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Sammanfattning 
Vårt sätt att ta till oss nyheter förändras allt mer under digital medias framfart. 
Informationsflödet är idag snabbare än någonsin tidigare och användandet av 
elektroniska verktyg som surfplattor blir allt vanligare. Svenska producenter av 
tidningspapper upplever idag en nedgång i efterfrågan på deras produkt och befinner sig 
i ett viktigt skede där man måste ta hänsyn till ersättningsprodukter. 
Tidningspappersindustrins betydelse för det svenska samhället har varit och är idag av 
stor betydelse. Dess framtid kommer direkt att påverka Sverige på många sätt.  

Syftet med denna studie är att ur ett hållbarhetsperspektiv utvärdera vilken påverkan 
surfplattans ökande andel av marknaden för mediekommunikation har på den svenska 
massa- och pappersindustrin för produktion av dagstidningspapper. En kvalitativ 
undersökning har genomförts där empirin baserats på de tre intervjuer som gjorts med 
personer som är väl insatta i antingen tidningspappersindustrin eller affärsområdet för 
kommunikation med surfplattor. 

De slutsatser som kan dras är att efterfrågan på tidningspapper kommer att minska och 
lägga sig på en stadig lägre nivå. Det finns dock potentiella tillväxtmarknader i 
exempelvis direktreklam i tidningspapperskvalité som kan kompensera för den 
sjunkande efterfrågan på dagspress. Något som påverkat den minskade försäljningen av 
tidningspapper är introduktionen av digital media. De digitala medierna har även sänkt 
vår vilja att betala för nyheter och det finns idag en oro över hur publikationsförlag ska 
ta betalt för nyheter i digitalt format. Det främsta konkurrensmedlet för svenska 
producenter av tidningspapper ligger i priset för produkten och ett lägre pris kan främst 
åstadkommas genom att effektivisera och minimera kostnader i produktionen.  
Surfplattan skiljer sig mot övrig digital media främst då man har möjlighet att efterlikna 
de fördelar som finns i en papperstidning. Man kan därigenom skapa en digital 
ersättningsprodukt till papperstidningen. Den ökade elektronikanvändningen som 
surfplattan bidrar till innebär också ett ansvar att produkten följer en hållbar utveckling. 
Huruvida surfplattan är en del av en hållbar utveckling eller inte är i stor utsträckning 
beroende av var elektriciteten som används för att driva surfplattan kommer från. Vissa 
brister inom de ekologiska och sociala dimensionerna av den hållbara utvecklingen 
indikerar att surfplattan inte riktigt är en hållbar produkt ännu.   
 



 

Abstract 
Our way to assimilate news is gradually changing during the progression of digital 
media. The flow of information is now faster, and the use of electronic tools such as 
tablets are becoming more frequent than ever before. Swedish newsprint producers are 
currently experiencing a decrease in demand regarding their product and are now in a 
stage where it is important to consider the impact of substitute products. The newsprint 
industry has been and still is of grate importance for the Swedish society and its future 
will therefore directly affect Sweden in several ways.   

The purpose of the study is to, with a sustainability perspective, evaluate the effect 
followed by the tablets increasing market share in media communication on the pulp 
and paper industry for the production of newspaper. A qualitative study has been made 
by three interviews with persons possessing much knowledge in industry analysis for 
the newspaper industry as well as the business area regarding communication with 
tablets.  

The conclusions that can be made is that the demand of newspaper will continue to 
decrease and finally stop at a steady level. However, there are new markets, such as 
direct advertisement in the form of newsprint that can compensate for the decreasing 
demand. The introduction of digital media has contributed to the decreasing demand of 
newspaper. Furthermore, digital media has reduced our willingness to pay for news, and 
there is now a concern about how the publishers should be able to charge for news in a 
digital format. Swedish newsprint producers main competitive tool is the price of the 
product, and a low price can be achieved by increasing the efficiency or lowering the 
production costs.  
The tablet device differs from other digital media because of the ability to adopt the 
advantages of a printed newspaper.  It is thereby possible to create a digital replacement 
for the printed newspaper. The increased use of tablets contributes to a larger number of 
electronic products, which come with a responsibility that the product is used aligned 
with a sustainable development. Whether the tablet is part of a sustainable development 
or not is largely dependent on where the electricity used to power the tablet comes from. 
Some weaknesses in the ecological and social dimensions of sustainable development 
indicate that the tablet is not quite there yet.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt får läsaren en kort introduktion till svenska företags produktion av 
tidningspapper. Detta följs upp av ett stycke om hållbar utveckling och ny teknik. 
Bakgrunden mynnar i studiens syfte, frågeställning och avgränsningar. 

1.1. Svensk massa- och pappersindustri 
Skogen har alltid varit en av Sveriges största tillgångar och mest avgörande faktorer när 
det kommit till att konkurrera på en global marknad och bygga en stark inhemsk 
ekonomi. År 2011 exporterade Sverige massa, papper och sågade trävaror för 128 
miljarder kronor, endast Kanada hade vid denna tidpunkt en större export. Trots att ett 
förhållandevis litet land som Sverige innehar mindre än en procent av världens 
skogsareal så står vi för cirka nio procent av världens pappersexport räknat i omsättning. 
Massa- och pappersindustrin ger direkt sysselsättning åt cirka 21 000 personer i Sverige 
och ofta är produktionen belägen på mindre orter i landet (Skogsindustrierna 2012). 
Tidigare har svensk skogsindustri ofta varit kritiserad för att avverka svenska skogar i 
allt för stor utsträckning. Detta har man emellertid fått ordning på och idag pekar 
skogsindustrierna gärna på att man för varje avverkat träd planterar två nya 
(Skogsindustrierna 2010). I dagsläget handlar den mesta av kritiken istället om den stora 
mängd energi som går åt i massa- och pappersindustrin (Kivimaa m.fl. 2008). År 2011 
uppgick de svenska industriernas totala energikonsumtion till ca 169 TWh av vilket 
massa- och pappersindustrin stod för ca 76 TWh, alltså lite drygt 45 % (Statistiska 
centralbyrån 2012). Denna procentsats kan jämföras med att cirka elva procent av 
industrins totala omsättning utgörs av skogsindustrin (Skogsindustrierna 2012) vilket 
understryker att energibehovet är stort inom massa- och papperstillverkningen i 
förhållande till övrig industri.  

I dagens pappersbruk används två olika metoder beroende på vilken typ av papper som 
ska tillverkas. Kemisk massa ger rent och slitstarkt papper som kan användas i 
dekorativa syften eller för produkter med höga yttre påfrestningar. Mekanisk massa 
används främst vid framställning av tidningspapper. Metoden ger en hög 
utnyttjandegrad av råmaterialet och ger bra egenskaper för tryck. Det är även 
framställningen av den mekaniska massan som har det allra största energibehovet. Det 
går till exempel åt tre gånger så mycket el per ton papper för att producera 
tidningspapper, som utgörs av mekanisk massa, jämfört med vad som krävs för att 
producera finpapper, som huvudsakligen består av kemisk massa (Wiberg & Forslund 
2012). 

