3) Digital Print Experience Laboratory. Användarstudier ligger till grund för tester 
av demonstratorer  och  applikationer  som  baseras på det digitala  papperet.  I  en 
fysisk och virtuell laboratoriemiljö, kommer människor att få pröva och utvärdera 
olika tänkbara varianter, funktioner och tillämpningar som baseras på det digitala 
papperet. Användarnas  logik kommer  sannolikt  i hög grad avgöra hur och med 
vilka verktyg ett ”digitalt papper” bör avläsas. 
 

 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Projekt 1: Tetsu Uesaka (tetsu.uesaka@miun.se)  
Projekt 2: Hans‐Erik Nilsson (hans‐erik.nilsson@miun.se) 
Projekt 3: Lowe Hedman (lowe.hedman@miun.se)  
 
 

Finansiärer är: 

EU Mål  1, Mittuniversitetet,  Länsstyrelsen  i Västernorrlands  län  och  SCA R&D 
Centre. 
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ENGLISH SUMMARY 

In  the  past  printed  and  digital media  have  been  by  and  large  separated. What 
nowadays  is  referred  to  as  hybrid media  has  evolved  through print  and digital 
convergence.  Print  hybrid media  are  equipped with  an  electronic  functionality, 
printed  or  embedded  digital  information;  which  creates  possibilities  to  add 
information to paper‐based media. 
 
The main focus of this report is the potential range of use and applications of this 
kind of paper  in magazines. Through  interviews with four focus groups we have 
mapped the attitudes and thoughts of our subjects in an effort to explore, if not all 
at  least a few  indications of the potential of this hybrid medium. All respondents 
are  residents  of  Sundsvall  and  have  a  diversified  experience  and  knowledge  of 
information and communication technologies and media. 
 
Nine  men  and  nine  women  from  different  age  groups  participated  in  the 
interviews.  
 
The  attitudes  regarding  hybrid media were mostly  positive,  although  economic 
and  technical  limitations were  a matter  of  spontaneous  discussion  in  the  focus 
groups. The subject was quite difficult for the respondents to relate to, but they all 
managed  to  establish  an  understanding  of  the  purpose  and  functions  of  digital 
paper  in magazines.  The  participants were  curious  of  the  subject  and  they  saw 
potential  areas  of  usage  for  this  technology  as well  as  its  potential  as  a  further 
source of information.  
 
Key  words:  convergence,  hybrid  media,  digital  paper,  e‐paper,  magazine, 
newspaper 
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SAMMANFATTNING  

Tryckta och digitala medier har tidigare  i stor utsträckning varit separerade  ifrån 
varandra. Genom konvergens mellan dessa medier uppstår det som idag kallas för 
hybridmedier.  Papper  förses  med  elektronisk  funktionalitet,  vilket  skapar 
möjligheter att med hjälp av en teknisk läsenhet läsa av digitalt lagrad information 
inbäddad  i  det  pappersbaserade  mediet.  Främst  fokuserar  denna  rapport  på 
användning av sådant papper i magasin och populärtidskrifter.  
 
Genom  fyra  fokusgruppsintervjuer  var  målsättningen  att  kartlägga  en  grupp 
människors attityder kring denna möjliga medieutveckling och dess innebörd. Alla 
respondenter  hade  varierande  erfarenhet  och  kunskap  om  hybridmedier,  teknik 
och  magasin.  Nio  män  och  nio  kvinnor  i  olika  åldrar  medverkade  i 
undersökningen.  Samtliga deltagare hade  tillgång  till mobiltelefon, dator,  e‐post 
och  Internet  och  använde det dagligen. En  klar majoritet  läste  även  någon  eller 
några dagstidningar och/eller magasin dagligen eller minst ett par gånger i veckan. 
De var alla bosatta i Sundsvall. 
 
Överlag var  attityderna  till  tryckta hybridmedier positiva, men också  eventuella 
begränsningar,  främst  av  ekonomisk  och  teknisk  art,  diskuterades  spontant  i 
fokusgrupperna.  Trots  att  frågeställningarna  var  tämligen  svåra  för  responden‐
terna att sätta sig in i, bildade de relativt snabbt en uppfattning om såväl möjliga 
funktioner  som  tänkbara  användningsområden  för  tryckt,  digitalt  lagrad 
information  i magasin.  I vissa  fall  ändrades dessa  attityder under diskussionens 
gång. Majoriteten behöll dock sin positiva inställning och då främst till fenomenet 
tryckta hybridmedier, även om de många gånger ansåg att användandet  i andra 
tryckta medier än i just magasin vore mer användbart. 
 
Nyckelord:  konvergens,  hybridmedier,  digitalt  papper,  e‐papper,  magasin, 
dagstidningar 
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1.  INLEDNING  

Papperet  har  sedan  länge  verkat  som  den  mest  använda  och  beprövade 
informationsbäraren. Det  är  fysiskt  påtagligt,  ger  god  läsbarhet  samt  integrerar 
spridning,  utnyttjande  och  lagring  i  en  och  samma  form  (Papperet som 
informationsbärare 2000, rapport nr 6)1. Samtidigt står dagens papper inför ett 
generationsbyte, där fjärde generationens papper är på väg att göra entré. För att 
papper ska fortsätta som ledande informationsbärare krävs det sannolikt att detta 
kommunikationsmedium utvecklas till att innehålla digitala aspekter.  
 
Dagens teknikutveckling har gett upphov till termen hybridmedier vilket innebär 
en konvergens mellan  tryckta och digitala medier. Det är  redan  idag möjligt att, 
med  hjälp  av  rätt  teknik,  få  ut  mer  information  från  tryckta  medier,  som 
exempelvis dagstidningar,  tidskrifter och  förpackningar, än vad som  tidigare har 
varit  fallet.  Vid  användandet  av  ett  papper  med  elektronisk  funktionalitet 
kombineras  den  fysiska  produkten  med  en  teknisk  läsenhet  för  att  tolka  den 
digitala  informationen på papperet. Det gör  att  en  rad olika möjligheter kan bli 
verklighet  och  att  konsumenten  av  tryckta  digitala medier  kan  få  ett  avsevärt 
mervärde utav sin läsning.  
 

1.2  Problembakgrund  

Under 1300‐talet startade  importen av papper  till Skandinavien och under  första 
delen  av  1500‐talet  började  papperstillverkningen  ta  fart  i  Sverige.  Till  följd  av 
boktryckarkonsten och tidningspressens uppkomst ökade efterfrågan och behoven 
blev allt svårare att tillgodose. Först på 1840‐talet kom råvaran trä att tas i bruk och 
detta  fick en revolutionerande effekt  för papperstillverkningen.  I västvärlden har 
papper  länge  hört  till  en  vardaglig  självklarhet  och  trots  att  utvecklingen  gått 
framåt  har  framställningsprocessen  i  stort  sätt  varit  densamma  fram  till  idag. 
(Papperet som informationsbärare 2000, rapport nr 6). 
 
Med  dagens  tekniska  utveckling  krävs  det  att  papperet  hänger  med  och  inte 
stannar  upp  i  utvecklingen.  Papperets  sätt  att  informera  och  kommunicera  har 
fungerat  i  2000  år,  men  idag  närmar  sig  papperet  och  den  digitala  tekniken 
varandra. De  länder där hybridmedier  i dagsläget  förekommer är  i Finland och  i 
delar av Asien, framför allt i Japan och Korea.  
 

                                                           
1 Referenser till elektroniska länkar markeras i texten med löpande nummer.  
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Japan  är  alltså  ett  av  de  länder  som  ligger  långt  fram  i  användandet  av 
mobiltelefonen. Det  är  fullt möjligt  att  tacka  ja  till  erbjudanden,  se  det  senaste 
avsnittet av en populär tv‐serie, shoppa eller checka in på ett inrikesflyg med hjälp 
av  mobiltelefonen.  I  Japan  omsätter  mobilhandeln  motsvarande  24  miljarder 
kronor och  troligen kommer det att dröja  innan USA och Kanada ens kommer  i 
närheten av en liknande omsättning. Japan var också först med användandet av 3G 
och idag använder 60 procent av abonnenterna denna tjänst. Operatörerna i Japan 
arbetar med fasta priser, vilket möjligtvis är en av  förklaringarna varför 3G är så 
utbrett. Man använder mobilen så mycket man vill för en fast månadskostnad (1). 
 
Med  utgångspunkt  i  de  tekniker  som  finns  på marknaden  idag  behandlar  vårt 
problemområde  attityder  kring  utvecklingen  av  ett  papper  med  elektronisk 
funktionalitet.  Vår  främsta  fokusering  ligger  på  användningsområdet  av  detta 
papper  i tidskrifter och  i magasin. De tekniker som redan finns på marknaden är 
bland annat en mängd olika koder, som  läses av en  läsenhet som exempelvis en 
mobiltelefon eller en digital penna. I koderna kan man bädda in uppgifter som gör 
att pappersmediet, som koden är tryckt på, kan ge mer information än vad som är 
synligt för ögat. 
 
När det gäller dagspressläsning  förekommer det olika former av e‐papper. En av 
dessa  tekniker  har  det  forskats  och  gjorts  pilotstudier  kring  i  Sverige. Man  har 
exempelvis  gjort  försök,  där  läsare  har  fått  läsa  sin  morgontidning  på  en 
elektronisk  display. Det  kan  inte  jämföras med  tryckta  papper med  elektronisk 
funktionalitet. 
 
För  att  läsarna  ska  få  ett mervärde  och  inte  bli  störda  av  de  nya möjligheterna 
måste papperet och tekniken fungera i symbios med varandra. Det innebär att det 
kommer  att  ställas  höga  krav  på  fjärde  generationens  papper.  Att  erbjuda 
konsumenter inbäddad information i papperet är idag fullt möjligt, som redan har 
framgått. Frågan är om det  är önskvärt med digital  tilläggsinformation  i  tryckta 
medier  som  i  tidskrifter/magasin  och  i  andra  pappersmedier?  Är  den  svenska 
mediekonsumenten  redo  för  denna  nya  typ  av  extra  information?  Finns  det  ett 
intresse för detta och vilka behov kan tillfredställas?  
 
Tryckta hybridmedier och attityderna till dessa är ett relativt outforskat område  i 
Sverige som i andra länder. Med utgångspunkt i tekniker som finns idag är det av 
stort  intresse  att  göra  en  attitydstudie,  som  undersöker  en  grupp  potentiella 
tidskriftskonsumenters inställning till ett papper med digitalt lagrad information. 
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1.3  Begreppsdefinitioner 

Flera av de i rapporten upptagna begreppen är på intet sätt entydiga. Att det skälet 
har vi valt att beskriva vår egen definition av dem. 
 
1.3.1 Digitalt papper 
Med  digitalt  papper  avser  vi  grafiskt  papper med  digitalt  lagrad  och  utläsbar 
information.  
 

1.3.2  Elektroniskt papper eller e-papper 

Elektroniskt  papper  eller  e‐papper  menar  vi  är  den  elektroniska  display,  som 
används vid  läsandet av så kallade e‐tidningar eller e‐böcker. Dessa begrepp bör 
skiljas från begreppet digitalt papper. 
 

1.3.3  Tidskrift eller magasin 

Vi  likställer  termerna  tidskrift och magasin. De vänder sig  till kvinnor eller män, 
till  yngre  eller  äldre,  till  människor  med  en  viss  hobby  eller  till  affärsmän/ 
medlemmar  i  en  viss  organisation.  Organisations‐  och  företagstidskrifter  är 
utgivna av organisationer eller företag. Till den gruppen hör även kommunala och 
statliga  tidskrifter.  Till  de  förlagsmässigt  utgivna  magasinen  hör  populär‐
tidskrifter,  facktidskrifter  och  kultur‐  och  allmänpolitiska  tidskrifter  (Hadenius, 
Weibull 2005: 135f). En mer ingående definition av begreppen tidskrifter/magasin 
finns i Alström et.al (2006a:15).  
 

1.3.4  Hybridmedier 

Med  hybridmedier  avses medier  som  bygger på  en  kombination  av  egenskaper 
från  flera medier. Det  kan  gälla  både  innehåll,  form  och  funktioner. Vanligtvis 
används termen för att beskriva resultatet av en konvergens mellan fiberbaserade 
medier och  elektriska  eller  elektroniska medier.  I det här  sammanhanget kan vi 
tala  om  tryckta  hybridmedier.  Det  avser  kombinationen  av  pappersbaserade 
medier och digitala medier (2).  
 
”The  concept  being used  to  describe  this  phenomenon  is  ‘hybrid media’  –  the 
combination  of  traditional  print  media  with  innovations  from  the  world  of 
information  technology,  to  open  up  totally  new  opportunities  for 
communication” (2) 
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1.4  Syfte 

Studiens syfte är att undersöka en grupp mediekonsumenters attityder till och syn 
på digitalt  lagrad  information  i  tryckta medier med  fokusering på användandet  i 
magasin. Vi vill se vilka möjligheter och begränsningar man ser med tekniken samt 
inom vilka områden i magasinet denna funktion kan vara önskvärd respektive icke 
önskvärd. 
 

1.5  Frågeställningar 

–  Vilken  grundläggande  attityd,  positiv  eller  negativ,  intar  mediekonsumenter  till  det 
digitala papperet och dess tekniska möjligheter? 
 
– Vilka möjligheter och begränsningar ser mediekonsumenter i sitt eventuella användande 
av digitalt papper i magasin? 
 
–  Vilka  funktioner  är  önskvärda  respektive  icke  önskvärda  i  ett  framtida magasin med 
digital funktionalitet? 
 

1.6  Avgränsningar 

Detta  är  en  pilotstudie  och  inte  ett  experiment med  färdiga  tekniska  lösningar. 
Primärt  vill  vi  undersöka  potentiella  medieanvändares  olika  attityder  till  en 
teknisk  möjlighet  och  inte  att  studera  ny  teknik  i  sig.  Det  ställer  naturligtvis 
särskilda krav på vårt tillvägagångssätt. Studiens avgränsning är att endast studera 
en  aspekt  inom  ämnet,  det  elektroniska  papperets  användning  inom magasins‐
genrer. De  som  ingår  i attitydstudien är män och kvinnor, bosatta  i Sundsvall,  i 
varierande ålder, med skiftande social bakgrund och med olika stort intresse för ny 
teknik samt magasinsläsning. Vi har valt att samla deltagarna  i Sundsvall av den 
anledning att vi av  tid‐ och resursskäl  inte kan resa  landet runt utan måste välja 
respondenter som finns inom ett rimligt avstånd (Larsson, 2000:58). 
 



FSCN – Fibre Science and Communication Network ISSN 1650-5387 2007:50:FSCN rapport R-07-78 
 

15 

2.  TEKNOLOGI  

2.1.  Hybridmedier   
2.1.1  Hybridmedier - konvergens mellan tryckta och digitala medier 

Esa Torniainen arbetar för företaget KCL, Keskuslaboratorio ‐ Centrallaboratorium 
Ab, i Finland. KCL är ett av världens ledande forskningsföretag inom pappers‐ och 
pappersmassaindustrin.  Torniainen  talar  om  trender  inom media.  Det  finns  en 
ökad  efterfrågan  på  dynamiska  medier,  vilka  är  i  behov  av  att  känna  och 
samarbeta med kunder och konsumenter. Konkurrensen om konsumenternas tid, 
uppmärksamhet och pengar ökar  stadigt och  användningen  av medier  är under 
förändring.  
 
Med den utveckling som Esa Torniainen talar om så kommer tryckta och digitala 
medier mer och mer att sammansmälta  till ett. Först kommer man, med hjälp av 
hybridmedier,  koppla  ihop  pappersmediet  och  digitala  medier  och  därefter 
kommer  dessa  två  bli  ett.  Hybridmedier  är  med  andra  ord  när  medier  är 
inbäddade i ett och samma (se figur 1) (Torniainen 23.11.2006). 
 
Figur 1. Utveckling fram till hybridmedier.     
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2.1.2  Hybridmedier i framtiden  

För  att  förstå  hur  utvecklingen  ser  ut  har Torniainen delat  in  användningen  av 
hybridmedier  i  tre generationer. Den  första generationen är den vi  redan känner 
till och där vi framförallt befinner oss idag då vi använder både en pappersprodukt 
och  ett  digitalt medium. Det  kan  till  exempel  röra  sig  om  någon  som  läser  en 
tidning  och  hittar  en  intressant  annons med  en  webbadress.  Hon  tar med  sig 
webbadressen till en dator med Internetanslutning för att ta del av informationen. 
Andra generationen är det området som vi berör i denna uppsats. Här handlar det 
till exempel om koder som är trycka på papperet och som kan läsas med hjälp av 
en  läsenhet,  exempelvis  en  mobiltelefon.  Via  denna  apparat  sköter  man 
överföringen av  informationen  från det  fysiska papperet  i den ena änden  till det 
digitala  i  den  andra  änden.  I  den  tredje  generationen  förväntas  informationen  i 
pappersmediet  på  något  sätt  kunna  läsas,  utan  något  interface  eller  mänsklig 
inblandning (Torniainen 2006). Esa Torniainen menar;  
 
”Hybrid media is not just a nice spice for existing media, it should be considered 
as a media of its own” 
(Torniainen 2006) 

 
Meningen  med  hybridmedier  är  att  på  ett  smidigt  och  smart  sätt  kombinera 
papper  med  elektronik.  Vad  man  måste  arbeta  med  är  trovärdigheten, 
användarvänligheten,  tillgången  och  den  ekonomiska  aspekten.  Att  bädda  in 
elektroniska komponenter i papper gör att man skapar nya gränssnitt, material och 
givetvis nya användningsområden. Papperet kan länkas direkt till Internetadresser 
för att på så vis få ut mer information. Rollen som de tryckta medierna idag har i 
kommunikationskedjan står inför en tydlig förändring (18).   
 
”The new value chain  that  is emerging  is based on content being produced  for 
different  media  simultaneously,  with  editing  taking  place  in  a  multichannel 
environment” (18)  

 
Utmaningar som det här för med sig är bland annat den att hitta rätt sorts teknik 
och  den  bästa  läsenheten  för  de  nya  produkterna  och  de  nya  användnings‐
områdena.  Finland  är  ett  land  som  ligger  långt  fram  i  denna  forskning  kring 
hybridmedier.  De  har  i  stor  utsträckning  inriktat  forskningen  på  att  tillgodose 
människors behov och att ta tillvara de möjligheter som finns inom detta område 
(Ibid).    
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2.2  E-papper 
2.2.1  En display 

Studiens syfte är att undersöka hur en grupp mediekonsumenter uppfattar en ny 
teknisk möjlighet, tryckta hybridmedier. Det är i kontexten viktigt att skilja sådan 
teknik från det som ofta betecknas som det ”elektroniska papperet”, ”E‐papperet” 
eller den ”elektroniska tidningen”.  Dessa tekniker står inte i fokus för vår uppsats, 
men  måste  ändå  beröras  kortfattat  för  att  tydliggöra  skillnaden  mellan 
hybridmedier  i  den mening  vi  studerar möjliga  sådana  och  allehanda  typer  av 
skärmbaserade läsredskap.  
 
E‐papperets  viktigaste  egenskap  är  att  informationen  är  ersättningsbar  och 
publiceras på ett ark eller på en skärm, ofta i plast eller glas. Det som anses positivt 
med  e‐papperet  är  att  det  erbjuder  kontinuerlig  uppdatering,  sökfunktioner, 
hyperlänkar,  interaktivitet,  multimediala  inslag  och  ett  ökat  mervärde  i 
kombination med kompletterande  information och  tjänster. Publicister  ser också 
stora fördelar med e‐papper, eftersom deras kostnader kan minskas betydligt när 
det gäller tryck, papper och distribution (Ingman, Ylinenpää 2004). E‐papperet kan 
komma  att  bli  dyrt  för  konsumenten  inledningsvis  och  det  kan  vara  en  stor 
nackdel  för  tekniken  och  utvecklingen.  För  publicister  av  dagstidningar,  som 
hittills  anses  ha  störst  vinning  av  e‐papperet,  är  det  framför  allt  de minskade 
distributionskostnaderna som är den största anledningen till att satsa på den nya 
tekniken (Ibid).  
 
