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The objective of this study was to investigate how the local newspaper readers felt 

about reading the local newspaper in a tablet device, such as the iPad. We wanted to 

study the attitudes from consumers towards tablets and if the traditional local 

newspaper can be substituted with a tablet device.  

 

We decided to use qualitative interviews as our method. The selection of 

respondents was based upon age, whether or not they had a subscription and if they 

owned a tablet device or not. We accomplished fifteen interviews with respondents 

living within the area where the newspapers of Barometern and 

Oskarshamnstidningen are spread.  

 

The study shows that the majority of the respondents who already had a subscription 

tended to lack interest in changing their traditional newspaper consumption. Their 

habits of reading the local news on paper were strong. Meanwhile the non-

subscribers showed a more positive attitude towards reading the newspaper in the 

tablet.  

 

The biggest advantage with the tablet, that the respondents mentioned, was the 

possibility to access the newspaper anywhere they liked as well as the function to 

enlarge the text. Many respondents also described the tablet as convenient and 

comfortable. The disadvantage generally mentioned was the impossibility to share 

the tablet newspaper in two parts and read it at the same time. Also mentioned was 

that the tablet was expensive and some respondents found it hard to use. 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen behandlar lokaltidningskonsumenters inställning till att prenumerera på, 

och läsa, en lokal morgontidning i läsplattan i stället för i den traditionella pappersformen. 

Samtidigt som papperstidningarna, enligt Bergström & Wadbring (2010), de senaste 

decennierna har förlorat prenumeranter har teknikutvecklingen öppnat nya möjligheter för 

läsarna att ta del av journalistiken på ett nytt sätt. I en tunn digital skärm kan vi nu läsa 

tidningen snabbt och till ett lägre pris. Under 2012 kostar en helårsprenumeration i 

pappersform på lokaltidningen Barometern cirka 2 300 kronor medan enbart PDF-versionen, 

som kan läsas i läsplattan, kostar 600 kronor under ett år. (Barometern 2012) 

Läsplattan kan också ge läsarna ett mervärde eftersom videoklipp och extra bilder kan 

inkluderas, precis som tidningen Aftonbladet har gjort i sin läsplatteversion. 

För tidningsföretagen finns det också fördelar, framför allt ekonomiska. Tryck- och 

distributionskostnaderna försvinner helt eller delvis när produkten levereras digitalt i stället 

för via papper i brevlådan. Dagens lokaltidningar har också en deadline då tidningen måste 

skickas till tryck. Oskarshamnstidningen ska till exempel skicka sina sista sidor till tryckeriet 

klockan 22.25 på kvällen. En fotbollsmatch som börjar klockan 21 hinner därför inte avslutas 

innan tidningen går i tryck, och läsarna kan dagen efter inte ta del av resultatet i matchen via 

sin tidning. Sena nyheter riskerar alltså att inte komma med, eller att bli bristfälligt 

rapporterade. Om tidningen i stället levererades digitalt skulle tidningen kunna ha en senare 

deadline och därmed erbjuda läsarna nyheter som kommit in senare under kvällen. 

Hindren för läsplattans framväxt som tidningssubstitut är flera. För det första måste läsarna 

själva vara beredda att bryta den invanda tradition som tidningen utgör. För det andra kostar 

plattan i dagsläget flera tusen kronor och då är prenumerationer inte inräknade. För 

tidningarna gäller det att få användarna att betala för produkten likväl som de betalar för en 

tidningsprenumeration.  

För tidningsproducenterna finns det också hinder. Att marknadsföra tidningen i läsplattan 

kostar pengar. Om de dessutom inte nöjer sig med att leverera tidningen som PDF-version 

utan också vill skapa en särskild applikation kostar det pengar, både att utveckla och att sköta. 

För att investeringarna ska vara lönsamma måste konsumenterna vara beredda att betala för 

tidningen i läsplattan. Om ingen är villig att läsa tidningen i läsplattan är sådana satsningar 

meningslösa. Därför är det nödvändigt att undersöka vad konsumenterna tycker om 

papperstidning kontra läsplatta. 
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Vi har valt det här ämnet eftersom det påverkar vår framtida bransch i mångt och mycket då 

vi själva studerar journalistik och medieproduktion. Papperstidningen har varit utbredd i över 

hundra år, men nu har tekniken möjliggjort andra sätt att ta till sig informationen. Den här 

studien är intressant både för vår egen framtida yrkesutövning men också för journalistiken i 

stort. 

Läsplattor är ett nytt medium som är relativt outforskat. Det råder en stor osäkerhet kring hur 

de kommer att påverka mediemarknaden och journalistiken. Därför är den här studien viktig 

för journalistik- och medieforskningen då läsplattan på allvar kan komma att förändra en av 

våra äldsta nyhetstraditioner. 

  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Läsplattan och dess framväxt 

En läsplatta består av en tryckkänslig skärm som manövreras med hjälp av fingrarna, och kan 

ses som ett mellanting mellan en dator och en avancerad mobiltelefon. Den är gjord för att 

bland annat läsa böcker och dokument, se på film, spela spel och surfa på webben.  

Den 27 januari 2010 presenterade Apple sin senaste produkt; iPad. Då sa företagets VD Steve 

Jobs följande: 

“iPad creates and defines an entirely new category of devices that will connect users 

with their apps and content in a much more intimate, intuitive and fun way than ever 

before.” (Apple 2010).
1
 

Läsplattor var vid den här tidpunkten inget nytt fenomen, men det var först när iPad 

lanserades som det blev intressant för allmänheten.  

I november 2010 tillkännagav Dagens nyheter att de skulle släppa en egen iPad-applikation 

där tidningen är optimerad för att passa läsplattans format, och erbjuder läsarna möjligheten 

att prenumerera på tidningen direkt i sin iPad (Dagens Nyheter 2010). 

Den 2 mars 2011 lanserade Apple den andra generationen av sin läsplatta; iPad 2. Vid 

tidpunkt för lanseringen hade Apple sålt över 15 miljoner iPads (Apple 2011). 

I dagsläget finns det också läsplattor från flera andra företag, såsom Samsung, Sony och 

Motorola. 

                                                 
1 Författarnas översättning: ”iPad skapar och definierar en helt ny kategori av teknisk 
utrustning som kommer att sammankoppla användarna med deras applikationer och dess 
innehåll på ett mycket mer intimt, instinktivt och roligt sätt än någonsin förut” 
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I november 2011 presenterade Daytona.se en undersökning om svenskarnas iPad-vanor 2011. 

Vid tidpunkt för studien hade det sålts ungefär 300 000 enheter i Sverige. Av de 2 114 

personer som svarade var det 39 procent som alltid använde enheten för någon form av 

nyheter.  Samtidigt hade drygt en femtedel av de svarande slutat använda dagstidningar i 

pappersform (Daytona 2011). 

 

1.1.2 Läsning av morgontidning 

Bergström och Wadbring (2010) menar att den sammanlagda andelen tidningsläsare av 

Sveriges befolkning inte har minskat nämnvärt under det senaste decenniet. Däremot har 

tidningsläsningen förändrats. Morgontidningar i pappersform har tappat tio procent av sina 

läsare medan gratistidningar och webbupplagor har gått framåt. En viktig poängtering är att 

nedgången av morgontidningsläsningen i pappersform påbörjades redan 1990, fem år innan 

någon svensk tidning hade lanserats på internet. Mellan 1990 och 1995 försvann sex 

procentenheter av morgontidningsprenumeranterna. Nedgången kan därför ha fler orsaker än 

internets spridning. 

Bland människor mellan 20 och 30 år har den största förändringen i nyhetsvanor skett. Mellan 

år 2000 och år 2009 gick andelen läsare av en morgontidning från 55 till 28 procent i 

åldersgruppen. Den totala läsningen i åldersgruppen har minskat med tio procentenheter. 

Även bland medelålders och äldre läsare har nya medier lagts till läsningen av den tryckta 

morgontidningen, men den utvecklingen är mindre tydlig ju äldre läsarna är (Bergström & 

Wadbring 2010). 

”Man följer tidningen för att hänga med i skeendet på orten /…/ Men tidningen har 

också ett symboliskt värde. Det kan till exempel ge en känsla av gemenskap med 

lokalsamhället och den kan vara ett yttre tecken på anpassning till de 

beteendemönster som är rådande i ett område eller ett visst socialt skikt” (Strid 

2005:182). 

1.1.3 Betalvanor 

Läsarnas vilja att betala för nyhetsinnehåll på nätet har länge varit liten. I internets vagga 

fanns det en förhoppning om att den nya kanalen skulle inbringa nya intäkter till 

mediedistributörerna, men så blev inte fallet. Idag finns det en tydlig tendens att nättidningen 

erbjuder de snabba och färskaste nyheterna medan papperstidningen erbjuder de djuplodande 

nyheterna och efterspelen samt mer featurematerial. För sådan typ av journalistik verkar det 
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finnas en större betalningsvilja (Nygren & Zuiderveld 2011).  

Enligt Nygren & Zuiderveld (2011) kan oviljan att betala för nyheter på webben bero på att 

människor vande sig vid att innehållet var gratis. Därför finns det en rädsla hos mediehusen 

att samma fenomen ska inträffa även när det gäller att betala för nyheter i läsplattan. Flera 

mediehus har därför utvecklat applikationer där allt innehåll från papperstidningen görs 

tillgängligt i läsplattan mot betalning. 

”Hetast är emellertid utvecklandet av appar som flera olika mediehus satsar på 2011, 

både till mobilen och till surfplattor som iPad. Där tycks det finnas en större 

betalningsvilja, men det kan också vara nyhetens behag som gör att människor är 

villiga att betala. Den allmänna bedömningen är att det är exklusivt material, inte 

allmänna nyheter, som kommer vara möjligt att ta betalt för på nätet” (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2010:128). 

Nygren & Zuiderveld (2011) menar att webben fortsatt kommer att erbjuda de snabba 

gratisnyheterna samt en interaktion med läsarna. Den mer sammanfattande, djuplodande och 

nischade journalistiken kommer fortsättningsvis att kosta pengar, både i papperstidning och 

läsplatta.  

 

1.1.4 Kostnadsskillnader mellan PDF- och pappersprenumeration 

Det som skiljer PDF- och pappersprenumerationen åt är priset. Ordinarie pris på Barometerns 

pappersprenumeration är 2 256 kronor per år, vilket innebär en månadskostnad på 188 kronor. 

PDF-prenumeration kostar 600 kronor per år, vilket innebär en månadskostnad på 50 kronor. 

Prisskillnaden mellan de båda prenumerationstyperna är alltså 138 kronor per månad 

(Barometern 2012). 

 

1.1.5 Barometerns PDF-version och Aftonbladets applikation 

När det gäller att läsa Barometern i läsplattan finns i dag alternativet att hämta hem tidningens 

PDF-version på webben. Tidningen laddas ned till läsplattan och sparas sedan där. Sidorna 

kommer upp en och en i läsplattan. Det går inte att få upp hela uppslag och för att gå vidare 

till nästa, eller föregående, sida skjuter läsaren tidningssidan åt höger eller vänster med 

fingret. För att förstora och läsa enskilda artiklar får läsaren zooma in och ut genom att sätta 

två fingrar på läsplattan och sedan föra dem isär eller ihop. 

PDF-versionen har exakt likadana sidor som pappersversionen, fast i digital form. 
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Aftonbladet i läsplattan fungerar i stället så att användaren laddar ned en applikation. En 

applikation är ett särskilt program som laddas ner direkt till läsplattan, den är särskilt 

anpassad till mediet. Därefter finns tidningarna varje dag att hämta via applikationen. Både 

Barometern och Aftonbladet kräver internetuppkoppling för att tidningen ska kunna hämtas 

hem. 

I Aftonbladets läsplatteversion bläddrar läsaren mellan sidorna med fingret och i stället för att 

sidorna skjuts åt sidan, som i Barometerns PDF-version, bläddras sidorna fram liknande 

utförandet i en vanlig papperstidning. I Aftonbladets applikation kommer tidningen upp i 

läsplattan med hela uppslaget synligt. 

För att läsa artikel för artikel går det antingen att zooma manuellt, som på Barometern, eller så 

det går också att dubbelklicka på en artikel för att just den artikeln ska zoomas in. Det går 

även att enkelklicka på en artikel för att få upp den i en egen spalt i ena kanten på skärmen.
2
 

 

1.1.6 Samarbete 

Eftersom vår undersökning grundar sig i lokaltidningsmarknaden har vi valt att samarbeta 

med Gota Media, en tidningskoncern som i dagsläget äger Barometern, 

Oskarshamnstidningen, Borås tidning och en rad andra dagstidningar (Gota Media 2012). 

Det ger oss en möjlighet att få veta vilken information om området som är viktig för 

branschen. Gota Media har ännu ingen uttalad strategi för hur de ska ställa sig till läsplattan 

som nyhetskanal, då de inte har bestämt sig för om läsplattan är ett nyhetsmedium värt att 

satsa på. För Gota Media är det därför intressant att veta vad deras läsare tycker om läsplattor 

som tidningsmedium. Dock är det viktigt att påpeka att det här är vår C-uppsats och inte Gota 

Medias undersökning. Vi har styrt undersökningen och har endast använt Gota Media som ett 

bollplank där vi fått hjälp att komma i kontakt med intervjupersoner samt fått råd angående 

frågeställningar till intervjuerna. 

 

1.2 Begreppet innovation 

Begreppet innovation används genomgående i uppsatsen och förklaras av Rogers (2003). 

En innovation kan vara en idé, ett beteende eller ett objekt. Rogers (2003) förklarar att något 

är en innovation om individen betraktar det som nytt. Om den är ny handlar inte bara om 

huruvida individen kände till den sedan tidigare. En företeelse kan också betraktas som ny om 

                                                 
2 Se bifogade bilder i bilagorna 
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individen inte har utvecklat en åsikt kring den eller om denne inte hunnit bestämma sig för om 

fenomenet ska accepteras eller förkastas. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lokaltidningskonsumenter ser på läsplattor 

som ett eventuellt substitut till den traditionella papperstidningen. Vi vill  

genom intervjuer försöka förstå vilka hinder, och fördelar, lokaltidningskonsumenter ser med 

läsplattor kontra papperstidning. 

Både personer som i dag prenumererar på en lokaltidning och personer som inte gör det är 

intressanta för vår studie. 

Studien är viktig för att klarlägga om det finns ett intresse bland lokaltidningarnas 

konsumenter att ta del av, och betala för, lokalnyheter i läsplattan. Finns det ingen vilja, och 

ser läsarna inga fördelar med läsplattan, är det knappast nödvändigt för tidningarna att 

investera i satsningar på att utveckla tidningen i läsplattan. 