1.2. Hållbar utveckling och ny teknik 
Ofta i dagens samhälle måste man kompromissa mellan ekonomiska, sociala och 
ekologiska frågor för att hitta en gyllene medelväg som fungerar ur flera perspektiv. 
Man pratar i allt större utsträckning om hållbar utveckling. Den av FN deklarerade och 
allmänt accepterade definitionen av hållbar utveckling är att det är den utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov (Förenta Nationerna 1987). 
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Parallellt med det ökade intresset för hållbar utveckling har den tekniska utvecklingen 
tagit stora kliv framåt under slutet på 90-talet och under 2000-talets inledande år. En ny 
grupp av tekniska produkter som snabbt blivit populära är surfplattorna. En surfplatta 
fungerar som en dator innehållande avancerade funktioner som användaren styr med 
hjälp av en pekskärm och som kan kopplas upp mot internet via trådlöst eller mobilt 
nätverk (Helmersson 2013). Surfplattornas enkelhet och mångsidighet medför att många 
applikationsprogram kan utvecklas och möjligheten finns till exempel för användaren 
att använda internet, läsa tidningar och spela spel.  
År 2010 lanserade teknikföretaget Apple en surfplatta som kom att kallas Ipad. 
Surfplattorna slog igenom samma år med Ipad i spetsen och endast tre år senare innehar 
sju procent av hushållen i Sverige en surfplatta (Nordicom 2012). Förenat med de 
praktiska fördelar som finns i form av det smidiga formatet och den lätta vikten vinner 
surfplattorna idag marknadsandelar på bekostnad av tidningspappret (Nordicom 2012). 
Sedan 2004 har försäljningen i svensk dagspress minskat med 14,2% och faktum är att 
man sett en minskning av försäljningen för varje år ända sedan 1998 (Tidningsutgivarna 
2012). Svenska producenter av tidningspapper, vidare kallade SPT, upplever en stark 
nedgång i efterfrågan på sin produkt och så sent som i början på februari 2013 kom till 
exempel Stora Enso med beskedet att man skär ner med cirka 600 anställda. En 
anledning man angav var att man tappat försäljning av tidningspapper på grund av 
surfplattornas starka tillväxt (TV4-nyheterna 2013).  
Surfplattan har precis som digitala medier i allmänhet den stora fördelen att inga 
tryckerier av tidningar eller liknande behövs för att förmedla nyheter. 
Informationsflödet går idag snabbare än tidigare och att ta del av nyheter i realtid har för 
många blivit en självklarhet. Kritik har dock funnits mot digitala medier då många 
menar på att man förlorar överblicken över vilka nyheter som finns tillgängliga 
(Lindblom & Jiserup 2007) och får en mindre engagerande upplevelse av läsningen 
(O’Hara & Sellen 1997). Nättidningarna är idag till större del gratis och intäkterna från 
dessa utgör endast runt fem procent av tidningarnas totala intäkter (Gustafsson m.fl. 
2010). Ett stort frågetecken är hur dagstidningar i framtiden ska generera intäkter i 
digitalt format då försäljningen av tidningar i pappersformat minskar (Lindblom & 
Jiserup 2007). 

1.3. Frågeställning och syfte 
Den frågeställning som kommer att undersökas i denna rapport är: Hur har svenska 
företags tillverkning av tidningspapper påverkats av surfplattans ökade marknadsandelar 
ur ett hållbarhetsperspektiv?  

Studiens syfte är att ur ett hållbarhetsperspektiv utvärdera vilken påverkan surfplattans 
ökande andel av marknaden för mediekommunikation har på massa- och 
pappersindustrin för produktion av tidningspapper. Studien syftar även till att visa hur 
svenska producenter av tidningspapper ska arbeta för att överleva. 
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1.4. Avgränsningar 
Studiens omfång begränsas till att behandla surfplattors påverkan på den industri som 
idag producerar papper och massa avsett för tidningar. Enligt den definition av 
surfplattor som gavs tidigare är varken läsplattor, datorer eller andra digitala medier av 
direkt intresse för studien. Vidare begränsas studien till svensk pappersindustri, detta av 
anledningen att man se vill se hur en klassisk industri påverkas av den nya tekniken i 
form av surfplattan. Då majoriteten av försäljningen sker till den europeiska marknaden 
(Skogsindustrierna 2011) har studien avgränsats till denna.  
Vad gäller produktionen av papper och massa för tidningspappersbruk så begränsas 
studien till att omfatta de bruk som använder sig av mekanisk massa. Som tidigare 
nämnt är detta en energikrävande verksamhet, och det är av denna anledning intressant 
att studera hur denna påverkas av surfplattans ökande marknadsandelar.  
Vad gäller framtidsperspektiv finns det alltid en stor osäkerhet när man analyserar ny 
tekniks inverkan. Utvecklingen går oerhört snabbt och få kan därför avgöra vilken 
teknik som finns tillgänglig i framtiden. Av den anledningen begränsas studien till att 
analysera den teknik som finns tillgänglig i dagens läge, hur den kan utvecklas samt hur 
det påverkar massa- och pappersindustrin för tidningar. 
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2. Metod 
Detta avsnitt syftar till att motivera de praktiska val som gjorts i studien, framför allt då 
det kommer till insamlingen av den empiri som ligger till grund för studien. 

2.1. Ämnesval och forskningsansats 
Vi har valt att skriva om svensk tidningspappersindustri då vi tycker att det är en 
intressant bransch som förmodligen står inför stora framtida förändringar. Ny teknik är 
ett ofta uppmärksammat ämne och dess påverkan på en historiskt viktigt marknad är 
både komplex och intressant varför vi finner valet av ämne intressant. Studien är av mer 
kvalitativ karaktär vilket passar då syftet är att skapa en djupare förståelse för de 
problem svenska tidningspappersproducenter står inför. 

2.2. Verktyg för analys 
För att analysera konkurrenssituationen på marknaden för pappers- och 
massaproduktion för tidningspappersindustrin används Porters teori som behandlar de 
fem krafter som styr konkurrenssituationen i en bransch. Sedan Porter presenterade sin 
modell för marknadsanalys 1980 har hans tankar kommit att utgöra grunden för hur man 
analyserar konkurrenssituationen på en marknad. Modellen är allmänt vedertagen och 
förekommer i de flesta kurser inom ekonomi, marknadsföring och informationssystem 
(Porter 1998). Metoden används för att analysera industriell utveckling och den går 
även att anpassa till den bransch som ska analyseras. Viktigt att ha med sig i analysen är 
även att modellen endast avser att analysera den långsiktiga konkurrensförmågan. 
Kortsiktigt kan det finnas en rad parametrar som spelar in på hur väl företaget kan mäta 
sig med sina konkurrenter, exempelvis material- och personaltillgångar samt kortsiktiga 
ekonomiska svängningar. Porter menar på att dessa faktorer är svårare att förutse vilket 
gör det svårt att analysera en bransch utifrån dessa.  

2.3. Förberedande intervju 
Redan tidigt i arbetet genomfördes en intervju med Tobias Edström, ansvarig för 
affärsområdet kommunikation med surfplattor på Aftonbladet. Intervjun syftade till att 
ge en känsla för hur en länk mellan producent och konsument av tidningspapper 
upplever efterfrågan på papper som produkt jämfört med surfplattan. Majoriteten av 
tidningsläsandet i digital form sker i kvällspressen. Aftonbladet har både den största 
försäljningen av lösnummer och det största antalet läsare som använder digitala 
plattformar (PwC 2012). Det kan därmed antas att Aftonbladet har en god spridning av 
läsare i alla åldrar och samhällsgrupper, vilket leder till att Aftonbladets läsare får antas 
utgöra ett representativt urval. Aftonbladet var även en av de första nättidningarna 
(Söderlund 1999) och är av den anledningen särskilt intressanta att studera då de kan 
antas ligga i framkant vad gäller att anamma teknisk utveckling. Edström ansvarar för 
det affärsområdet som innefattar hur Aftonbladeet ska arbeta med surfplattor. Han bör 
således ha en god inblick i Aftonbladets arbete med surfplattor samt i vilken riktning 
strukturförändringar inom nyhetsläsandet går.  
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2.4. Kvalitativa intervjuer 
För att jämföra teori med praktik intervjuades Karolina Svensson, Head of Market 
Intelligence på Holmen Paper AB, och Jan Wintzell, Director på Pöyry Management 
Consulting AB Sweden. Holmen Paper är ett av Sveriges största pappersföretag med två 
stora bruk som tillverkar tidnings- och journalpapper (Holmen 2013a) medan Pöyry är 
en av de största aktörerna när det kommer till industriella branschanalyser (Pöyry 2012). 
Bägge företagen har funnits i branschen länge och är väl medvetna om de 
strukturförändringar som sker, de är därför bra val för en komparativ fallstudie.  
Både Svensson och Wintzell arbetar med branschanalyser av pappersindustrin och 
besitter stor kunskap inom de strukturförändringar som sker i området. Särskilt 
intressant är det med en komparativ fallstudie i detta fall då deras arbetsgivare har olika 
intressen i frågan. Holmen är som svensk pappersproducent direkt påverkad av 
utvecklingen i frågan medan Pöyry har en bred verksamhet och inte står och faller med 
tidningspapprets framtida utveckling. Det kan av den anledningen vara intressant att 
jämföra skillnader i de svar som ges. För att dessa skillnader ska bli extra tydliga 
ställdes samma frågor till Svensson och Wintzell. 