E‐papper  har  länge  setts  som  ett  hot  mot  pappersbaserade  dagstidningar  och 
böcker. Tidigare har även  framtidsanalyser om  ett papperslöst kontor uppfattats 
som ett hot mot pappersindustrin. Människor läser dock fortfarande dagstidningar 
och  böcker,  trots  andra  mediers  tävlan  om  deras  uppmärksamhet.  I  en 
undersökning som gjordes  i Finland, där människor  fick  testa e‐papper under en 
period visade det sig att de var positivt överraskade över e‐papperets egenskaper. 
Innan testet rådde en skepticism, framför allt gällande skärmens kvalité.2 
 
Tryckta medier är en  lyxig produkt, om man  jämför med elektroniska och om e‐
böcker får samma kvalité och prisklass som vanliga böcker; då kan konkurrensen 
blir hård. Forskning har visat  att människor gärna väljer  en produkt  som  ligger 
nära  till  hands,  är  tillfredställande,  lättillgänglig  samt  användarvänlig.  Om  e‐
böcker  uppfyller  dessa  krav  och  inte  känns  som  något  jobbigt  och  obegripligt 
                                                           
2 Liknande försök har gjorts på flera ställen i Europa. Den belgiska ekonomitidningen De Tijd var först i 
Europa med att prova tekniken i form av en läsplatta från iRex Technologies, ett dotterbolag till Phillips. 
Även i Sverige har försök gjorts. Sundsvalls Tidning gjorde hösten 2006 en kortare test med ett tjugotal 
användare under några veckor. Resultaten från försöken har varierat. 



FSCN – Fibre Science and Communication Network ISSN 1650-5387 2007:50:FSCN rapport R-07-78 
 

18 

kommer den att nå hög potential på marknaden  (Ingman, Ylinenpää 2004). Som 
det ser ut nu är det svårt att förutse om e‐böcker kommer att bli förstahandsvalet 
för läsaren. 
 
Det råder fortfarande visst tvivel gällande bekvämligheten att läsa dagstidning på 
en skärm, men även det faktum att man måste ha en elektronisk display i handen 
vid läsandet. Kostnaden för inköpet av denna elektroniska sak är också något som 
kommer upp och speciellt om de inte får valuta för pengarna (Ibid). 
 
Troligen  har  e‐böcker  fortfarande  en  relativt  lång  väg  att  vandra  för  att  nå 
allmänhetens och majoritetens acceptans. Bra och hållbar skärmkvalité, läsbarheten 
gentemot  skärmbelysningen  och  långa  batteritider  är  några  faktorer  som måste 
lösas. Det  innehåll  som  erbjuds  i  e‐böcker‐format måste  även  utvidgas  så  allas 
intressen kan tillfredställas (Pietilä, Timonen, Seisto och Nieminen). 
 
Skillnaden mellan elektroniska displayer och  tryckt digital  information är  främst 
tekniken.  
E‐papperet är  en  teknik där man  endast  använder  en display  för  att  tillägna  sig 
informationen, medan tryckt digital information handlar om tryck, med inbäddad 
information, på  ett  vanligt  pappersbaserat medium. Det  kan  exempelvis  handla 
om  att  trycka  en  kod  som  läses  av  en  läsenhet  för  att  få  informationen. Nedan 
beskriver  vi  kortfattat  olika  förekommande  tekniker  för  att  trycka  digital 
information. 
 

2.3  Tryckta koder 
2.3.1  QR   

QR  är  utvecklat  av  Denso  Wave  (se  http://www.denso‐
wave.com/en/adcd/index.html)  och  presenterades  1994  med  syftet  att  vara  en 
symbol som kunde  tolkas av skanners  (7). QR code är en  tryckt 2D‐kod, det vill 

säga  en  tvådimensionell  streckkod  där  symbolen  måste 
läsas  både  vertikalt  och  horisontellt  för  att  hela 
datainnehållet skall kunna tolkas. En 2D‐kod kan innehålla 
upp  till  flera  tusen  tecken. Gränsen  varierar  beroende  på 
innehållet.  Informationen  lagras  både  lodrätt  och  vågrätt, 
vilket gör att man kan skriva ut koden flera gånger mindre 
än en vanlig streckkod. En finess med koden är att man kan 
skriva  koden  med  olika  procent  av  redundans  och 

beroende på hur hög redundansen är, kan man läsa koden trots att den är skadad 
på något vis. Koden är uppbyggd med positioneringskoder  i hörnen och det gör 
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att man kan läsa koden från vilket håll som helst. Detta och det faktum att man inte 
har något bestämt läsavstånd gör att läsfrekvensen höjs (8).  
 
QR koden är kapabel att hantera upp  till 7089  tecken  i  en och  samma kod. Den 
klarar även av alla typer av data som till exempel siffror, bokstäver, kinesiska och 
japanska tecken (9). 
 
QR  koden  används  flitigt  i  Japan  och  där  har mobiltelefonen  allt mer  blivit  en 
gemensam terminal för alla elektroniska behov. Med hjälp av koden och en mobil‐
telefon  är  det  möjligt  att  samla  information.  Man  kan  till  exempel  hitta  de 
frimärkesstora tryckta QR koderna på visitkort, annonser, affischer och i tidningar 
med mera. Genom  att  rikta  sin mobiltelefon, med QR  läsare, mot  koden  laddas 
informationen  in  i  mobiltelefonen.  Det  kan  vara  en  adress  som  kan  sparas  i 
adressboken  eller  en  länk  att  klicka  på.  I  Japan  fanns  det  över  21  miljoner 
mobiltelefoner med QR läsare år 2005 (25). 
 

2.3.2  ColorCode  

Genom att  rikta  telefonen och dess digitalkamera mot en  liten  färgruta kan man 
med  hjälp  av  ColorCode  få  information  direkt  till  sin  dator  eller mobiltelefon. 
Tekniken gör det möjligt att få mer upplysning genom en enkel rörelse. ColorCode 
är  en  bildsensor  som  fungerar  med  ett  program  som  installeras  i  apparaten, 
vanligast  i  en mobiltelefon med  kamera, 
som kan avläsa koden (10). 
 
I  Korea3  används  koden  dagligen, 
exempelvis på restauranger. Där man kan 
läsa en hel meny med hjälp av ColorCode 
eller om man bara vill få mer  information 
om olika rätter som inte finns utskrivna på 
menyn. Varje meny  finns  på  olika  språk, 
till  exempel  koreanska,  engelska  och 
japanska. Det gör det betydligt  lättare  för 
turister  och människor  från  andra  länder 
att orientera  sig bland den okända maten 
på menyn.  Ett  annat  användningsområde  är  på museum  där man  kan  få mer 
information och multimedial service vid de utställda föremålen. Genom att läsa av 
koden med sin mobiltelefon kan man  få  information  från en webbplats, där man 
                                                           
3 Det sydkoreanska företaget ColorZip (http://www.colorzip.com/~engpage/index.htm) äger teknologin 
bakom ColorCode. 
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även har möjlighet att se en video. Som det ser ut nu sker allt med en mobiltelefon, 
smart  phone  (ett  mellanting  mellan  handdator  och  mobiltelefon)  och  trådlöst 
nätverk (11). 
 

2.3.3  UpCode  

UpCode  Ltd  (http://www.upcode.fi)  är  ett  finskt  företag4  som 
specialiserat  sig  på  applikations‐  och  tilläggsprogram  till 
mobiltelefoner.  Deras  marknadsidé  bygger  på  UpCode‐
teknologin  vilken  i  sin  tur  fungerar med  hjälp  av  ett  tilläggs‐
program  för mobiltelefonen. Med denna  teknik  skapas  en  länk 
mellan  grafiskt  papper  och  digitala medier. Rent  praktiskt  går 
det till så att användaren riktar sin mobiltelefon mot en UpCode 

illustration.  Kameran  i mobiltelefonen  hittar  och  skannar  automatiskt  den  lilla 
rutan,  tar  ett  foto  och  samlar  på  elektroniskt  vis  upp  informationen  som  finns 
inbäddad  i  kodrutan. Det  finns  också möjlighet  att  använda  tekniken  även  om 
mobiltelefonen inte är utrustad med kamera (12). 
 
”It is an optical code reader that uses mobile phones/devices to add any electronic 
information or system to printed products” (12) 

 
Idag kan vi se UpCode‐tekniken i ett flertal sammanhang. Områden som logistik, 
utbildning, biljettförsäljning, spel, resa, överföring av pengar, orderbeställning har 
berörts och  egentligen  skulle  tekniken  fungera  i de  flesta  tryckta medier. Koden 
kan  exempelvis  tryckas på  visitkort. Genom  att  rikta mobiltelefonen mot  koden 
kan man samla in ytterligare information om företaget, få hem en logotyp eller ett 
foto. Informationen kan på så vis förnyas, utan att man för den sakens skull måste 
trycka nya exemplar av visitkorten. Tekniken finns idag på diverse trycksaker som 
turistguider,  kartböcker,  informationsblad,  telefonböcker,  inom  förpacknings‐
design och inom kulturevenemang. Det har även tryckts på böcker, vilket gör dem 
säkra och omöjliga att kopiera (13). 
 

                                                           
4 Officiellt heter bolaget UPC Consulting Ltd. 
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2.3.4  Xerox`s DataGlyph  

DataGlyph är en kod som maskinellt 
överför data till ett pappersdokument 
eller  till  andra  fysiska  medium.  De 
överför  information  till  tusentals 
tunna  och  individuella  element  som 
liknar  stavar.  Varje  del  består  av 
smala linjer i fyrtiofem graders vinkel 
och  varje  del  representerar  en  nolla 
eller  etta  beroende på  åt vilket håll den  lutar.  Serier  av dessa kan  användas  till 
överföring av siffror, texter eller annan information (19). 
 
Xerox  (http://www.xerox.com/)  har  fokuserat  på  att  utveckla  en  teknik  med 
inbäddad  och  omfattande  datakapacitet  som  har  goda  estetiska  och  grafiska 
möjligheter till integration både i färg och svartvitt. De skrivare och skanners som 
möjliggör interaktion överför DataGlyph koden till en mjukvara som i sin tur läser 
av  och  behandlar  informationen  som  skannas  från  ett  pappersark.  I  processen 
registreras  specifika  interaktionsområden,  exempelvis  huruvida  en  fråga  i  ett 
formulär är besvarad eller inte (16). 
 
Xerox DataGlyph  kan  överföra mer data  än  1‐D  streckkod  och har  extremt hög 
datadensitet  för  att  vara  en  2‐D  streckkod.  För  det  mänskliga  ögat  ser  Xerox 
DataGlyph  ut  som  en  diskret  gråton  som  lätt  smälter  in  i  dokumentets  design. 
Märken  och  streckkoder  som  kan  maskinläsas  har  blivit  en  självklarhet  vid 
inventering på företag, men man kan även spåra paket, kontrollera produktionen 
och hålla koll på försäljningen med hjälp av dessa koder (20). DataGlyph tillåter att 
vanliga dokument innehåller en stor mängd information som kan vara gömd i de 
diskreta grå mönstren  som  i  sin  tur kan  förekomma  som bakgrunder,  skuggade 
mönster eller traditionella grafiska design element. Man skulle till exempel kunna 
placera  ett  helt  tal  eller  anförande  i  ett DataGlyph  som  har  samma  storlek  som 
frimärke.  
 
Data  kan  spridas  över  det  räfflade  området  så  att  om  någon  del  av  papperets 
område skadas kommer defekten på varje individuellt block att bli obetydligt och 
följaktligen är det lätt för felkorrigeringen att återställa. Tillvägagångssättet att på 
måfå sprida data över området och samtidigt ha en metod att felkorrigera med gör 
att tillförlitligheten blir hög, även då räfflorna är skadade. Tekniken kan tryckas i 
samband  med  en  vanlig  tryckprocess.  De  data  som  DataGlyphs  ska  innehålla 
överförs med  en  rad  individuella  räfflor  och  på  så  vis  kan man  skriva  ut  eller 
trycka koden direkt med en vanlig skrivare eller en tryckpress (19). 
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2.4  Teknisk utrustning 
2.4.1  Anoto 

Anoto AB  (http://www.anoto.com/)  är  ett  företag  som  strävar 
efter  naturlig  användning  av  penna  och  papper.  De  tillåter 
pennan  och  pappret  att  bli  digitala  och  förenligheten  gör  att 
människan kan använda penna och papper precis som vi alltid 
gjort. Tekniken är baserad på en särskild digital penna och ett 
papper  som är  tryckt med mönster  som är omärkbara  för det 
mänskliga ögat. Avancerad teknik tillåter allt som skrivs med pennan på pappret 
att  digitaliseras  och  detta  sker  genom  att  pennans  förflyttningar  och  tryck mot 
papperet överförs och registreras. Detta kan överföras med hjälp av trådlös teknik 
(3,4). 
 
Anotos  digitala  penna  och  papper  gör  det möjligt  att  skicka  anteckningar  eller 
skisser till vilken fax, mobiltelefon, dator eller e‐postadress som helst. Funktionen 
bygger på en mängd små punkter som är arrangerade och tryckta på papperet och 
dessa skapar en karta av unika mönster av fyrkanter (PDF inductum pen 2001). 
 
Pennan har samma ergonomiska förutsättningar som en vanlig kulspetspenna med 
undantaget  att den har  större  omkrets. Det  som  gör pennan  annorlunda  är den 
infraröda kameran  som har en  sensor  som känner av  trycket pennan utsätts  för. 
Pennan har ett minne på 1 Mbyte och kan lagra upp till 50 handskrivna sidor. När 
det  gäller  energiförbrukningen  har  man  löst  det  med  hjälp  av  locket,  då  det 
fungerar som on/off knapp. Man spar energi då pennan stängs av när locket sätts 
på och pennans spets aktiverar kameran vid tryck (5). 
 
Pennans  infraröda  minikamera  tar  hela  tiden  små  bilder  av  positionen  av 
punkterna och med hjälp av bilderna kan processorn hela tiden hålla reda på vart 
på pappret som pennan befinner sig. Det  finns även bläck  i pennan så att det är 
möjligt att  själv  följa  skriften. Processorn  lagrar bilderna  i  ett minne  som  sitter  i 
pennan. När  skriften  är  klar  används  en  blåtandsenhet  i  pennan  för  att  skicka 
informationen  till  en  dator  eller  annan  blåtandsenhet. Därefter  skickas  informa‐
tionen till Anotos server för bearbetning. Detta medför att produkten är Internet‐
beroende, vilket är dess största nackdel, eftersom  Internet  inte är helt  stabilt och 
ibland kan  servrar vara nere. Då  är pennan  inget mer  än  en vanlig penna  (PDF 
inductum pen 2001).  I botten av varje papper med Anoto‐funktionalitet  finns det 
ett  formulär, där man kan  skriva  in e‐postadressen eller  faxnumret och när man 
sedan  kryssar  i  boxen  ”sänd”  överförs  koordinaterna  och  den  skrivna  informa‐
tionen till användaren på ANS, Anoto Network Server. Detta gör det även möjligt 
att dela med sig av informationen till andra användare. 
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Som  utvecklingen  ser  ut  skulle  man  kunna  få  hem  en  katalog  med  Anoto 
funktioner och på  så vis kunna kryssa  för vad man vill ha och  sen  skriva  in sitt 
kreditkortsnummer med pennan för att slutföra köpet. En stor nackdel med Anoto 
är att den konverterar texten till en bild istället för till text, vilket gör att man inte 
kan gå in och redigera eller söka i den (Ibid). 
 

2.4.2  Penbook   

PenBook  Bridge  (http://www.penbook.net/solutions/  fokuserar  bland  annat  på 
digitala  pennor  och  papper  som  bygger  på Anotos  teknologier  och  funktioner. 
Tekniken  har  sin  utgångspunkt  främst  i  Java‐teknologi  och  integrerar  ett  antal 
olika moduler. Den  information  som användaren vill  samla  in med den digitala 
pennan  skickas  till  en  dator  genom  blåtand  eller  via  en  dockningsstation  som 
levereras med pennan. Datorn och företagets portal gör informationen åtkomlig för 
andra användare i systemet (6). 
 
Pennan ser ut  som en vanlig kulspetspenna, dock  lite  tjockare. Den består av en 
blåtands‐mottagare, ett batteri, ett minne, en processor, en kamera och bläck. När 
användaren  använder  pennan  till  att  anteckna  med  eller  skriva  något  skickas 
informationen till en dator eller annan läsenhet. Systemet konverterar sedan bilder 
och  text  till digitala bilder och  textmassor. Användningsområden  för Penbook är 
exempelvis blanketter, då man på  ett  lättare  sätt  än  tidigare kan  infoga  siffror  i 
databaser  och  i  journaler. Marknader  där  tekniken  kan  ha  en  funktion  är  till 
exempel  inom  vården,  bank  och  försäkringar,  i  industrier,  inom  reklam  och 
marknadsföring (23).  
 
Vi  har  hittills  beskrivit  e‐papperet  och  därefter  några  tekniker  för  att  trycka 
information direkt på papper. Ett annat sätt att dra nytta av digital  information  i 
tryckta medier  är  att  integrera  elektroniska  komponenter  eller minnen  direkt  i 
papperet.  Vi  har  studerat  en  potentiellt  intressant  teknik  som  kan  bädda  in 
information med hjälp av ett memory spot. 
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2.5  Inbäddad information 
2.5.1  HP Memory Spot  

HP Labs ligger relativt långt fram i utvecklingen av att 
lagra  information  på  papper  och  andra  konkreta 
föremål.  Under  de  senaste  fyra  åren  har  HP  Labs  i 
Bristol,  Storbritannien,  arbetat  med  framställandet  av 
ett  trådlöst datachip  som de  har  kommit  att  kalla HP 
Memory  Spot  (http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/ 
press/2006/060717a.html). 
 
Chipet är mindre än ett halvt risgryn och kan bäddas in 
i ett föremål och innehålla text, ljud eller video. Memory 
Spot kräver inga batterier utan drivs av radiovågor från 
läsenheten.  Chipet  kan  tömmas  och  användas  för  ny 
lagring  och  överföringshastigheten  gör  att  informa‐
tionen  kan  nås  direkt.  Memory  Spot  finns  inte  på 
marknaden och det råder osäkerhet om det överhuvudtaget kommer att  lanseras 
på den kommersiella marknaden. Informationen som finns lagrad i chipet kan nås 
av  en  läs‐  eller  skrivenhet  som  kan  sättas  in  i  mobiltelefonen,  handdatorn, 
kameran, skrivaren eller i en annan utrustning (14). 
 
Möjligheten till att  infoga Memory Spot  i ett pappersark är hög då det är så pass 
platt  att det  inte  skulle  synas  speciellt mycket. Läsaren  ser  idag ut  som  en  tjock 
penna och kan  lagra 0,5 MB data, men antagligen kommer  lagringskapacitet och 
hastighet att ökas (15). Överföringen sker alltså med radioteknik och hastigheten är 
10 Mbit per sekund. Det är snabbare än blåtand, men långsammare än de flesta av 
dagens trådlösa nätverk (LB nr 9 2006). 
 

2.6  Paper IV 

Inom Fiber Science and Communication Network (FSCN) kombineras tekniker på 
olika  sätt  för  att  utveckla  och  kommersialisera  ny  elektroniskt  funktionalitet  på 
papper.  FSCN  har  sitt  säte  på Mittuniversitetet  i  Sundsvall  och  på  avdelningen 
Medieteknik  forskar  man  kring  det  elektroniska  papperet.  Forskningen  har 
kommit att kallas Paper IV, det vill säga att utveckla fjärde generationens papper. 
 
Man arbetar med ”digitalt mikromönstertryck av data på papper”. Det innebär att 
man trycker mikrostrukturer, mönster som kan innehålla betydande mängder data 
på papper. Eftersom dagens papper är avsett för grafiskt tryck ställs det nu, med 
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högupplöst  digital  information,  högre  krav  på  såväl  papperet  som  papperets 
tryckyta och trycktekniker. Meningen är att den nya tekniken kan komma att läsas 
av användaren med hjälp av ett digitalt anpassat redskap. Inom FSCN arbetar man 
även med  utveckling  av  ett  redskap  som  ska  fungera  som  en mellanhand  för 
datautläsning från papper (Gulliksson 2006).  

 
”Den  digitala  informationen  i  papperet  kan  bli  den  första  länken  i  en 
kommunikativ kedja som  löper via  ’läsredskapet’ och avslutas  i händerna på en 
människa” (Gulliksson 2006) 
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3.  TEORI 

Med hjälp av nedanstående  teorier kan vi analysera vårt  resultat utifrån  tidigare 
forskning på området. 
 