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 Hur ställer sig lokalnyhetskonsumenter i Barometerns och Oskarshamnstidningens 

upptagningsområde till att läsa lokaltidningen i en läsplatta? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar uppfattar respondenterna med läsplattor som 

tidningsmedium? 

 Hur påverkar kostnaderna viljan att prenumerera på lokaltidningen i läsplattan? 

2. Teori och tidigare forskning 

Vår uppsats rör sig främst inom området för journalistik, medie- och 

kommunikationsforskning. Vi berör forskning kring medier och människors medievanor, men 

också forskning kring hur och varför nya kommunikationsmöjligheter sprids och anammas.  

 

Kommunikationsforskaren och sociologen Everett Rogers (2003) har i Diffusion of 

innovations gjort ett försök att förklara hur en innovation sprids i samhället. Han kategoriserar 

människor efter i vilken ordning de tar till sig en innovation och identifierar sedan flera steg i 

deras beslutsprocess. Slutligen lägger han fram flera olika faktorer som är avgörande för en 

innovations möjlighet att bli accepterad. De här faktorerna benämner han under rubriken ”rate 
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of adoption”, ett uttryck som vi har valt att översätta till ”adoptionsgrad”. Det är också det 

perspektivet som är intressant för vår studie. 

 

2.1 Adoptionsgrad  

2.1.1 Relativ fördel 

Rogers (2003) använder begreppet relativ fördel för att beskriva en rad orsaker till att 

människor väljer att förkasta eller acceptera en innovation. Relativ fördel är relationen mellan 

de förväntade fördelar som en innovation ger och vad den kostar. Andra aspekter i begreppet 

relativ fördel är möjligheter till ekonomisk vinst, en låg ingångskostnad, ökad bekvämlighet, 

social prestige, att spara tid och arbete samt en eventuellt omedelbar förtjänst. 

”As individuals (or an organization) pass through the innovation-decision process, 

they are motivated to seek information in order to decrease uncertainty about the 

relative advantage of an innovation. Potential adopters want to know the degree to 

which a new idea is better than an existing practice” (Rogers 2003:232).
3
 

Läsplattan som tidningsmedium bedöms utifrån vilka fördelar respondenterna förväntar att 

den ger i förhållande till inköpspris och prenumerationspris. Samtidigt bedöms 

papperstidningen efter de fördelar den kan ge kontra prenumerationskostnaden. Relativ fördel 

kan förklara varför vissa människor tar till sig läsplattan medan andra förkastar den. 

 

2.1.2 Utbytbarhet 

Hur enkelt en ny innovation får fäste i samhället beror på dess grad av kompatibilitet. Den 

nya innovationen ersätter en tidigare idé. Något som är exakt likadant som en redan 

existerande produkt är inte en innovation. Ju mer en innovation liknar något som redan 

existerar, desto lättare är den att ta till sig. Samtidigt får den inte vara för lik något som redan 

finns, eftersom den då är meningslös att skaffa. Ett mått på kompatibiliteten hos en innovation 

är om den uppfyller ett behov som finns hos människor. Ibland vet inte människor om att de 

har ett behov förrän de får kunskap om innovationen (Rogers 2003). 

Begreppet utbytbarhet kan appliceras på tidningar, både i pappersform och som digital form. 

Om läsaren anser att läsplattan inte erbjuder någon betydelsefull förändring lär de enligt 

Rogers (2003) begrepp utbytbarhet inte se någon mening med att läsa tidningen i läsplattan.   

                                                 
3 Författarnas översättning: ”När individer (eller en organisation) går igenom beslutsprocessen vill 
de söka information för att minska osäkerheten kring den relativa fördelen hos en innovation. 
Människor vill veta till vilken grad en ny idé är bättre än en existerande vana” 
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2.1.3 Komplexitet 

Rogers (2003) förklarar en innovations komplexitet som hur lätt eller svår den är att förstå sig 

på. En mycket komplex innovation har svårare att få fäste i samhället än en innovation som är 

enkel att förstå. Hur lätt- eller svårförståelig varje enskild individ uppfattar läsplattan kan 

avgöra deras inställning till den. 

 

2.1.4 Testbarhet 

En innovation som kan prövas av en potentiell användare, under en begränsad tid, har större 

chans att få fäste i samhället och innovationen sprids generellt sett snabbare. För de som 

skaffar en innovation i ett tidigt skede är möjligheten att prova på viktigare än för de som 

skaffar en innovation i ett senare skede (Rogers 2003). 

 

2.1.5 Observationsmöjlighet 

En innovation vars funktioner enkelt kan observeras och bedömas, av andra än de som 

använder den, har större möjlighet att bli accepterad. Någon som själv har observerat en 

annan person använda en läsplatta, och på så sätt fått en förförståelse kring hur den fungerar, 

är mer benägen att själv ta den till sig (Rogers 2003). 

 

2.2 Medievanor 

Andersson & Wadbring (2008) menar att våra medievanor styrs beroende av när vi är födda 

och att vår konsumtion är en generationsfråga. En person som är född på 30-talet är uppvuxen 

med att ta del av medieinnehåll via tidningar och radio, och har därför svårare för att hitta 

andra vägar att ta del av samma information. En person som i sin tur är född på 60-talet 

identifierar sig i större utsträckning med TVs utbud tillsammans med tidningar. Då personen i 

fråga växte upp med enbart två TV-kanaler har de i stället svårare att ta till sig andra kanaler 

än utbudet i public service. En 80-talist använder å andra sidan betydligt färre medier i form 

av tidningar. I stället tar de emot innehåll från TVs alla kanaler och framför allt genom 

internet då det har blivit en självklar del i dennes vardag i form av skolarbete (Andersson & 

Wadbring 2008). 

Enligt de här teorierna kan intervjusvaren speglas av respondenternas generationstillhörighet.  
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2.3 Läsvanor 

Sternvik, Weibull & Nilsson (2005) har undersökt varför människor väljer att säga upp sin 

tidningsprenumeration. Enligt dem är kostnaden den största anledningen till att människor vill 

säga upp sin prenumeration, även om tidningens innehåll fått ökad kritik de senaste åren. Värt 

att notera är att prenumerationen minskat i högre grad än läsningen. Det kan därför vara så att 

nya gratismedier som växt fram har gjort viljan att betala för en morgontidning mindre. 

En dryg tredjedel av morgontidningens läsare läser den före klockan åtta på vardagarna. 

Resterande läsning sker i stor utsträckning före klockan tolv. På helgerna är läsningen något 

senarelagd, och bara tio procent läser tidningen före klockan åtta. I stället ökar läsningen 

under förmiddagen (Nilsson 2005). 

Den största andelen av medieanvändningen sker i hemmet medan arbetet eller skolan är 

rummet med näst störst mediekonsumtion. I offentliga lokaler är medieanvändningen 

betydligt mer ovanlig (Nilsson 2005). 

Morgontidningsläsningen påverkas generellt sett av hur stabil livssituation en person har, hur 

integrerad hen är i samhället och hur privatekonomin ser ut. Personer som är unga, 

ensamstående, nyinflyttade och/eller arbetslösa är därför vanligt förekommande i gruppen 

som inte läser några morgontidningar alls (Andersson 2005). 

Hur, var, av vem och varför en morgontidning konsumeras är viktig för förståelsen av 

respondenternas syn på fördelar, nackdelar och hinder med att läsa tidningen i en läsplatta 

kontra papperstidningen.   

 

2.4 Tidningsvanor 

Lowe Hedman (1999) har studerat internet och dess möjlighet att ersätta papperstidningen. 

Han kommer fram till att läsarna ser tre stora fördelar med papperstidningen. 

För det första menar Hedman (1999) att människors medievanor är relativt fasta. Har de en 

gång vant sig vid att läsa en papperstidning tenderar de att fortsätta med det. 

”Tidningsläsningen ingår hos de allra flesta i en rutin, som vanligtvis etableras av en 

människa och som är en del av människans sätt att skapa ordning och reda i 

tillvaron.” (Hedman 1999:225). 

För det andra visar Hedman (1999) att just det faktum att tidningen är gjord av papper är en 

faktor som gör att människor föredrar papperstidningen före en elektronisk motsvarighet.  
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För det tredje förklarar han att många människor upplever problem med att läsa långa texter 

på en dataskärm. Studien visar också att en stor del av läsarna uppfattar internet som 

komplicerat.  

Hedman (1999) frågade också i sin enkät om respondenterna kunde tänka sig att byta bort sin 

papperstidning om det utvecklades tidningar på sladdlösa, portabla skärmar. Endast 17 

procent av internetanvändarna kunde tänka sig att göra det.  

Hedman undersökte människors vilja att byta papperstidningen mot internet. Vi undersöker 

viljan att byta papperstidningen mot läsplattan. De styrkor som upplevdes med 

papperstidningen kan finnas kvar i dag. Därför är hans tankar relevanta för vår undersökning.  

 

2.5 Vardagsrutiner 

Donald A.Norman (2001:125) definierar vardagliga aktiviteter och vad som avgör om en 

aktivitet kan räknas som vardaglig. En sådan aktivitet ska kunna göras relativt snabbt, och 

ofta samtidigt som någon annan aktivitet. Vardagliga aktiviteter är därför sådana som inte 

behöver någon större planering och djupare tankeverksamhet. Den här beskrivningen av 

vardagliga aktiviteter kan relateras till morgontidningsläsningen eftersom mer än en tredjedel 

av morgontidningsläsarna läser sin tidning före klockan åtta på morgonen. Resterande del 

läser den oftast före klockan tolv (Nilsson 2005). 

Lokaltidningen kommer ut på de flesta morgnarna under ett år. Människor läser den som en 

del av sina vardagliga rutiner vid frukosten, på jobbrasten och så vidare. I det avseendet kan 

morgontidningsläsningen ses som en vardaglig aktivitet i Normans (2001) definition. 

Samtidigt kan morgontidningen läsas noggrannare, under längre tid och med större 

tankeverksamhet ägnad till tidningen. En tidning som läses i timmar under lugn och ro på en 

helgförmiddag stämmer inte lika bra in på Normans (2001) beskrivning av en vardaglig 

aktivitet. Då handlar det snarare om, som han uttrycker sig, en fritidsaktivitet. 

För vår studie är det viktigt att förstå huruvida tidningen utgör en vardaglig aktivitet för 

intervjupersonerna. Om läsplattan som tidningsmedium underlättar för läsarna ur ett tids- och 

bekvämlighetsperspektiv lämpar den sig bättre som en vardaglig aktivitet än om fallet är 

tvärtom. Det vill säga att den är mer omständlig och tidskrävande än en papperstidning. 

 

2.6 Teknikdeterminism 

Teknikdeterminismen menar att det är teknikutvecklingen som styr samhällsstrukturer och 

kulturella värderingar. Telefonen slog ut det handskrivna brevet som personlig 
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kommunikation. Sedan kom internet som i viss mån har tagit över telefonens roll. Enligt 

teknikdeterminismen var det alltså utvecklingen av telefonen som förändrade den personliga 

kommunikationen. Det var inte tvärtom, det vill säga att behovet av en förändring i den 

personliga kommunikationen skapade telefonen (Dusek 2006). 

För vår studie är teknikdeterminismen intressant eftersom den förklarar hur 

teknikutvecklingen i viss grad påverkar samhället. Den kulturellt bottnade tidningsläsningen 

skulle enligt teknikdeterminismen kunna förändras av ny teknik. Sett ur perspektivet med 

läsplattor är det alltså i så fall läsplattans utveckling och spridning som påverkar människors 

sätt att konsumera tidningar och i förlängningen byta papperstidningen mot den digitala 

versionen i läsplattan. 

 

2.7 Mediekonvergens 

Teknikutvecklingen har lett till en konvergens i samhället och framför allt inom medierna. 

Mediekonvergensen går ut på att flera tidigare fenomen förs samman på olika sätt. Det kan 

bland annat bero på utveckling av nya apparater, nya kommunikationsnät och att 

medieföretagen låter material som tidigare kablats ut i olika kanaler smälta samman till en 

produkt. Det finns alltså en rad olika former av mediekonvergens. Vi har valt ut två stycken 

av dem som kan vara relevanta för vår studie (Fagerjord & Storsul 2007). 

 

2.7.1 Terminalkonvergens 

Terminalkonvergens innebär att en enda apparat utvecklas till att ha samma funktioner som 

flera apparater tidigare hade. Läsplattan går till exempel att använda både som 

tidningsmedium och för att titta på TV. Den är därför ett typexempel på en sådan konvergens. 

Terminalkonvergensen är relevant då det faktum att läsplattan kan användas till mer än 

tidningsläsning möjligen påverkar respondenternas inställning till den (Fagerjord & Storsul 

2007). 

 

2.7.2 Retorisk konvergens 

Retorisk konvergens är en annan typ av konvergens. Den innebär att skillnaden mellan olika 

typer av medier, till exempel TV och dagstidningar, suddas ut. Det traditionella TV-inslaget 

kan exempelvis inkluderas i den digitala tidningen. Läsplattan möjliggör retorisk konvergens, 

där bilder och video inkorporeras i läsplattetidningen, vilket av respondenterna kan ses både 
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som en fördel och en nackdel. Därför är den relevant för vår studie (Fagerjord & Storsul 

2007). 

 

2.8 Tidigare forskning 

I det här kapitlet staplar vi upp några tidigare studier som rör sig inom en liknande 

forskningssfär som vår uppsats. Vi använder inte de här studierna fortlöpande i vår uppsats 

utan vill endast redovisa att det finns undersökningar som tidigare har gjorts, och till viss del 

liknar vår studie.  

 

Nyheter i läsplattor är ett tämligen outforskat område. Gällande läsarnas inställning till att få 

tidningen i läsplattan har vi haft svårt att hitta tidigare forskning. Vi har däremot läst en 

kandidatuppsats som studerar det motsatta, nämligen hur tidningsägarnas inställning är till 

läsplattorna. Studien är skriven av Biel & Malmsten (2011) och undersöker hur 

tidningskoncernen Herenco ställer sig till läsplattorna och dess påverkan på 

dagstidningsmarknaden. I studien kommer de fram till att tidningsbranschen än så länge 

ställer sig frågande till huruvida iPad-tidningarna är värda att satsa på. 

 

I en avhandling undersöker Westlund (2007) hur mobiltelefonen kan användas som 

nyhetsmedium och multimedium. Via intervjuer har han studerat hur folk vill använda sin 

mobiltelefon och om de är beredda att betala för nyheter i den. I studien kommer Westlund 

fram till att mobiltelefonen snarare uppfattas som ett komplement till de traditionella 

medierna. Vanor kring nyhetskonsumtion är svåra att bryta och har människor en gång börjat 

använda ett medium fortsätter de med detta. Studien visar även att det finns flera olika 

faktorer som avgör hur mottaglig en person är för ny teknik. Beroende på kön, ålder samt 

vilken fas i livet man befinner sig i kan föreställningen av en ny innovation påverkas.  