2.5. Val av intervjumetodik 
På grund av geografiska avstånd genomfördes intervjuerna med Svensson och Edström 
per telefon medan intervjun med Wintzell genomfördes personligen. I de 
telefonintervjuer som genomfördes användes ett mer strukturerat tillvägagångssätt än i 
den intervjun som gjordes personligen. Den stora begränsningen hos telefonintervjun är 
att kroppsspråk och reaktioner inte kan tydas. Dessa faktorer är ofta viktiga i 
kommunikationen mellan människor och det blir därför extra viktigt att vara tydlig för 
att undvika missförstånd i telefonintervjun. Även om frågorna var ganska öppna och 
följdfrågor förekom så var dessa strukturerade och gav tydliga svar. En mer strukturerad 
intervju får även ett mer kvantitativt perspektiv och blir mer fokuserad på fakta än 
analys (Lantz 2007). Detta passar bra i intervjun med Edström då denna syftar till att få 
en uppfattning om vilka förändringar som sker, snarare än att analysera varför de 
faktiskt sker.  

Intervjun med Wintzell genomfördes personligen med ett semi-strukturerat upplägg. 
Frågorna var strukturerade men samtidigt av mer öppen karaktär än vad de var i 
telefonintervjun med Edström. Tanken var att frågorna ska bjuda in intervjupersonen till 
att utveckla resonemang och ge sin bild av verkligheten vilket ger möjlighet till en 
djupare förståelse och analys. Den mer öppna intervjun bidrar med mer kvalitativa svar 
och lämpar sig vid intervjuerna med Svensson och Wintzell då dessa båda syftar till att 
undersöka varför strukturförändringarna sker (Lantz 2007). Intervjuerna med Svensson 
och Wintzell genomfördes även i ett senare skede av arbetet då ett ökat kunskapsbehov 
var nödvändigt för att ställa kvalificerade frågor som förde arbetet framåt. För att tydligt 
koppla intervjufrågorna till studiens teoretiska referensram baserades frågorna på de 
aspekter som tas upp i Porters modell för analys av konkurrensen i en bransch. På så sätt 
blir varje fråga meningsfull i det avseendet att den tydligt återkopplar till den använda 
teorin. Se bilaga A för de kompletta intervjuunderlagen. 
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För att förenkla bearbetningen av datan från intervjuer spelades de bägge 
telefonintervjuerna in digitalt. Detta var fördelaktigt då vi i efterhand kunde gå tillbaka 
och lyssna igenom de svar som gavs. Under telefonintervjuerna behövde därmed inga 
anteckningar föras utan fullt fokus låg på konversationen med intervjupersonen. För att 
garantera den personliga integriteten hos respondenten blev denne tillfrågad om han 
eller hon samtyckte till att intervjun spelades in. Svensson och Edström gick med på att 
intervjuerna spelades in medan Wintzell var mer bekväm om den inte spelades in, därför 
kom endast telefonintervjuerna att spelas in. 

2.6. Källkritik 
Vid insamlingen av sekundärdata har vi försökt använda objektiva källor i så stor 
utsträckning som möjligt. En objektiv källa bör vara tidsmässigt aktuell, ha en neutral 
författare och vara publicerad i ett neutralt syfte (Iselid 2007). Vid insamling av 
sekundärdata har vi därför i första hand använt källor som tydligt hänvisar var 
informationen kommer från. Vi har föredragit att använda publicerade vetenskapliga 
artiklar och litteratur då dessa genomgår ”peer reviews” som garanterar det 
vetenskapliga innehållet innan de publiceras. 
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3. Teori 
Teoriavsnittet syftar till presentera den tidigare forskning som gjorts inom området och 
introducera de teorier som används som verktyg vid analysen av empirin.   

3.1. Effektiviseringar och innovationer i pappersindustrin 
Den stora tillgången på skog har givit Sverige optimala förutsättningar för 
pappersproduktion men man ställs idag inför en allt mer global marknad och en 
hårdnande konkurrens (Kivimaa & Kautto 2010). En ofta använd metod för att mäta 
konkurrensen inom en bransch är Lagen om ett pris (LOP). Då LOP gäller är 
konkurrenssituationen så pass hård att inget företag ensamt kan genomföra en 
prishöjning utan att tappa marknadsandelar. Tidigare forskning (Karikallio m.fl. 2011) 
visar på att LOP inte kan förkastas för pappersindustrin. Samma forskning vittnar även 
om en hårdnande konkurrens då de största aktörerna på marknaden idag har en mindre 
andel av den totala marknaden än vad de hade för ett par år sedan (Karikallio m.fl. 
2011). 

Innovationer inom tidningspappersindustrin kan delas upp i två kategorier. Antingen 
utgörs de av produktrelaterade idéer eller så hanterar de hur man ska effektivisera de 
processer som används i produktionen. För att utveckla tidningspapper som produkt 
tittar man mycket på hur man kan minimera användningen av giftiga ämnen och 
material samt förbättra möjligheter för återvinning. Vad gäller de mer processinriktade 
innovationerna handlar de vanligtvis om att minimera utsläpp i luft och vatten, 
minimera åtgången av material och tillsatsämnen samt att sänka energianvändningen 
(Kivimaa & Kautto 2010). I arbetet med att utveckla processen vid framställning av 
papper tittar man idag mycket på hur man utnyttjar restmaterial och spillprodukter, ett 
hett ämne är användande av biomassa för utvinnande av energi (Kivimaa m.fl. 2008).  

Två faktorer nämns i litteraturen som pådrivande i SPTs arbete med innovationer idag. 
Då en stor del av förbättringsarbetet berör ekologiska frågor finns en betydande 
påverkan från lagstiftning och reglering av exempelvis energianvändning och 
utsläppsrättigheter. Dessa regler gör att SPT ständigt måste arbeta med att utveckla sina 
processer för att uppnå god lönsamhet (Kivimaa m.fl. 2008). I arbetet med att främja ur 
hållbarhetssynpunkt gynnsamma innovationer har EU kommit att spela en stor roll, 
främst genom innovationsprogrammet Environmental Technologies Action Plan, ETAP. 
Programmet uppmuntrar till ekologiska innovationer genom en rad åtgärder. Dels 
uppmuntrar programmet till ökade miljöinnovationer genom ökad lagstiftning och 
reglering, dels genom mer uppmuntrande åtgärder som att ge stöd åt projekt vars syfte 
är att åstadkomma miljöinnovationer (Europeiska kommissionen 2011). Tidigare har ett 
problem varit att många bra idéer för miljöinnovationer finns men att det varit svårt att 
sprida dessa. Detta hoppas man genom ETAP-programmet bli bättre på. Vidare kan 
företag uppmuntras till arbete med hållbara innovationer genom till exempel 
skattelättnader, detta sker i så fall på en nationell snarare än internationell nivå. Den 
andra pådrivaren till SPTs arbete med innovationer är en önskan om minskade 
kostnader i form av effektivare processer och en mer hållbar produkt (Kivimaa & 
Kautto 2010).  
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Ofta orsakas förändringar i produktutbud av ökade krav från omgivningen, så är även 
fallet för tidningspapper. Utöver de ökade krav man har från regler och lagar, främst 
under påverkan från EU, påverkas SPT av den ökade miljömedvetenhet som råder hos 
kunder. Kundens efterfrågan styr marknaden och det företaget som inte tar sitt ansvar i 
sitt arbete för hållbar utveckling kommer att uppleva minskad försäljning till följd av 
detta (Kivimaa m.fl. 2008).  
Kivimaa m.fl. (2008) lyfter särskilt fram behovet av att det individuella företagets 
policy uppmanar till arbete med innovationer som främjar hållbar utveckling, särskilt 
viktigt är detta då man vill få fram innovationer som är ekologiskt hållbara. Inom 
produktion av papper och massa utgör företagspolicyn en viktig grund för att ge stöd åt 
arbete med forskning och utveckling samt ger stöd när ekologiskt gynnade satsningar 
ska göras. Dessa satsningar kan till exempel vara i form av utvecklingsprojekt, 
samarbeten med externa aktörer eller rent av bestå i framtagandet av nya produkter. 
Erfarenheten har dock visat att dessa policys sällan uppstår om det saknas yttre drivande 
faktorer, till exempel de krav från omgivningen som nämnts tidigare. 