3.1  Den nya teknikens påverkan på människan i ett socialt system 
3.1.1  Everett Rogers innovationsmodell 

Att  idag sprida nya  idéer på marknaden är  inte helt problemfritt. Det kan  tyckas 
vara extra komplicerat när det gäller tekniska nyheter då det krävs ett behov och 
en vilja att orka sätta sig in i något som inte är helt självklart vid första anblicken. 
Då digitalt papper  idag sannolikt känns avlägset och  främmande  för de  flesta av 
Sveriges invånare är det av vikt att studera hur människor tar till sig nyheter och 
idéer och vad som påverkar denna acceptansprocess. När det gäller hur man tar till 
sig  en ny  idé  och  införandet  av ny  teknik  använder vi  oss  av medie‐  och  inno‐
vationsforskaren  Everett Rogers  innovationsmodell.  En  innovation  är  en  idé,  en 
praktisk  tillämpning  eller  ett  föremål  som  uppfattas  som  ny  av  en  individ,  ett 
socialt system, ett företag eller av en annan enhet. Allt som klassas som nya idéer 
för  människor  är  innovationer,  vare  sig  det  handlar  om  en  ny  teknik  på 
marknaden, ett nytt språk eller en ny regel i samhället. Det är inte en fråga om att 
en innovation är ny sett ur en objektiv syn, utan dess nyhetsvärde kan variera från 
individ  till  individ  (Rogers  2003:12). Att  implementera  en  idé  är  svårt,  även om 
idéns  fördelar  är  tydliga,  många  och  givna.  Perioden  då  en  innovation  finns 
tillgänglig till dess att den blir accepterad kan variera i längd, men tar ofta många 
år (Rogers 2003:1). 
 

3.1.2  Diffusion 

Diffusion  är  den  process  som  sker  då  en  innovation  kommuniceras  genom 
bestämda kanaler med syftet att nå medlemmar av ett visst socialt system. Detta 
sker över en viss tid. Kommunikationen är ett skeende där de involverade skapar 
och utbyter information för att på så vis uppnå förståelse. Diffusion är med andra 
ord en typ av kommunikation där meddelandet handlar om en ny idé, det vill säga 
en innovation. Introduceringar av innovationer kan ske både spontant och planerat 
och  i den här studien använder vi oss av Everett Rogers definition där begreppet 
inkluderar båda  två. När  innovationer uppstår, uppfinns och sprids för att sedan 
antingen  accepteras  eller  avvisas,  påverkar  detta  vårt  sociala  system  (Rogers 
2003:5f).     
 
De flesta nya  idéer vars diffusion har analyserats och utvärderats är teknologiska 
innovationer. Ofta likställs därför ordet innovation och teknologi, något som även 
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vi  har  valt  att  göra  i  denna  undersökning.  En  ny  teknologi  innebär  ofta  en 
osäkerhet rörande relationen orsak‐verkan (Rogers 2003:13). Då kommunikationen 
handlar om  en nyhet  innebär det  en viss osäkerhet hos mottagarna och därmed 
brist på  förutsägbarhet,  struktur och  information. Med hjälp  av  information kan 
osäkerheten  reduceras  (Rogers  2003:5f). Många  frågetecken  uppstår  i  publiken 
rörande  innovationer samt dess konsekvenser och endast genom  information kan 
svar fås och därmed mildras osäkerheten.  

 
”The  innovation‐decision  process  is  essentially  an  information‐seeking  and 
information‐processing  activity  in which  an  individual  is motivated  to  reduce 
uncertainty about the advantages and disadvantages of the innovation” 
(Rogers 2003:14)  

 
I  en  innovationsbeslutsprocess  ingår  fem  steg;  kunskap,  övertygelse,  besluts‐
fattande,  realisering  samt  bekräftelse.  Stegen  som  tas  av  den  som  kommer  i 
kontakt med en ny idé leder till antingen ett godkännande av innovationen eller ett 
beslut att avvisa den nya idén (Rogers 2003:36).   
 

3.1.3  Kommunikationskanaler och tidsaspekten 

Innovationen måste  kommuniceras  genom  kommunikationskanaler. Massmedier 
är  en  effektiv  kanal  för  att  informera  och  sprida  kunskap  om  nyheten. 
Interpersonella kanaler  är bättre då man har  som  syfte  att  forma  eller  ändra på 
attityder kring en ny idé (Rogers 2003:36f). Kortfattat är diffusion; 
 
”An  innovation  that  is  communicated  through  certain  channels  over  time 
among the members of a social system” 
(Rogers 2003:36)    

  

3.1.4  Everett Rogers adoption/innovation curve 

Det  tar  tid  för en  innovation att vinna plats  i samhället  (Rogers 2003:47). Everett 
Rogers har gjort en illustration för att visa denna spridning av människor och hur 
de tar till sig nyheten, det vill säga en innovationskurva.  
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Innovators består av den grupp människor som är med och tar fram innovationen 
samt de  som  snabbt  tar  till  sig  idén.  Innovationen har här  långt kvar  till allmän 
acceptans eller om den ens har nått allmänheten.  Innovatörerna är  tidigt ute och 
försöker i detta tidiga stadium att avgöra och analysera innovationens möjligheter 
och  framtid. Early  adopters hakar  snabbt på  idén. Ofta består denna grupp av  så 
kallade  åsiktsledare  som  försöker  få  ut  de  nya  idéerna  och  sprida  dem  till 
allmänheten. Efter det  följer den early majority som accepterar  idén relativt  tidigt. 
De är oftast något fundersamma, men accepterar trots detta förändringen relativt 
snabbt. Tillsammans med den late majority ligger de på kurvans topp.  När kurvan 
nått sin  topp har över hälften av enheterna  tagit  till sig  innovationen.   Den sena 
majoritetsgruppen  är  skeptiska, men när  även de  tillslut  tagit  till  sig  idén hakar 
laggards  på.  Eftersläntrarna  är  följaktligen  den  mest  skeptiska  gruppen,  de  är 
kritiska  till nya  idéer och  accepterar  inte  innovationen  förrän den  är vedertagen 
(Rogers 2003:280ff).  
 
Är  publiken  beredd  att  förändra  sin  verklighet  och  vardag  samt  utnyttja  de 
möjligheter som ny medieteknik kan ge? I de flesta fall tar det ca 20‐30 år för en ny 
teknik att nå allmän användning och en acceptansprocess är nödvändig och  inte 
alldeles  okomplicerad.  För  att  en  ny  innovation  ska  lyckas  måste  den  klara 
övergången från att klara av entusiastmarknaden till att nå konsument‐marknaden 
och här är det viktigt att arbeta med människors attityder gentemot innovationen 
(Hvitfelt 2002: 110ff).    
 
Att presentera en ny  idé eller teknik är  inte  lätt och acceptansprocessen påverkas 
av flera olika faktorer. Även om fördelarna med innovationen är många kan det ta 
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lång  tid  innan den godtas om den någon gång gör det. För att  innovationen ska 
accepteras krävs bland annat information för att konsumenten ska få kunskap om 
innovationen  för att sedan bli övertygad om att dess utkomst är viktig. Den som 
kommer i kontakt med idén avgör dess existens.  För att nå ut med information om 
nya idéer eller teknologier används ofta massmedier som en slagkraftig kanal. Hur 
vår mediekultur och våra medievanor ser ut är därför av stor vikt för hur lätt det är 
att implementera en ny innovation i samhället. 
 

3.1.5  Mediekultur och medievanor 

Begreppet mediekultur  kan  ses  ur  flera  olika  perspektiv, men  det  som  är mest 
relevant i vår teori är det då man menar att medier påverkar människan. 
 
”Mediekultur  handlar  om  den  betydelse  som  medier  har  för  människors 
livsstilar, hur människors vardagliga meningsskapande influeras av medier” 
(Jansson 2002:37)   

 
Med  denna  syn  är  det  svårt  att  säga  exakt  vilken  inverkan  medier  har  på 
individers  tolknings‐aktivitet.  Mediekultur  handlar  främst  om  de 
kommunikationsformer som finns i samhället snarare än budskapen de förmedlar. 
Medier  fungerar  som  ett  redskap  för  kommunikationen  och  på  så  vis  formas 
samhället därefter (Ibid.).  
 
”Kommunikation  innebär  överföring  av  budskap  om  samhället;  samtidigt  är 
kommunikation  en  ritual  som  på  samma  gång  utspelas  i  och  är  delaktig  i 
skapandet av samhället” 
(Drotner et al. 1996:324) 

 
Fram  till  idag  har man  inom  forskning  kunnat  se  en  ökad  rotlöshet  och  en  till‐
tagande  rörlighet bland människor  i de  rika  länderna.  Individers vardagsliv blir 
mer och mer föränderliga och olikartade i takt med att man reser mer både i arbets‐
livet  och  privat.  Samtidigt  ökar  invandringen  och  medier  erbjuder  inslag  och 
information kring vad som händer runt om i världen på ett annat sätt än tidigare. 
Denna  utvecklig  bidrar  till  att  det  moderna  livet  influeras  av  ett  ökat  antal 
kulturella möten (Jansson 2002:149f). 
 
Etablerade  medier  dominerar  mediemarknaden  och  människors  medie‐
konsumtion. Det hindrar dock inte att nya mediekanaler används och kombineras 
med  television,  tidningar och  tidskrifter. När en  individ väljer att konsumera en 
tidskrift är det ofta individuella behov av information och tillfredställelse som styr. 
De  olika  kanalerna  erbjuds  varierande  situationer  och  kvalitet.  Televisionen  är 
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förhållandevis  ytligt  och  lättsamt medan  ett magasin  har  ett  djup  och  en mer 
personlig  kontakt  med  användaren.  Detta  gör  att  medieinnehåll  tas  emot  och 
förstås på olika sätt beroende på mediet. Medier betraktas som viktiga källor  till 
inspiration,  idéer,  köpbeslut  och  magasin  anses  särskilt  effektiva  inom  dessa 
områden. Det  är  även  här  annonserna  får  störst uppskattning  och  visar  ett  gott 
resultat (24). 
 

3.1.6  Teknik och marknad 

Publiken måste  stå  i  fokus  när  det  gäller  införandet  av  ny  teknik, menar  flera 
bedömare. Det tjänar  ingenting till att utveckla nya tekniska system där man inte 
satsar  på  användarvänlighet.  Medier  måste  lägga  all  energi  på  att  uppfylla 
konsumenternas önskemål. Vad vi antagligen vidare kommer att se mer av är ett 
målgruppsanpassat medieinnehåll, allt för att nå önskad effekt och därmed gynna 
de ekonomiska förutsättningarna för mediet (Nord 2004:147f).   
 

Historiskt sett har den största delen av människans sociala interaktion skett ansikte 
mot  ansikte. Men  med  mediers  utveckling  formas  strukturer  av  handling  och 
interaktion  samt  nya  former  av  sociala  förhållanden. Med  användning  av  nya 
medier  uppstår  handlingar  som  gör  det  möjligt  att  interagera  och  reagera  på 
situationer som sker på en annan plats (Thompson 1995/2001:107f). 
 

Digitaliseringen har medfört att operatörer inom ett visst medium kan gå in på nya 
områden,  det  vill  säga  så  kallad  konvergens.  Konvergens  gör  det  möjligt  att 
integrera  två  eller  fler  medier  i  ett  och  idag  kan  detta  ske  utan  allt  för  stora 
investeringar. Många av dagens tidningar och tidskrifter ligger ute på Internet och 
vi kan förvänta oss att de inte kommer att avstå från framtidens möjligheter, utan 
snarare tvärtom (Alström et al. 2006b:18ff). Digitaliseringen gör att ett större antal 
kanaler  än  tidigare  kan  användas.  Med  största  sannolikhet  kommer  detta  att 
medföra  att  kanaler  kan  rikta  sig  till  bestämda målgrupper  och  därmed  ha  ett 
utbud  som  går  i  en  viss  riktning.  Förutom  detta  innebär  digitaliseringen  att 
möjligheterna till interaktivitet mellan sändare och mottagare ökar (Alström et al. 
2006b:22). 
 

Inom  vår  forskning  innebär diffusion  att  en  innovation,  en  ny  idé,  introduceras 
genom bestämda kanaler  inom en viss  tid och  till en särskild målgrupp  inom ett 
socialt  system.  När  innovationen  lanserats  blir  den  antingen  accepterad  eller 
förpassad  (Rogers 2003:5f). Kommunikation och mediekultur är  två begrepp som 
kan  kopplas  samman. Mediekultur  handlar  i  första  hand  om  kommunikations‐
former och i andra hand om budskap. I vår uppsats ser vi medier som ett redskap 
för kommunikation (Jansson 2002:37f).  
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I dag  används medier  ofta parallellt med varandra. Traditionella medier nyttjas 
ofta  samtidigt  eller  i  kombination med  ett  nyare medium. Vi menar  att medie‐
konsumtionen är individuell och att den styrs av individens behov av information 
och välbehag (24). 
 

3.1.7  Kommunikationens betydelse i mottagandet av medieprodukter 

Medier  flyter  över  gränser,  både  vad  det  gäller mellan  olika medier  och  geo‐
grafiskt. Dess syfte är att  förbinda människor med någon eller något som annars 
skulle  vara  onåbart  och  avlägset.  Den  allt  mer  omfattande  och  mångsidiga 
mediemängden  sätter  sin  prägel  på  allt  större  del  av  människors  vardag.  Att 
undgå och att hindra andra från att nås av kommunikation tycks bli allt svårare i 
ett samhälle där medier ständigt expanderar (Fornäs 2002:7). 
 
Då  mottagandet  av  medieprodukter  är  en  väsentlig  del  av  de  regelbundna 
aktiviteter vi utför dagligen bör det ses som en rutinerad verksamhet. Mottagandet 
av medier sker ofta i samband med andra aktiviteter och man tar del av medier då 
man  väntar  på  någon  eller  något.  Man  kan  även  se  mottagandet  som  en 
kvalificerad form av handling vilket innebär att mottagaren använder sig av en rad 
erfarenheter och  färdigheter  för  att  ta  emot medieprodukter. Det  kan vara  både 
tekniska  och  sociala  kunnigheter  och  förmågor. De  sociala  egenskaper man  för‐
värvar  genom  skola  och  social  omgivning  kan  variera  beroende  på  vilken 
bakgrund  individen  har. När  individen  har  dessa  färdigheter  blir  de  en  del  av 
individens sociala karaktär och kan användas automatiskt. Den som är mottagare 
av en medieprodukt ingår i en tolkningsprocess som ger mening åt produkten. För 
att kunna tolka en medieprodukt krävs uppmärksamhet och en viss aktivitet, man 
måste till exempel  läsa ett magasin eller  lyssna på radio. Olika produkter fordrar 
och medger olika grad av  intresse och ansträngning. Då varje  individ har  skilda 
referensramar  och  inom dessa  tolkar  allt medieinnehåll,  så  kan  samma  produkt 
uppfattas  olika  från  individ  till  individ.  Ett medierat  budskap  bör  ses  som  ett 
fenomen som ständigt förnyas och förändras beroende på vem som är mottagaren 
(Thompson 1995/2001:54ff).  
 
Vi  använder oss både  av  tekniska och  sociala kunskaper,  som vi  får genom vår 
omgivning,  för  att  tillägna  oss  medier.  När  vi  har  dessa  färdigheter  sker 
användandet av medier automatiskt och till följd därav har medieprodukter blivit 
en  vana  för många  i  dagens  samhälle.  Papperet  som medie‐  och  informations‐
bärare har vi använt oss av  i flera hundra år och därmed är det av  intresse att se 
papperets utveckling och var det är på väg. 
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4.  PAPPERETS UTVECKLING 

4.1  Papperets funktion i en digital värld 

Papperets  funktion  och  roll  är  idag  inte  längre  lika  given  i  vårt  informations‐
samhälle.  Pappers‐industrin måste  utvecklas  då moderna  tekniker  och  använd‐
ningsområden  föder nya behov och krav på egenskaper och produkter. Pappers‐
industrin  är  en  företagsamhet  som  numera  har  ett  stort  antal  konkurrerande 
material  och  den  tekniska  utvecklingen  i  samhället  går  fort  framåt.  Den  nya 
digitala  tekniken  gör  att  nya  förutsättningar  och  möjligheter  ges  (Oredsson 
Rapport  R‐01‐14,  2001).  Papperet  ska  kombinera  olika  tekniker  för  att  få  fram 
elektronisk  funktionalitet  på  papper.  Framtidens  papper  kan  ge  möjlighet  att 
bädda in stora mängder data på papperet med hjälp av tryckta mikrostrukturerade 
mönster. Med dagens höga krav på grafiskt papper gäller det att göra en så pass 
bra produkt att  funktionaliteten  inte stör  tryck och känsla. Samtidigt är pappers‐
industrin på väg in i något som kan betecknas som en utbudskris. Papper blir allt 
billigare och  i  takt med att  tillgången ökar, ökar även efterfrågan. Detta göra att 
industrin måste få bättre fart på sin produktutveckling och en ny produktplattform 
för  framtida  tillväxt och ekonomisk effektivitet måste  skapas. Lönsamhet är  svår 
att nå då mättade marknader  inte  lämnar mycket utrymme  för  tillväxt och vinst 
samt  att  konkurrensen  mellan  tillverkarna  är  hård.  Den  informationsbärande 
förmågan med  ett papper måste  förbättras och  ses över, menar några bedömare 
(McClerance  2006).  Papper  bör  förenas  med  den  digitala  världen.  Om  denna 
lösning är att förse papperet med kodsystem som kan tolkas elektroniskt eller hur 
det  ska gå  till  får  framtiden utvisa, menar McClerance. Papperets  framtid  ligger 
dels  i  förutsättningarna  det  har  och  produktutvecklarnas  kompetens  och  dels  i 
papperets ekonomiska konkurrenskraft (Jerkeman 2000).   
 
Även om man inte kan förutspå papperets framtid och dess användningsområden 
finns nu betydligt fler frågetecken än tidigare gällande dess självklara överlevnad 
(Oredsson Rapport R‐01‐14, 2001). Det gamla konceptet med papper som informa‐
tionsbärare och kommunikations‐medium måste utvecklas till att innehålla digitala 
aspekter. Om idéer omsätts till resultat i verkliga världen kommer detta att skapa 
nya marknader,  högre  lönsamhet  och  ett  ökat mervärde  för  produkten  papper 
(McClerance 2006). 
 

4.1.1  Papperskvaliténs betydelse för magasinsläsaren 

Tidskrifter av högkvalitativt papper har en hög gramvikt. Det har en  låg grad av 
opacitet,  färgerna  återges  bra  och  det  har  en  god  bildåtergivning.  Ett  sådant 
papper  förmedlar en känsla av  lyx. De magasin som väljer att ha  lägre pappers‐
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kvalité menar att papperets vikt och körbarhet avgör i valet av papper. Beslutet om 
papperskvalité  tas  oftast  av  chefredaktören  eller  VD:  n  på  tidningsmagasinet 
(Alström et al. 2006b:50).  
 
Studier visar att  läsarens  förmåga att uppleva papper och pappersegenskaper är 
god.  Läsaren  har  attityder  till magasin  samt  deras  papper  och  detta  bekräftar 
papperets  betydelse  (Alström  et  al.  2006b:58f). Även  om  papperskvalitén  spelar 
roll  så har det  inte avgörande betydelse  i  förhållandet  till  tidskrifternas  innehåll. 
Innehållet verkar vara det avgörande i valet av magasin (Alström et al. 2006b:7).      
 

4.2  Magasin och samhälle i förändring 

Idag  kan  man  uppfatta  vissa  utvecklingstendenser  på  den  svenska  tidskrifts‐
marknaden. Magasin som är  tydligt nischade och målgruppsdefinerade växer på 
den här nya marknaden och sådana tidskrifter lämpar sig väl för annonsörer då de 
lätt kan avgöra om målgruppen är den rätta eller inte. Trots detta lever otroligt nog 
de  flesta svenska  tidskrifter vidare  i denna digitaliserade värld, utan att  förändra 
utbudets innehåll eller form i någon högre grad (Alström et al. 2006:90). 
 
Tidningar och tidskrifter kännetecknas främst av tre egenskaper. För det första har 
de både text och bild i sig redan vid köpet till skillnad från till exempel en cd‐skiva 
som kräver  en hårdvara  för  att  användas. För det  andra  är de mer  ämnes‐  eller 
sfärbundna vilket innebär att de ofta fokuserar innehållet på dagens nyheter eller 
kring ett visst område eller tema. Den tredje egenskapen påvisar en tidsbundenhet 
och  en  serialitet  då  de  kommer  ut med  nya  nummer  och med  ny  information 
regelbundet.  På  grund  av  denna  kontinuerlighet  är  tidningar  och  tidskrifter  en 
färskvara och kastas ofta bort när man läst den en gång. Det är en stor skillnad från 
andra medier som  till exempel en dvd‐skiva, som man ofta återkommer  till både 
en  och  fler gånger  (Camauër  2002:58f).  I  affärer  blir magasinens korta  livslängd 
tydligast. När ett nytt nummer kommer ut placeras det i hyllan och de icke sålda 
exemplaren  av  föregående  nummer  returneras  till  distributören  (Camauër 
2002:68). 
 