 

Westlund (2003) har även skrivit en magisteruppsats om människors vilja att betala för 

nyheter på internet. Han menar att för att en tidning ska kunna ta betalt för innehåll på internet 

så krävs det att läsarna erbjuds en större möjlighet till tillvänjning. Om läsarna får testa en 

tidnings nätupplaga gratis under en månad ökar deras vilja att betala för innehållet. 
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3. Metod 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer till vår undersökning. Anledningen till detta 

var att vi ville få en djupare förståelse för hur människor resonerade kring lokaltidningar och 

läsplattor.  

”Syftet är att erhålla insikt i deras erfarenheter genom dialog och förhandling mellan 

intervjuare och intervjuad. Det ger en grund för gemensam förståelse” (Larsson 

2000:51).   

Naturligtvis hade det varit möjligt att göra en surveyundersökning för att få fram ett bredare 

underlag. Det fanns emellertid ett problem med den metoden i det här fallet. Läsplattor är ett 

relativt nytt fenomen som många kan sakna tillräcklig förförståelse kring. Därför skulle det bli 

svårt för många att uttala sig i frågan via en traditionell surveyundersökning. För en person 

som aldrig hade använt en läsplatta, eller visste hur den fungerade, kunde det vara svårt att 

besvara dessa frågor i någon större utsträckning. Som Johansson (2000:96) påpekar ska 

kunskaper i frågor inte förutsättas vid surveyundersökningar. 

Vi valde ändå att genomföra en mindre enkätundersökning med stöd av vår samarbetspartner 

Gota Media. Den utfördes dock inte i syfte att få fram generaliserbar data utan främst som en 

väg att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner.  

Enkätfrågorna utformades så att de skulle vara enkla att besvara och utgick ifrån huruvida 

respondenterna var tidningsprenumeranter eller inte, samt om de ägde en läsplatta eller ej
4
. De 

data som vi främst hade nytta av var den bakgrundsinformation som respondenterna gav. Det 

underlättade vårt arbete med att söka lämpliga intervjupersoner. Vi valde att inte redovisa 

något resultat av webbenkäten i den här uppsatsen. Det berodde på att webbenkäten endast 

gav 95 svar och att den var utformad på ett sätt som inte gav några data som hade tillfört 

uppsatsen särskilt mycket. Det fanns inga möjligheter att göra några generaliseringar av 

resultatet i den. Antalet svarande var för lågt och urvalet blev inte rättvisande. 

 

3.1 Urval 

Vi valde att göra ett stratifierat urval av intervjupersoner. Urvalet baserade sig på ålder, 

innehav av läsplatta samt lokaltidningsprenumeration (Larsson 2000).  

                                                 
4 Se bilaga Enkätfrågor 
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Totalt bestämde vi oss för att genomföra 15 personintervjuer med fem respondenter från varje 

åldersgrupp. Vårt mål var att minst två personer i varje ålderskategori skulle äga en läsplatta, 

samt att två personer i varje kategori inte skulle ha en papperstidningsprenumeration. Tyvärr 

blev inte urvalet exakt så som vi hade tänkt från början, eftersom vi hade svårt att få tag i alla 

de typer av intervjupersoner som vi ville ha med. Vi återkommer till det under kategorin 

åldersgrupper. Gemensamt för respondenterna var att de skulle bo inom Barometern och 

Oskarshamnstidningens spridningsområde. 

 

3.1.1 Åldersgrupper 

Tillsammans med Gota Media arbetade vi fram tre åldersgrupper som var extra intressanta för 

vår undersökning. Åldersgrupperna var följande: 30-40 år, 41-64 år samt 65+. Orsaken till att 

vi valde bort personer under 30 år var att de generellt sett inte är stora 

lokaltidningskonsumenter. 

”Rörligheten inom landet har också blivit större i takt med att antalet 

inrikesomflyttningar successivt ökat. Det är främst unga människor som står för 

ökningen och omflyttningen är oftast kopplad till studier eller nytt arbete. Detta får 

konsekvenser framför allt för lokala medier, eftersom nyinflyttade på en ort – 

studenter eller andra – till att börja med är föga intresserade av lokala medier. Det är 

ett intresse som kommer hand i hand, i takt med att man har blivit mer etablerad på 

sin nya ort” (Andersson & Wadbring 2008:97). 

Gota Media bekräftade den här bilden av lokaltidningskonsumtionen och såg ett större värde i 

att personer över 30 år intervjuades. Vi valde därför att ha den första åldersgruppen mellan 30 

och 40 år. 

”Längre upp i åren tenderar livet att stabiliseras, i geografiskt hänseende liksom 

relationsmässigt, och stabilare hushåll är oftare prenumeranthushåll” (Nilsson 

2005:146). 

Nilsson (2005) menar att prenumererandet efter att personer har stadgat sig på en plats är 

relativt stabil. Personer mellan 41 och 64 år är frekventa lokaltidningsprenumeranter vilket får 

stöd av Strid (2005).  

”Den lokala morgontidningen är viktigast för personer i medelåldern.” (Strid 

2005:193). 
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Den sista åldersgruppen var personer över 64 år. Nilsson (2005) skriver att det inte är någon 

stor skillnad i morgontidningsläsningen i åldersgrupperna 65-79 år och 45-64 år. Orsaken till 

att vi ändå delade upp grupperna var att generationstillhörighet kan påverka människors 

benägenhet att ta till sig nya medievanor (Andersson & Wadbring 2008). Eftersom läsplattan 

är en ny mediekanal ansåg vi att vår åldersuppdelning var relevant. 

 

Grundtanken var som vi tidigare nämnt att hitta fem personer i varje ålderskategori. Minst två 

i varje ålderskategori skulle äga en läsplatta. Dessutom skulle två personer i varje 

ålderskategori vara icke-prenumeranter.  

Detta visade sig dock vara problematiskt i kategorin 65+. Eftersom vi endast lyckades finna 

en person med läsplatta och ingen icke-prenumerant i den åldersgruppen fick vi tänka om. Vi 

valde därför att lägga till två läsplatteägare, en med prenumeration samt en utan, i kategorin 

41-64 år. Därmed hade vi sex intervjupersoner mellan 41 och 64 år och fyra intervjupersoner 

över 65 år. Det logiska hade naturligtvis varit att ha tre icke-prenumeranter i åldersgruppen 

41-64 år när vi saknade icke-prenumeranter över 65 år. Dock var det även där svårt att finna 

icke-prenumeranter som var villiga att ställa upp på en intervju.  

De resterande fem respondenterna var mellan 30 och 40 år gamla. 

 

3.1.2 Varför Mats, 55, inte räknas som prenumerant 

Då en av våra respondenter, Mats, 55, endast prenumererar på Barometern i PDF-version har 

vi valt att kategorisera honom som icke-prenumerant. Detta eftersom att vi ansåg att han inte 

hade mycket gemensamt med pappersprenumeranterna. Mats, 55, hade inte någon vana av att 

få och läsa en papperstidning varje morgon. Eftersom studien syftade till att undersöka hur 

benägna tidningsläsarna var att övergå till att läsa tidningen i en läsplatta, var det därför 

ointressant att kategorisera honom som prenumerant då det var ett byte han redan hade gjort.   

 

3.2 Intervjuer 

Vi kom i kontakt med intervjupersonerna genom vår enkät på Barometerns hemsida. 

Kontaktuppgifterna från enkätsvaren räckte dock inte helt till att fylla ut vårt spektrum med 

intervjupersoner. Därför var vi också tvungna att söka intervjupersoner via våra personliga 

kontakter. Vi frågade helt enkelt personer vi kände om de visste någon som passade in i 

tidigare nämnda kategorier. På så sätt fick vi kontakt med fler intervjupersoner. 

Intervjuerna gjordes genom ett personligt möte med respondenterna. Beroende på om 



 

  21 (60) 
 

respondenterna hade eller inte hade läsplatta, och om de var eller inte var 

lokaltidningsprenumeranter, varierade frågorna något
5
. Respondentens inställning till 

läsplattan påverkade också frågor om abonnemangsformer och betalningsvilja. Om 

intervjupersonen hade en klart negativ inställning till läsplattan fanns det ingen anledning till 

att gå djupare in på betalning och abonnemang. 

Efter att ha svarat på några grundläggande frågor gällande ålder och tidningsprenumeration 

fick respondenten möjlighet att testa Barometern i en läsplatta av märket Apple, där vi 

öppnade tidningens PDF-version i programmet iBooks. Därefter fick intervjupersonen 

kommentera upplevelsen och ange vad som upplevdes som positivt och negativt med 

tidningen i läsplattan jämfört med en papperstidning. När respondenten hade gett sitt 

utlåtande om Barometerns PDF-version fick hen prova Aftonbladets applikation som är 

utvecklad specifikt för läsplattan. Åter igen fick respondenten uttrycka sina åsikter och 

jämföra Aftonbladets applikation med Barometerns version. 

 

Alla intervjuer utom en genomfördes av uppsatsens båda författare. Vi hjälptes åt att ställa 

frågor och demonstrera läsplattans funktioner. Vi försökte på så sätt få till ett så fritt och 

avslappnat samtal som möjligt. Mestadels besökte vi intervjupersonerna i deras hem, men i 

vissa fall passade det bättre för dem att göra intervjun på sin arbetsplats eller på Kalmar 

stadsbibliotek. Alla intervjuer spelades in med en diktafon och transkriberades sedan i sin 

helhet. En genomsnittlig intervju tog någonstans mellan 20 och 30 minuter att genomföra. 

 

3.2.1 Skillnader mellan Aftonbladets ”app” och Barometerns PDF  

Orsaken till att vi undersökte vad respondenterna tyckte om de olika versionerna var att vi 

ville försäkra oss om att svaren kring papperstidning eller läsplatta inte endast berodde på 

intervjupersonernas åsikt om den nuvarande PDF-versionen av tidningen. Det gav också 

större djup i svaren när respondenterna fick reflektera över fördelar och nackdelar mellan 

applikationen och PDF-tidningen. 

Anledningen till att vi valde just Aftonbladet var att det var den mest nedladdade svenska 

tidningsapplikationen på Appstore, som är den digitala butik där applikationer till iPad laddas 

ner. (Appstore 2012) 

 

 

                                                 
5 Se bilaga Intervjufrågor 
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3.3 Disposition av resultat och analys 

Olsson (2008) föreslår att resultat och analys i en intervjustudie ska skrivas ihop. Vi valde 

dock att inte göra så. Vi uppfattade att både resultat och analys blev mer överskådliga om vi 

särade på de två delarna. Eftersom vi använde oss av mycket citat från intervjupersonerna i 

resultatdelen ansåg vi att det var mer lämpligt att analysera de generella dragen i 

intervjusvaren under en fristående analysdel. Vi kände att det skulle underlätta både för oss 

och för de som skulle läsa studien.  

Gällande tematiseringen av resultat och analys menar Olsson (2008) att den med fördel kan 

göras efter de teoretiska perspektiv man använder. I vår studie hade dock en sådan modell 

med största säkerhet uppfattats som mycket rörig. Samma resultat som kom från 

intervjusvaren analyserades utifrån flera teoretiska perspektiv. Samma teoretiska perspektiv 

återkom också i flera olika delar av resultatet. Om tematiseringen hade genomförts teori för 

teori hade därför samma svar analyserats på flera olika ställen i uppsatsen, vilket hade gett en 

sämre överblick av det empiriska materialet och undersökningens analys. Vi valde därför att 

tematisera med utgångspunkt i våra frågeställningar, och till viss del efter våra 

urvalskategorier. Om det fanns skillnader mellan urvalskategorierna gjorde vi underrubriker 

till huvudtemat. Exempelvis delades temat ”papperstidning eller läsplatta?” upp i kategorierna 

prenumeranter, icke-prenumeranter och ägare av läsplattor. 

 

3.4 Metodkritik 

3.4.1 Metodval 

Att vi skulle genomföra någon form av intervjuer var självklart för oss redan från början. 

Dock var grundtanken att använda oss av fokusgruppsintervjuer, där ett antal personer samlas 

och diskuterar läsplattan som tidningsmedium. Här tvingades vi dock tänka om. Eftersom 

våra urvalskriterier var ganska styrda skulle det ha varit svårt att få den bredd i urvalet som vi 

fick genom personliga intervjuer. Vid fokusgrupper hade det behövts fem till sex personer 

som samtidigt skulle ta sig till en lokal för att medverka i en studie utan resurser att 

kompensera dem för sitt deltagande. Det kändes helt enkelt ogenomförbart med tanke på vår 

tidstillgång och våra resurser. Med personliga intervjuer kunde vi i stället anpassa oss efter 

respondenterna och själva förflytta oss till lämplig plats.  

Fokusgrupper hade på ett sätt varit att föredra, eftersom det hade varit intressant att få ta del 

av en diskussion där människor ger sin syn på lokaltidningen och läsplattan som tekniskt 

fenomen. Å andra sidan hade fokusgruppsintervjuerna kunnat påverkas av negativt av ett 
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eventuellt grupptryck. En person som egentligen finner läsplattan som en positiv innovation 

skulle möjligen ha svårt att uttrycka detta om flera andra i gruppen var starkt negativa. 

Scenariot hade givetvis även kunnat vara det omvända. 

 

3.4.2 Urval av intervjupersoner 

Eftersom vi sökte intervjupersoner via en enkät på Barometerns hemsida uteslöt det personer 

som inte besökte tidningens webbplats. Det skulle kunna vara ett problem eftersom vi inte 

fick med den del av populationen som inte nyttjade internet, vilket i sin tur gjorde att de som 

eventuellt var mer negativt inställda till läsplattan inte fick möjlighet att komma till tals. Dock 

använde vi oss inte enkom av intervjupersoner som lämnade nummer via webbenkäten. 

Åtminstone en av våra respondenter, som vi nådde via personliga kontakter, hade aldrig 

besökt tidningens webbsida. 

 

3.4.3 iPad-demonstration 

Läsplattor är ett relativt nytt fenomen vilket innebär att förförståelsen hos gemene man kan 

vara begränsad. Även de som har en läsplatta behöver inte ha läst varken Barometern eller 

någon annan tidning i den. Därför var det en nödvändighet för vår studie att ge 

respondenterna möjlighet att själva få se och prova att läsa tidningen i läsplattan. Om vi inte 

hade haft en läsplatta med oss hade inte intervjupersonerna kunnat svara på några frågor kring 

den, och än mindre ge sina egna åsikter och reflektioner om ämnet. Att ha med en läsplatta 

vid intervjutillfället var därför nödvändigt.  