3.2. Surfplattan ur ett hållbarhetsperspektiv  
Många kommuner och skolor har valt att implementera surfplattor i sitt miljöarbete. 
Aspekter som tas upp är att surfplattan förväntas förbättra ekonomin, höja 
arbetseffektiviteten samt minska papperskonsumtionen i verksamheten (Eda kommun 
2011). Frågan vilka grunder man egentligen baserar dessa beslut på har lyfts och 
undersökts i ett antal tidigare studier. En viktig aspekt är hur många böcker eller 
tidningar som behöver konsumeras per dag för att surfplattan skall vara ett bättre 
alternativ ur ett ekologiskt perspektiv. För att kunna svara på detta så måste man 
undersöka klimatpåverkan för respektive produkt.  
Ett flertal livscykelanalyser har tidigare gjorts för att studera miljöpåverkan från 
pappersindustrins produkter, varav många medför varierande resultat. Ofta jämförs 
surfplattan med böcker, men då bokens sidor precis som tidningspapper tillverkas av 
mekanisk massa kan dessa siffror antas vara aktuella även för tidningspapper. En 
produkts miljöpåverkan mäts ofta i kg C02-ekvivalenter, ett mått som översätter olika 
gasers påverkan på den globala uppvärmningen till motsvarande mängd koldioxid. 
Under en livscykel kan en bok medföra utsläpp på allt ifrån 1.3 kg CO2-ekvivalenter 
(Moberg & Borggren 2009) till ca 4 kg CO2-ekvivalenter (Riehle 2011). Föregående två 
resultat är bara exempel på en rad olika siffror och dessa variationer uppkommer som en 
följd av de olika antaganden och approximationer som måste göras i en livscykelanalys. 
Generellt saknas en standard för hur olika faktorer ska värderas i livscykelanalyser av 
modern teknik och informationskanaler (Rizvi Zehra, Shafi & Akhtar Khan 2012). Om 
ovanstående siffror ändå skulle jämföras med de 170 kg CO2-ekvivalenter som en Ipad 
släpper ut under sin livscykel (Apple 2012) så framgår det att en Ipadanvändare måste 
läsa motsvarande 42,5 böcker till 131 böcker på sin Ipad för att den skall vara motiverad 
ur ett ekologiskt perspektiv.  
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För att kunna läsa en onlinetidning på en surfplatta krävs det elektronisk lagring och 
distribution av data. Utgivaren av onlinetidningen måste använda elektricitet till servrar 
och internetinfrastruktur för att lagra information samt för att användaren skall kunna 
komma åt informationen på företagets hemsida. Arushanyan & Moberg (2012) visar i 
sin studie att elektronisk distribution av data utgör den största delen av klimatpåverkan 
(38 % av den totala) följt av tillverkning av surfplattan (31 % av den totala) vid läsning 
av onlinetidningar på en surfplatta. Den bakomliggande orsaken till denna fördelning är 
ursprunget av den elektricitet som krävs för att driva dessa serverar och infrastruktur. 
Den aktuella studien utfördes på en tidning lokaliserad i Finland. Finlands främsta 
källor till elektricitet är kärnkraft, kol och vattenkraft (IEA 2009). Mixen liknar Sveriges 
som huvudsakligen består av vatten- och kärnkraft (IEA 2009). Vid användning av en 
europeisk elektricitetsmix blir istället klimatpåverkan av den elektroniska distributionen 
dubblerad och står för 50 % av den totala klimatpåverkan (Arushanyan & Moberg 
2012).  
Surfplattor innehåller ett stor antal avancerade elektroniska komponenter. Företaget 
Foxconn står för 40 % av all elektronik som tillverkas i världen (The New York Times 
2012). Man har bland annat kunder som företaget Apple som med Ipad innehar 68 % 
procent av antalet surfplattor på världsmarknaden (Markander 2012). Foxconn har 
under 2011 fått stor kritik för sina arbetsförhållanden vid produktionen av elektroniska 
komponenter.  
Enligt Fair Labour Association, FLA, fanns det mer än 50 kritiska problem i de fabriker 
som tillverkar Apples produkter (Fair Labour Association 2012). Dessa kritiska problem 
bröt mot FLAs och kinesiska arbetslagar inom områden som hälsa, säkerhet och antal 
arbetstimmar per dag. Apple har valt att ansluta sig till FLA och har därmed tagit på sig 
att garantera att hela leveranskedjan uppfyller FLAs villkor. 

Dagens ökande konsumtion av elektroniska produkter medför också en ökad mängd 
elektronik som behöver återvinnas. I EU bidrar varje invånare med 15 kg elektroniskt 
avfall varje år. Detta avfall behöver återvinnas korrekt för att garantera en ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. I nuläget så går två tredjedelar av det elektroniska avfallet i EU 
till utvecklingsländer som ofta inte har möjlighet till korrekt återvinning eller brist på 
avfallsanordningar. För att lösa detta problem så har många länder det senaste decenniet 
infört ERP-regler (Extended Producer Resonsibility) som kräver att företagen som 
tillverkar elektroniska produkter återtar dessa och återvinner dem när de nått slutet på 
sin livscykel (Tanskanen 2012). 
Apple deltar i återvinningsprogram för sina produkter i 95 % av de regioner där 
produkterna säljs. Alla produkter återvinns även i samma länder som de lämnas in i och 
produkterna tillverkas i största möjliga mån i helt återvinningsbara material, som 
exempelvis aluminium (Apple 2012). Detta kräver dock att konsumenten lämnar in 
produkten för återvinning. I en världsomfattande studie som gjordes för Nokia visar att 
mindre än tio procent av de tillfrågade hade återvunnit sina gamla mobiltelefoner. 
Systemet för att samla ihop samt återvinna produkter som innehåller endast en typ av 
material är i dagens läge väletablerat i många länder (Tanskanen 2012). Tidningspapper 
är en sådan produkt och detta möjliggör att produktionen av tidningspapper i Europa 
innehåller ca 85 % returfiber (Holmen 2013b).  
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3.3. Porters modell, de fem krafterna 
Porters modell används för att kvalitativt analysera konkurrensen i en bransch. Metoden 
går ut på att kartlägga de fem externa krafter som påverkar företagets 
konkurrenssituation. Dessa krafter påverkar ofta samtliga företag i branschen. Det är 
därför, enligt Porter, hur företaget styr och positionerar sig utifrån dessa som avgör hur 
god lönsamheten kommer att bli (Porter 1998). Lönsamhet definieras vidare som den 
avkastning man får på investerat kapital (Olsson & Skärvad 2011). För att utveckla 
modellen ges nedan en genomgång av var och en av de fem krafterna som avgör 
konkurrenssituationen i ett företag enligt modellen (Porter 1998). Dessa krafters 
påverkan är givetvis olika beroende på vilken bransch som studeras. 
Nya aktörer på marknaden. Ofta har nya aktörer en aggressiv etableringsstrategi vilket 
leder till priskrig eller ökade kostnader hos de redan etablerade företagen, vilket på lång 
sikt sänker lönsamheten. För att en ny aktör ska etablera sig på marknaden finns det 
enligt Porter sex hinder som behöver överkommas.  