Nyckeln  till  pappersindustrins  och  tryckindustrins  överlevnad  är  att  erbjuda 
kunder det de vill ha och det de behöver. Den aktuella produktutvecklingen inom 
pappersindustrin fokuserar på att förbättra och effektivisera papperstillverkningen 
samt att förhöja papperets tekniska förmåga. För tillfället är ett behov av en teknisk 
produktutveckling befogat. Kundernas krav är högt värderade men den praktiska 
lösningen  för  hur man  ska  få  in dem  i  beräkningen  är  ännu  inte  klar. Pappers‐
tillverkare drar nytta av en behovsanalys  för att  få mer kunskap om användarna 
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och på så vis kan de producera ett lämpligt papper för en bestämd produkt samt 
att  de  kan  samköra  informationen  med  processen  för  papperets  utveckling. 
Papperet har en viktig roll när det gäller att kommunicera magasinets varumärke. 
Information om kundernas behov är värdefulla för slutprodukten och för pappers‐
tillverkare. Tillverkarna kan med förståelse för kundens värderingar anpassa sina 
produkter till kundens behov. Detta är en stor utmaning då det är brist på lämplig 
och  bra  vetskap  om  bilder  relaterade  till  papper. Det  har  inte  bedrivits  någon 
omfattande  forskning  om  överensstämmelsen  mellan  papperets  mått  samt 
förmågor och bilder (Aikala & Seisto). 
 

4.2.1  Den elektroniska utvecklingen  

Den  tekniska  utvecklingen  kommer  att  ha  stor  betydelse  gällande  den  tryckta 
produkten  inom magasin  och  tidningar.  Vad man  kan  se  kommer  den  tryckta 
produkten  framför  allt  utvecklas  på  ett  elektroniskt  och  tekniskt  plan.  En  stor 
fördel med papperstidningar och magasin har varit och är  fortfarande materialet 
då papper har många positiva egenskaper. I dagens laboratorium finns teknik som 
i  stort  sett  är  redo  för  folkets  mottagande.  Tekniken  kommer  att  innebära  att 
papperstidningen produceras med digitalt papper som på ett eller annat vis kan ge 
oss mer information än vad som syns i tryck (Hvitfelt & Nygren 2005:84ff).  
 
Att tidskriften är det äldsta interaktiva mediet gör att individer ofta skapar en du‐
och‐jag‐relation med den och interagerar med den på ett liknande vis som man gör 
med sina vänner. Det hör  ihop med att  tidskriften kan  förstärka och bekräfta vår 
identitet både för andra och för oss själva. Man kan också spekulera i om tidskrift‐
branschen kommer ge sig på publicering i andra kanaler. Det kommer antagligen 
att  finnas  en  marknad  för  nischade  webbplatser,  där  konsumenten  kan  få 
ytterligare information (17). 
 

4.2.2  Läsarens syfte med magasinsläsning 

Tidskriftsläsare är rationellt motiverade och emotionellt knutna till de magasin de 
läser. Det är en kombination av intresse och informationsbehov som avgör valet av 
tidskrift. Magasinets papper som ensam företeelse har  inget direkt samband med 
valet av att läsa högkvalitativa magasin. Däremot finns det stöd för att antagandet 
att papperskvalitet har en sekundär betydelse. Vad dock otaliga studier visar är att 
papperet i magasin har en väsentlig betydelse för identifieringen och profileringen 
av  magasinet.  Valet  av  papperet  påverkar  även  formgivningen  som  i  sin  tur 
förmedlar magasinets värden och kvalité (Alström et al. 2006b:58). 
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Medieutvecklingen har medfört en ökad selektivitet i publikens medieanvändning. 
När man ser på magasinsläsning kan man anta att publiken idag har ett ökat behov 
av upplevelser. Producenter har under de senaste 30 åren  tillfört produkterna ett 
mervärde, ofta genom  att  erbjuda olika  former  av  tjänster  eller  emotiva värden. 
Nästa steg kan förväntas vara att bygga in upplevelser i den vara som marknads‐
förs  (Alström  et  al.  2006:64). Ett mervärde  ger  en produkt  en  form  av  identitet, 
något som är av väsentlig del i ett samhälle som är uppbyggt av varumärken. Ett 
mervärde skulle kunna vara någon form av en upplevelse.  
 
I  takt  med  att  läsarna  utvecklas  och  förändras  skiftar  även  valet  av  tidskrift. 
Läsaren  väljer  ofta det magasin  som  bäst  speglar  hans  eller  hennes  känslor  och 
situation  i  livet.  När  konsumenten  väljer  tidskrift  efter  humör  betyder  det  att 
tidskriften  läses  i  en  särskild  sinnesstämning. Finns det  en  förståelse  för det hos 
redaktioner och annonsörer ökar möjligheterna att nå läsaren då denna är beredd 
på  de  budskap  som  väntar  i  tidskriften. Vid  undersökningar  som  visar  hur  väl 
enskilda medier är skräddarsydda för konsumentens behov hamnar tidskrifter ofta 
i topp. De hamnar så högt upp av den anledning att läsaren själv väljer när och vad 
man  vill  läsa  utefter  sina  känslor  och  situation  (22).  Tidskrifter  läses  ofta  i 
avkopplande  syfte  och  det  gynnar  främst  annonsörerna.  Då  konsumenten  är 
avslappnad och ägnar en stund åt sig själv ökar uppmärksamheten och då blir man 
extra mottaglig för budskap som intresserar. Läsaren väljer även det magasin vars 
innehåll anses vara skräddarsytt  för dem. Ytterligare kan man se att  läsaren ofta 
väntar med att  läsa sin favorittidskrift till ett rofyllt och avslappnat tillfälle vilket 
gör att engagemanget i läsningen kan bli större. Den höga graden av närvaro är för 
att magasinet ofta ses som en belöning för läsaren (21). 
 
I  en  undersökning  som  gjordes  bland  13  20‐24‐åriga  studenter  i  Helsingfors 
visades det att tryckta medier (till exempel böcker och tidningar) fortfarande står 
sig  som mest  använda medier. Positiva  attityder  kring de  tryckta medierna  har 
under dessa ungdomars uppväxt varit vanliga och traditionerna kring läsandet av 
framför allt dagstidningar är rotade. En annan anledning till att tryckta medier är 
populära är dess användande i studier. De menar bland annat att tryckta medier är 
trovärdiga,  stabila,  lyxiga,  värdefulla, pålitliga  och  bättre  än  elektroniska  källor. 
Trots detta anser de att dagstidningar inte är direkt livsnödvändiga för dem och i 
deras  liv,  något  som  de  däremot  anser  om  Internet  och  mobiltelefonen.  Tids‐
aspekten är också en orsak till varför de tryckta medierna används mer sällan, det 
tar tid att läsa en bok från pärm till pärm istället för att söka upp en specifik sak på 
nätet. Dock menar de att böcker är en trovärdigare källa än Internet, något som  i 
framtiden  troligen  ändras  då  Internet  används  mer  och  mer  och  kommer 
antagligen att bli en primär informationskälla (Kuula, Seisto och Nieminen). 
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Valfriheten  bland medier  och medieanvändning  är  av  yttersta  vikt,  enligt dessa 
studenter.  Det  tillsammans  med  kommunikation  och  interaktionen  är  av  stort 
värde  för  studenters  liv  och  borde  därmed  vara  något  att  ha  i  åtanke  när man 
utformar nya medier. Personifierade och ekonomiskt hållbara produkter vore att 
föredra och  antagligen något  som  skulle passa bra  in  i dessa  studenters  liv. Att 
koncentrera sig styrkorna av både elektroniska och tryckta medier och försöka att 
kombinera dessa kvalitéer skulle kunna vara en lösning som besvarar studenternas 
behov.  Olika  typer  av  hybridmedier  kan  komma  att  bli  den  mest  önskvärda 
lösningen i framtiden (Ibid). 
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5. METOD 

Utmärkande  för  studien  är  att  vi  har  ett  hermeneutiskt  synsätt  och  genom  det 
förstår vi våra respondenter och deras resonemang. Hermeneutiken har i hög grad 
format den kvalitativa skolan (Lindlof 2002:32). Förståelse är en av grundtankarna 
inom hermeneutiken. Vi förstår alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar 
och  därmed  möter  vi  aldrig  världen  förutsättningslöst.  En  aktörs  språk  och 
begrepp  ingår  i  hans  förförståelse. Genom  dessa  ser  aktören  världen.  Eftersom 
människor har olika förförståelsehorisonter, ser man olika trots att man i en annan 
mening  ser  samma  sak. Varje  aktör  tar med  sig  sin  förförståelse  i  interaktionen 
med andra och i försöken att tolka fenomen (Gilje 1992:183ff). 
 

5.1  Val av metod 

Vi har använt oss av planlagda och strukturerade gruppintervjuer och vi har satt 
samman  grupperna  för  att  få  svar  på  vårt  syfte  och  våra  frågeställningar.  I 
fokusgrupperna har vi behandlat det problem som vi grundar vår studie på och i 
egenskap  av  forskare  har  vi  agerat  samtalsledare  i  diskussionerna  (Esaiasson 
2004:345).  
 
Inom  samhällsvetenskaperna  anses den  kvalitativa datainsamlande  och  analyse‐
rande metoden  vara  den mest  passande  i  teoriutvecklingsfasen. Den  kvalitativa 
metoden  som  har  sin  styrka  i  teoriutvecklingsfasen  har  sin  naturliga  plats  i 
grundforskningen vilket syftar till att skapa nya begrepp och teorier och på så vis 
vidareutveckla  teorin. När man  däremot  vill  pröva  teorin  har man  traditionellt 
menat att det är bäst med en kvantitativ metod (Jensen 1991:12ff). Det som talar för 
valet  av  fokusgrupper  är  att det  lämpar  sig väl när det gäller  att utveckla  idéer 
vilket är grundidén i vår studie (Esaiasson 2004:347).  
 
Då ämnet vi undersökte är relativt outforskat i Sverige är metoden särskilt lämplig 
eftersom den med fördel används då forskarna inte har så stor kunskap om ämnet 
eller när de vill att  resultatet  ska  säga något om människors vardagliga  erfaren‐
heter (Esaiasson 2004:280). Vår avsikt var att tränga  in djupare  i ett problem som 
rör en stor grupp människor. Med kvalitativa gruppintervjuer kunde vi undersöka 
vilka  synsätt  och  tankar  som  finns  angående  elektroniska  möjligheter  inom 
magasin och  tidning. Vi ville  få deltagarna  att diskutera och  fundera kring  syn‐
punkter och  frågor kring digitalt papper. Med  fokusgrupper berör man generellt 
sett färre områden, men de teman som diskuteras får en bredare belysning än i till 
exempel en samtalsintervju (Esaiasson 2004:346).  
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I  fokusgrupperna skapades en  förståelse  för deltagarnas erfarenheter och åsikter. 
På grund av att gruppens medlemmar bestämmer riktningen  för diskussionen är 
fokusgrupper en  lämplig metod  i denna studie. Detta gör att diskussionerna kan 
bli omfattande och ta andra vägar än de först tänkta samt att de ofta blir personliga 
då  ett  givande  och  tagande  sker.  Vidare  är  respondenternas  vilja  att  förstå 
varandra utmärkande i fokusgrupper. Man talar ofta om ”sharing and comparing 
among the participants” (Morgan 1998:12).  
 
”The explicit use of the group interaction produces data and insights that would 
be less accessible without the interaction found in a group” 
(Lindlof 2002:182) 

 
Eftersom vi inte vill dra allmänna slutsatser och få fram mätbara resultat har vi valt 
bort de kvantitativa metoderna. De bygger ofta på  skriftlig kommunikation  som 
åskådliggör  resultat  som går  att generalisera  (Esaiasson  2003:256). Ytterligare  en 
anledning  till att välja bort en kvantitativ metod är att de  främst används  för att 
studera attityder eller beteende  (Larsson 2000:79ff). Vi  söker  förhållningssätt och 
åsikter som kan belysa våra frågeställningar och vi vill skapa en öppen diskussion 
kring frågorna. Vi strävar inte efter att få raka svar eller någon statistisk data och vi 
söker inte efter några önskvärda svar (Morgan 1998:98).  
 

5.2  Urval 

När vi valde ut deltagarna till fokusgrupperna försökte vi tänka strategiskt för att 
få urvalet att relatera till syftet med studien. Vi ville att respondenterna skulle ha 
minst en egenskap som kan tillföra undersökningen något (Esaiasson 2004:347). Ett 
slumpmässigt  urval  var  inget  alternativ,  eftersom  fokusgrupper  är  en  kvalitativ 
metod då det  är viktigt  att  sätta  samman  en grupp  som  representerar  en bredd 
inom  fenomenet. När  vi  valde  ut människor  i  olika  åldrar  och med  olika  kön 
gjorde vi ett så kallat variationsurval (Larsson 2000:56). Vid vårt urval var det  inte 
individerna som var centrala utan i stället de olika åsikter och de tankekategorier 
som personerna gav uttryck  för  som  stod  i  centrum.  Syftet var  att  fånga  in och 
beskriva olika tankesätt som finns (Esaiasson 2004:256). 
 
Vi påbörjade  rekryteringsprocessen ungefär  två veckor  innan gruppdiskussionen 
skulle äga rum. Då skapade vi en kontakt mellan oss och de individer som vi ville 
skulle  ingå  i studien  (Morgan 2 1998:86). När vi  försökte övertyga deltagarna att 
ställa upp förklarade vi att vi ville ha med dem för att just deras åsikter är mycket 
viktiga för att uppfylla studiens syfte (Morgan 2 1998:91).             
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Vid  rekryteringen  gick  vi  tillväga  på  olika  vis  men  oftast  kontaktade  vi  våra 
respondenter  via  e‐post  eller  via  spontan  kontakt.  Det  krävdes  en  grundlig 
planering och mycket tid för att hitta deltagare i varierande åldrar och kön. För att 
underlätta vår rekrytering begränsade vi oss till lokalbefolkningen i Sundsvall och 
till dem som hade en närhet till universitetet där grupp‐diskussionen skulle hållas. 
Trots  att  det  kanske  hade  varit  lättare  att  rekrytera  individer  som  var  insatta  i 
ämnet  försökte  vi  undvika  det  i  så  stor  utsträckning  som  möjligt  och  istället 
försökte vi  få deltagare  som var  intresserade  av det  som vi  skulle diskutera. Vi 
tvingade inte någon respondent som var negativa till att delta i en fokusgrupp för 
det hade ingen tjänat på (Morgan 2 1998:21f).    
 
De som valde att ta del i gruppdiskussionen fick en bekräftelse via e‐post cirka en 
vecka  innan  fokusgruppen  skulle  hållas  och  samma  dag  skickade  vi  ut  en 
påminnelse  via  e‐post  eller  sms  för  att  undvika  ett  onödigt  bortfall  (Morgan  2 
1998:86).           
 

5.3  Tillvägagångssätt och genomförande 

Vi  ville  sätta  samman  grupper  om  sex  personer men  vi  fick  till  slut  acceptera 
grupper med  varierande  antal  respondenter. Vi  genomförde  fyra  fokusgrupper. 
Var och en av dem  tog cirka en och en halv  timme. Grupperna omfattade  tre  till 
sex deltagare i varierande åldrar och med olika kön. Detta gav oss 18 respondenter, 
nio kvinnor och åtta män i åldersgruppen 18‐55 år och en man över 55 år. 
 
I de minsta grupperna hade vi  i åtanke att det kunde bli svårt att  få samtalet att 
pågå  så pass  länge  att  alla  åsikter ventilerats. Och  i de  större  grupperna  kunde 
problemet att alla  inte kommer  till  tals och därför  inte  tillför diskussionen något 
relevant uppstå  (Esaiasson 2004:348).  I  efterhand anser vi att dessa problem  inte 
uppstod i någon större utsträckning, alla grupperna fick igång en diskussion som i 
stort  sett  varade  lika  länge.  I  de  grupper med minst  antal  deltagare  kom  varje 
respondent till tals och det kändes som att respondenterna hade det  intresset och 
engagemang  som  krävdes  för  att  uppehålla  en  väl  fungerande  diskussion.  I  de 
grupper  med  fler  personer  kändes  det  som  att  respondenterna  hade  ett  bra 
samspel och att de fick tid att yttra de åsikter de ville (Morgan 2 1998:72).  
 
Vi  samlade  våra  respondenter  i  ett mötesrum  i Mittuniversitetets  lokaler där  vi 
placerade oss kring ett bord där respondenterna själva fick välja sin plats. Vi gjorde 
miljön  i  lokalen  så bekväm  som möjligt  för  att på  så vis väcka  tankar och  idéer 
(Esaiasson 2004:348). Vi började med att bjuda deltagarna på förtäring för att sedan 
be dem  fylla  i den  enkät  vi  lagt ut  vid  varje  plats  (se  bilaga  10.2). Enkäten  var 
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numrerad  för  att  vi  i  efterhand  skulle  kunna  gå  tillbaka  och  se  vem  som  fyllt  i 
vilken enkät. Därefter genomförde vi en kort presentation av oss själva och syftet 
med  intervjun. Vi  tog även upp hur  resultaten  skulle komma att användas  samt 
frågor rörande sekretess (Jensen 1995:67).  
 
En viktig förutsättning för en framgångsrik kvalitativ intervjuundersökning är att 
man  som  forskare  har  goda  förkunskaper  om  ämnet. Det  är  inte  bara  en  förut‐
sättning för en lyckad fokusgrupp, utan är även viktigt när materialet ska analyse‐
ras (Larsson 2000:68f). Vi utformade frågorna utifrån teori och tidigare forskning, 
vår  erfarenhet och kunskap om  ämnet  samt de  frågor  som har dykt upp när vi 
samlat  information.  Den  teori  eller  preliminära  teori  som  vi  valt  lät  vi  styra 
frågornas inriktning (Larsson 2000:59). Vi valde att bygga fokusgruppen kring fem 
olika  karaktärer  av  frågor  (se  bilaga  10.2);  öppningsfrågor,  introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor, och avslutande frågor (Esaiasson 2004:350).  
 
För  att  få  deltagarna  att  börja  prata  startade  vi med  en  kort  genomgång  av  tre 
öppningsfrågor från enkäten. Därefter inledde vi diskussionen med introduktions‐
frågor som gav respondenterna en möjlighet att reflektera kring ämnet i stort och 
deras erfarenheter (Krueger 1994:54f). För att undvika att deltagarna skulle känna 
sig  obekväma  och  underlägsna  påpekade  vi  att  det  inte  finns  några  rätt‐  eller 
felaktiga svar. Vi påpekade även att vi som samtalsledare inte har några svar och 
att det  är därför  vi  vill  veta  vilka möjligheter  eller  problem de  ser  inom  ämnet 
(Esaiasson 2004:350). Som samtalsledare försökte vi även hålla fokus på de saker vi 
ville lära oss mer om, men det var en svår balansgång, för samtidigt ville vi inte ha 
en för stark kontroll. Varje grupp är dynamisk och för att kunna höra vad den har 
att säga måste gruppens prioriteringar komma i första hand (Morgan 1998:10).  
 
Vidare  ställdes övergångsfrågor  som behandlade  respondenternas vanor när det 
gäller magasins‐läsning  i dagsläget. Dessa  frågor hjälpte  till att  föra över konver‐
sationen till nyckelfrågor som rör själva studien. Vi höll även en kort PowerPoint‐
presentation om nya tekniker och elektroniskt papper samt möjliga användnings‐
områden.  Efter  presentationen  gick  vi  in  på  våra  nyckelfrågor  som  behandlade 
respondenternas  syn,  åsikter,  tankar,  attityder  och  idéer  kring  det  elektroniska 
papperet  i magasin. Här  försökte  vi  även  lägga  huvuddelen  av  fokusgruppens 
koncentration. Under de  avslutande  frågorna  fick  respondenterna  tänka  fritt om 
hur det elektroniska papperet skulle kunna användas  förutom  i magasin och om 
det finns någon framtid för det. Därefter fick de även chans att reflektera över vad 
som  sagts under  intervjuns gång, och yttra övriga  åsikter kring  ämnet  (Krueger 
1994:54f). Vi  försökte  i  så  stor utsträckning  som möjligt undvika  ledande  frågor 
eller mycket slutna  frågor där svarsalternativen är  ja, nej eller  rena  faktasvar. Är 
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frågorna  slutna begränsas  respondenternas  chans  till att komma med något nytt 
och  eftersom  vårt  syfte  är  just  att  utforska  ett  ämne  ville  vi  att merparten  av 
frågorna skulle ha en öppen karaktär (Jacobsen 1993: 99ff). 
 