Men det intressanta är vilken inverkan den kan ha haft på respondentens svar. De som aldrig 

tidigare sett en läsplatta, eller tidningen i den, kan ha fascinerats av det nya och därför haft 

svårt att ge en nyanserad bild av dess nackdelar. Att de helt enkelt blev förblindade av den 

nya tekniken och inte reflekterade över hur den skulle fungera i dagligt bruk. Scenariot kan 

också ha varit det motsatta, att den nya tekniken skrämde respondenterna. Hade de haft längre 

tid på sig att vänja sig vid tekniken hade svaren kanske blivit annorlunda.  

Det faktum att vi använde oss av en iPad, och öppnade PDF-tidningen i programmet iBooks, 

kan också ha haft viss inverkan på intervjusvaren jämfört med om vi hade använt oss av en 

läsplatta av ett annat fabrikat. Att vi använde just iPad berodde på att en av författarna ägde en 

sådan. 
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3.4.4 Målgrupper 

Vi valde medvetet att inte ta med personer under 30 år. Dock kunde det ha varit intressant att 

även ha med den kategorin. Som Bergström & Wadbring (2010) skriver är 

generationstillhörighet en avgörande fråga för mediekonsumtionen. En 25-åring har levt en 

majoritet av sitt liv i den digitaliserade medievärlden och kan möjligtvis vara mer intresserad 

av att ta till sig ny teknik. Historiskt sett är den åldersgruppen mindre benägen att 

prenumerera på lokaltidningen, men samtidigt är det inte helt uteslutet att tekniken kan bidra 

till att fler intresserar sig för tidningen.  

Tyvärr lyckades vi inte finna fler icke-prenumeranter över 40 år. Vår grundtanke var att totalt 

ha sex personer som inte prenumererade på en papperstidning. Dessvärre blev det bara fyra 

sådana respondenter vilket gjorde att vårt resultat kring icke-prenumeranternas åsikter blev 

mer begränsat än vad vi hade velat.  

 

4. Resultat 

Vi har valt att göra en rubrikindelning där vi först tematiserar efter det ämne som behandlas i 

avsnittet. Därefter har vi i flera fall också gjort underkategorier där vi tematiserat efter de 

andra urvalskategorier respondenterna tillhör. Det beror på att vi vill klargöra vilka typer av 

personer det är som har svarat, eftersom det kan ha betydelse om personerna till exempel har 

en papperstidningsprenumeration eller äger en läsplatta. 

Alla ämnen har inte tematiserats likadant. Det beror på att vi inte ansett det relevant att göra 

en lika omfattande uppdelning av alla ämnen. 

 

4.1 Papperstidning eller läsplatta? 

4.1.1 Prenumeranter 

Av de elva intervjupersonerna i studien som har en prenumeration på en lokaltidning i 

pappersform, inkluderat de som också har en läsplatta, är sju stycken emot att byta sin 

prenumeration till att enbart läsa tidningen i läsplattan. Alla de sju uppger att 

papperstidningen är en gammal vana som de skulle ha svårt att bryta. Monika, 69, är en av 

dem som föredrar papperstidningen. 
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”Jag tycker att det är jättemysigt att läsa tidningen. På morgonen innan jag går upp så ligger 

jag och läser tidningen, då vill jag inte ligga med en sån där och peka. Vanan är ju så. Om du 

skulle fråga om jag skulle byta idag, då skulle jag inte göra det.” Monika, 69. 

Anders, 67, tycker att läsplattan har sina fördelar men ser den framför allt som ett möjligt 

komplement till sin pappersprenumeration. 

”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ersätta papperstidningen med den. Eftersom jag inte 

är så van vid den här (läsplattan) kan jag ju inte vara särskilt objektiv. Men just att man är så 

van. Lägger sig inne i sängen. Skulle jag ligga med den här så här och läsa. Jag skulle tycka 

att det skulle kännas lite obekvämt för mig. Ja, ska jag vara ärlig så även om jag finge det här 

gratis så behöll jag nog papperstidningen. Då förstår ni att jag sätter stort värde på den. 

Alltså jag kan inte, för mig kan jag inte tänka mig annat än detta som ett komplement.” 

Anders, 67. 

Kristina, 31, är inte heller beredd att byta sin papperstidning mot läsplattan. Däremot menar 

hon att beslutet kanske hade blivit annorlunda om hon hade fått testa att läsa tidningen i 

läsplattan under en månad. Anledningen till att Kristina inte vill byta till läsplattan i dagsläget 

är dels att den inte går att dela upp i två delar som papperstidningen gör, och dels att vanan 

med papperstidningen spelar in.  

”Det är nog mer att man känner att man har den här tidningen. Det är nog mer det. Att man 

har tidningen i handen.”  Kristina, 31. 

De fyra prenumeranterna som också har en läsplatta är alla emot att bara ha sin tidning i den. 

De anger också att papperstidningen är en invand tradition som de skulle ha svårt att bryta. 

Patrik, 41, har haft en läsplatta i över ett halvår men han är inte beredd att läsa sin lokaltidning 

endast i den. 

”Näe, jag känner mig lite konservativ där. Jag skulle inte riktigt…näe. Jag är inte riktigt 

mogen att ta det steget och släppa bläddret än. Ja det är nog bara gammal vana liksom. Jag 

skulle ha svårt att på morgonen klicka upp Barometern i läsplattan och läsa där.” Patrik, 41. 

Både Jan, 68, och Zlatko, 34, har testat att läsa lokaltidningen i sina läsplattor men inte heller 

de ser det i dagsläget som aktuellt att upphöra med papperstidningen till förmån för läsplattan. 

Jan, 68, bor en viss tid av året i Kalmar län och övriga tiden av året i Blekinge. 
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”Jag har försökt att acklimatisera mig med läsplattan men jag tycker att det är svårt. Alltså 

även om det är snöigt och jävligt och man ska gå till den där brevlådan så, det är 

papperstidningen som gäller.” Jan, 68. 

Zlatko, 34, kan heller inte se sig själv byta papperstidningen mot sin läsplatta för tillfället. 

”Ja, om jag ska vara ärlig så känns det ju inte riktigt… alltså en tidning tycker jag att man 

ska läsa i en tidning. Där här känns ju lite mer som överkurs. Jamen ärligt alltså, det är så. 

Tidning vill man ju ha i en tidning i näven och läsa.” Zlatko, 34. 

Fyra av papperstidningsprenumeranterna har en mer positiv inställning till att i stället 

prenumerera på tidningen i läsplattan. Flera av dem anger visserligen att det är en vana med 

papperstidningen men de kan ändå tänka sig att eventuellt gå över till läsplattan. 

Torleif, 65, ser dagens prisskillnad som en anledning till att övergå till att prenumerera i en 

läsplatta. Han menar att han då i stället skulle kunna ha flera olika prenumerationer till samma 

pris som han i dagsläget betalar för en prenumeration. Han har prenumererat på 

lokaltidningen i pappersform i cirka 40 år och säger att just papperstidningen därför har blivit 

en vana. Det främsta hindret till att prenumerera på tidningen i läsplattan är dock att han dels 

inte har någon läsplatta och dels att han och hans fru skulle behöva varsin läsplatta eftersom 

de båda läser tidningen vid frukosten. Med tidningen kan de ta var sin del och läsa samtidigt. 

Om priset går ner på läsplattorna kan det bli aktuellt att de skaffar sig varsin läsplatta. 

”Ja det kan det ju bli, eftersom den ene kanske vill läsa tidning och den andra läsa bok. Man 

behöver egentligen två då, så man inte blir låst av det. Men de kanske blir billigare de här 

också. Det är en väldigt bra bild på den faktiskt. Jag menar om nu man ska sälja en miljon 

läsplattor under några år då blir de ju väldigt billiga antagligen. Så det problemet är väl 

övergående.” Torleif, 65. 

Karin, 53, kan tänka sig att läsa tidningen i läsplatta i stället för i pappersform. 

”Vad spännande. Det här skulle jag kunna tänka mig. Då slipper man ju pappret. Ja, det här 

skulle jag absolut kunna tänka mig att ha. Den ser bra ut, den är lätt. Det är helt fantastiskt. 

Det finns säkert nackdelar med det här. Men det är ju fantastiskt. Jag blir imponerad.” Karin, 

53. 
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Även om Karin, 53, ser många fördelar med att prenumerera på tidningen i läsplattan är det 

främst en sak som hindrar henne från att gå över med en gång. Hon delar också tidningen med 

någon annan vid frukostbordet och det får henne att tveka. 

”Eller så köper man två, men det är ju jättedyrt ju. Men har man råd så köper man kanske två 

läsplattor till familjen. Men det är ju inte alla som har råd med det.” Karin, 53. 

Robert, 49, och Magnus, 31, är positiva till att läsa tidningen i läsplattan men eftersom de inte 

har en sådan har det inte blivit aktuellt än. Det är främst att de saknar läsplatta som gör att de 

håller fast vid tidningen. Särskilt för Magnus, 31, är det anledningen som får honom att inte 

byta på en gång. 

”Ja, men så är det ju. Man köper ju inte en läsplatta bara för nyheterna utan det måste ju 

finnas en helhetslösning. Hade jag haft tekniken så skulle jag säkert köra såhär.” Magnus, 

31. 

Robert, 49, ser priset som en stor fördel med en prenumeration i läsplattan. Han kan inte 

komma på något mer som skulle krävas för att han skulle ta beslutet att gå över till en sådan 

prenumeration. Dock är han inte beredd att byta direkt utan vill vänta ett tag till. 

”Då skulle jag nog ha den här (läsplattan) först och se hur det känns innan jag känner att nu 

är det dags. Det är som med banken, det tog några år innan vi tog banken på datorn med. 

Men det är ju supersmidigt och det är ju likadant här. Det är ju så det blir med det här med, 

att till slut kommer man att känna att jag gör väl det då. Det är lite för modernt än. Man 

måste leva kvar lite i våra rutiner” Robert, 49. 

4.1.2 Icke-prenumeranter  

De fyra intervjupersoner som inte har någon prenumeration på en lokal papperstidning 

föredrar alla tidningen i läsplattan. 

Linn, 35, har ingen tidningsprenumeration eftersom hon har en hektisk morgon där det finns 

lite tid att läsa tidningen. Dessutom har hon 500 meter till postlådan, vilket gör att det är långt 

att gå för att hämta tidningen. Hon säger att hon gärna hade haft lokaltidningen, och om den 

hade kommit direkt till dörren hade hon förmodligen prenumererat på den. Hon föredrar dock 

att prenumerera på den i läsplattan i dagsläget. 

”Nä men det är ju smidigheten också alltså för mig som bor lite som jag bor då, slippa gå ut 

för det första, jag tar mig inte tiden att göra det. Här (läsplattan) är det bara att slå upp den 
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liksom. Inte lika kostsamt heller. Smidigt samt att man ändå är van vid att använda det genom 

telefonen i dagens läge. Så det är ju inga krångligheter. Plus är också att man läser det precis 

som i tidningsformen. Bara fördelar.” Linn, 35. 

Per, 35, har en läsplatta men ingen tidningsprenumeration. Att han inte har någon 

prenumeration beror på att han tycker att tidningen är för dyr och att det blir mycket papper 

att ta med till återvinningen. Han skulle kunna tänka sig att prenumerera på tidningen i 

läsplattan. 

”Jo, det här skulle jag absolut kunna tänka mig men då är det ju det att det är…… att då ska 

man ju betala. Det kostar 50 kronor i månaden va? Inte jättemycket pengar, men det skulle 

jag kunna tänka mig att göra. Men jag har liksom inte tagit mig dit än. Men det är 

skitsmidigt. Ah, det är det verkligen.” Per, 35. 

Lars, 43, prenumererade på en lokal papperstidning tidigare men slutade eftersom han mest 

bara läste annonserna. Han tyckte att det var ett dyrt sätt att läsa annonser. Är det något 

särskilt han vill läsa går han i stället in på lokaltidningens hemsida eller så tar han sig till 

affären och köper lösnummer av tidningen vid speciella tillfällen. Lars har en läsplatta men 

han tror inte att han skulle börja prenumerera på tidningen i den.  

Han säger att en möjlighet för att han skulle börja prenumerera är att han fick testa den i 

läsplattan gratis under en period, för att se om han läste mer. För honom är det inte själva 

priset som är avgörande, utan hur mycket han använder sin prenumeration. 

Han säger dock att han hellre skulle köpa enstaka lösnummer i läsplattan än i pappersform. 

 

Mats, 55, prenumererar redan på en lokaltidning i PDF-format och läser den i datorn eller på 

läsplattan. Han bor halva året på Öland och halva året på fastlandet. Dessutom reser han en 

del. Därför tycker han att det är bättre för honom att ha tidningen i digital form. 

”Jo jag tycker att det är jättebra. Vi hade den ju som papperstidning förut men när jag kom 

hem på söndagskvällarna så hade jag ju 5-6 tidningar som bara låg. Det var helt värdelöst.” 

Mats, 55. 

Mats, 55, säger att han vande sig vid att läsa tidningen i läsplattan på några veckor, men 

tillägger att det kan ha berott på att han läst tidningen i datorn under flera år. Från början 

saknade han bläddrandet i tidningen, men sedan vande han sig och nu tycker han att läsplattan 

är bekvämare. 
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”De får säga vad de vill. Det är inte samma känsla, men det är bekvämt. Det är det. Det är 

lite att hålla reda på. Och vill jag gå och sitta i ett annat rum så tar jag bara den med mig 

och sätter mig där. Så det är ren bekvämlighet. Sen tar det alltid en tid innan man vänjer sig. 

När man har vant sig, ja då är det inga problem. Det är bara en fråga om att vilja vänja sig.” 

Mats, 55. 

4.1.3 Ägare av läsplatta 

När det gäller ägarna av läsplattor så skiljer sig intervjusvaren mellan de som prenumererar på 

en papperstidning och de som inte har en sådan prenumeration. De som har en prenumeration 

på papperstidningen är alla negativa till att byta till läsplattans digitala form. Samtliga av dem 

uppger att vanan av att ha en papperstidning i dess traditionella form är den viktigaste orsaken 

till det. De tycker att papperstidningen ger en speciell känsla som inte läsplattan kan ge. Tre 

av fyra respondenter med läsplatta och tidningsprenumeration nämner dock att de ser 

läsplattan som ett bra komplement till tidningen när de inte är hemma och kan läsa 

papperstidningen. 