• Hur väl företaget utnyttjar storskalsfördelar. 

• Graden av produktdifferentiering. 
• Tillgången till det kapital som behövs för nödvändiga investeringar. 

• Hur man får en kund att känna att det är värt besväret att byta leverantör eller 
produkt.  

• Hur den nya aktören sköter distribution och marknadsföring av sina produkter. 
• Hur man förhåller sig till lagstiftning och regler. 

Konkurrens mellan befintliga aktörer. Givetvis påverkas konkurrenssituationen av 
rivaliteten mellan befintliga aktörer på marknaden. Då en aktör ser en möjlighet att inta 
ökade marknadsandelar eller befinner sig i en pressad situation kan vanliga ageranden 
resultera i exempelvis priskrig, aggressiv marknadsföring, nya produkter eller ökad 
kundservice. Ofta kan en prissänkning snabbt matchas av konkurrenterna som lägger sig 
på samma nivå, i och med detta har branschen lagt en ny lägre standard för vad som är 
ett rimligt pris. Om efterfrågan inte är tillräckligt stark kan det vara svårt, eller rentav 
omöjligt, att återgå till den tidigare prisnivån. Porter lyfter fram en rad bakomliggande 
orsaker som kan medföra att konkurrensen inom en marknad ökar. En av de främsta 
anledningarna som lyfts fram är att marknaden som helhet lider av låg expansion. Detta 
medför att aktörer istället för att vinna nytillkomna marknadsandelar istället fokuserar 
på att stjäla marknadsandelar från sina konkurrenter. Då aktörerna på en marknad är 
mindre differentierade, det vill säga att de i mindre utsträckning satser på olika typer av 
produkter, finns en ökad risk för en hård konkurrenssituation då aktörerna kämpar om 
samma kunder. 
Påverkan från ersättningsprodukt. Inom de flesta branscher finns det alternativa 
produkter som utgör ett hot mot företaget. En ersättningsprodukt definieras av Porter 
som en produkt som uppfyller samma funktion. Ersättningsprodukterna medför en övre 
gräns för vilket pris företaget kan begära för sin produkt och ställer därigenom nya krav 
på företaget vad gäller prissättning och produktutveckling.     
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Konsumenternas köpkraft. Konsumenten är alltid ute efter högsta kvalité och bästa 
service till lägsta möjliga pris. Detta är kundens drivkraft till att spela ut konkurrenter 
mot varandra. Om utbudet är stort och varorna är standardiserade så finns det fler 
aktörer för köparen att välja bland, på så sätt ökar även kundens möjligheter att spela ut 
aktörer mot varandra.  

Leverantörers förhandlingskraft. Leverantörer har stor påverkan på företaget då man 
har makt att ändra både pris och kvalitet. Detta ger ofta leverantörerna en gynnsam 
förhandlingsposition vilket lätt påverkar företagets lönsamhet negativt. Även arbetskraft 
och myndigheter kan ha stor påverkan på företaget, menar Porter, då dessa båda kan 
begränsa företagens handlingsfrihet. 
 
 



 12 

4. Resultat 
Under rubriken resultat redovisas det som framkommit under de tre intervjuerna. 
Resultaten presenteras utifrån den kronologiska ordning som intervjuerna genomförts i. 

4.1. Intervju med Edström, Aftonbladet 
Edström anser att papperstidningens konkurrenskraft ligger i att man fysiskt håller den i 
handen vilket leder till ett ökat engagemang hos läsaren och att den läses under relativt 
lång tid. När konsumenten läser tidningen på Internet så är lästiden oftast kortare och 
läsaren letar mer efter en specifik eller tilltalande nyhet. Edström drar paralleller till 
surfplattan och menar på att det finns likheter i hur man navigerar på en surfplatta och i 
en papperstidning. Man tvingas som läsare att aktivera händerna i navigeringen vilket 
ökar engagemanget i läsningen. Som en kompromiss mellan nyhetsläsning i surfplattan 
och papperstidningen har Aftonbladet nyligen lanserat en applikation som heter 
“Aftonbladet Flip”. Applikationen är utformad så att det skall kännas som om man läser 
en papperstidning i digitalt format.  

Edström tror också att försäljningen av tidningar i pappersformat kommer fortsätta att 
minska, men att papperstidningen samtidigt kommer att finnas kvar under lång tid 
framöver då det alltid finns människor som föredrar känslan av att läsa en tidning i 
pappersformat. Betalning för journalistiken på internetversionen görs idag via en plus-
tjänst där tillgång till utvalda nyhetsartiklar kräver betalning. Edström tror att folk i 
allmänhet kommer att vara mer positivt inställda till att betala för nyheter i digitala 
medier i framtiden. 

4.2. Intervju med Svensson, Holmen Paper AB. 
Svensson berättar att marknaden för tidningspapper har upplevt stora nedgångar och 
idag inte är speciellt attraktiv för nya aktörer att ge sig in i. Svensson menar på att de 
flesta europeiska producenter av tidningspapper i princip erbjuder samma produkt till 
samma kvalité, det som är helt avgörande för konsumenterna är priset. Svensson anser 
att vissa variationer kan förekomma i exempelvis färgning av tidningspapper eller i de 
logistiklösningar som erbjuds, men det är oftast priset som är avgörande för 
konkurrensförmågan. 
Svensson anser att efterfrågan på tidningspapper sjunker i Europa. Hon lyfter dock fram 
Nordamerika som ett intressant exempel där man under 2012 för första gången på länge 
inte hade en nedgång i efterfrågan på tidningspapper. Trots detta hade man en nedgång i 
försäljningen av dagspress, istället räddades statistiken genom en ökning av 
direktreklam i tidningspappersform. Svensson tror att tidningspapper kommer att finnas 
kvar även i framtiden då hon tror att det alltid kommer finnas en grupp människor som 
föredrar tidningen före det digitala alternativet.  
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Svensson menar på att SPT har en stor utmaning i att effektivisera sin produktion om 
man vill fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden. En av de stora 
konkurrensfördelarna hon lyfter fram för SPT är att de är relativt ensamma i Europa om 
att tillverka papper och massa av nyfiber. Hon berättar att returfibern är fördelaktig på 
många sätt men har en begränsning i att den endast kan användas ett begränsat antal 
gånger innan den är förbrukad. Här menar Svensson på att det finns en konkurrensfördel 
för svenska pappersbruk då det måste finns producenter som förser marknaden med 
tidningspapper baserat på nyfiber. Detta tillsammans med kraftiga prisvariationer på 
returpapper gör att det finns en nisch hos svenska pappersbruk som kan vara gynnsam 
ur konkurrenssynpunkt.  
Nästa ämne som tas upp i intervjun är hur SPT arbetar med innovationer och vilka 
konkreta åtgärder som finns för att öka konkurrensförmågan. Svensson är övertygad om 
att drivkraften för SPT är att minska sina kostnader, främst på grund av den pressade 
situation som många producenter befinner sig i.  
Den pressade situationen medför att man testar de flesta idéer som finns för hur man ska 
höja effektiviteten i produktionen. Svensson berättar även att det är en önskan om 
minskade kostnader som gör att vi idag ser så många nedläggningar av maskiner och 
varsel från de stora svenska pappersbruken. Hon är allmänt av uppfattningen att de stora 
investeringarnas tid är förbi när det gäller tidningspappersindustrin, det handlar snarare 
om att förbättra de resurser som redan finns tillgängliga. 
Svensson menar på att SPT arbetar med utveckla både sina produkter och processer för 
att kunna erbjuda en billigare produkt. Samtidigt menar hon på att det saknas konkreta 
idéer om hur man utvecklar pappret som produkt. Svensson framhäver att en fördel med 
den mekaniska massa som tidningspappret är tillverkat av är att man har ett utbyte på 
omkring 98 %. Hon jämför siffran med de 50 % som utgör utbytet för den kemiska 
massan som används för produktion av kartong- och finpapper. Samtidigt anser hon att 
det stora problemet i produktionen med mekanisk massa ligger i den väldigt höga 
energianvändningen. Detta medför enligt Svensson att det blir väldigt viktigt att arbeta 
för så energieffektiva processer som möjligt. 