De data  vi  får  fram  i  fokusgrupperna  visar  gruppens  gemensamma  idéer  kring 
ämnet och vårt mål med metoden var att få fram åsikter och kulturellt förankrade 
tankar  inom gruppen  (Esaiasson 2004:346). Vi  försökte  förstå hur respondenterna 
tänker,  varför  de  resonerar  som  de  gör  och  vad  som  ligger  bakom  utsagorna 
(Larsson 2000:69). Vad resultatet i studien visar kommer att leda till vidare forsk‐
ning inom ämnet. I ett långsiktigt perspektiv kan detta generera i nya attityder och 
lösningar. Eftersom vi har valt att koncentrera oss på en aspekt kände vi efter våra 
fyra  fokusgrupper  att  vi  hade  nått  vårt  mål  att  uppnå  teoretisk  mättnad.  Det 
innebär att man kan upphöra med grupp‐diskussionerna när det inte framkommer 
några nya relevanta aspekter inom ämnet (Esaiasson 2004:347). 
 

5.4  Validitet och reliabilitet 

Studiens hållbarhet avgörs av de vetenskapliga begreppen validitet och reliabilitet 
eller med  andra  ord  giltighet  och  tillförlitlighet. Det  innebär  att man  verkligen 
undersöker det man avsett och angett att studera samt att man garanterar att man 
behandlar  materialet  på  ett  forskningsmässigt  regelrätt  vis.  I  grunden  bygger 
hållbarheten på valet av metod att angripa problemet (Larsson 2000:73). 
 
Validitet är ett svårt, ständigt, centralt problem  för den empiriska samhällsveten‐
skapen. Det är en konsekvens av att frågor och problem formuleras på en teoretisk 
nivå, medan  efterforskningar  utförs  på  en  operationell  nivå.  Det  ständigt  åter‐
kommande problemet  forskare brottas med är om man empiriskt undersöker det 
som man i teorin avsett att undersöka (Esaiasson 2004:61). För att öka kvaliteten på 
vår studie har vi varit noga med att de dokument och det material vi samlade  in 
under  studiens  gång  var  kärnfullt,  betydelsefullt  och  mättat.  Det  innebär  till 
exempel  att  vi  gjorde många  fokusgrupper  för  att  få  ett  så  fylligt material  som 
möjligt. Vi nöjde oss med antalet fokusgrupper när nya respondenter inte tillförde 
några nya åsikter och idéer (Larsson 2000:73). 
 
Det är när man ska studera enkla teoretiska begrepp som ligger nära det som ska 
undersökas på den operationella nivån som diskussionen om validitet aktualiseras. 
Då de flesta intressanta och viktiga problemen formuleras på en hög abstraktions‐
nivå långt ifrån den operationella nivån, blir översättningen till operationella indi‐
katorer synnerligen problematiskt och därmed kan studien  lätt utsättas  för kritik 
(Esaiasson  2004:63).  För  att  uppnå  god  validitet  bör man  avlägsna  sig  från  det 
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spontana och istället sträva efter ett kraftigt underbyggt systematiskt resonemang, 
vilket  innebär att man  ska kunna  resonera om  fördelar och nackdelar med olika 
typer av operationaliseringar som andra forskare använt tidigare. Detta kräver att 
man  är  så  pass  kunnig  när  det  gäller  de  teoretiska  begreppen  och  sitt  under‐
sökningsmaterial så man kan se de svaga punkterna (Esaiasson 2004:65).  
 
Med  god  reliabilitet menar man  att  det  är  hög  frånvaro  av  slumpmässiga  och 
osystematiska fel i studien. När reliabiliteten är bristfällig kan man ofta se att det 
skett slarvfel under data‐insamlingen, som exempelvis kladdiga anteckningar eller 
missförstånd under en intervju och detta gör den efterföljande bearbetningen mer 
komplicerad och svår. För att garantera reliabiliteten använde vi oss av  två olika 
sorters dokumentationsteknik, dels ljudinspelning via datorn och dels ljud och bild 
upptagning med videokamera. Vi var även noggranna i vårt arbete när det gäller 
exempelvis frågor, anteckningar och transkribering vilket är av stor vikt för att få 
en  god  reliabilitet  i  studien  (Esaiasson  2004:68).  Lindlof  hävdar  dock  att 
reliabiliteten endast kan diskuteras vid en kvantitativ studie. Det grundar han på 
att  intervjuer  i hög grad  är  svåra  att göra om  i  exakt  samma  situation och med 
samma människor, vilket gör att det är omöjligt att komma fram till samma svar. 
Det  är  just det  som  reliabilitet  handlar  om,  hur  rimligt det  är  att man  får  fram 
samma data om man genomför samma undersökning igen. Vad man även bör ha i 
åtanke  är  att  sanningen  och  världen  kontinuerligt  förändras  och  därmed  även 
människors åsikter (Lindlof 2002:238f). 
 
Jensen menar  att den kvalitativa metoden  är mest  sårbar när det gäller  tillförlit‐
lighet. Anledningen till det är att man vid fokusgrupper  inte kan kontrollera den 
totala  intervjumängdens  tillförlitlighet  av  den  anledning  att  fokusgrupperna  är 
genomförda på  olika  sätt  och  vid  olika  tidpunkt. Detta  försökte  vi minska  eller 
eliminera  då  vi  anordnade  gruppdiskussionerna  i  samma  lokal,  ungefär  vid 
samma tidpunkt och med samma förutsättningar. När det gäller giltighet har den 
kvalitativa metoden en stor fördel då man kan ställa fler och mer ingående frågor 
om ämnet  för att  få en djupare  förståelse och på så vis vara säker på att man  får 
svar på  just det man  ämnar  fråga om  (Jensen  1991:63f). För  att kunna motverka 
problemen är det viktigt att veta att de existerar, därefter kan man avgöra om det 
går  att minska  eller  eliminera,  eller  om man  som  forskare måste  acceptera dess 
existens.  Erkänner  man  problemet  bör  man  utifrån  det  bedöma  hur  det  kan 
påverka datainsamlingsprocessen (Jensen 1991:63f).  
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5.5  Metodproblem 

Vid  ett  hermeneutiskt  perspektiv  tolkar  man  data  på  ett  subjektivt  sätt.  Vid 
undersökningen strävar man efter att uppnå objektivitet, men då kontexten och vår 
förförståelse spelar stor roll vid analysen är vi medvetna om att den  inte blir helt 
objektiv. Respondenterna är inte neutrala och objektiva i förhållande till deras egna 
erfarenheter. Människor glömmer delar av händelser de varit med om,  ignorerar 
vissa  och  ljuger  om  andra.  Fokusgrupper  ger  sällan  eller  aldrig  ren  fakta,  utan 
skapar  möjligheter  till  att  lyssna  på  respondenternas  historier  utifrån  deras 
erfarenheter. Man  brukar  även  tala  om  efterkonstruktioner, då människor  söker 
efter  möjliga  förklaringar  till  händelser  eller  åsikter.  Förhoppningar  och  önsk‐
ningar om hur saker och ting borde vara tar ibland överhanden istället för att se till 
hur det faktiskt är (Lindlof 2002:172ff). 
 
Ett problem som vi stötte på  tidigt  i processen var att det var svårt att  samla en 
grupp respondenter en viss tidpunkt och på en viss plats. Vi uppfattade det som 
att det var många som var intresserade men att de inte hade tid att delta. Just att 
det  tar  något  längre  tid med  fokus‐grupper  ökar  risken  att  tillfrågade  personer 
tackar nej, därmed ökar risken för ett skevt urval (Jensen 1991:84). Vi råkade ut för 
ett något skevt urval när det gäller åldern på respondenterna och det kommer vi 
ha i tanke när vi tolkar materialet. 
 
Den så kallade intervjuareffekten lyckades vi i stort sett eliminera då vi utgick från 
samma frågeformulär och följdfrågor i varje grupp. Vi försökte få diskussionen att 
flyta  på  av  sig  själv  utan  att  vi  som  samtalsledararen  behövde  bli  inblandade 
(Jensen  1991:86).  Vi  märkte  att  det  uppstod  en  risk  att  deltagarna  påverkade 
varandra eller att vissa deltagare  inte vågade yttra sina åsikter. Detta  försökte vi 
minimera genom att ge de  tysta ordet på ett  spontant vis. Det var även någon  i 
varje grupp som hade  tendens att  ta över diskussionen och på grund av det  fick 
inte  alla  lika  stort  utrymme  att  tala  eftersom  tiden  var  begränsad. Vi  var  upp‐
märksamma på det och försökte dämpa dessa (Jensen 1991:82ff).  
 
Att uttala sig generellt när man utfört en kvalitativ studie är svårt och en fråga som 
återkommer  är  om materialet  håller  utanför  de  specifika  personer  som  ingått  i 
studien. Något som man med bestämdhet kan säga är att det inte är tal om att göra 
någon  statistisk  generalisering  eftersom  antalet  respondenter  är  för  få  (Larsson 
2000:72). 
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6.  RESULTATREDOVISNING 

6.1 Respondenternas bakgrund och medievanor 

Vårt  resultat  baseras  på  åsikterna  som  framkom  under  fyra  fokusgrupper. 
Sammanlagt 18 personer deltog varav grupperna bestod  av  3‐6 deltagare. Totalt 
sätt medverkade  nio män  och  nio  kvinnor  i  åldrarna  18‐65,  samtliga  bosatta  i 
Sundsvall. Sysselsättningen varierade med en dominans av yrkesverksamma och 
studerande.  Majoriteten  har  en  avklarad  eller  pågående  högskole‐  eller 
universitetsutbildning. 
 

Demografiska uppgifter
-Respondenternas kön- och åldersfördelning
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Samtliga  deltagare  har  tillgång  till mobiltelefon,  dator,  e‐post  och  Internet  och 
använder det dagligen. När det  gäller  tjänster  i mobiltelefonen  är  kameran den 
som flest har och utnyttjar. 
 
Cirka hälften har Internet och mp3 i mobiltelefonen och åtta av de svarande har e‐
post. De flesta använder dessa tjänster en gång i veckan eller mer sällan. 
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Vardaglig teknikanvändning
-Vilken teknik har respondenterna tillgång till i sin vardag?
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Teknik  som  respondenterna  inte  vill  vara  utan,  om de måste  välja,  är  först  och 
främst datorn tätt följt av mobiltelefon och Internet. I frågan om vilken mobiltjänst 
man  inte kan vara utan är  svaren  splittrade med åtta  stycken som  svarade mp3, 
därefter fördelas respondenternas svar i fallande ordning; kamera, Internet och e‐
post.   
 
En  klar majoritet  av  respondenterna  läser  någon  eller  några  dagstidningar.  12 
stycken läser varje dag och resterande svarar antingen en‐två gånger i veckan eller 
mer  sällan. Åtta prenumererar på någon dagstidning och  resten gör  inte det.  17 
svarar  ja på  frågan  om de  läser magasin/tidskrifter. Två  läser varenda dag,  åtta 
stycken läser en‐två gånger i veckan och sju läser en gång i veckan eller mer sällan. 
Inredning, facklitteratur, sport, jakt, mat, affärsvärlden är ämnen i magasin som de 
gärna läser. 12 respondenter prenumererar på ett eller flera magasin och sex svarar 
nej på denna fråga. Hälften svarar ja och hälften svarar nej på frågan om de köper 
magasin. 
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Magasinsläsning
- Hur ofta läser respondenterna magasin/tidskrifter?
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Eftersom  tryckta  hybridmedier  är  relativt  okända  för  de  flesta  av  våra  respon‐
denter märkte vi en viss osäkerhet och fick ibland ge förklaringar gällande teknik 
och begrepp. Trots det visar våra  respondenter ett  intresse när det gäller  teknik‐
användning i samband med läsandet av magasin. 
 
 

6.2  Läsvanor bland svenska folket 

Medieutvecklingen och mediestatistiken i Sverige dokumenteras av organisationen 
Nordicom,  ett nordiskt kunskapscenter  för medie‐ och kommunikationsområdet. 
Nordicom  sammanställer  medieutvecklingen  i  de  nordiska  länderna  i  ett  jäm‐
förande  perspektiv.  De  bevakar  även  europeiskt  och  internationellt  arbete  på 
medieområdet med syftet att kunna placera Norden i ett större sammanhang (26). 
 
Undersökningar  gjorda  kring  dagstidningsläsning  bland  Sveriges  befolkning  i 
åldrarna  9‐79,  en  genomsnittlig dag,  år  2005  visar  att  81  procent  läser minst  en 
dagstidning, inklusive gratistidningen Metro. Både morgon‐ och kvällstidning läses 
av 22 procent. Av Sveriges befolkning läser 50 procent bara en morgontidning och 
endast  8  procent  läser  enbart  en  kvällstidning.  I  Sverige  prenumererar  totalt  74 
procent av befolkningen på någon dagstidning. (27). 
 
Andelen  som  läser  magasin  och  tidskrifter  en  genomsnittlig  vecka  år  2005 
(åldrarna 9‐79) var 71 procent av befolkningen. (28). 
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En  övervägande  del,  93  procent,  av  Sveriges  befolkning  hade  tillgång  till  en 
mobiltelefon år 2005. 83 procent hade tillgång till dator i hemmet, 74 procent hade 
dator med tillgång till Internet varav 68 procent var bredbandsanslutna. (29).  
 
Även om vårt  lilla urval naturligtvis  inte kan göra anspråk på att vara  represen‐
tativt på något sätt, kan vi konstatera att deras medievanor stämmer bra överens 
med genomsnittet för den svenska befolkningen. 
 

6.3  Mobiltelefonens framtid 

Deltagarnas attityder kring mobiltelefonens framtid är positiv. I samtliga grupper 
anser man att mobiltelefonen kommer att få en mer utbredd funktion än vad den 
har  idag. De  talas  om  en  samlad  kommunikationsmodul,  en  enhet med många 
funktioner i en. Den kommer användas som en dator och man kommer att kunna 
ha  den  i  princip  till  allt man  har  datorn  till  idag  och  det  diskuteras  om mer 
utrymme och fler gigabyte, med andra ord mer likt dagens persondator. Det talas 
om  en  mer  utbredd  kontaktenhet  och  en  respondent  talar  om  en  blivande 
övergång från att vara en mobiltelefon till att bli ett kommunikationscenter.  
 
”Jag tror att det kommer vara något gemensamt för alla små delar som finns nu. 
Digitalkamera,  webbkamera,  Ipod,  GPS,  Internet. Någon  slags  enhet  för  alla 
grejerna” (1.4)5 

 
Funktioner som respondenterna spontant diskuterar när det gäller mobiltelefonens 
framtid  och  användningsområden  är  bland  annat  påminnelse  om  tandläkartid, 
kontroll av blodtryck, användning i samband med älgjakt istället för kommunika‐
tionsradio,  tillgång  till  Internet  och  e‐post  i  större  utsträckning,  allt  mer  TV‐
tittande,  ta över  fasta  telefonin, möjlighet  till olika  lås‐funktioner  exempelvis  till 
bilen,  alkoholtest,  pulsmätare,  GPS,  kalender,  checka  in  på  flyg  och  att 
mobiltelefonen kommer att användas i ett mer informativt syfte än idag. Samtidigt 
tas negativa aspekter upp i form av att skärmen är för liten och att det blir väldigt 
liten text att läsa på litet utrymme.  
 
När det handlar om  att  använda mobiltelefonen  till  att  svara på  annonser, göra 
bokningar  samt  betala  varor  och  tjänster  är  attityderna  positiva  och  de  ser  en 
framtid  för  alla  funktionerna.  Enkelheten  till  att  kunna  bedriva  dessa  tjänster 
genom  mobiltelefonen,  främst  när  man  är  på  resa  och  utanför  hemmet,  är 
respondenterna positiva  till. Finns det en dator  till hands menar de  flesta att då 

                                                           
5 Dessa siffror är relaterade till försökspersonerna i bilaga 1. 
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föredrar de den, främst på grund av skärmens storlek. Det konstateras att man på 
något sätt måste koppla upp sig på Internet för att få dessa tjänster att gå igenom.  
 
I  två grupper såg man positivt  till  tv‐tittande på mobiltelefonen,  främst på resor, 
men  finns  det  tillgång  till  större  skärm  eller  möjligheten  att  koppla  in  mobil‐
telefonen till en vanlig tv‐skärm föredras det.   
 
Läsa tidning i mobiltelefonen bemöts av blandade reaktioner. Två grupper menar 
att det är bra i yttersta nödfall och om det inte kan vänta tills man är vid en dator. 
Nedkortade  nyheter,  små  snuttar,  något  som  rör  ens  specialintresse,  börsaktie 
relaterad  information,  sportresultat, prenumerera på  speciella nyhetstjänster  och 
lokalnyheter  tas  upp  som  ämnen  de  kan  tänka  sig  att  läsa  på mobiltelefonen. 
Längre artiklar ses som något negativt. De tror och vill inte att pappers‐tidningen 
kommer  att  försvinna  och  ersättas  av  mobiltelefonen  eller  en  annan  skärm. 
Behovet av att läsa morgontidningen poängteras. 
 
”Ja,  i yttersta nödfall om det är något som jag verkligen måsteveta och jag  inte 
kan vänta tills jag kommer hem och kolla på Internet eller köpa tidningen” (1.3)  

 
”Jag  tror  att  det  kommer  vara  nedkortade  nyheter  som  det  är  nu  som  man 
kommer  att  läsa  i  mobiltelefonen. Och  jag  tror  inte  den  kommer  att  ersätta 
papperstidningen de närmaste åren” (3.5)  

 
Det diskuteras att mobiltelefonen kommer mer och mer användas som en  läsare, 
en slags skanner som kan  läsa av diverse streckkoder.  Informationen  läggs  in på 
mobiltelefonen för att senare föras över till en dator. Att kunna använda mobilen 
mer och mer  som  ett kontokort, möjligheter att kolla  saldo och att kunna betala 
med den är saker som diskuteras. Å ena sidan tas säkerheten att använda mobil‐
telefonen  som betalmedel upp och  att det krävs  säker  teknik  för detta. Å  andra 
sidan  konstateras  det  att  betalning  på  Internet  först  också  ansågs  som  något 
osäkert, men som genom vana har blivit ett vardagligt fenomen.    
 
”[…] Om man tänker sig skanners i affären när man handlar. Man kanske kan 
ta mobilen och bara skanna streckkoder rakt av. Man får upp vad man handlat, 
det skickas en inköpslista direkt från din mail, du kan checka av att du har allt på 
listan, det dras direkt från ditt konto och du kan kolla ditt saldo på en gång” (4.3)  

 
”[…]  Som vi pratade om, att man kan skanna av webbadressen och få ytterligare 
information… eller i en reklamannons, det där skulle jag vilja ha och så kan man 
bara beställa det. Det tycker  jag är  intressant och det tror  jag säkert  folk skulle 
använda om man skulle utveckla det” (4.3) 
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Formatet på mobiltelefonens skärm tas upp som en av de största begränsningarna. 
Texten  blir  liten  och  det  känns  jobbigt  att  behöva  skrolla  sig  igenom  artiklar. 
Överföringshastigheten menar  några  är  långsam  och  det  är  jobbigt  att  behöva 
vänta på att sidor ska laddas. Priserna och att behöva betala för varenda fil man tar 
hem diskuteras.  
 
”Jag kan läsa nyheter som till exempel Aftonbladet i min mobil, men jag gör det 
aldrig. Jag tycker det är jobbigt för överföringen är rätt långsam och så ska man 
betala några kronor för varje del” (3.3) 

 

6.4  Synen på magasin och magasinsläsning 

Respondenternas  val  av magasin  baseras  främst  på  innehållet. De  nämner  även 
kunskap,  information,  förströelse,  humör,  utformning  och  underhållning  som 
betydande faktorer i valet. 
 
Situationen där respondenterna  läser magasinen är  framför allt under resor och  i 
diverse väntrum. Kvällsläsning nämns som vanligt bland några samt  läsning  för 
att få tiden att gå och en respondent läser ibland magasinet som sällskap. 

  
”[…] när jag ska hem och käka helt själv och då kan jag tycka att det är mysigt 
att läsa i lugn och ro” (1.2)  

 
I en grupp diskuteras magasinets nyhetsvärde då det konstateras att magasin och 
tidskrift  inte har samma aktualitet som vissa andra medier. Den känsla man som 
läsare  vill  uppnå  är  inspiration,  drömma  sig  bort,  fantisera,  koppla  av,  bli 
uppslukad, unna sig, avslappnande och förströelse för stunden.  
 