De tre respondenter som har en läsplatta men däremot ingen papperstidning svarar 

annorlunda. Mats, 55, prenumererar redan på den digitala versionen av tidningen. Han medger 

att det inte är samma känsla som med tidningen, men tycker att bekvämligheten väger upp 

den nackdelen. Annars menar han att det handlar om att vänja sig och nu föredrar han att läsa 

tidningen i läsplattan framför papperstidningen. Per, 35, har ingen tidningsprenumeration men 

han kan tänka sig att prenumerera på tidningen i läsplattan, och föredrar den versionen 

framför papperstidningen. Lars, 43, har inte heller han någon prenumeration, mest beroende 

på att han inte läste tidningen tillräckligt mycket när han hade en. Dock föredrar Lars att 

hämta hem enskilda nummer i läsplattan i stället för att köpa den i affären som han ibland gör. 

 

4.2 Fördelar med läsplattan som tidningsmedium 

4.2.1 Prenumeranter 

Den funktion som merparten av de nio respondenterna ser som en fördel är möjligheten att 

kunna förstora texten genom att zooma. Framför allt uppskattas detta av de äldre deltagarna 

som i vissa fall lider av försämrad syn. Monika, 69, tvingas i dag använda läsglasögon när 

hon ska läsa tidningen. 

”Nu kan man ju få upp tidningen i ett stort format. Jag ser ju inte så jäkla bra och du kan ju 

aldrig få upp en så här stor text i en tidning. Och jag vill ju inte ha ett förstoringsglas att läsa 

med.” Monika, 69. 
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Även Anders, 67, är positivt överraskad av skärmens tydlighet trots det lilla formatet. 

”Jag har ju aldrig läst tidigare på en skärm och jag blev positivt överraskad. Jag trodde det 

skulle vara bökigare. Att man inte skulle se hela sidan och så här. Så att det var rätt positivt 

att se det så här faktiskt.” Anders, 67. 

Även de yngre deltagarna gillar läsplattans skärm. Magnus, 31, upplever att han får en 

snabbare överblick över tidningssidan än med papperstidningen. Zlatko, 34, nämner också 

skärmen som en positiv egenskap. 

”Det är ju bra upplösning och text. Alltså man ser ju perfekt.” Zlatko, 34. 

Ett ständigt återkommande ord som intervjupersonerna använder sig av för att beskriva 

läsplattan är ordet ”smidig”. Just det lilla formatet uppfattar många som en stor fördel 

eftersom det gör läsplattan enkel att ta med sig. Jan, 68, äger en läsplatta som han alltid läser 

tidningen i när han befinner sig i sitt fritidshus, där han inte kan prenumerera på Barometern. 

Den fördelen ser även Anders, 67. 

”Det vore ju väldigt bra när man är ute och reser. Som ett komplement när vi är ute hos 

barnen i Östersund och på andra håll. Jag har ingen bärbar dator och då vore det här 

fantastiskt.” Anders, 67. 

Karin, 53, belyser en annan aspekt av fördelen med att kunna ta med sig tidningen när hon är 

ute och reser. 

”Det är lätthanterligt för nu kan jag ju sitta var som helst. Då slipper man ha grannen som 

plockar in tidningen.” Karin, 53. 

Några av respondenterna tycker att den minskade papperskonsumtionen som läsplattan 

medför är positiv. Zlatko, 34, säger att det är bra att han slipper att åka till 

återvinningscentralen så ofta. Robert, 49, tycker att det är speciellt bra då papperstidningen 

används under så kort tid. 

”Man slipper alla papper. Jag tittar i tidningen, en kvart tar det väl och sedan är den 

förbrukad. Då kan jag ju lika gärna titta här och så får jag en ny tidning här nästa dag 

igen.” Robert, 49. 
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Karin, 53, skulle också föredra att slippa alla tidningar och papper då hon ser det som ren 

energiförstöring.  

Två av intervjupersonerna ser också fördelar med leveransen av tidningen till läsplattan. 

Magnus, 31, menar att man garanterat får tidningen om man läser den i läsplattan, vilket inte 

alltid är fallet med papperstidningen. Robert, 49, har flera morgnar fått klara sig utan 

tidningen då den inte levererats. 

”Man vet ju att man blir irriterad om inte tidningen ligger i brevlådan på morgonen. Men i 

läsplattan funkar det ju. Här kvittar det om det är snöstorm.” Robert, 49. 

Även om det här avsnittet syftar till fördelar med läsplattan som tidningsmedium så uppger 

flera av respondenterna andra positiva egenskaper som inte innefattar tidningsanvändandet. 

Det faktum att läsplattan även kan användas till att surfa på webben, uppfattas som en bra 

egenskap. Robert, 49, säger att läsplattans smidiga format gör den lämplig att ha i tv-soffan. 

Om hans fru vill titta på något program som han inte gillar så kan han surfa på webben, utan 

att behöva lämna rummet. 

”Om vi tittar på hur vi använder datorn idag så är det till att titta på Aftonbladet, OT 

(Oskarshamnstidningen) och banken. Mer använder vi den inte och då kan man ju lika gärna 

använda det i läsplattan.” Robert, 49. 

Kerstin, 48, har själv en läsplatta och använder den ofta till att surfa på nätet. 

”Jag tycker att det är lite bra att kunna ha med sig en sådan smidig historia utan dator. Man 

använder den till att kolla nätet och sådana grejer på ett smidigt sätt, och att jag ser vad det 

står till skillnad från telefonen.” Kerstin, 48. 

4.2.2 Icke-prenumeranter 

Den fördel som alla påpekar är läsplattans smidighet. Linn, 35, bor på landet och har valt att 

inte ha en tidningsprenumeration, eftersom hennes brevlåda ligger för långt ifrån huset. Med 

läsplattan menar hon att det ”bara är att slå upp den”. Lars, 43, finner läsplattans format bättre 

än papperstidningen. 

”Det är ett ganska otympligt format på tidningen tycker jag. Det är ju ingenting man lätt kan 

sitta med utan du måste ju sitta vid ett bord.” Lars, 43. 
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Även Mats, 55, som idag prenumererar på Barometerns PDF-version i sin läsplatta, framhäver 

att läsningen är bekvämare i läsplattan. 

”Dels är det ju det här när man sitter och läser tidningen vid köksbordet med en sån här 

(visar läsplattan), det är ju ingen sak. Det är ju bara en liten plutt och så kan man lägga ifrån 

sig den. Med tidningen måste man ju sitta och bläddra.” Mats, 55. 

Linn, 35 tycker att det är bra om man kan minska på antalet tidningar som är i omlopp. 

”Det är ju väldigt mycket fokus på miljön i sig. Vad kan man spara, vad kan man dra in på 

eller göra annorlunda? Då kan jag definitivt se det här som en fördel.” Linn, 35. 

En annan positiv egenskap som intervjupersonerna uppger, som inte innefattar 

tidningsanvändandet, är läsplattans webbmöjligheter. Arbetspendlaren Mats, 55, ser läsplattan 

som ett komplement till datorn. 

”När jag är ute på resande fot så är det väldigt bekvämt att jag kan gå in och kolla 

webmailen, alltså jag kan läsa min e-post och korrespondera utan att släpa med datorn.” 

Mats, 55. 

Per, 35, framhäver att läsplattan är väldigt enkel att använda och kan nyttjas av hela familjen. 

”Man har väldigt mycket nytta av den faktiskt. Man använder den ju väldigt mycket. Den 

används ju varje dag liksom. Det är ju prisvärdare egentligen än en TV.” Per, 35. 

4.3 Nackdelar med läsplattan som tidningsmedium 

4.3.1 Prenumeranter 

Den nackdel som fem av elva respondenter uppmärksammar är det faktum att tidningen inte 

går att dela. Barometern består idag av en A-del och en B-del vilket gör att flera läsare delar 

på tidningen. 

”Det är ju två delar så då läser vi varsin del. Det är ju så man gör på frukosten. Det är en 

jättenackdel.” Karin, 53. 

”Har man den i läsplattan så måste du ju ha två läsplattor.” Jan, 68. 
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Det här är ett problem som får några av respondenterna, som i början av intervjun varit 

positiva till läsplattan, att ändra åsikt. Jan, 68, reagerar även på att det inte går att lösa 

korsordet i läsplattan. 

”Bara som det att fylla i korsordet, det går ju inte. Det är jättemånga som, det första de gör 

innan de läser någonting, löser krysset.” Jan, 68. 

Fyra av intervjupersonerna upplever att det är jobbigare att hitta på läsplattan. Kerstin, 48, 

äger själv en läsplatta och menar att det inte går att läsa en hel artikel utan att behöva scrolla. 

Zlatko, 34, uttrycker det som ”överkurs” och tycker att det är enklare att bläddra i en tidning, 

trots att också han har en läsplatta och anser att han är van vid att manövrera den. Anders, 67, 

upplever texten som mer överskådlig i tidningen och det tycker även Monika, 69,  

”Det är ju jobbigare att hitta på den här (läsplattan) än att bläddra i en tidning och bara titta 

på sidorna. Här måste man pilla och hålla på. I en tidning så ser man ju rubrikerna och det 

som är något man vill läsa, och då läser man det.” Monika, 69. 

Kristina, 31, säger att hon upplever läsplattan som för ömtålig för att ha vid frukostbordet när 

hon äter. Den nackdelen påpekar även Torleif, 65. 

”Tidningen kan man kasta över rummet överallt, den är liksom oöm på något sätt.” Torleif, 

65. 

Det faktum att man är i behov av en internetuppkoppling för att kunna ta del av tidningen i 

läsplattan är en nackdel som Magnus, 31, uppmärksammar. Fyra av intervjupersonerna säger 

också att de är i behov av tidningspappret i sig. Karin, 53, uttrycker att hon använder pappret i 

sitt yrkesutövande och skulle vara tvungen att köpa in något annat om hon skulle välja att få 

tidningen i läsplattan. Torleif, 65, använder tidningspappret när han eldar i brasan. 

 

4.3.2 Icke-prenumeranter 

Av de fyra intervjupersonerna som inte har en prenumeration så var det bara två som kunde 

peka ut någon nackdel med läsplattan. Mats, 55, äger en läsplatta och prenumererar på 

Barometerns PDF-version. Han saknar möjligheter att kunna spara artiklar från tidningen. 

”Ibland önskar man att det vore lite enklare när man vill klippa ut någonting och behålla. 

Det är väl det som man saknar ibland.” Mats, 55. 
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Per, 35, menar att han är beroende av att läsplattan fungerar. 

”Om läsplattan skulle lägga av så har jag ju inte tidningen.” Per, 35. 

4.4 Formatet på nyheter i läsplattan 

Av de 15 respondenter som deltar i undersökningen föredrar tio att läsa tidningen i 

Aftonbladets applikation framför Barometerns PDF-sidor. 

Fyra av dem som tycker bättre om Aftonbladets applikation nämner att funktionen där sidorna 

visuellt bläddras fram är ett skäl till att de tycker bättre om Aftonbladet, kontra Barometern. 

”Jaha, man gör som på riktigt. Man bladar som man säger. Alltså den påminner mera om en 

tidning då. Varför kan man inte bläddra på Barometern?” Monika, 69. 

”Jag tror nog ändå att Aftonbladets variant är lite bättre. Det är nog att det känns lite 

flashigare att man bläddrar bladen faktiskt. Så enkelt funtad är man ju.” Magnus, 31. 

Flera andra av respondenterna nämner också att Aftonbladets version påminner mer om en 

vanlig tidning. Mats, 55, som redan prenumererar på Barometern i PDF-format, och har testat 

Aftonbladets applikation, är nöjd med Barometern som den fungerar i dag. Men han skulle 

gärna se att Barometern gör något liknande som Aftonbladet. 

”Ja, det skulle jag göra. För då skulle man ju komma närmare den här känslan av tidningen.  

Jag är nöjd som det är men jag tackar inte nej om de gör som aftonbladet heller, det gör jag 

inte.” Mats, 55. 

En annan aspekt, som fem intervjupersoner tycker är en fördel med Aftonbladets applikation, 

är att det snabbt går att klicka sig in till enskilda artiklar. Två av respondenterna påpekar att 

det är bra att det går att få hela uppslaget på Aftonbladets version. 

Fyra av respondenterna anser också att det är en fördel att Aftonbladet kan inkludera extra 

bilder och videoklipp i sin läsplattetidning. 

När det gäller överblicken på de olika versionerna går åsikterna isär. Kristina, 31, tycker att 

Aftonbladets applikation ger bättre överblick medan Patrik, 41, tycker tvärtom. Han menar att 

funktionen där varje artikel kan klickas upp var för sig gör att han förlorar överblicken på 

tidningen. 

”Det blir också väldigt selektivt här eftersom man tänker att ´det ser spännande ut och det ser 

spännande ut´ så klickar jag upp det och så tappar jag det” Patrik, 41. 
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Anders, 67, tycker inte att någon version är bättre än någon annan. 

”Alltså jag tyckte barometerns var lika enkel. Jag kan inte se att det var svårare på något 

vis.” Anders, 67. 

Fyra personer tycker att Barometerns PDF-version är bättre än Aftonbladets applikation. Ett 

argument för det är att de tycker att Barometern ger en känsla som är närmare den 

traditionella papperstidningen. Karin, 53, tycker att Aftonbladet är lite rörig och tilltalas mer 

av Barometern. 

”Barometern ser ju väldigt inbjudande ut när den täcker hela skärmen tycker jag faktiskt. Jag 

gillade Barometern för att det känns som en tidning men på Aftonbladet så måste du ju zooma 

annars kan man ju inte läsa det. Då var det en fördel med Barometern för den kunde man 

läsa direkt. Här kan det ju vara så att om man inte ser vad det står så skiter man i det.” 

Karin, 53. 

Även Patrik, 41, och Jan, 68, tycker att Barometerns PDF-version ger en känsla som är 

närmare papperstidningen. 

”Det är helheten liksom. Du har fortfarande kvar lite grann känslan att det är någonting som 

du kan hålla i. Här (i Aftonbladets applikation) är det där blippandet.” Jan, 68. 

Per, 35, gillar inte att få upp artiklarna i sidan på skärmen. Han gillar inte heller bläddringen 

på Aftonbladet och att det finns en laddningstid när artiklarna kommer upp i sidan. Några 

videoklipp vill han inte heller ha. 

”Ja det tycker jag är skitjobbigt. Det är reklam i början på de där videoklippen. Ja det är 

jättejobbigt. Ska jag läsa tidningen så vill jag läsa.” Per, 35. 

Några av de som föredrar Aftonbladets version nämner också fördelar med Barometerns PDF-

version. Så som att det kan vara positivt att få upp en sida åt gången på hela skärmen och att 

PDF-en är smidig. Magnus, 31, tycker bättre om Aftonbladets applikation men är osäker på 

om det är värt att lägga pengar på att utveckla en sådan applikation för Barometern. 