Svensson berättar att SPT känner av påverkan från utvecklingen av digital media och att 
många väljer att konsumera nyheter på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt har hon svårt 
att urskilja någon direkt påverkan från surfplattan, utan det handlar mer om digital 
media i allmänhet. Hon tror att en starkt påverkande faktor är att vi idag har så mycket 
mindre tid än vad man hade förr, vilket gör att vi har en större efterfrågan på 
lättillgängliga nyheter. Samtidigt belyser Svensson att det finns en stor okunskap om 
digitala mediers miljöpåverkan. Hon menar på att denna miljöpåverkan kan vara svår att 
reda ut då det handlar om allt från produktionen av en surfplatta till energiförbrukning 
hos servrar som ska förse surfplattan med data. 
Svensson tror att det finns en rad fördelar hos tidningspappret som kan väga upp för 
digitala mediers flexibilitet. Hon lyfter fram att man i tidningen får ett färdigt paket med 
nyheter, vilket kan underlätta för läsaren i form av en sorts avgränsning. Man behöver 
inte heller vara lika rädd om en tidning som en digital motsvarighet, man kan enkelt ta 
med den på bussen och sedan slänga den när man läst klart.  
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Den största potentiella ökningen i efterfrågan av tidningspapper finns enligt Svensson 
hos direktreklamen vilket nämnts tidigare i intervjun. Samtidigt finns det problem även 
för direktreklamen i tidningspappersformat. Svensson berättar att det i Danmark finns 
ett lagförslag som skulle innebära att en extra skatt åläggs direktreklam i pappersformat, 
vilket skulle vara ett bakslag om det gick igenom. För att undvika denna typ av negativ 
utveckling menar Svensson på att det är viktigt att SPT når ut till allmänheten med att 
man faktiskt arbetar för en hållbar utveckling. Till exempel nämner hon att man 
planterar två träd för varje träd som tas ner. Idag menar Svensson på att det finns en 
kunskapsbrist hos allmänheten om det arbete som görs för att öka hållbarheten. 

Svensson menar vidare på att det finns problem med den utvecklingen som blivit i 
övergången till digital media. En tidning som tidigare kostat pengar kan idag ofta läsas 
helt gratis online. Svensson menar på att man genom att låta tidningen vara gratis online 
har sänkt nivån för vad slutkunden är beredd att betala, och att det från dagens läge är 
svårt att höja denna nivå igen. Svensson menar på att mycket arbete återstår för dagens 
utgivare av digital media med att upprätta effektiva affärsmodeller. Många av dagens 
kunder till SPT tjänar fortfarande betydande summor på de tryckta medierna och 
Svensson menar på att pappersproducenterna bör vara med och hjälpa sina nuvarande 
kunder till att även i framtiden kunna erbjuda en attraktiv produkt. Svensson nämner 
avslutningsvis tidningspappersindustrins vikt för det svenska samhället och berättar om 
att hon tror att en nedläggning av produktionen bidrar negativt till samhällets utveckling 
i form av ett minskat antal arbetstillfällen, inte minst på mindre orter där pappersindustri 
ofta håller till idag. 

4.3. Intervju med Wintzell, Pöyry Sweden AB. 
Den första delen av intervjun med Jan Wintzell handlade om nya aktörer på marknaden 
för tidningspapper. Wintzell anser att det idag finns en överkapacitet på den europeiska 
marknaden för tidningspapper. Det är svårt för nya aktörer att etablera sig på marknaden 
när till och med de befintliga har svårt att överleva på grund av den minskade 
efterfrågan.  
Wintzell berättar att efterfrågan på tidningspapper i Europa har sjunkit under senare år. 
Han menar på att denna nedgång har varit en kombination av den konjunkturella 
nedgången i Europa och en strukturell förändring där digital medias ökade 
marknadsandelar förändrat hur vi tar till oss information. Denna kombination har 
medfört en kraftigare nedgång av efterfrågan på tidningspapper än om det endast funnits 
en konjunkturell påverkan och Wintzell tror därför att det kommer bli svårt för SPT att 
återhämta sig till den tidigare nivån i försäljning.  
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För att konkurrera på den europeiska marknaden menar Wintzell att SPT måste sänka 
sina produktionskostnader då priset har en väldigt avgörande betydelse för 
konkurrensförmågan på marknaden för tidningspapper. Wintzell lyfter också fram att 
tillförseln av färskfiber vid tillverkningen av tidningspapper som svenska producenter 
har är en konkurrensfördel. Han berättar att större delen av 
papperstidningstillverkningen i Europa görs på returpapper, men att detta inte kan 
användas hur många gånger som helst och att en kontinuerlig tillförsel av 
färskfiberpapper därför är ett måste. Wintzell tar även upp EUs svaveldirektiv som ökar 
kraven på sjötransporter över Östersjön. Han menar att svaveldirektivet försvårar 
transporten av svensk pappersmassa och även ökar kostnaderna för denna typ av 
transport.  

Wintzell anser att drivkraften bakom innovationsarbetet inom svensk 
tidningspappersindustri är den press som SPT upplever till följd av den minskande 
efterfrågan på tidningspapper. Då man främst konkurrerar med priset jobbar man hårt 
för att få ned kostnader. Wintzell nämner också att det tidigare har funnits en drivkraft 
till innovationer i form av miljökrav och ekologisk hållbarhet. Arbetet kring denna typ 
av innovationer innebär oftast ökade kostnader för företagen. Han poängterar att denna 
drivkraft finns än idag, men inte i lika stor utsträckning som tidigare.  
Wintzell berättar att man arbetar med innovationer inom både processen och produkten 
för att göra tidningspappret till en så kostnadseffektiv och attraktiv produkt som möjligt. 
Förutom det stora fokus som idag finns på att göra tidningspappret till en så 
kostnadseffektiv produkt som möjligt så menar Wintzell att man även undersöker 
möjligheterna att hitta ett mervärde i de restprodukter som kommer från produktionen. 
Detta är svårt i och med att utnyttjandegraden är så hög som 98 % i användandet av den 
mekaniska massan, men Wintzell anser att SPT kan effektivisera användandet av 
restprodukter ytterligare. 
Wintzell berättar att SPT definitivt känner av en nedgång i efterfrågan sedan 
introduktionen av de digitala medierna. Han har dock svårt att säga hur mycket just 
surfplattan som produkt har bidragit med till denna nedgång. Han tror inte att valet att 
använda en surfplatta för att ta till sig information är ett ekologiskt ställningstagande 
utan snarare handlar om att nya generationer växer upp med ny teknik och utvecklar en 
vana att använda sig av ny teknik som passar in i vårt digitaliserade samhälle. Wintzell 
poängterar också att det finns fördelar med tidningspapper gentemot de digitala 
medierna. Bland annat så ger tidningen ett fixt urval av nyheter, enkelhet i navigationen 
samt att man slipper att det dyker upp nya nyheter hela tiden. 

Wintzell är av uppfattningen att efterfrågan på tidningspapper kommer att fortsätta 
minska i framtiden för att till slut lägga sig stabilt på en lägre nivå än idag. Var denna 
nivå ligger är idag svårt att förutspå enligt Wintzell. Att tidningspappret skulle kunna 
användas på andra marknader såsom direktreklam och kopieringspapper ser han som 
möjligt, men svårt då det inte är en så stor kostnadsbesparing att byta till tidningspapper 
för till exempel direktreklamsutgivare. Wintzell tror istället att produkter som 
hygienartiklar, exklusiva tryckmagasin och förpackningar kommer att vara den typ av 
papper som kommer att efterfrågas i framtiden. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den data som presenterades under resultat utifrån Porters 
teorier. Analysen syftar till att ligga som grund för de slutsatser som senare ska dras 
kring frågeställningen.  