Papperets  betydelse  varierar  bland  respondenterna.  Majoriteten  menar  att  de 
tänker  på  det  och  gör  val,  antingen medvetna  eller  omedvetna,  därefter.  I  två 
grupper  råder det diskussion om valet av papper verkligen är av  stor vikt, men 
genom  diskussionens  gång  framkommer  det  att  det  förmodligen  har  större 
betydelse  än  vad  man  först  tror.  Man  reflekterar  över  glansen  på  papperet, 
tjockleken, hur bildkvalitén blir på papperet, utformningen och att papperet är en 
del av helhetsintrycket. Exklusiviteten och mervärdet som speglas av ett  tjockare 
papper diskuteras. 

 
”[…] När man står och tittar på de billigare varianterna, så tar man nog en som 
ser lite fräschare ut. Det beror också på vad det är och vad man vill ha, om man 
står där och ska välja för att det ska vara något då tar jag nog hellre en snygg” 
(3.4)  



FSCN – Fibre Science and Communication Network ISSN 1650-5387 2007:50:FSCN rapport R-07-78 
 

50 

6.5  Ny teknik 

När det gäller användandet av  elektroniskt papper  i magasin är  respondenterna 
intresserade och villiga att veta mer om det och möjligheterna. De första tankarna 
kring denna nya  teknik är spridda,  lite osäkra och ämnet är  för de  flesta respon‐
denter  främmande. Att Sundsvalls  tidning har  legat  i  framkant när det gäller  e‐
papper  känner  många  till.  Många  menar  att  det  låter  spännande,  är  roligt, 
intressant, men  även  svårt  att  ta  till  sig  och man  är  rädd  för  att  det  ska  bli  en 
ytterligare stressfaktor i deras liv. Begreppet ”Information overload” kommer upp 
i två grupper och en rädsla finns över att det blir för mycket information att ta till 
sig, men samtidigt ser de klara fördelar att kunna spara undan bra och intressant 
information till senare tillfällen.  
 
”Men jag tänkte mer på den här stressen, information overload man samlar flera 
sidor som man ska läsa sen, precis som man spara tidningar. Men det blir aldrig 
av och då har man samlat massa artiklar, författare och bilder i onödan. Fast jag 
menar att det låter jättekul och bra också” (2.5)  

 
Någon har svårt att se vad  just hon kan använda det till och en annan känner att 
det  kanske  blir  lite  jobbigt, men  att  ny  teknik  alltid  är  roligt.  Att  behöva  läsa 
mycket  information på en  liten skärm tas upp som en klar nackdel, men det som 
även diskuteras är att det är ett fritt val och att man  inte behöver använda sig av 
det. Om koderna är diskreta och inte stör känns det för de flesta som en intressant 
utveckling.    
 
Den läsenhet som är mest önskvärd är i alla grupper mobiltelefonen. De menar att 
man  alltid  bär med  den  och  den  finns  lätt  till  hands  samt  att  den  känns mest 
naturlig. Det känns  inte som ett  långt steg till att ta upp mobiltelefonen för att få 
reda på mer, menar en respondent.  
 
Att ha ytterligare en teknisk pryl förutom alla man redan har, känns för många inte 
aktuellt. Tillbehör och att bära omkring på ett flertal tekniska saker ses som något 
negativt.  
 
”[…] Det känns mest naturligt med en mobiltelefon eftersom man ändå har den 
till andra användningsområden […] (2.2)  

 
Någon  menar  att  hon  aldrig  skulle  köpa  en  mobiltelefon  som  har  en  sådan 
funktion,  medan  en  annan  påpekar  att  det  kanske  kommer  att  bli  standard  i 
samtliga mobiltelefoner  i  framtiden. Att  lägga pengar på en digital penna vill de 
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flesta inte göra, medan någon respondent menar att det känns mest naturligt till en 
tidning.  
 
”Men mobilen, den ligger i väskan och där kan den vara medan jag läser. Då kan 
jag ha penna, det känns mer naturligt med penna till tidningen” (2.5)  

 
De  flesta  är  överens  att  om  mobiltelefonen  borde  utvecklas  och  om  man  kan 
använda den, då känns det lättare, men åsikter rörande att mobiltelefonens skärm 
är för liten tas också upp.  En del är inte villiga att lägga mer pengar för att få en 
mobiltelefon med sådan funktion, medan andra kan tänka sig att betala extra.  
 
”Kostnaden på tekniken skulle jag nog kunna ta, men inte på magasinet” (4.3)  

 
Den bärbara  läsenheten  ska kunna  ta  fram  informationen  snabbt och  ska kunna 
både läsa och visa. Det ska gå snabbt att få fram informationen och att det ska gå 
smidigt tycker alla är viktigt.  
 
”Allt ska kunna lösas med en device som gäller för allt” (3.2)  

 
Alternativa  idéer  om  en  liten  läsenhet  som  inte  är  lika  tung  och  stor  som  en 
mobiltelefon berördes också av respondenterna. Någon tar upp en ring eller något 
liknande att ha på fingret som ett förslag. Man menar att enkelheten, att ha något 
på fingret som inte stör, gör att man kan sitta och bläddra i tidningen som vanligt. 
Detta leder in diskussionerna på om man skulle kunna bädda in läsenheten i något 
smycke, klockan  eller något  annat man bär på  sig. En  respondent  tycker  att det 
vore smidigt med något som sitter fast på mobiltelefonen och som man kan ta loss 
och använda som läsare.  
 
”[…] Som en handdator som har en penna som man skriver  med. Den kan sitta 
i mobilen som en liten avläsare som man kan ta lös. Det finns många MP3 idag 
som man drar  lös  själva  kontakten  och  stoppar  i datorn, det  kan  sitta  som  en 
sån” (4.3)  

 
Att koppla  läsenheten  till datorn diskuteras då  läsning på mobiltelefonens skärm 
känns för litet. En sparfunktion i läsaren är ytterligare något som tas upp då man 
kanske inte vill ta del av den extra informationen direkt utan vid ett senare tillfälle. 
Att läsenheten ska fungera ljudlöst diskuteras i en grupp. 
 
Användarvänligheten diskuteras i samtliga grupper. Det ska vara enkelt att förstå 
hur  läsenheten och tekniken fungerar och de poängteras att man  inte ska behöva 
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vara en tekniker för att kunna använda sig av det. De jämför med mobiltelefonens 
alla möjligheter där man inte ens är insatt i hälften av alla funktioner. Det får inte 
vara  för  många  moment  för  att  få  det  man  vill  ha,  en  enkel  knapptryckning 
prioriteras  framför  flera  steg.  Så  länge  tekniken  är  enkel,  användarvänlig  och 
känns som ett naturligt inslag vid magasinsläsning är majoriteten positiv. Priset på 
läsenheten är viktigt för många. De är inte lika intresserade om priset är för högt.    
 

6.6  Möjligheter och begränsningar 

Möjligheter som  tas upp med  tekniken är  fördelarna med att kunna spara undan 
information,  spara  ned  bilder,  få musik  uppspelat,  se  film  och  filmsnuttar. Att 
kunna läsa vidare om man har hittat en intressant artikel tycker alla verkar bra och 
givande och en respondent menar att detta säkert medför att människor blir mer 
källkritiska när möjligheter att kolla upp vem som är författaren finns.  
 
”Det är ju den informationen som man annars hade sökt efter genom att gå till 
datorn och knappa in den adressen som står i tidningen. Det blir lättare och mer 
tillgängligt för mig. Jag skulle tycka det vore kul och sedan att man kan välja ut 
sådana intressanta delar som man vill läsa mer om.” (3.5) 

 
Diskussioner  kring  annonsörer  och  dess möjligheter  till  förtjänst  samt  individ‐
anpassad  reklam  tas  upp  i  en  grupp.  Detta  medför  att  annonsörer  får  större 
möjligheter till att rikta sina budskap. En respondent reflekterar även över antalet 
magasin;  
 
”De är oerhört nischade, det finns hur mycket tidningar som helst. Det finns ju 
alltid något som passar dig.” (1.3) 

 
För många känns det onödigt att ha tekniken i hemmet, men däremot är det mer 
intressant på resor. Det är inte lika nödvändigt hemma då man ofta har nära till en 
dator. En del menar att man på resor ofta läser en annons eller en artikel som man 
tänker att man borde spara eller läsa mer noggrant, men att man ofta glömt av det 
när man kommit hem. Om möjlighet finns att kunna spara ned den informationen 
direkt  vore  det  bra. Någon menar  att  det  är  ett mervärde  som man  väljer  att 
använda om man  är  i behov  av det, medan  en annan menar att  all  teknik  som 
underlättar är bra.  
 
”All teknik som kan underlätta det vardagliga livet tycker jag om.” (4.3)   
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En respondent yttrar att det skulle vara praktiskt när man är utomlands och vill få 
information på engelska;  
 
”Om vi säger att  jag hittat ett magasin utomlands som  jag  inte  förstår, typ på 
kinesiska, eller en bild som  jag vill  läsa om, då skulle man kunna ha så att den 
kan översättas till engelska.” (2.1) 

 
En hel del begränsningar diskuteras i samtliga grupper. En stor begränsning är den 
ekonomiska frågan och diskussionerna kring detta rör om man verkligen är beredd 
att lägga pengar på antingen en teknisk läsenhet eller magasinet i sig. En respon‐
dent  funderar kring vilka olika målgrupper som  finns och vilka som kommer att 
vara den starkaste gruppen när tekniken eventuellt etablerat sig på marknaden.  
 
”[…] 70‐80‐talister kommer att vara nästa starka målgrupp och de är ju vana att 
få allting gratis.” (3.1)  

 
Att priset kommer att vara en avgörande faktor för användningen diskuteras i alla 
grupper, men  funderingar  kring  huruvida  annonsörer  är  beredda  att  öka  sina 
utgifter på annonser för att underlätta en eventuell ökad produktionskostnad finns 
samtidigt. Någon menar att det inte borde bli så mycket dyrare, då det handlar om 
ett val att trycka koderna på papperet.   
 
”Jag funderar på om det måste bli så himla mycket dyrare egentligen. Det kanske 
bara handlar om att välja att trycka de här koderna. Sedan själva hämtandet av 
information sker kanske via mobiltelefonen och via Internet. Det du gör när du 
läser av koderna med pennan som hör till mobiltelefonen eller vad det nu är. När 
du  läser  av  den  så  kopplar  den  upp  sig  mot  Internet  och  ta  hem.  Koden  i 
tidningen pekar bara på en adress. Så jag vet inte om det behöver bli så mycket 
dyrare.” (3.5)  

 
Flertalet av respondenterna anser att mobiltelefonens skärm inte räcker till, vilket 
gör att tekniken begränsas. Diskussionerna rör allt från att man ska kunna koppla 
en extern skärm till mobiltelefonen till att man kan ha en skärm som är av mjukt 
material som man kan rulla ihop, veckla ut och lätt bära med sig.  
 
”Man kan koppla en bildskärm till mobiltelefonen som man kan ta bort när man 
inte behöver den och då kan man använda den som en vanlig telefon. Det skulle 
vara bra när man sitter och läser.” (2.5)  
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Miljöaspekten diskuteras  i  två grupper då man  funderar på om det går att åter‐
vinna digitalt papper och konsekvenserna av detta. En begränsning som ytterligare 
tas upp är att det krävs att ett flertal magasin är villiga att satsa på tekniken för att 
göra konsumenterna uppmärksamma på det nya. När satsningen görs bör det vara 
tydligt så användarna förstår vilka möjligheter som finns. Formgivarens uppgift att 
integrera koderna på ett bra sätt i layouten tas upp. 
 
En  rädsla som  finns bland  respondenterna är att denna nya  teknik på något sätt 
kommer att  inkräkta på den personliga  integriteten, att man blir mer registrerad. 
Det bidrar  till  en  ängslan över  att  leva  i  ett  storebrorssamhälle. Respondenterna 
menar  att det  eventuellt  kommer  att  ske  åsiktsregistreringar, men  samtidigt på‐
pekar  någon  att  vi  redan  lever  i  ett  sådant  samhälle. Det  digitaliserade  livet  är 
alltid en risk, menar någon. Kraschar datorn eller mobiltelefonen har man förlorat 
all information. Upphovet till stress tas även upp i några grupper.  
 
”På det sättet kan det kanske uppstå stress. Att man måste ha sin mobil med sig 
för annars går man miste om saker.” (1.4) 

 
Begränsningar  inom  upphovsrätt  diskuteras  i  två  grupper  och  svårheten  att 
skydda  bilder  och  artiklar.  De  funderar  på  hur  man  skulle  kunna  lösa  det 
problemet  och  att  tidningar  blir  tvungna  att  köpa  loss  bilder  till  deras  tidning 
istället för att använda sig av bildbanker. De menar samtidigt att man kan ta betalt 
av konsumenterna om de utnyttjar vissa sådana tjänster.   
 

6.7  Önskvärda och icke önskvärda funktioner 

Önskvärda  funktioner  som  diskuteras  i  grupperna  rör  ett  flertal  områden.  Att 
spara undan information för senare tillfällen ses som något mycket positivt. Att ha 
valmöjlighet är alltid bra, menar någon. Områden som berörs är att kunna nappa 
på  gratiserbjudanden,  kunna  få  utländska magasin  översatta  till  svenska,  ladda 
ned recept, se  filmtrailers,  få hem både vetenskapliga artiklar och mer nöjes‐ och 
intresseinriktade och  få  en bit ur  en bok uppläst  efter  att ha  läst  en  recension.  I 
resetidningar  skulle  man  enkelt  kunna  få  upp  restauranger,  shopping  och  i 
teknikmagasin få mer information av tester som gjorts i tidningen.  
 
”Det intressanta här är väl att man kan få reda på mer. Om något om författaren 
eller något djupare eller en annan vinkling. Att komma vidare tycker jag känns 
intressant.” (3.4) 
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Ett område som det talas om  i samtliga grupper är musik och vad man kan göra 
med artiklar relaterade till det ämnet. Chans att provlyssna musikstycken efter att 
ha läst en skivrecension, ladda ned låtar till mobilen eller se musikvideor. Foto och 
rörliga  bilder  diskuteras,  vilket  kan  ge  en  chans  till  att  få  se mer  om man  är 
intresserad. Man skulle också kunna få mer information om en speciell person som 
det står om i tidningen, t.ex. en fotograf eller designer och möjlighet till att kunna 
se fler arbetsprov. Chansen till att få hem allt från typsnitt till bilder och artiklar tas 
upp och antingen att det är gratis eller att man betalar en summa för att ta del av 
informationen. I sportsammanhang skulle man kunna se alla målen gjorda under 
en speciell match, säger någon. Även olika typer av guider är något som det pratas 
om, restaurangguider, inköpsguider, reseguider eller liknande.    
 
Att kunna skicka information, erbjudanden eller något annat man ser i ett magasin 
som skulle passa någon i ens närhet är smidigt, menar några. Möjlighet att kunna 
spara undan information så att man inte glömmer av att man sett det tas upp.   
 
En önskvärd funktion är att direkt kunna gå till annonsören för att få mer informa‐
tion, något som man annars ofta glömmer av. Innan man svarar på annonser skulle 
man kunna få se mer innan man bestämmer sig för köpet, ett plagg ur olika vinklar 
eller en bil och hur den ser ut inuti och från alla håll. 
 
”I en annons eller i t.ex. Bilbörsen kan det vara på plats att få mer information. 
Det är trots allt en begränsad yta. Om man vill ha ännu mer information, då kan 
man använda mobilen. Då är väl det perfekt.” (1.4) 

 
Någon talar om användandet av tekniken i läroböcker. Hon menar att en möjlighet 
att kunna fördjupa sig genom att gå vidare vore mycket värt.  
 
”I vetenskapliga artiklar är det mycket referenser längst bak. Då skulle det vara 
jätteskönt att ha en penna eller en skanner för att läsa av och få upp det i datorn. 
Man  får artikeln direkt  istället  för att  leta reda på den  själv. Hade det  funnits 
hade jag använt det.” (2.3) 

 
Övriga önskvärda funktioner som kom upp var matprov och doftprov samt att det 
ska vara tydligt vilka magasin som innehåller koder så att man har chans att välja. 
Icke  önskvärda  funktioner  är  om  det  innebär  att man måste  fylla  i  uppgifter, 
registrera sig, bli användare och ha massor med lösenord. En grupp poängterar att 
det är viktigt att det ska vara en extragrej och att  inte halva artikeln står  i maga‐
sinet och resten någon annanstans. Funderingar kring om alla magasin kommer att 
behöva bli inplastade för att undvika tjuvnedladdning tas upp.     
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6.8  Framtid för elektroniskt papper 

Framtiden för elektroniskt papper i magasin bemöts av både positiva och negativa 
reaktioner.  
 
”Det är en tuff möjlighet att kunna ge något mer till läsaren eller vad det nu är 
och att det faktiskt är möjligt att göra det. Känner mig lite skeptisk till stressen 
som kan uppstå. Det ska inte märkas dock, man måste tänka på de som inte vill 
ha det. Man vill inte gå ut på stan och att någon slänger saker på en som man 
inte vill ha, utan man måste kunna välja själv.” (1.4)  

 
Det  känns  långt  borta  för  vissa,  men  för  andra  känns  det  som  en  naturlig 
utveckling. 
 
”Jag tycker inte alls att det känns långt borta. Man har slutat att förvånas över 
nya grejer eftersom de kommer hela tiden. Det går fort, fort och fortare hela tiden 
så nu reflekterar man inte ens över det.” (4.2) 

 
Många menar att det är viktigt att det ska finnas en valmöjlighet. Det kan vara till 
för dem som är intresserade, men de andra ska inte störas utav funktionen. Några 
tror  att  det  kommer  att  skapas  ett  behov  som  det  till  exempel  har  gjorts med 
mobiltelefonen, medan  andra  är  skeptiska  och menar  att  detta  behov  inte  finns 
idag. 

 
”Det är  jättesvårt att säga någonting egentligen. Jag tycker själv att sms är en 
ganska  idiotisk  uppfinning,  men  alla  använder  det  hela  tiden.  Skulle  vi 
diskuterat  sms  för  tio  år  sedan  skulle  inte  jag  tro  att det  skulle  bli någon hit. 
Likadant med det här, det är jättesvårt.” (2.3) 

 
Någon  menar  att  papperstidningen  kommer  att  ersättas  med  en  elektronisk 
variant,  exempelvis  e‐papperet,  men  hur  snabbt  det  kommer  att  gå  råder  det 
osäkerhet  kring.  I  en  annan  grupp menar  någon  att magasinet  förhoppningsvis 
kommer att finnas kvar.  
 
”Ja,  förhoppningsvis  kommer  magasinen  att  finnas  kvar  i  den  här  stressade 
världen och samhället. Det är extremt viktigt att man hittar lugn någonstans.” 
(2.2) 

 
Flertalet av respondenterna tror att elektroniskt papper i magasin kommer att vara 
uppskattat bland konsumenter.  
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6.9  Andra användningsområden 

Respondenterna  ser  möjligheter  att  använda  elektronisk  funktionalitet  i  andra 
pappersmedier  så  som  i  affischer,  kartböcker,  stortavlor,  annonser,  stora  kartor 
som tunnelbanekartor, broschyrer, biljetter, journaler och menyer.  
 
”Ja, jag som är allergisk, då är det bra att ha det i menyer. Vad innehåller det här 
exakt och istället för att man ska fråga kocken och han inte vet.” (1.2) 

 
I  en grupp  tas användning vid  resor upp, att man kan  stå  framför  en  stor karta 
eller  liknande och  få  information  eller vägbeskrivning direkt  till mobiltelefonen. 
Det uppkommer  även  en diskussion  kring  att det  kan  vara  en  hjälp  till  att  inte 
förfalska till exempel biljetter.  
 
Möjligheten  att  använda  funktionaliteten  i  upplysningssyfte,  som  en  guide  eller 
liknande,  diskuteras  i  en  grupp. De  pratar  även  om  att  det  skulle  vara  bra  när 
avsändaren vill ge mer information än vad pappersmediet rymmer. 
 