”Jag vet faktiskt inte, det priset sätter ju marknaden. Jag tror inte att de får fler kunder av att 

de har det i en app än i PDF-form.” Magnus, 31. 
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Både Linn, 35, och Mats, 55, skulle vara beredda att betala mer pengar än 50 kronor i 

månaden om Barometern satsar på att utveckla en applikation för sin tidning i läsplattan. 

Ingen av de som kan tänka sig att prenumerera på tidningen i läsplattan, och föredrar 

applikationen framför PDF-formatet, uttalar sig negativt om en eventuell höjning av 

prenumerationspriset. 

När det gäller formatet fanns det inga tydliga linjer i svaren beroende på om respondenterna 

var prenumeranter, icke-prenumeranter eller läsplatteägare. 

 

4.5 Kostnader 

4.5.1 Kostnadsfördelar prenumeranter 

Få av respondenterna kan peka ut några konkreta fördelar kring de olika kostnaderna med 

undantag för att de tycker att PDF-prenumerationen är billig. Torleif, 65, tänker att 

prisskillnaden kan göra att han kan ta del av fler tidningar än idag. 

”Alltså, kostar den 600 kronor? Det är ju bara en femtiolapp i månaden då mot 183 kronor 

som jag betalar nu. Man kan ju ha flera tidningar för det priset jag har nu. Man kan faktiskt 

ha fyra tidningar för det priset om man vill.” Torleif, 65. 

Karin, 53, ser inte läsplattans pris som ett hinder och menar att det lägre 

prenumerationspriset kan göra att hon har råd med läsplattans inköpspris på 4 000 kronor. 

”Jag tjänar ju 1 700 kronor om året på att läsa i den. Så på tre år så har jag ju tjänat in den 

då. Då tyckte jag ju att det var jättebilligt ju.” Karin, 53. 

Fyra av intervjupersonerna uttrycker inga fördelar med kostnaderna. Dock tycker tre av 

respondenterna att priset på papperstidningen är för högt i jämförelse med vad de får ut av 

den. 

 

4.5.2 Kostnadsnackdelar prenumeranter 

Den kostnad som respondenterna ställer sig mest negativa till är läsplattans pris. Fyra av de 

elva intervjupersonerna upplever att priset är för högt och anser att priset måste bli lägre för 

att de ska finna något intresse för läsplattan. 

”För 3 000-4 000 kronor? Nej, det skulle jag ha svårt att tänka mig. Jag skulle kunna tänka 

mig en för omkring 1 500 kronor.” Anders, 67. 
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Eftersom flera av intervjupersonerna delar upp tidningen på morgonen uppkommer ett 

problem då tidningen bara finns i läsplattan. Karin, 53, är positivt inställd till läsplattan men 

skulle inte kunna tänka sig att köpa två, vilket skulle krävas om hon och hennes man vill 

kunna läsa tidningen samtidigt. Samma inställning har Patrik, 40. 

”Vi skulle ju inte köpa in en till, det skulle vi inte göra. Det är den dagen man gör sig av med 

datorn i så fall.” Patrik, 40. 

4.5.3 Kostnadsfördelar icke-prenumeranter 

Bland icke-prenumeranterna utrycker alla fyra att PDF-prenumerationen är billig. För Linn, 

35, innebär priset att hon hellre skulle välja att prenumerera på tidningen i läsplattan. Mats, 

55, använder i dag Barometerns PDF-prenumeration som han läser på sin läsplatta. 

”Jag har tre tidningar för under priset det skulle kosta att ha en tidning i pappersformat så 

jag är nöjd. Femtio spänn i månaden upplever inte jag som mycket. Jag tycker att det är 

billigt rent ut sagt. Jag upplever priset som lågt.” Mats, 55. 

Per, 35, uttrycker att han upplever pappersprenumerationen som för dyr och att det är därför 

han har valt att inte prenumerera. Dock tycker han inte att läsplattans pris är högt. 

”Jag tycker att det är överkomligt liksom. Man har ju väldigt mycket nytta av den faktiskt, 

man använder det väldigt mycket. Den används ju varje dag.” Per, 35. 

4.5.4 Kostnadsnackdelar icke-prenumeranter 

Ingen av de fyra icke-prenumeranterna uppger att de ser någon nackdel med varken 

läsplattans- eller prenumerationens pris. Det ska dock tilläggas att tre av respondenterna i 

denna kategori redan äger en läsplatta och har alltså redan gjort inköpet.  

 

4.6 Åldersskillnader 

Respondenterna visar inte upp några tydliga skillnader i sina svar beroende på vilken 

åldersgrupp de tillhör. Viljan att prenumerera på tidningen i läsplattan varierar snarare om 

personen redan har en tidningsprenumeration i pappersform eller inte. Vi hittade ingen person 

över 65 år som inte redan har en papperstidningsprenumeration. Alla de som svarar i den 

ålderskategorin har alltså en papperstidning, en kategori som även i övriga åldrar i studien 

uppvisar en mindre benägenhet att vilja prenumerera på tidningen i läsplattan. 
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En av fyra respondenter över 65 år kan tänka sig att prenumerera på tidningen i läsplattan. Av 

de fyra respondenter mellan 41 och 64 år, som har papperstidningen, är det två stycken som 

kan tänka sig att byta till läsplatta, medan motsvarande siffra i åldrarna 30 till 40 år är en av 

tre respondenter. 

Alla åldersgrupper nämner i stort sett samma för- och nackdelar med läsplattan som 

tidningsmedium och även i inställningen till priset, på tidningsprenumeration och läsplatta, är 

resultatet liknande mellan de olika åldersgrupperna.  

 

5. Analys 

5.1 Papperstidning eller läsplatta 

5.1.1 Prenumeranter  

Alla sju prenumeranter som inte kan tänka sig att byta sin papperstidning till en läsplatta 

uppger att vanan med papperstidningen är avgörande för att det inte vill byta. De tycker att 

det är bättre att läsa tidningen som de alltid har gjort. Det här stämmer överens med Hedmans 

(1999) tankar om att människors mediekonsumtion är starkt styrd av vanor, vanor som de 

ogärna bryter. 

Flera av respondenterna tycker att en tidning ska läsas i pappersform och det är viktigt för 

dem med känslan av att ha tidningen i handen. Samma svar fick Hedman (1999) när han 

undersökte människors inställning till att ta del av tidningen via internet i stället för i 

pappersform.  

Ett annat perspektiv kan vara Rogers (2003) tankar om utbytbarhet. En innovation som liknar 

något som människan redan känner till har större chans att bli accepterad. Samtidigt får den 

inte vara för lik någonting som redan finns. Då tycker inte människor att det är en innovation 

och är då inte heller beredda att ta den till sig. För att bryta en vana hos människor måste 

innovationen erbjuda något som gör att de är beredda att förändra sina vanor. Att en del av 

läsarna inte vill prenumerera på tidningen i läsplattan kan därför bero på att den inte erbjuder 

tillräckligt stora fördelar, att den är för lik någonting som redan finns.  

Rogers (2003) menar också att innovationen ska uppfylla ett behov som finns hos människor. 

Ibland skapar människor det behovet efter att de blir medvetna om innovationen. Några av de 

som inte kan tänka sig att byta bort tidningen tycker att det skulle vara bra att läsa tidningen i 

läsplattan när de är ute och reser. Det kan vara ett behov som uppfylls av läsplattan men det 
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innebär inte en tillräckligt stor förändring för att de respondenterna skulle kunna tänka sig att 

byta från papperstidningen helt. 

 

Fyra av papperstidningsprenumeranterna kan tänka sig att eventuellt byta till läsplattan. Två 

av dem nämner också att papperstidningen är en vana som är svår att bryta likt Hedman 

(1999) beskriver. Torleif, 65, kan ändå tänka sig att byta på grund av det lägre 

prenumerationspriset. Det här kan relateras till begreppet om relativ fördel som Rogers (2003) 

uttrycker som relationen mellan kostnader och fördelar med en innovation. Karin, 53, ser flera 

fördelar med läsplattan men då hon skulle behöva två, för att hon och hennes man ska kunna 

läsa samtidigt, tycker hon att det blir för dyrt. Fördelarna som hon ser är inte tillräckliga i 

proportion till vad två läsplattor skulle kosta, vilket Rogers (2003) med begreppet relativ 

fördel menar är en orsak till att en innovation förkastas.   

Samtliga av de fyra respondenterna hindras av att de inte har en läsplatta i dagsläget. Två av 

dem skulle också behöva två läsplattor i hushållet för att kunna ta del av tidningsinnehållet 

samtidigt. Enligt teknikdeterminismen som beskrivs av Dusek (2006) är det spridningen och 

utvecklingen av teknologin som styr våra kulturella vanor. I det här fallet är det alltså 

utbredningen av läsplattan som sätter stopp för förändringen i respondenternas vardag.   

 

5.1.2 Icke-prenumeranter 

Alla fyra icke-prenumeranterna föredrar tidningen i läsplattan. Som Hedman (1999) beskriver 

är medieanvändningen till stor del styrd av vanor. Eftersom icke-prenumeranterna inte är vana 

att läsa tidningen i pappersform utgör inte själva formatet någon rutin som måste brytas.   

Linn, 35, har idag ingen tidningsprenumeration eftersom hon har för långt till sin brevlåda. 

Norman (2001) menar att en vardagsrutin inte får vara för omständlig och tidskrävande. För 

Linn, 35, underlättar läsplattan i hennes vardag då hon skulle tjäna tid och inte behöva 

anstränga sig för att ta del av tidningen. Även Lars, 43, och Mats, 55, uppger att läsplattan gör 

tidningskonsumtionen bekvämare.  

 

Tre av respondenterna uppskattar att tidningen visas i sin helhet och att den ser ut som en 

vanlig tidning i läsplattan. Rogers (2003) påpekar med begreppet utbytbarhet att en 

innovation enklare etablerar sig i samhället om den liknar något som redan finns. 

Intervjupersonerna uppskattar känslan av igenkänning och har på så vis lättare att ta till sig 

tidningen i läsplattan.  
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Tre av respondenterna uttryckte att de uppskattade att slippa ta hand om tidningspappret när 

tidningen var färdigläst. Som Rogers (2003) förklarar i begreppet relativ fördel är ökad 

bekvämlighet, och att spara tid och arbete, två aspekter som gör att en innovation snabbare 

accepteras.  

 

5.1.3 Ägare av läsplatta 

De som har en läsplatta och samtidigt en tidningsprenumeration föredrar att läsa tidningen i 

läsplattan, medan resultatet är det omvända för läsplatteägarna utan papperstidning. Det här 

kan relateras till Hedman (1999) som menar att vi ogärna bryter redan invanda mediemönster. 

Icke-prenumeranterna med läsplatta har inga sådana vanor med papperstidningen. Hedman 

(1999) anger också att papper som material är viktigt för tidningsläsarna. De tycker att det 

skapar en speciell känsla som är svår att ersätta. 

Enligt teknikdeterminismen är det teknikens spridning som styr människors vanor och behov. 

Resultatet visar att tillgången till tekniken i flera fall inte var avgörande för respondenternas 

vilja att byta bort sin pappersprenumeration. Det går stick i stäv med teorierna om 

teknikdeterminism (Dusek 2006). 

 

5.2 Fördelar med läsplattan som tidningsmedium 

5.2.1 Prenumeranter 

Nio av respondenterna tycker att det är en fördel att man kan förstora texten i läsplattan för att 

förenkla läsningen. Att många ser fördelar med textens storlek kan förklaras med Normans 

(2001) tankar om vardagsrutiner. Större text gör det möjligt för en del läsare att ta del av 

tidningens innehåll på ett bekvämare sätt. Ökad bekvämlighet är också ett skäl till att en 

innovation accepteras (Rogers 2003). 

Ingen av de femton tillfrågade i studien upplever att läsupplevelsen försämras av att läsa på 

läsplattans skärm. Det är snarare känslan av att ha papperstidningen i handen som ett flertal 

tycker saknas. Själva läsningen upplevs i vissa fall snarare som bättre på läsplattan. Det går 

emot Hedmans (1999) jämförelse mellan internettidningar och papperstidningar, där han 

menar att många ser det som ett problem att läsa på en skärm.  

 

Sju av prenumeranterna upplever en fördel med läsplattan eftersom den ger tillgång till 

tidningen var de än befinner sig. Anders, 67, ser positivt på att använda läsplattan som ett 

komplement till tidningen när han hälsar på barnen i Östersund. Som Nilsson (2005) påpekar 
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sker övervägande del av tidningsläsningen i hemmet, på arbetet eller i skolan. I det offentliga 

rummet är tidningsläsningen mindre vanlig. Respondenterna ser alltså en möjlighet att utvidga 

sin tidningskonsumtion även utanför hemmet och arbetet. Sett ur ett teknikdeterministiskt 

perspektiv gör därmed teknikutvecklingen att tidningsläsarna kan förändra sina medievanor 

(Dusek 2006).  

 

Fem av intervjupersonerna påtalar att det är positivt att slippa allt papper som 

papperstidningen medför. Robert, 49, bläddrar bara igenom tidningen i en kvart innan den, 

som han uttrycker det, är skräp. Rogers (2003) menar att ökad bekvämlighet, sparad tid och 

mindre arbete gör att människor har enklare att ta till sig en innovation.  

En fördel med leveranssäkerhet nämns av två respondenter. Robert, 49, menar att tidningen 

kommer till läsplattan även om det är snöstorm, och att han blir irriterad om inte tidningen 

ligger i brevlådan på morgonen. Detta kan kopplas till Norman (2001) som menar att en 

vardagsrutin ska vara så okomplicerad som möjligt. Tidningsläsningen sker i hög grad på 

morgonen (Nilsson 2005). Tidningsläsningen är för respondenterna, som nämner leveransen, 

en morgonrutin som de ser mindre risk att behöva bryta om tidningen kommer i läsplattan. 

Sex intervjupersoner nämner fördelar med läsplattan som inte innefattar dess funktion som 

tidningsmedium. Att kunna surfa på läsplattan upplevs som en positiv egenskap. Kerstin, 48, 

äger en läsplatta och tycker att hon kan titta på internet på ett smidigt sätt. Enligt teorierna om 

mediekonvergens går utvecklingen mot att medieinnehåll och medier konvergerar. 

Terminalkonvergensen är en del i dessa teorier och innebär att flera funktioner, som tidigare 

utfördes av olika enheter, nu kan genomföras av en och samma terminal. Läsplattan fungerar 

alltså som en sådan terminal vilket några respondenter uppfattar som positivt (Fagerjord & 

Storsul 2007).  

 

5.2.2 Icke-prenumeranter 

Läsplattans bekvämlighet påtalas av alla respondenterna, vilket kan relateras till Rogers 

(2003) begrepp relativ fördel där han beskriver ökad bekvämlighet som en avgörande del i en 

innovation.  