5.1. Konkurrenssituationen idag 
Mycket tyder på en hård konkurrens inom marknaden för tidningspappersindustrin idag, 
Precis som Porters modell (1980) föreslår så har denna hårdnande konkurrenssituation 
uppstått då marknaden för tidningspapper upplever en nedgång i efterfrågan 
(Tidningsutgivarna 2012) samtidigt som graden av produktdifferentiering enligt 
Wintzell (kapitel 4.3) och Svensson (kapitel 4.2) är låg. Både Karikallio m. fl. (2011) 
och resultatet från de båda intervjuerna med Svensson och Wintzell föreslår att 
konkurrensen idag är så hård att ingen SPT kan göra några större prishöjningar utan att 
tappa marknadsandelar. Både Svensson och Wintzell berättar i kapitel fyra om att priset 
idag är helt avgörande för konkurrensförmågan på marknaden för tidningspapper. De 
var även överens om att det bästa sättet att konkurrera med ett lågt pris är en ökad 
kostnadsmedvetenhet från SPTs sida. Wintzell utvecklade resonemanget genom att 
belysa att tidningspappret som produkt är så pass utvecklat att det inte går att göra så 
mycket mer för att öka efterfrågan, det som finns kvar att konkurrera med är då priset. 
Svensson är inne på ett liknande resonemang när hon pratar om att vissa variationer kan 
finnas i exempelvis färgning av pappret eller olika logistiklösningar, men i slutändan 
menar även hon på att kunden kommer att välja det billigaste alternativet på marknaden. 
Både Svensson och Wintzell lyfter fram vikten av att Sverige är ganska ensamma på 
den europeiska marknaden när det kommer till att tillverka produkter på nyfiber. Enligt 
litteraturen (Holmen 2013b) består idag större delen av den europeiska produktionen av 
returfiber, men då returfibern har en begränsad livslängd behöver marknaden 
kontinuerligt förses med produkter tillverkade av färskfiber. Här finns en differentiering 
hos SPT som kan stärka den framtida konkurrensförmågan. 
Den prispress som råder medför även svårigheter för nya aktörer att ta sig in på 
marknaden. En av de enligt Porter vanligaste hindren för nyetablering är att man som ny 
aktör inte kan uppnå samma storskalfördelar som de befintliga producenterna. Då en 
hård situation råder för prissättning av produkten kan det därmed vara väldigt svårt att 
vara med och konkurrera som ny aktör. En annan försvårande omständighet för nya 
aktörer är att produktdifferentieringsgraden är så pass låg, det finns helt enkelt inte så 
många sätt att sticka ut på som ny aktör på tidningspappersmarknaden. 
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I det pressade läget som tidningspappersbranschen befinner sig i gör SPT det mesta för 
att bli mer kostnadseffektiva. Resultaten från intervjuerna med Svensson och Wintzell 
överensstämmer om att dagens arbete med att öka kostnadseffektiviteten består i att 
utveckla både produkten och processen för att tillverka tidningspapper. Kivimaa och 
Kautto (2010) menar å andra sidan på att man ofta styrs till att jobba mer med att 
utveckla processen än produkten, då processen är så tätt kopplad till lagar och regler om 
utsläpp, energiåtgång och liknande. Wintzell menar att det höga utbytet i användandet 
av den mekaniska massan gör det svårt att använda restprodukter då nästan inget 
överblivet material finns. Kivimaa och Kautto (2010) menar dock på att man trots det 
höga utbytet bör bli bättre på att utnyttja restprodukter. Uppenbarligen finns det lite 
olika uppfattningar kring frågan. Att ta tillvara på restprodukter kommer knappast att 
revolutionera produktionen av tidningspapper, samtidigt är det av yttersta vikt för SPT 
att effektivisera sina processer om man ska överleva den pressade situation som man 
befinner sig i. Restprodukter är extra gynnsamma att arbeta med då de gynnar både den 
ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Både Svensson och Wintzell pratar om 
problemet med den höga energianvändningen, vilket understryks av Kivimaa med flera 
(2008).  

Slutsatsen av detta blir således att den största potentiella vinningen finns i att utveckla 
processen för att tillverka tidningspappret. Samtidigt kan nya innovationer vad gäller 
pappret som produkt medföra att man samtidigt utvecklar processen för att tillverka 
produkten, varför även arbetet med att utveckla tidningspapper som produkt är viktigt. 
Denna typ av koppling mellan ökad kostnadseffektivitet och ekologisk hållbarhet 
belyses av Kivimaa m.fl. (2008) som en nyckel till framgång när det kommer till 
ekologiska innovationer och långsiktig konkurrensförmåga då man kan uppnå flera 
fördelar genom en och samma innovation.  

5.2. Påverkan från företagets intressenter 
Porters modell lyfter fram påverkan från leverantörer och konsumenter som en 
bidragande orsak till utvecklingen på en marknad. I fallet med SPT är inte 
leverantörernas påverkan speciellt stor då man tillverkar en produkt från grunden, 
mängden insatsvaror är väldigt begränsad. Däremot inkluderas även regler och 
lagstiftning i begreppet leverantör, och dessa har stor påverkan på en så ur 
miljösynpunkt ofta kritiserad bransch. Wintzell (kapitel 4.3) menar på att regler och 
lagstiftning som svaveldirektivet påverkar SPT negativt och bidrar till ökade kostnader 
vilket även understryks av Kivimaa m.fl. (2008). Svaveldirektivet har uppenbarligen 
inneburit komplikationer vid transporten av tidningspapper, det är därför viktigt att 
Sverige kan möjliggöra för en gynnsam export genom att erbjuda alternativa 
transportmedel. Att bygga ut det idag ofta kritiserade järnvägsnätet skulle vara en idé 
som på sikt skulle gynna svensk export. 
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De regler som idag finns i form av exempelvis ETAP syftar inte endast till att reglera 
och ställa krav på industrin, utan även att uppmuntra de projekt som främjar en hållbar 
utveckling. Kivimaa m.fl. (2008) betonar vikten av att företaget ser en egen vinning i att 
arbeta med hållbara innovationer, därför är program som ETAP extra betydelsefulla då 
de motiverar företaget att arbeta mer hållbart genom att få företaget att känna att man 
faktiskt kan få ut något positivt ur det hela för egen del. Enligt Kivimaa m.fl. (2008) 
bidrar ETAP även till starkare företagspolicys som sedan kan ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med hållbara innovationer. Just att företaget har en tydlig policy för hur 
man arbetar med innovationer är viktigt eftersom det ger personalen ett stöd att luta sig 
mot när beslut ska tas gällande hållbara innovationer, man kan som enskild individ 
känna att det är något som företaget verkligen ställer sig bakom. 

När det kommer till konsumenternas köpkraft tror Svensson (kapitel 4.2), Edström 
(kapitel 4.1) och Wintzell (kapitel 4.3) alla att pappret trots det nuvarande nedgången 
kommer att lägga sig stadigt på en lägre nivå och komma att finnas kvar under lång tid 
framöver. De menar alla på att det alltid kommer att finnas en viss typ av läsare som 
föredrar en papperstidning. Var denna lägre men stadiga nivå kommer ligga är 
svårbedömt i dagsläget men Svensson pekar på att man i Nordamerika haft en icke 
minskande efterfrågan vilket är ett trendbrott, kanske är det en ny stadig nivå man ser 
här. Även om konsumenternas efterfrågan på dagstidningar minskar enligt Nordicom 
(2012) så ser Svensson en potentiellt ökande efterfrågan av direktreklam i 
tidningspapperskvalité. Då man som distributör av direktreklam söker att minska sina 
kostnader kan ett naturligt steg vara att övergå från det finare pappret till ett billigare 
tidningspappersalternativ. Det saknas även digitala alternativ för att nå ut med 
direktreklam idag. I övrigt kommer den framtida efterfrågan främst handla om 
produkter som hygienpapper, förpackningar och exklusiva tryckmagasin, något som 
även Wintzell är inne på. Dessa produkter bygger dock på den kemiska massan snarare 
än den mekaniska, varför dagens tidningspappersproducenter måste finna andra vägar 
att gå. 
Wintzell berättar i kapitel 4 att han inte tror att en konsument aktivt väljer surfplattan 
före tidningen av ekologiska skäl. Samtidigt finns det uppenbarligen fall (Eda kommun 
2011) där surfplattor valts just för att minimera åtgången av papper. Generellt är folk 
idag mer medvetna om att inte slösa på jordens resurser och att använda papper en kort 
tid för att sedan slänga det kan te sig mindre ekologiskt hållbart. Detta är förmodligen 
en bidragande faktor till konsumentens val av digitala motsvarigheter före tidningen, 
oavsett om valet är aktivt eller ej.  