”Ibland kan man se konsertaffischer och då vet man inte alltid om det är bra eller 
inte. Då vore det bra om man kunde lyssna och sedan bestämma sig om man ska 
gå på konserten eller inte.” (1.1) 

 

6.10  Innovationer 

I majoriteten av grupperna uppkom  idéer och önskningar på vad de  skulle vilja 
utnyttja tryckta hybridmedier till. Det diskuterades exempelvis möjligheter till att 
få  upp  hologram  från  magasinet  och  att  kunna  se  rörliga  bilder  och  foton  i 
magasinen. Det pratades om olika typer av skärmar och displayer, exempelvis en 
utdragbar variant som skulle likna en rullgardins funktion. Displayer som man ska 
kunna vika ihop, rulla ihop eller på andra sätt göra skärmen mindre samt möjlig‐
heten  att  kunna  projektera  på  väggen  togs  upp  till  diskussion.  När  det  gäller 
läsenhet  diskuterade  en  grupp  om man  skulle  kunna  ha mobiltelefonen  till  att 
skanna av koder i affären, kunna se sitt saldo och sedan med hjälp av en terminal i 
kassan läsa av vad man handlat.   
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7.  ANALYS  

7.1  Mobiltelefonens framtid 

Vår enkät visade att medier och medieanvändning är ett vardagligt fenomen bland 
våra  respondenter.  Fornäs  menar  att  denna  mångsidiga  mediemängd  gör  att 
människors vardag präglas av den ständigt expanderade mediemarknaden (Fornäs 
2002:7). Mobiltelefonens  framtid  och möjligheter  bemöts  av  positiva  reaktioner 
bland våra respondenter. Vi vet att samtliga har daglig tillgång till en mobiltelefon 
och  alla  utom  en  respondent  använder  den  dagligen.  Även  andra  tjänster  och 
funktioner  i  mobiltelefonen  utnyttjas,  vilket  visar  att  användningen  av  mobil‐
telefonen  är  hög  bland  våra  respondenter.  I  undersökningen  som  gjordes  i 
Helsingfors  (Kuula,  Seisto  och  Nieminen)  visade  det  sig  att  de  medverkande 
studenterna  ansåg  att  en  mobiltelefon  och  användningen  av  Internet  är 
livsnödvändiga  för  dem  idag. Det  stämmer  överens med  det  fakta  vi  fick  fram 
genom våra egna  intervjuer, med  tillägget att våra respondenter anser att datorn 
ligger  i  topp  bland  dessa  tre.  Tekniken  är med  andra  ord  en  stor  del  av  våra 
respondenters  vardag  och  liv.  Respondenterna  ser  och  tror  att  mobiltelefonen 
kommer att bli mer och mer lik datorn och funktionerna kommer att utvecklas och 
sträcka  sig  utanför mobiltelefonens  ursprungliga  användningsområden,  det  vill 
säga  att  endast  användas  som  ett  kommunikationsmedium.  Den  utbredda 
digitaliseringen har gjort det möjligt för medier att gå in på andra områden än det 
ursprungliga  och  att  konvergens  sker  hör  idag  snarare  till  vanligheterna  än 
tvärtom. Genom dagens  långt gångna  forskning kan konvergens ske utan allt för 
stora ekonomiska begränsningar. Fler kanaler kan utnyttjas och en mer omfattande 
interaktivitet  är  idag  möjligt,  något  som  våra  respondenter  verkar  vara  väl 
införstådda med då de reflekterar i sådana banor (Alström et al. 2006b:22). 
 

7.1.1  Rädsla för nya medier 

Samtidigt  som  helt  klart  övervägande  delen  av  attityderna  till mobiltelefonens 
framtid är positiva märks en rädsla för att gamla hederliga medier ska tas över av 
tekniken. Ett  behov  av  att  ha  kvar  papperstidningen  är  bland  annat  något  som 
diskuteras  i samband med denna ängslan. Eftersom medier påverkar människan 
och  kulturen  ändras  därefter  är  det  inte  konstigt  att  en  viss  skepticism  råder. 
Mediekultur  som  begrepp  är  något  som  ofta  diskuteras  och  det  faktum  att 
kommunikationsformer som finns i samhället även formas efter kulturen (Jansson 
2002:37f). Då individers vardagsliv ändras i takt till detta och människors intressen 
utvecklas för att innehålla fler aspekter ser vi samtidigt en villighet att ta till sig det 
nya.   
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7.2  Magasin och magasinsläsning 

Resultatet visar att  flertalet av  respondenterna väljer magasin eller  tidskrift  efter 
innehållet  vilket  stämmer  överens med  det man  skrivit  i, Absorbing Media  ‐  a 
rough guide to media usage, om att det är individuella behov av information och 
tillfredställelse  som  styr  individens  val  (3.1.4). Där  beskriver man  även  att  det 
främst är vid inspiration, idéer och köpbeslut som tidskriften anses effektiv och det 
kan  vi  se  i  vårt  resultat där  respondenterna  yttrar  att de  bland  annat  vill  finna 
kunskap, information och inspiration. Detta resultat visar ytterligare på att medier 
influerar människans vardagliga meningsskapande och livsstilar (24). 
 

7.2.1  Den personliga relationen till ett magasin 

När  respondenterna  beskriver  i  vilken  situation de  läser  ett magasin dominerar 
tillfällen  som  under  resa  och  i  diverse  väntrum.  I  dessa  situationer  vill  respon‐
denterna  ofta  få  tiden  att  gå  och  därför  låter  man  magasinet  fungera  som 
tidsfördriv.  Detta  bekräftas  av  Thompsons  resonemang  om  att människan  ofta 
använder  ett medium  i  samband med  andra  aktiviteter  eller  då man  väntar  på 
någon  eller  något  (Thompson  1995/2001:54ff).  En  respondent  läser magasin  vid 
middagen och istället för att äta själv läser och bläddrar hon i en tidskrift vilken då 
blir  en  sorts  sällskap. Att människan  får  en personlig  relation  till  ett magasin är 
inte  ovanligt  och  det  som  är  grunden  till  det  är  att  tidskriften  är  det  äldsta 
interaktiva mediet. Relationen  som  skapas  är  ofta  av  samma  typ  som  den  som 
bildas mellan vänner vilket kan kopplas samman med att magasinet kan stärka och 
bekräfta vår identitet precis som individer i vår närhet kan göra (17).  
 
Att humör och  sinnesstämning påverkar valet  av magasin märks då  responden‐
terna  nämner  tillstånd  och  känslor  som  att  de  vill  drömma  sig  bort,  fantisera, 
koppla  av  och  bli  uppslukade  i  samband med magasinsläsning. Dessa  tillstånd 
förändras under  livets gång vilket gör att  läsarens val av  tidskrift skiftar,  läsaren 
väljer det magasin  som bäst  speglar dennes känslor och  situation  i  livet  (22). En 
grupp menade  att det  inte  spelar  så  stor  roll när man  läser  ett magasin då dess 
nyhetsvärde  inte  behöver  vara  dagsfärskt.  Detta  styrks  inte  av  Camauër  som 
menar  att  tidskrifter  är  en  färskvara  samt  har  en  tidsbundenhet  (Camauër 
2002:58f). 
 

7.2.2  Papperets påverkan 

När  det  gäller  papperet  reflekterar  respondenterna  kring  tjockleken  och  vilken 
betydelse det har för bilder och de menar även att pappersvalet påverkar helhets‐
intrycket.  Dock  visar  resultatet  att  det  främst  är  innehållet  som  avgör  vilket 
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magasin konsumenten köper. Att  läsarens  förmåga  att uppleva papper och dess 
egenskaper är god har Alström konstaterat samt att det har en viktig roll, men inte 
en avgörande betydelse för vilket magasin läsaren väljer. Ett papper med låg grad 
av  opacitet  och  god  bildåtergivning  förmedlar  en  lyxig  känsla menar  även våra 
respondenter  när  de  diskuterar  att  exklusiviteten  och  mervärdet  speglas  av 
tjockleken  på  papperet.  Papperet  och  formgivningen  skapar  en  helhet  som  för‐
medlar magasinets dignitet och kvalité  (Alström  et  al.  2006b:50). När  tidskriften 
ska kommunicera sitt varumärke spelar papperet även stor roll och är det av stor 
betydelse att ha kunskaper om läsarnas behov (Aikala & Seisto). 
 

7.3  Ny teknik 

Det mest  framträdande  i  diskussionerna  som  rör  ny  teknik  är  respondenternas 
vilja  att  veta  mer  om  möjligheterna  och  framtiden,  både  när  det  gäller 
mobiltelefonen  och  annan ny  teknik. Det  går  inte  att  ta miste på deras  intresse. 
Eftersom det handlar om tekniska nyheter menar Roger Everett att det kan kännas 
komplicerat och svårt att ta till sig (Rogers 2003:12). Rädslan kan även infinna sig 
då  uppfinningar  och  nya  tekniker  ändrar  vårt  sociala  system  (Rogers  2003:5f). 
Respondenterna  är medvetna  om  förändringen  som  sker med  nya  tekniker  och 
denna ängslan kan göra att de backar och är tveksamma. Detta kan i sin tur bero 
på att de är nöjda med mobiltelefonen de har  idag eller att de  inte känner något 
direkt behov av en utveckling av mobiltelefonen, vilket framkom under intervjuer‐
nas gång. Några funderade till exempel kring i vilket sammanhang de själva skulle 
ha ett behov av att läsa tidningen i mobiltelefonen då de menade att man i nästan 
alla  situationer  kan vänta  tills man  kommer hem  och  läsa där  istället. Vad  som 
stärker denna osäkerhet ytterligare är  frågetecken som väcks hos respondenterna 
kring orsak och verkan. Det handlar om nyheter och det innebär i de allra flesta fall 
en  osäkerhet  eftersom  struktur,  information  och  förutsägbar‐heten  är  oklar  och 
främmande (Ibid).  I samtliga fokusgrupper märkte vi sådana tendenser då frågor 
liknande ”Hur menar du då?”, ”Jag förstår  inte, förklara”, ”Du menar så här…?” 
dök  upp.  De  var  visserligen  villiga  att  veta  mer  och  ett  intresse  fanns,  men 
samtidigt  fanns där en klar osäkerhet  för det nya. Det var uppenbart att  respon‐
denterna sökte information för att på så vis kunna reducera sin osäkerhet och i viss 
mån sin skepticism. Rogers menar att information, det vill säga det respondenterna 
var ute efter, är den enda lösningen att få svar på möjliga frågetecken (Ibid).  
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7.3.1  Information overload   

I  två  grupper  kom  begreppet  ”information  overload”  upp  och  båda  gångerna  i 
samband med diskussioner  rörande stressen, som den nya  tekniken  för med sig. 
Respondenterna såg en nackdel med att vi redan befinner oss  i ett samhälle med 
mycket  information  och därmed  ställde de  sig  osäkra  till  om vi  orkar  ta del  av 
ytterligare.   
 
Tre  faktorer  som  samtliga  grupper  diskuterar  och  anser  är  mycket  viktiga  är 
lättillgängligheten,  användarvänligheten  samt  den  ekonomiska  aspekten.  De 
menar  att  om  inte dessa  tre  faktorer uppfylls  känns den  nya  tekniken  krånglig, 
svår  och  inte  aktuell. Tekniken  får  inte vara  för  avancerad, det  ska vara  lätt  att 
förstå sig på och sätta sig in i samt det ekonomiska tillägget för tekniken bör inte 
överskrida orimliga höjder. Publiken och deras önskemål bör vara prioritet ett för 
att  en ny  teknik  ska  fungera  (Nord  2004:147f).  För  att uppfylla konsumenternas 
behov  bör man  alltså  satsa  på  användarvänligheten  och  det  är  säkerligen  även 
därför de flesta respondenter är överens om att mobiltelefonen är den smidigaste 
och mest lättillgängliga läsenheten. De kan relatera till mobiltelefonen som teknisk 
möjlighet  och  det  känns  inte  främmande med  en  sådan  som  läsenhet. Däremot 
anses det i samtliga grupper att mobiltelefonens skärm är för liten för att man ska 
kunna  läsa  längre  texter,  något  som  bekymrar  dem. Diskussionerna  blir många 
kring just detta och vad man skulle kunna göra för att undvika att behöva läsa på 
en så liten skärm. I samband med detta poängteras det att om det finns en dator i 
närheten föredras den framför mobiltelefonen.     
 

7.3.2  Mobiltelefonen - en samlad kommunikationsmodul 

Attityderna till mobiltelefonen som en utbredd kommunikations‐ och teknikpryl är 
mycket  positiva  och  samtliga  respondenter  ser  denna  utveckling  och  framtid. 
Majoriteten ställer sig även positiv till en utveckling av hybridmedier, det vill säga 
när de pappersbaserade medier och de digitala medierna går samman och blir ett 
och samma  (Torniainen 2006). Vad de däremot ställer sig negativa  till är att helt 
lämna  de  pappersbaserade medierna  och  låta  de  övergå  i  tekniska  prylar med 
elektronisk  funktionalitet.  Just när det gäller magasin önskar de ha kvar känslan, 
att kunna bläddra i tidskriften samt att ha en tidning med vändbara blad i handen 
vid  läsandet. Detta stämmer väl överens med utvecklingen av hybridmedier och 
mediernas  framtida  som  Esa  Torniainen  beskriver. Då människor  använder  sig 
både av pappersprodukter och elektroniska medier ser han en framtida utveckling 
till att förena dessa två i ett och samma. Torniainen betonar vikten att arbeta med 
trovärdigheten, användarvänligheten,  tillgången och de ekonomiska  frågorna  för 
att detta ska kunna  lyckas (Torniainen 2006). Detta var även de aspekter som vid 
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ett  flertal  gånger  dök  upp  under  våra  diskussioner,  vilket  visar  på  en  överens‐
stämmande syn mellan forskare och användare. Trots att det råder tvivel gällande 
att mobiltelefonens  skärm är  för  liten anser de allra  flesta att den  skulle  fungera 
bäst som läsenhet. Majoriteten vill dock enbart läsa kortare texter direkt på läsen‐
heten, resten vill de spara undan och senare  läsa på en större skärm, exempelvis 
datorns skärm.      
 

7.3.3  Vikten av kommunikation och information vid innovationsspridning 

En innovation sprids med hjälp av kommunikation och i våra grupper ser man hur 
pass  viktig  denna del  är  i  skapandet  av  attityder  kring den  nya  idén. Området 
digitalt papper i magasin är så pass nytt och främmande för våra respondenter att 
god kommunikation och  information är ett måste  (Rogers 2003:5f).  I  innovations‐
besluts processen befinner sig näst intill alla våra respondenter i första steget, det 
vill  säga  inom  kunskapssteget,  och  det  är  framför  allt  inom  detta  steg  och  det 
nästföljande,  övertygelse,  där  kommunikationen  är  av  särskild  vikt. Det  är  här 
attityder,  känslor  och  första  intryck  skapas.  Tidsaspekten  gällande  dessa  steg 
varierar och givetvis är det svårt för våra respondenter att bilda sig en uppfattning 
under  våra  gruppdiskussioner.  Vi  har  knappast  möjlighet  att  ge  dem  all  den 
upplysning de är ute efter, vilket gör att svaren och åsikterna de ger baseras främst 
på deras spontana känslor inför de nya idéerna. Den mest effektiva kanalen för att 
sprida  kunskap  om  nyheter  är massmedier  och  torde  vara  nästa  källa  som  kan 
tillfredställa våra respondenters informationsbehov (Rogers 2003:36f). 
       

7.4  Möjligheter  

De  möjligheter  som  respondenterna  ser  som  de  viktigaste  är  att  kunna  spara 
information och få en större upplevelse med magasinet genom att se på film eller 
lyssna på musik. Då samhället är fullt av varumärken kan ett mervärde i form av 
en upplevelse ge produkter  en unik  identitet  (Alström  et  al.  2006b:64). Papperet 
bör utvecklas  för  att kunna  erbjuda konsumenterna detta mervärde. Sker denna 
utveckling kommer konsumenterna få en större behållning av sin tidskrift samt att 
marknaden kommer utökas  och  lönsamhet  öka  (Alström  et  al.  2006b). Tekniken 
som  utvecklas  kommer  att  kunna  ge  läsaren mer  information  än  vad  som  ses  i 
tryck (Hvitfeldt & Nygren 2005:84ff). 
 
Med den nya  tekniken uppstår det nya möjligheter  för  läsaren att  interagera och 
reagera på handlingar och innehåll i en tidskrift (Thompson 1995/2001:107f). Detta 
skulle  kunna  föra  med  sig  det  som  en  av  våra  respondenter  yttrar,  en  större 
möjlighet att reagera på innehåll och granska källor. 
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7.4.1  Annonsörernas roll 

Alström et al skriver att digitaliseringen kommer att leda till ett ökat antal medie‐
kanaler vilket  i sin  tur  leder  till att de olika kanalerna kan  rikta sig mer bestämt 
mot  en målgrupp  (Alström  et  al.  2006b:22). Att  den  nya  tekniken med  digitalt 
papper  inte bara  kommer  gynna  konsumenten  är  respondenterna medvetna om 
och  i  en  grupp menar man  att  annonsörernas möjlighet  att  individanpassa  sin 
reklam ökar. En respondent reflekterar även över antalet magasin som är inriktade 
på en mängd olika områden, vilket gör att det borde  finnas någon  tidskrift  som 
passar alla. Det som  framför allt påverkar annonsörernas vilja att annonsera  i ett 
magasin  är  just  att magasinen  blir mer  och mer  anpassade  efter  en målgrupp. 
Därmed  lämpar det sig väl för  individanpassade annonser då annonsören tydligt 
kan  styra  sina  budskap  mot  rätt  publik  (Alström  et  al.  2006b:90).  Framöver 
kommer  vi  säkerligen  se  mer  av  ett  målgruppsanpassat  medieinnehåll  för  att 
uppnå  önskad  effekt  och med  detta  främja mediets  ekonomiska  förutsättningar 
(Alström et al. 2006b:22). 
 

7.4.2  Underlättande teknik 

Flera respondenter menar att det är mer praktiskt att få tillgång till tekniken utan‐
för hemmet då man inte har tillgång till en dator. Möjligheten att spara information 
för senare användning är av stort intresse då man ofta glömmer bort det som var 
intressant så fort man lämnar tidskriften. Detta bekräftar det som Torniainen talar 
om, en ökad efterfrågan på dynamiska medier, som samarbetar med användaren. I 
vårt  resultat kan vi även se att  respondenterna är  intresserade av en  teknik  som 
kan  underlätta  det  vardagliga  livet.  Torniainen  menar  att  dagens  generation 
använder  en  pappersprodukt  och  ett  digitalt  medium  sida  vid  sida,  men  att 
utvecklingen  vill  koppla  samman  dessa  för  att  förenkla  för  användaren 
(Torniainen  2006). Dessutom  framkom  det  åsikter  om  fördelen med  att  utnyttja 
tekniken  utomlands  då  man  skulle  kunna  få  texter  översatta  från  exempelvis 
kinesiska  till  engelska  eller  annat  språk.  Enligt  Janson  ökar  rotlösheten  bland 
människorna i de rika länder och vi rör oss allt mer över världen både privat och i 
arbetslivet. Detta leder till allt fler kulturella möten som influerar våra liv (Jansson 
2002:149f). Användnings‐områdena under resor och i andra kulturer är något som 
diskuteras i ett flertal grupper. 
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7.5  Begränsningar 

I resultatet diskuterar respondenterna en rad begränsningar. De nämner bl a att det 
måste vara  en  tydlig  lösning  som underlättar  för konsumenterna att  förstå vilka 
möjligheter  som  finns.  Att  satsa  på  nya  tekniska  lösningar  är  ingen  idé  om 
konsumenterna inte förstår hur de ska användas (Nord 2004:147f). För att reducera 
osäkerheten som rör det nya bör man enligt  teorin om diffusion vara  tydlig med 
informationen  kring  den  nya  innovationen  (Rogers  2003:5f).  Respondenterna 
menar också att ett övervägande antal magasin bör använda sig av tekniken för att 
användarna lättare och snabbare ska lägga märke till det nya. Trots en utbredning 
kan det ta många år för en innovation att bli accepterad bland användarna (Rogers 
2003:1). Enligt Hvitfelt  kan det  ta  cirka  20‐30  år  innan  en  ny  teknik  når  allmän 
acceptans och under perioden krävs det att man arbetar med människors attityder 
gentemot innovationen (Hvitfelt 2002:110ff). 
 