Precis som för vissa av prenumeranterna upplever icke-prenumeranterna en fördel med att 

kunna använda internet i läsplattan. Mats, 55, tycker att det är bra att slippa ta med sig datorn. 

Detta kan relateras till terminalkonvergens, det vill säga att flera enheter smälter samman i en 

och samma produkt (Fagerjord & Storsul 2007). 
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Per, 35, tycker att läsplattan är väldigt lätthanterlig och att den därför kan användas av hela 

familjen. Rogers (2003) använder begreppet komplexitet för att förklara en innovations 

användarvänlighet. En lättförståelig innovation har lättare att få fäste i samhället. 

 

5.3 Nackdelar med läsplattan som tidningsmedium 

5.3.1 Prenumeranter 

Fem av elva prenumeranter upplever en nackdel med att läsplattan inte möjliggör att två 

personer kan läsa tidningen samtidigt. För att två ska kunna läsa samtidigt krävs två läsplattor, 

ett problem som kan kopplas till teknikdeterminismen. För att det ska bli aktuellt för flera av 

respondenterna att byta till läsplattan måste först tekniken spridas i större utsträckning. Enligt 

teknikdeterminismen är det teknikutvecklingen och dess spridning som påverkar våra rutiner 

(Dusek 2006).  

Det faktum att respondenterna delar på tidningen vid frukostbordet kan kopplas till Normans 

(2001) resonemang om vardagsrutiner. Sådana vardagliga handlingar ska göras snabbt och 

samtidigt som något annat. Så länge respondenterna bara har en läsplatta i hushållet skulle 

deras dagliga rutin att dela upp tidningen vid frukostbordet försvåras och tidningsläsningen 

skulle ta längre tid. 

Några respondenter ser fördelar med läsplattan men priset för två läsplattor gjorde att 

fördelarna inte motsvarade kostnaden. Den relativa fördelen var inte tillräckligt stor (Rogers 

2003).  

 

Jan, 68, påpekar att det inte går att lösa tidningens korsord i läsplattan, vilket han säger att 

många gör innan de läser tidningen. Enligt Hedman (1999) ingår tidningen i en rutin, en rutin 

som rubbas för dem som alltid brukar lösa korsordet.  

Rogers (2003) förklarar komplexitet som hur svår en innovation är att förstå. Fyra av 

respondenterna upplever att läsplattan är svårare att manövrera och hitta på än 

papperstidningen. En individ som uppfattar en innovation som komplicerad är mindre 

benägen att använda den. 

Kristina, 31, tycker att läsplattan är mer ömtålig i jämförelse med papperstidningen. Hon läser 

tidningen vid frukostbordet och menar att hon inte är tillfreds med att använda den när hon 

äter. Norman (2001) menar att en vardaglig aktivitet ska kunna göras samtidigt som något 

annat. Kristina tycker inte att hennes två vardagsaktiviteter, att äta frukost och läsa tidningen, 

fungerar samtidigt när hon har en läsplatta.  
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En av respondenterna upplever en nackdel med att man är beroende av en 

internetuppkoppling för att kunna läsa tidningen i läsplattan. Det kan relateras till 

teknikdeterminismen, eftersom tillgången till internet styr möjligheterna att få hem tidningen i 

läsplattan. Den som inte har en internetuppkoppling kan inte byta sin papperstidning mot 

versionen i läsplattan (Dusek 2006). 

Fyra av prenumeranterna uttrycker att de använder pappret även efter att de läst tidningen. 

Enligt Rogers (2003) begrepp utbytbarhet får inte en innovation vara för olik företeelsen den 

ska ersätta. Här visar det sig att papperstidningen har ett användningsområde som läsplattan 

inte är kompatibel med.  

 

5.3.2 Icke-prenumeranter 

Mats, 55, uttrycker att han ibland kan sakna möjligheten att klippa ut artiklar från tidningen. 

Även här kan Rogers (2003) begrepp utbytbarhet tillämpas. Det går att klippa i en 

papperstidning. Det går inte att klippa i en läsplatta.  

 

5.4 Formatet på nyheter i läsplattan 

Fyra av de tio som föredrar Aftonbladets applikation framför Barometerns PDF anger att ett 

skäl till det är att tidningssidorna bläddras fram, likt sidorna i en papperstidning. Hedman 

(1999) förklarar att vanan som finns i mediekonsumtionen är svår att bryta. Har människor en 

gång börjat använda medier på ett sätt vill de gärna fortsätta med det. Därför kan bläddringen 

vara en viktig funktion som ger läsarna en igenkänning. Sett utifrån Rogers (2003) 

utbytbarhetsperspektiv är likheten mellan en innovation och något som redan finns viktig för 

att det nya ska uppskattas. Utöver de som nämner bläddring som en fördel tycker också några 

att Aftonbladet är bättre för att den liknar tidningen mer.  

Aftonbladets applikation uppfattas som snabbare och enklare av fem respondenter. Ju lättare 

en innovation är att förstå och använda, desto större chans att den får genomslagskraft 

(Rogers 2003). 

 

I Aftonbladets applikation kan fler bilder och videoklipp läggas till, vilket uppskattas av fyra 

respondenter. Den här företeelsen kallas retorisk konvergens. Fagerjord & Storsul (2007) 

beskriver den som en utveckling där skillnader mellan olika typer av medier suddas ut. I det 

här fallet innebär det att TV, webbnyheter och papperstidning smälter samman i läsplattan.  
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Några av intervjupersonerna upplever att överblicken var sämre i läsplattan medan vissa 

menar att den blir bättre. Patrik, 41, tycker att han tappar helheten av tidningen när han klickar 

upp artikel för artikel i Aftonbladets version. Hedman (1999) menar att vanan i 

mediekonsumtionen spelar stor roll. Patrik är van vid utseendet i papperstidningen och tycker 

att Barometerns PDF är mer lik den överblick han får i pappersversionen. Samtidigt tycker 

Kristina, 31, att Aftonbladets version motsvarar den överblicken bättre. 

Fyra respondenter föredrar Barometerns PDF-version då den är mer lik papperstidningen. En 

innovation som är mer lik något som redan finns kan snabbare slå rot (Rogers 2003). Utifrån 

Hedman (1999) är vanan med papperstidningen viktig. Det kan vara anledningen till att något 

som anses likna tidningen mer uppfattas som bättre. 

Karin, 53 och Per, 35, ser Aftonbladets applikation som mer omständlig, vilket Rogers (2003) 

med begreppet komplexitet beskriver som en nackdel. 

Trots att Magnus, 31, föredrar Aftonbladets applikation ser han fördelar i Barometerns 

version, som att en sida åt gången täcker hela skärmen. Han är också tveksam till om det är 

värt att betala mer pengar för en prenumeration som kommer via en applikation. De fördelar 

som Magnus, 31, ser med Aftonbladets applikationsform motiverar honom inte att betala mer 

pengar för prenumerationen. Den relativa fördelen är inte tillräckligt stor. Det tycker däremot 

Linn, 35, och Mats, 55, som gärna kan tänka sig betala ett högre pris om Barometern skulle 

likna Aftonbladets applikation (Rogers 2003). 

 

5.5 Kostnader 

5.5.1 Kostnadsfördelar prenumeranter 

De kostnadsfördelar som prenumeranterna nämner handlar uteslutande om att PDF-

prenumerationen är billig. Flera av de prenumeranter som kan tänka sig att byta till att läsa 

tidningen i läsplattan ser priset som en stor fördel. I Rogers (2003) begrepp relativ fördel 

ställs en innovations egenskaper i förhållande till priset. För till exempel Torleif, 65, väger 

den lägre prenumerationskostnaden upp de brister han kan se med läsplattan. Samtidigt 

föredrar flera prenumeranter pappersversionen även om den är dyrare. Anders, 67, skulle i 

dagsläget inte byta prenumerationsform, även om den digitala versionen var gratis. De 

fördelar han ser med papperstidningen väger tyngre än den högre prenumerationskostnaden.  

Enligt Sternvik, Weibull & Nilsson (2005) är priset den största anledningen till att läsarna vill 

säga upp sin tidningsprenumeration. Tre av prenumeranterna i vår studie anser att dagens 

prenumerationspris är för högt. 
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5.5.2 Kostnadsnackdelar prenumeranter 

Fyra av elva prenumeranter anser att läsplattans pris är för högt för dem i dagsläget. Särskilt 

de som delar tidningen med någon annan i hushållet, och därför skulle behöva två läsplattor, 

ser priset som ett hinder för att skaffa en läsplatta. Priset motsvarar inte de fördelar som 

inköpet skulle ge för flera av respondenterna. Den relativa fördelen är för låg (Rogers 2003). 

 

5.5.3 Kostnadsfördelar icke-prenumeranter 

Två av fyra icke-prenumeranter tycker att PDF-prenumerationen är billig och tre av fyra anser 

att läsplattan är prisvärd. Den relativa fördelen är alltså hög (Rogers 2003). Priset hindrar inte 

icke-prenumeranterna från att prenumerera på tidningen i läsplattan. 

 

5.5.4 Kostnadsnackdelar icke-prenumeranter 

Ingen av icke-prenumeranterna uppger några nackdelar med kostnaderna. 

 

5.6 Åldersskillnader 

Andersson & Wadbring (2008) menar att vår mediekonsumtion styrs av vilken 

åldersgeneration vi tillhör. I vår studie syns dock inga sådana skillnader. Inställningen till 

läsplattan påverkas i högre grad av huruvida intervjupersonerna är vana vid en papperstidning 

eller ej, som Hedman (1999) påpekar. 

 

6. Slutdiskussion 

Den här studien utgår ifrån ett antal frågeställningar om läsplattor och lokaljournalistik. Vi 

väljer att dela upp slutdiskussionen utifrån dessa frågor.  

 

Hur ställer sig lokalnyhetskonsumenter i Barometerns och Oskarshamnstidningens 

upptagningsområde till att läsa lokaltidningen i en läsplatta? 

Viljan att prenumerera på tidningen i läsplattan varierar så klart mellan de olika 

intervjupersonerna. Dock ser vi ett par huvuddrag i svaren kring inställningen till att använda 

läsplattan som tidningsmedium. För det första spelar vanan av att redan ha en 

papperstidningsprenumeration en stor roll. Intressant är att det var precis vad Hedman (1999) 

kom fram till när han jämförde internetläsning med papperstidning. De medievanor som 

människor redan har etablerat i sin vardag är svårare att bryta. Våra respondenter med 
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tidningsprenumeration nämner nästan uteslutande vanan med att ha en papperstidning som 

viktig. Att den vanan är så viktig genomgående i alla åldersgrupper förvånar oss till viss del. 

Särskilt eftersom det inte riktigt stämmer överens med Andersson & Wadbring (2008) som 

menar att generationstillhörigheten är viktig för mediekonsumtionen.  

När det gäller papperstidningen verkar det dock snarare vara så att när någon väl har börjat 

läsa en papperstidning är den vanan en viktigare aspekt än generationstillhörigheten. Med 

andra ord har det inte under de senaste tolv åren skett någon större förändring i 

tidningsprenumeranternas syn på tidningen. Även de prenumeranter som äger en läsplatta är 

ovilliga att byta till en PDF-prenumeration. De anger också samma skäl till det som de övriga 

prenumeranterna som ville ha kvar sin papperstidning. 

Detsamma gäller tidningsläsarnas uppfattning om att känslan med att tidningen är gjord av 

papper är viktig. Hedman (1999) kom fram till just det när han studerade internet kontra 

papperstidning, och samma sak uppger våra respondenter när det gäller läsplatta kontra 

papperstidning. Trots att ingen i vår studie finner några problem med att läsa på skärm uppger 

ändå flera av dem att känslan med att tidningen är gjord av papper är viktig. Det överraskar 

oss att materialet fortfarande är så viktigt när den digitala läsningen är betydligt mer vanlig nu 

än år 1999 då Hedman gjorde sin studie. Det som framför allt har förändrats sedan Hedmans 

(1999) studie är dock att läsning på skärm inte anses som problematisk hos våra respondenter.  

 

Ett par av prenumeranterna kan dock tänka sig att börja prenumerera på tidningen i läsplattan. 

Främst är det smidighet och ökad bekvämlighet samt det lägre prenumerationspriset som får 

dem att tycka så. Det är skäl som anges i begreppet relativ fördel och som är en anledning till 

att människor vill ta till sig en innovation.  

De som är positiva hindras främst av att de i dagsläget inte har någon läsplatta. Sett ur ett 

teknikdeterministiskt synsätt förefaller det som att en ökad spridning av läsplattorna skulle få 

fler att överge sin pappersprenumeration, vilket å andra sidan motsägs av att de prenumeranter 

som faktiskt har en läsplatta inte alls är villiga att byta till en prenumeration i den. Det får oss 

att höja tvivel om den breda massan inom en överskådlig framtid kommer att vilja byta 

papperstidningen mot läsplattan. Att inte ens de som har en läsplatta kan tänka sig att ersätta 

papperstidningen gör onekligen att det verkar som att den har en stark ställning.  

Bland icke-prenumeranterna, som inte har några vanor med papperstidningen, är inställningen 

annorlunda. Alla föredrar att använda läsplattan som tidningsmedium. Ingen av dem anger 

heller att papperstidningen är kopplad till sådana vanor som Hedman (1999) beskriver. 

Kanske är det så att läsplattan kan nå andra tidningsläsare än vad papperstidningen gör. 
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Antalet prenumeranter har generellt sett minskat under de senaste 20 åren. Möjligen är det 

inte bland dagens prenumeranter som läsplattan har störst potential i dagsläget. Vår studie 

talar snarare för att det är bland icke-prenumeranterna som den digitala 

tidningsprenumerationen upplevs som mest positiv.  

 

Formatskillnaderna mellan Aftonbladet och Barometern påverkar inte viljan att prenumerera 

på tidningen i läsplattan i någon betydande grad. Det som uppfattas viktigt med formatet är att 

det påminner om tidningen. Vissa av respondenterna upplever att Barometerns PDF-version 

är mer tidningslik, medan vissa tycker att Aftonbladets applikation påminner mer om en 

tidning. En faktor som vi reagerar på är att flera olika respondenter påpekar att de gillar den 

visuella bläddring som Aftonbladets applikation erbjuder. Att en så simpel funktion som att 

sidorna bläddras fram, i stället för att skjutas åt sidan, kan få dem att föredra den ena 

versionen framför den andra är talande för hur viktiga tidningsvanorna är. De tankar om 

vanornas inverkan på tidningsläsare som Hedman (1999) för fram understryks ännu en gång i 

läsarnas åsikter om formaten på de digitala tidningarna. 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar uppfattar respondenterna med läsplattor som 

tidningsmedium? 