7.5.1  Ekonomiska faktorer 

Ekonomins  betydelse  tas  upp  i  samtliga  grupper  och man  resonerar  kring  vad 
konsumenten kan vara villig att betala för att få ut mer av ett magasin. Hur mycket 
pengar man kan tänka sig att lägga och på vad, tidskriften eller tekniken, varierar 
bland respondenterna. En äldre  respondent menar att den konsumentgrupp som 
kommer att bli mest intressant inom en snar framtid är 70‐80‐talister, vilka är vana 
vid  att  få  saker  gratis.  Den  ekonomiska  infallsvinkeln  nämnde  även  de  unga 
respondenterna  i  Finland  när  de  diskuterade  tryckta  mediers  betydelse.  De 
menade  att  ekonomiskt hållbara produkter  är  att  föredra,  särskilt  för ungdomar 
och studenter (Kuula, Seisto och Nieminen). Respondenterna funderade vidare på 
om det verkligen måste bli så mycket dyrare då det eventuellt kan handla om ett 
val  att  trycka koder på papperet. Då papperet  är på väg  in  i  en utbudskris och 
tillgången och efterfrågan ökar blir papperet billigare (McClerance 2006‐01). Även 
om  det  skulle  bli  verklighet  att  bädda  in  elektroniska  komponenter  i  papperet 
menar  Torniainen  att  den  ekonomiska  aspekten  är  något  som  bör  tänkas  över 
(Torniainen 2006). Man yttrar även tankar om att annonsörerna skulle kunna gå in 
och  ta  större  kostnader  för  att  få möjligheten  att  individanpassa  sina  budskap 
ytterligare  (24).  Respondenterna  tror  och  hoppas  att  det  skulle  innebära  att  de 
skulle kunna köpa ett magasin för samma pris som idag. 
 

7.5.2  Mobiltelefonens display  

Den  läsenhet  som det oftast  talas om är mobiltelefonen och  en  stor begränsning 
som uppmärksammas är att skärmen är för liten. Flera respondenter menar att det 
skulle bli allt  för  ansträngande att  läsa  längre  texter på  en  så pass  liten display. 
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Man  diskuterar  diverse  förslag  till  exempel  en  hopvikbar  skärm  som man  kan 
koppla till mobiltelefonen. Att lyssna till konsumenternas behov är av stor vikt vid 
införandet av ny  teknik. Att  ta  fram ny  teknik  tjänar  ingenting  till om man  inte 
tänker på användarvänligheten (Nord 2004:147f). 
 

6.5.3  Storebrorsamhället 

I resultatet visar respondenterna en rädsla för att den nya tekniken ska inkräkta på 
den personliga  integriteten. De menar att det skulle kunna bli ytterligare ett steg 
mot  ett  storbrorsamhälle där åsikter med mera kan  registreras. De nämner även 
miljöaspekten då möjligheten  till återvinning är viktig samt problemet med upp‐
hovsrätten som kan komma att bli ett stort problem om man får möjlighet att spara 
ner material. Denna osäkerhet talar Rogers om då han menar att nya innovationer 
ofta för med sig försiktighet och funderingar rörande orsak och verkan. Med tydlig 
information, både planerade och spontana, kan denna osäkerhet reduceras (Rogers 
2003:5f).  
 

7.6  Önskvärda och icke önskvärda funktioner 

Det som poängteras  i  frågor gällande önskvärda och  icke önskvärda  funktioner  i 
magasin med elektronisk  funktionalitet är bland annat valfriheten. Grupperna är 
överens om att magasin med digitalt papper  inte  ska vara  ett måste  för  läsaren, 
utan  tidskriften ska kunna  läsas utan att utnyttja det mervärde som erbjuds.  I en 
grupp  tas  förslaget  upp  om  att  det  skulle  kunna  finnas  två  olika  tidningar  av 
samma sort, en med digital funktionalitet och en utan. I vilket fall som helst anses 
valfriheten mycket viktig för våra respondenter och detta stärks av det faktum att 
det kom upp  som  en  av de viktigaste punkterna  i undersökningen  som gjordes 
bland  finländska  studenter  i  Helsingfors  (Kuula,  Seisto  och  Nieminen).  Dessa 
studenter talade även om den ekonomiska aspekten, något som våra respondenter 
tog upp vid ett flertal tillfällen.      
 

7.6.1  Magasinets nuvarande form är betydelsefull 

En önskvärd funktion som dyker upp är diskussioner rörande magasinen och att 
ha kvar dem  i nuvarande  form. Magasin och  tidskrifter har  länge varit  en del  i 
människors vardag och ofta  skapar  läsaren  ett personligt och känslomässigt  för‐
hållande till magasinet. Det talas om en du‐ och jag‐känsla som uppstår i relationen 
med magasinet  (17).  Bland  våra  respondenter  visar merparten  tendenser  till  en 
sådan  slags  relation  och  därmed  tycker  de  även  att  just  pappersformen  av 
magasinet  inte  bör  försvinna.  Samtal  rörande  om  vi  överhuvudtaget  behöver 
pappersmagasin kunde bemötas av näst  intill upprörda reaktioner, vilket bevisar 
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deras starka önskan om att ha kvar magasinet och inte vilja ha läsa tidskriften på 
en elektronisk display. Detta berörs också i diskussionen som kom upp i en grupp 
och som behandlar  rädslan  för att alla magasin ska bli  inplastade. Den  framtids‐
utsikten  rubbar  synen  och  relationen  man  har  till  magasinen  och  ändringar 
gällande hur det alltid har varit när man står framför tidningshyllan i butiken.      
 

7.6.2  Mervärde i form av upplevelser 

Något  som  anses  som  positivt  bland  de  flesta  av  våra  respondenter  är  det 
mervärde  som  erbjuds  i magasin med digitalt papper. Möjligheter  att  lyssna på 
musik,  få  ut mer  information  av  något,  att  kunna  spara  undan  text  till  senare 
tillfällen och bli guidad till andra områden intresserar näst intill alla. Alström et. al. 
diskuterar mervärdet  som diverse produkter har  erbjudit under en period  i vårt 
samhälle. Tidigare har det  främst handlat om ett mervärde gällande  tjänster eller 
något  som  rör  emotiva värden. De  talas om nästa  steg  som  förväntas vara mer‐
värden i form av upplevelser, något som säkerligen kommer att vara uppskattat av 
våra  respondenter  (Alström  et  al. 2006b:64). Respondenterna  ser mycket positivt 
till ett mervärde  i  form av rörliga bilder eller att  få upplevelser  i  form av musik, 
film  och  video.  Detta  mervärde  kommer  att  kunna  bli  verklighet  för  våra 
respondenter  och  för  övriga människor  om  digitalt  papper  i magasin  realiseras 
(McClerance 2006‐01). 
 

7.7  Andra användningsområden 

Respondenterna  diskuterar  en  mängd  olika  användningsområden  men  där 
tekniken verkar komma mest till sin rätt är i upplysningssyfte. Några exempel de 
nämner  är  i  guideböcker,  i  kartor  och  i menyer. Där menar man  att  skulle  det 
kunna  finnas  behov  av mer  information.  Kundernas  krav  ställer  höga  krav  på 
produktutvecklingen och för att tryckindustrin ska överleva måste man kunna ge 
kunderna vad de önskar och behöver. För att kunna anpassa produkterna är det 
viktigt  för  tillverkarna att ha  förståelse  för konsumentens värderingar och behov 
(Aikala & Seisto). 
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8. SLUTSATSER 

8.1 Studiens utgångspunkt 

Genom  att  återgå  till  vårt  syfte  och  våra  frågeställningar  kan  vi med  hjälp  av 
genomförda fokusgrupper, teorier samt resultat tillsammans med analysen ge svar 
på studiens primära frågeställningar. Syftet var främst att undersöka attityder och 
synen  på  digitalt  lagrad  information  i  tryckta  medier  med  fokusering  på 
användandet  i magasin.  Vårt  sekundära  syfte  var  att  vi  ville  vi  se  inom  vilka 
områden  i magasinet  denna  funktion  kan  vara  användbar  samt  i  vilka  övriga 
tryckta medier denna teknik är önskvärd respektive icke önskvärd.  
 

8.2  Svar på de ursprungliga frågeställningarna 

‐ Vilken grundläggande attityd, positiv eller negativ,  intar tidskriftsläsare till det digitala 
papperet och dess tekniska möjligheter? 
 
Majoriteten  av  våra  respondenter  visar  en  positiv  attityd  till  hybridmedier  som 
teknisk möjlighet. Att de visar  ett  intresse och  en vilja  att veta mer om vad det 
innebär och dess potential visar på en positiv grundsyn. De negativa attityderna, 
som  framkommer under gruppdiskussionerna, gäller  främst  tekniken,  ekonomin 
och valmöjligheten. Man framhåller att tekniken måste vara enkel att förstå och att 
den inte ska kosta konsumenterna något extra. Det måste även finnas möjlighet att 
välja. Man ska inte ska bli tvingad att ta del av något man inte vill. Ytterligare visar 
de en oro för att ny teknik ska ta över och ersätta de traditionella medierna och att 
det  kan  bli  en  ökad  stress.  Effekterna  av  så  kallad  information  overload 
poängteras. 
 
Framtidsutsikterna  för  användandet  av digitalt papper  i magasin  ser  för majori‐
teten av våra respondenter ljus ut. De tycker det verkar spännande och intressant 
och många är villiga att använda sig av möjligheterna, om det skulle bli en framtid 
i  magasinshyllorna.  Några  ställer  sig  skeptiska  till  användningen,  eftersom  de 
anser att det inte finns ett behov och inte heller att ett försök att skapa behov skulle 
komma att  lyckas. Överlag ser dock framtiden av användandet  i magasin  ljus ut, 
enligt våra respondenter.   
 
‐ Vilka möjligheter och begränsningar ser  tidskriftsläsare  i sitt eventuella användande av 
digitalt papper? 
 
Att bädda in information i magasin och tidskrifter är för de flesta av våra respon‐
denter något positivt och de ser ett  flertal möjligheter och användningsområden. 
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Det som återkommer  i grupperna är möjligheten att spara  intressant  information 
till  senare  tillfällen. Att kunna  få  en  större upplevelse  i  form av  ljud och  rörliga 
bilder  skulle  också  kunna  vara  en  möjlighet.  De  ser  begränsningar  i  form  av 
tekniska,  ekonomiska  och  användarvänliga  sådana.  Vidare  diskuteras  om  det 
skulle innebära ett ytterligare stressmoment i deras vardag, något som de i sådana 
fall ser som en begränsning. Läsenheten  i  form av en mobiltelefon anses vara en 
begräsning med tanke på dess lilla display, vilken gör det svårt och jobbigt att läsa 
text. Man visar även en oro för den personliga integriteten och funderar på om det 
skulle kunna vara ytterligare ett steg mot ett ”storebrorssamhälle”. 
 
Respondenterna  ser möjligheter  att  använda  elektronisk  funktionalitet  i många 
andra medier. En grupp ställer sig mer positivt till användandet i andra pappers‐
medier  än  just magasin.  Foldrar,  kartor,  guider,  planscher  är  bland  annat  saker 
som kommer upp i diskussioner rörande andra medier.   
 
‐ Vilka nya  funktioner  är  önskvärda  respektive  icke  önskvärda  i  ett magasin med digital 
funktionalitet? 
 
Valfrihet är en funktion som betonas. Man ska inte vara tvungen att ta del av mer‐
värdet som erbjuds om man  inte vill. Ytterligare önskvärda  funktioner är att det 
ska vara  lättillängligt  och  lätt  att  förstå  sig på. Respondenterna  önskar  sig  även 
upplevelser i form av bland annat musik. Man ser även gärna att magasinens form 
bevaras, då de  länge varit en del av människors vardag och på grund av det har 
många skapat en relation till tidskriften. Icke önskvärda funktioner är rädslan för 
att magasinet ska försvinna helt i dess nuvarande form och även en ängslan över 
att den inbäddade koden ska synas eller störa i läsandet.  
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9. DISKUSSION   

Pappret har varit en överlägsen  informationsbärare och en vardaglig självklarhet 
för människan under en period som sträcker sig över ett par tusen år. Då vi i denna 
undersökning  presenterade  idén  om  en  utvecklig  av  papperets  funktion  var 
majoriteten av respondenterna positiva. Det vi  lade märke  till var att responden‐
terna hade svårt att sätta sig in i ett så pass okänt område. Innan vi presenterade de 
tekniker som existerar  idag var det många som  inte hört talas om dem. Det gör  i 
sin tur att deras reaktioner och yttranden mestadels bygger på spontana reaktioner 
och ett första intryck. Med tanke på det kan vår presentation ha haft en avgörande 
roll i hur de uppfattar det nya okända området. 
 
Majoriteten av respondenterna var positiva till både de elektroniska möjligheterna 
och  flera potentiella  användningsområden. Det menar vi visar på  en nyfikenhet 
och vana att ta till sig nya tekniker inom olika användningsområden, vilket skulle 
kunna  innebära  en  ljus  framtid  för  ett  papper  med  elektronisk  funktion.  Vid 
utvecklingen  av  ett  digitalt  papper  har  vi  sett  att  man  främst  bör  satsa  på 
användarvänlighet,  tillgänglighet,  valbarhet  och  att  minimera  kostnaderna. 
Konsumenterna är, som det ser ut idag, inte beredda att betala ett högt pris, varken 
för läsenheten eller för magasinet med funktionaliteten.  
 
Vi kan se att attityderna till mobiltelefonen är positiva och en klar majoritet ser att 
den i framtiden kommer att ha utökade möjligheter. Det är något samtliga respon‐
denter tror och det känns som en naturlig utveckling för dem att kunna använda 
mobiltelefonen  till  ytterligare  tjänster.  Vi  tror  att  de  har  en  positiv  inställning, 
eftersom de till stor del verkar vara nöjda med den teknik som de idag är vana vid. 
Mobiltelefonen  är  numera  en  familjär  och  vedertagen  teknik  hos  våra  respon‐
denter. Det  gör  att  en  framtid med  fler  funktioner  i mobiltelefonen  inte  känns 
främmande.  Det  märks  att  respondenterna  på  ett  lättare  sätt  kan  relatera  till 
mobiltelefonen  än  en  alternativ  läsenhet,  troligtvis  just  för  att mobiltelefonen  är 
något de är vana att handskas med. Med  tanke på denna positiva  inställning  till 
mobiltelefonens utveckling kan vi anta att Sverige skulle kunna följa den väg som 
bland annat Japan har gått när det gäller användandet av mobiltelefonen. Utifrån 
de åsikter vi har fått från våra respondenter skulle mobiltelefonen kunna användas 
vid beställning och betalning av varor och tjänster i en mycket större utsträckning 
än den används  idag. Den skull även med fördel kunna fungera som en  läsenhet 
för magasin med elektronisk funktionalitet. 
 
Att konsumenterna kräver mer och mer av aktuella produkter ställer högre krav på 
utveckling och produktion. Vi kunde se att respondenterna inte är främmande för 
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en utveckling åt det mer tekniska och multimediala hållet. De svävade ofta iväg in 
i  framtiden och önskar sig större upplevelser såsom  ljud,  rörliga bilder, doft och 
matprov  i ett magasin. Men när de var realistiska  i sina  tankar och diskussioner, 
pendlade  respondenternas  åsikter mellan  positivt  och  negativt  under  intervjuns 
gång.  I de  flesta  grupperna  var de  spontana  reaktionerna mycket positiva, men 
efter lite eftertanke kom det fram begränsningar och vilka funktioner som var icke 
önskvärda. Man visar bland annat en oro för att ny teknik överlag ska ta över de 
traditionella medierna  och  göra  så  att magasin  och  tidskrifter  försvinner  i  sin 
nuvarande form. Denna oro tror vi ligger djupt rotad i våra traditioner, eftersom vi 
är  vana  vid  papperets  funktion  som  den  mest  pålitliga  informationsbäraren. 
Resultatet  visar  till  exempel  att  det  är  önskvärt  att  kunna  spara  artiklar,  infor‐
mation, kontaktuppgifter och annonsinformation. Då papperet som material före‐
faller  vara  så  pass  viktigt  för  våra  respondenter,  känns utveckling  som  kopplar 
ihop  det  traditionella  papperet  med  den  digitala  världen  som  en  naturlig 
utveckling. Det  är dock viktigt  att  ta  respondenternas  oro  inför  förändringar  av 
pappersmediet på allvar. All utveckling som gör pappersmediet mer digitalt bör 
ske med försiktighet och implementeras på så sätt att man inte skrämmer bort den 
vanliga användaren genom  förvanskning av papprets ursprungliga  funktion och 
form. Tekniska innovationer möts ofta av motståndskraft och en vanlig tanke är att 
sådana försvinner med tiden, men vi anser att i papperets fall bör detta motstånd 
behandlas med respekt. 
 
Resultatet  som  visar  på  positiva  attityder  till  digitalt  papper  är  viktigt  för  dess 
framtida  utveckling. Med  tanke  på  detta  har  vi  genom  resans  gång  insett  att 
hybridmedier  som  begrepp  är  ett  relevant  sådant  och  något  som  säkerligen 
kommer  att  dyka  upp  allt mer  i  framtiden.  Pappersmedier  i  kombination med 
digitala medier får ett gemensamt ord, tryckta hybridmedier. Vi anser att det är en 
spännande och intressant utveckling.  
 
Möjligheterna  som  detta  kan  innebära  är  stora  och  just  användandet  i magasin 
fascinerar  våra  respondenter  och  vi  tolkar  resultatet  som  att  de  tycker  att 
funktionen kan öppna nya spännande dörrar i vårt informationssamhälle. 
 
Om  vi  studerar  Roger  Everetts  innovationskurva  är  det  svårt  att  veta  var  våra 
respondenter skulle hamna vid införandet av digitalt papper i magasin. Det skiljer 
sig  säkerligen  bland  de  svarande,  då  vi  utan  tvivel  hade  människor  från  alla 
Everetts  indelningar. Några visade sig vara mycket positiva och villiga att prova 
detta så  fort som möjligt om det blev verklighet, något som sätter dem  i den s k 
early  adopters‐gruppen. Eftersom  idén ännu  inte är  en verklighet, är det  svårt att 
skönja ren fakta gällande hur det kommer att bli. Det vi däremot såg prov på var 
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att denna grupp av villiga användare inte hade dessa åsikter i förhållande till ålder 
eller  vilket  kön  de  hade.  Hur  säkra  de  kände  sig  med  tekniken  och  teknik‐
användningen  spelade  roll  bland  respondenterna,  då  osäkerhet  kunde  hämma 
deras villighet. Ett flertal var till exempel villiga att ta del av detta mervärde bara 
tekniken fungerade på ett smidigt och enkelt sätt. Det var en stor grupp, antagligen 
majoriteten av respondenterna, som visserligen var väldigt intresserade, men som 
backade  lite  på  grund  av  begränsningarna,  främst  gällande  tekniken,  använd‐
ningen  och  de  ekonomiska  frågorna.  Den  här  gruppen  kommer  antagligen  att 
placeras  i  Everetts  early majority‐grupp. Det  känns  som,  om  deras  frågor  kring 
ämnet besvaras på ett sätt som tillfredställer deras önskemål, kommer de att vara 
villiga att ta del av möjligheterna som erbjuds. De är  intresserade, men samtidigt 
måste deras ovissheter och frågor besvaras innan de är villiga att prova tekniken. 
En  del  av  dessa  respondenter  förväntas  även  att  hamna  i  late majority  gruppen 
(Rogers 2003:280ff). Av svaren som ges uppfattar vi en  respondent, som  troligen 
kommer  att  bli  en  tydlig  laggards  vid  införandet  av  elektronisk  funktionalitet  i 
magasin, men troligen kommer flera att hamna i den gruppen. Respondenten, som 
visar  tydliga  tecken på att  inte acceptera de nya  idéerna och som har en negativ 
inställning,  tycker  inte  att  funktionen  är  nödvändig  och  vill  ha  kvar magasinen 
som de är och alltid har varit.  
 
Genom mediebarometrarna från Nordicom kan vi se att våra respondenters medie‐
vanor  stämmer  relativt bra överens med  svenska  folkets. Eftersom  siffrorna  inte 
stämmer  till hundra procent kan vi bara anta att  liknande åsikter även skulle ha 
kommit upp  i  en undersökning gjord med  fler människor. Om  användandet  av 
digitalt  papper  ska  bli  verklighet  i magasin  bör  vidare  forskning  bedrivas med 
realistiska  prototyper.  Respondenterna  kan  då  få  en  tydligare  uppfattning  om 
hybridmediers funktion och användningsområden. Det i sin tur skulle leda till mer 
sakliga åsikter och attityder. Trots övervägande positiva åsikter kring användandet 
av digitalt papper  i magasin anser vi att försiktighet bör  iakttas då papperet  i sig 
har en fast plats i vårt samhälle.  Förändringar av dess form och användning skulle 
rimligtvis stöta på problem, då användarna förmodligen har bestämda åsikter om 
papperet funktion. Det är dock inte svårt att acceptera hybridmediers möjligheter 
som stora inom andra tryckta medier. 
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