De vanligaste argumenten som talar för läsplattan är dess smidighet och bekvämlighet, vilket 

enligt begreppet relativ fördel är typiska fördelar som en innovation behöver för att den ska 

accepteras. Fördelar som nämns är möjligheten att kunna förstora text, kunna läsa tidningen 

när de är bortresta, att de slipper slänga tidningspappret och att tidningsleveransen är mer 

tillförlitlig. Många av de som nämner flera av fördelarna kan ändå inte tänka sig att byta ut 

papperstidningen. Det får oss att fundera över hur viktiga dessa fördelar är. När det gäller 

möjligheten att zooma in texten i läsplattan påtalar respondenterna ofta att det är bra när de 

blir äldre och ser dåligt. Dock har vi inte stött på någon i våra intervjuer som själv har så svåra 

synproblem. Ingen av respondenterna skulle alltså byta till läsplatta av den anledningen.  

 

Att kunna läsa tidningen när man är bortrest nämner många som en fördel. Några kan inte 

tänka sig att byta bort papperstidningen, men ser läsplattan som ett bra komplement när de är 

bortresta. För att fördelen med att kunna få tidningen vart man än befinner sig ska vara 

tillräckligt stor krävs det ju att man är bortrest ofta nog för att det ska finnas ett sådant behov. 

Mats, 55, läser idag Barometerns PDF-tidning i sin läsplatta, då han bor halva året på ett ställe 

och andra halvan på ett annat. Dessutom reser han mycket i tjänsten. Självklart blir fördelen 
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med att kunna läsa tidningen vart som helst större för honom än för någon som åker på en 

veckas charterresa till Mallorca varje år. Att vara borta en vecka motiverar knappast att bryta 

sin vana med papperstidning mot en läsplatta. Den här fördelen kan för Mats vara helt 

avgörande för att han ska ha en prenumeration över huvud taget. Relaterat till Rogers (2003) 

begrepp utbytbarhet är det för någon som är hemma 51 veckor om året en väldigt liten 

förändring. I det fallet är det innovativa i att kunna läsa tidningen var som helst en ytterst liten 

skillnad mot den gamla vanliga papperstidningen. Skillnaden blir helt enkelt för liten för att 

innovationen ska vara till någon nytta.  

 

En klar majoritet uttrycker att de upplever en fördel med att slippa ta hand om allt papper som 

blir över från tidningarna. Även här ställer vi oss frågande till hur stor inverkan denna fördel 

kan ha på ett beslut att byta till en läsplatteprenumeration. Att inte behöva ta de gamla 

tidningarna till återvinningscentralen är naturligtvis skönt, men de flesta hushållen har annat 

avfall som ändå måste fraktas bort. Dessutom är frågan hur frekvent respondenterna behöver 

ge sig iväg för att slänga gamla tidningar. Fördelen med att slippa tidningsavfallet blir också 

större ju längre det är till pappersinsamlingen. Att spara tid och arbete är en del av Rogers 

(2003) begrepp relativ fördel. Här är det alltså viktigt att veta hur mycket tid och arbete som 

besparas. För de flesta av respondenterna är det inte tillräckligt mycket för att just den här 

fördelen ska övertyga dem att byta till läsplattan.  

 

Den stora nackdelen som respondenterna, och då främst prenumeranterna, upplever är att de 

inte kan dela på tidningen i läsplattan. För att kunna göra det skulle det krävas två läsplattor, 

något som ingen i dagsläget är beredd att införskaffa. Det är dessutom en nackdel som är så 

stor att den ensam förhindrar exempelvis Karin, 53, från att övergå till att prenumerera på 

tidningen i läsplattan. För de hushåll där två personer vill läsa tidningen samtidigt, exempelvis 

under frukosten, verkar det vara uteslutet att frångå pappersprenumerationen. Det är först den 

dag då läsplattan är var mans gods som den har möjlighet att ersätta papperstidningen. 

Andersson (2005) menar att tidningsläsningen påverkas av hur stabil livssituation en person 

har. Det är därför rimligt att anta att personer som bor tillsammans med någon annan oftare 

har tidning än vad ett ensamhushåll har. Problemet med att läsplattan inte kan delas i två 

delar, som är möjligt med Barometerns A- och B-del, är därför stort och svårt att överbrygga.  

 

Några respondenter tycker att tidningen blir rörigare i läsplattan. Komplexitet är en viktig 

aspekt för en innovation. Att respondenter uppfattar läsplattan som rörigare är därför en klart 
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negativ egenskap. Det ska tilläggas att intervjupersonerna fick möjlighet att själva testa 

läsplattan under en kort tid. Därför är det fullt möjligt att det problemet hade försvunnit om de 

hade fått testa läsplattan under en lite längre tid.  

 

 

Hur påverkar kostnaderna viljan att prenumerera på lokaltidningen i läsplattan? 

Priset påverkar respondenterna i hög grad, dock åt olika håll. Givetvis tycker alla att det 

billigare prenumerationspriset för tidningen i läsplattan är en fördel. För några är 

prenumerationspriset en fördel som får dem att överväga ett byte medan flera andra, även de 

som redan har en läsplatta, inte tycker att priset spelar någon stor roll. De fördelar som 

respondenterna ser med papperstidningen väger upp att det är en dyrare 

prenumerationskostnad på den. 

Med tanke på att många prenumeranter idag inte ser prenumerationspriset som en anledning 

till att byta, ställer vi oss frågande till om det inom en överskådlig framtid är priset som avgör. 

Om det inte är intressant för 50 kronor i månaden kommer det heller antagligen inte att vara 

det för 25 kronor i månaden. För några av prenumeranterna är dock priset en fördel, som 

tillsammans med andra förtjänster, kan få dem att byta till läsplattan. Däremot tycker till 

exempel icke-prenumeranten Per, 35, att priset kan få honom att börja prenumerera på PDF-

versionen. Tilläggas bör att Per, 35, redan har en läsplatta. Hur som helst kan vi konstatera att 

priset inte är en avgörande faktor för prenumeranterna i dagsläget, medan icke-

prenumeranterna är mer benägna att införskaffa en prenumeration på grund av det lägre priset.  

Ingen av respondenterna nämner dock att de är motvilliga till att betala för en prenumeration 

på grund av att de ogillar formatet på tidningen i läsplattan. 

 

Några av prenumeranterna tycker att läsplattans pris är för högt. Eftersom varje person måste 

ha en läsplatta för att tidningen ska kunna delas så krävs det att priset på läsplattor går ner för 

att den ska bli en pryl som alla kan skaffa sig. Det här är naturligtvis en utveckling som 

tidningsföretagen inte själva styr. Men om det ska bli aktuellt för den breda massan att läsa 

tidningen i läsplattan krävs det nog att priset på den sjunker, och att gemene man på så sätt 

skaffar sig en sådan. I dagsläget är inte den relativa fördelen, alltså fördelarna med läsplattan i 

förhållande till priset, tillräckligt stor för flera av respondenterna.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
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För det första skulle det vara intressant att se hur resultatet skulle påverkas av att 

intervjupersonerna fick möjlighet att testa tidningen i läsplattan under en längre period, till 

exempel en månad. Som Rogers (2003) förklarar med begreppet testbarhet ökar möjligheten 

att en innovation får fäste om det finns möjlighet att testa den under en viss tid. 

Respondenterna har under våra intervjuer fått prova både Barometern och Aftonbladet i 

läsplattan, men den tiden har inte räckt för att personen ska kunna vänja sig vid hur 

funktionerna fungerar. Deras svar blir därför mer ett första intryck av den digitala tidningen.  

För det andra skulle det vara spännande att undersöka hur 20- till 30-åringar upplever 

läsplattan som tidningsmedium. Skiljer sig deras svar från åldersgrupperna vi undersökt? Då 

de i mindre utsträckning än äldre har hunnit skapa sig en vana med papperstidningen kanske 

de är mer benägna att prenumerera på tidningen i läsplattan. 

Eftersom vi hade ett mindre antal icke-prenumeranter i vår studie och de visade sig vara mer 

positivt inställda till en läsplatteprenumeration vore det relevant att studera en större mängd 

icke-prenumeranter. Kan det vara så att det är den gruppen som tidningsföretagen bör inrikta 

sig på när det gäller tidningsläsning i läsplattan? 

Slutligen vore det ur en journalistisk synpunkt intressant att studera hur läsplattan kan påverka 

journalistiken och det journalistiska arbetet. Hur anpassas redaktionernas arbete efter den nya 

tekniken? 
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Bilagor 

Enkätfrågor 

 

Kön? 

 

Ålder? 

 

Var bor du? 

- Tätort 

- Landbygd 

Sysselsättning? 

- Anställd 

- Egen företagare 

- Pensionär 

- Arbetssökande 

- Studerande 

Har du tillgång till en läsplatta? 

- Ja 

- Nej 

Om ja, vilket märke? 

- Apple 

- Samsung 

- Annat 

Prenumererar du, eller någon i ditt hushåll, på en lokaltidning? 

- Ja 

- Nej 

Kan du tänka dig att prenumerera på en lokaltidning enbart i läsplattan? 

- Ja 

- Nej 

- Kanske 

- Vet ej 
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Intervjufrågor 

Frågeställning – utan prenumeration 
Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Sysselsättning? 

Civilstånd? 

Varför prenumererar du inte på en tidning? 

Läser du ändå morgontidningar? Vilka? 

Vad skulle få dig att börja prenumerera på en tidning? 

 

Vi tar fram läsplattan och visar tidningen i den. 

Vad är din första tanke om läsplattan? 

Vad tycker du om läsplattan i jämförelse med papperstidningen? 

Vad ser du för skillnader läsmässigt? 

Vad ser du för fördelar/nackdelar med läsplattan? 

Skulle du kunna tänka dig att prenumerera på tidningen i en läsplatta? Varför/varför inte? 

Vad skulle få dig att överväga ett byte? Mervärde? 

Vad ser du för fördelar och nackdelar med Barometerns version kontra Aftonbladets version? 

Hur ser du på läsplattans pris? 

 

Till dem som är positiva till tidning i plattan 

Vad är det som gör att du tycker att läsplattan är bättre? 

Vad skulle du kunna tänka dig att betala för att få tidningen i läsplattan? 

Vilka abonnemangsformer kan du tänka dig? Helger/alla dagar? 

Hur och när ska tidningen vara tillgänglig? Bara helger? Redan vid pressläggning? 

Kombinerat med papperstidning? 

 

 

Frågeställning – med läsplatta 
Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Sysselsättning? 

Civilstånd? 

Vilka tidningar prenumererar du på idag?  

Vad tycker du om din prenumeration idag? Bra/dåligt? 

Besöker du tidningens webbplats? Varför? Hur ofta? 

 

Som läsplatteanvändare 

Hur länge har du haft en läsplatta? 

Hur kom det sig att du köpte en sådan? 

Vad använder du den till? Nyheter/spel/böcker? 

På vilket sätt konsumerar du nyheter i den? 

Skulle du kunna tänka dig att prenumerera på lokaltidningen i läsplattan? 

Varför/varför inte? 

Vilka fördelar/nackdelar har papperstidningen jämfört med läsplattan? 

Vad skulle kunna få dig att betala för att prenumerera på tidningen i plattan? 

Vad ser du för fördelar och nackdelar med Barometerns version kontra Aftonbladets version? 
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För dem som är positiva till tidning i plattan. 

Vad är det som gör att du tycker att läsplattan är bättre? 

Vad skulle du kunna tänka dig att betala? 

Vilka abonnemangsformer kan du tänka dig? Helger/alla dagar? 

Hur och när ska tidningen vara tillgänglig? Bara helger? Redan vid pressläggning? 

Kombinerat med papperstidning? 

 

Frågeställningar – med prenumeration 
Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Sysselsättning? 

Civilstånd? 

Vilka tidningar prenumererar du på idag? Varför?  

Vad tycker du om din prenumeration idag? Bra/dåligt? 

Besöker du tidningens webbplats? Varför? Hur ofta? 

 

Nu plockar vi fram en läsplatta samt dagens tidning och låter dem testa. 

Vad är din första tanke om läsplattan? 

Vad tycker du om läsplattan i jämförelse med papperstidningen? 

Vad ser du för skillnader läsmässigt? 

Vad ser du för fördelar/nackdelar med läsplattan? 

Hur ställer du dig till att byta din pappersprenumeration mot en tidningsprenumeration i 

läsplattan? Varför/varför inte?  

Vad skulle få dig att överväga ett byte? Mervärde? 

Vad ser du för fördelar och nackdelar med Barometerns version kontra Aftonbladets version? 

 

För de som är positiva 

Vad är det som gör att du tycker att läsplattan är bättre? 

Vad skulle du vara beredd att betala för tjänsten jämfört med papperstidningen?  

Hur och när ska tidningen vara tillgänglig? Bara helger? Redan vid pressläggning? 

Kombinerat med papperstidning? 

 

För de som är negativa 

Vad är det som gör att du tycker att tidningen är bättre? 

Hur ser du på läsplattans pris? 
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Intervjupersoner 

Kristina, 31, Prenumerant, Ingen läsplatta, Landsbygd, Sambo 

Magnus, 31, Prenumerant, Ingen läsplatta, Tätort, Ensamstående 

Zlatko, 34, Prenumerant, Ingen läsplatta, Tätort, Sambo 

Per, 35, Icke-prenumerant, Läsplatta, Landsbygd, Tätort, Sambo 

Linn, 35, Icke-prenumerant, Läsplatta, Landsbygd, Sambo 

Robert, 49, Prenumerant, Ingen läsplatta, Tätort, Sambo 

Karin, 53, Prenumerant, Ingen läsplatta, Landsbygd, Sambo 

Patrik, 41, Prenumerant, Läsplatta, Tätort, Sambo 

Kerstin, 48, Prenumerant, Läsplatta, Tätort, Sambo 

Lars, 43, Icke-prenumerant, Läsplatta, Tätort, Sambo 

Mats, 55. Icke-prenumerant, Läsplatta, Tätort, Sambo 

Torleif, 65. Prenumerant, Ingen läsplatta, Tätort, Sambo 

Monika, 69. Prenumerant, Ingen läsplatta, Tätort, Sambo 

Anders, 67. Prenumerant, Ingen läsplatta, Tätort, Sambo 

Jan, 68. Prenumerant, Läsplatta, Tätort, Sambo 
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Bilder på tidningarna i läsplattan 

 

 
 

Helsida i Barometerns PDF-version – visad i en iPad. 
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         Inzoomad sida i Barometerns PDF-version. 
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Aftonbladets iPad-applikation i heluppslag. 
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Aftonbladets iPad-applikation med texten uppklickad i spaltform. 