Både Svensson (kapitel 4.2) och Skogsindustrierna (2010) är noga med att poängtera att 
SPT idag lägger ner enorma summor på att säkerställa en hållbar utveckling. Svensson 
menar även på att SPT behöver bli bättre på att nå ut med detta budskap till 
allmänheten, annars blir tidningspapper lätt uppfattat som en konsumtionsvara. Det är 
även viktigt att man tar hänsyn till SPTs betydelse som arbetsgivare på mindre orter 
(Skogsindustrierna 2012). Ofta drabbas dessa hårt då bruk stängs eller skär ner på 
personalen och antalet arbetstillfällen minskar därmed. Ytterligare nedläggningar 
riskerar därför att försvåra situationen för många mindre orter som redan idag har 
sysselsättnings- och avfolkningssvårigheter. 
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5.3. Ersättningsprodukter 
En viktig punkt i Porters modell (1980) är hur ersättnigsprodukter påverkar 
konkurrenssituationen på en marknad. Wintzell (kapitel 4.3) tycker att de digitala 
medierna kan vara svåra att överblicka då det dyker upp nya nyheter hela tiden. Det är 
även svårare att navigera mellan befintliga nyheter, något som Lindblom och Jiserup 
(2007) bekräftar. Även Svensson (kapitel 4.2) poängterar att det bestämda urvalet av 
nyheter en papperstidning har är en fördel gentemot dess digitala konkurrent. Såväl 
Edström som O’Hara och Sellen (1997) visar att läsaren inte upplever samma 
engagemang vid läsning av digitala medier som vid läsning av en papperstidning. Med 
hjälp av surfplattan menar Edström (kapitel 4.1) dock att man kan återskapa detta 
engagemang, då det finns likheter i hur man navigerar som vid läsning av en 
papperstidning. Surfplattan är således en ersättningsprodukt som till skillnad från annan 
digital media innehåller många av de funktioner en papperstidning idag har. 
Applikationen ”Flip” från Aftonbladet besitter samma egenskaper som en 
papperstidning. Denna applikation blir en direkt digital ersättningsprodukt som 
innehåller de egenskaper som Wintzell, Svensson, Edström samt Lindblom och Jiserup 
(2007) annars menar på att övrig digital media saknar.  

Porter poängterar att en ersättningsprodukt sätter en övre gräns på det pris som en 
produkt kan säljas för, vilket är fallet med surfplattan som kommit att pressa priserna 
för tidningspapper med en produkt som i det närmaste är gratis i form av 
onlinetidningar. Å andra sidan krävs det istället en större engångskostnad för att 
anskaffa produkten som behövs för att komma åt de digitala motsvarigheterna till 
papperstidningarna. Att konkurrera mot en ersättningsprodukt som i sig är gratis för 
slutkunden är svårt. Svensson menar i kapitel 4 på att gratisnyheter online har medfört 
en lägre nivå för vad kunden är villig att betala för tidningen, både i pappersformat och 
online. Även Porter (1998) behandlar detta när han beskriver hur en lägre nivå för vad 
som är ett rimligt pris för en produkt kan göra det svårt eller rent av omöjligt att höja 
priset. I detta fall handlar det om att börja ta betalt för något som tidigare varit helt 
gratis, vilket förmodligen kommer att vara svårt.  

Lindblom och Jiserup (2007) visar en oro över hur man skall kunna generera intäkter 
från denna typ av ersättningsprodukt. För att detta ska vara genomförbart måste 
efterfrågan vara tillräcklig, Edström tror dock att det kommer finns en efterfrågan hos 
allmänheten i framtiden som möjliggör att tidningsförlag kommer att kunna generera 
intäkter från den digitala tidningen. Hur detta kommer att gå till är svårt att sia om idag, 
men då intäkterna från försäljning av papperstidningar minskar så måste man börja ta 
betalt för journalistiken i de digitala medierna. Om en prishöjning i de digitala medierna 
kommer resultera i att folk återgår till papperstidningen är också svårt att veta, då det 
finns flera faktorer som påverkar valet mellan digital media i en surfplatta och 
papperstidningar.  
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Användandet av surfplattan har inneburit ett steg mot dematerialisering och ett 
papperslöst samhälle. För vissa uppfattas detta som endast positivt då man är av 
uppfattningen att detta står för en hållbar utveckling. I exemplet med Eda kommun 
(2011) motiveras införandet av surfplattor i en kommunal verksamhet som en del i ett 
miljöarbete och ekologiska fördelar ska uppnås genom en minskning av 
papperskonsumtionen. Uppenbarligen finns det dock en stor osäkerhet i surfplattans 
potentiella miljöpåverkan, vilket inte minst syns i de skillnader som tidigare 
livscykelanalyser visat på.  
Den enda egentliga slutsatsen som kan dras gällande detta är att surfplattan onekligen 
har en större miljöpåverkan än vad många tycks veta om samt att osäkerheten är stor i 
tidigare forskning. Rizvi Zehra, Shafi och Akhtar Khan (2012) belyser att det idag är 
svårt att göra jämförelser ur ett ekologiskt perspektiv mellan olika informationskanaler 
då det finns väldigt många olika faktorer som kan påverka analysen och det saknas 
standardiserade metoder för vilka av dessa faktorer som ska tas med. I och med att dessa 
analyser är så komplexa så blir det väldigt svårt att få en generell uppfattning och 
samlad överblick av resultaten. Svensson (kapitel 4.2) poängterar även att det är svårt 
att göra systematiserade analyser inom detta område och menar på att det idag finns en 
stor okunskap om de digitala mediernas miljöpåverkan. Hon nämner bland annat en 
okunskap gällande energiförbrukningen som krävs för elektronisk lagring och 
distribution av data från servar.  
Enligt Arushanyan och Moberg (2012) är det den elektroniska datadistributionen som 
har den största klimatpåverkan vid läsning av en digital tidning på en surfplatta. 
Orsaken till detta är ursprunget av den elektricitet som krävs för att driva servarna och 
den internetinfrastruktur som krävs för att överföra information digitalt. Därför är det 
väldigt avgörande vilken geografisk position som servrarna där data hämtas ifrån 
befinner sig. Enligt IEA (2009) har Sverige elektricitetskällor som har en förhållandevis 
liten klimatpåverkan. Även om Sverige har “ren” produktion av elektricitet så är det 
viktigt att vara medveten om den stora klimatpåverkan som elektrisk distribution av data 
har. Av den anledningen kommer framtidens tillgång till förnyelsebara energikällor vara 
av stor betydelse för surfplattans ekologiska hållbarhet. 
Wintzell (kapitel 4.3) tror inte att anledningen till att konsumenterna väljer att använda 
surfplattor istället för papperstidningar är grundade i ett ekologiskt ställningstagande 
utan snarare har att göra med det samhälle man lever i. Den generation som idag växer 
upp introduceras tidigt för tekniken och vänjer sig med att använda den. Surfplattan 
representerar något nytt och dess funktioner och flexibilitet bidrar till att man helt kan 
ersätta sin vanliga konsumtion av papperstidningar med digitala medier. Den ökande 
konsumtionen av elektroniska produkter medför också att företagen måste ta sitt ansvar 
för en hållbar utveckling. Detta gäller både vid tillverkningen där Fair Labour 
Association (2012) visar på flertalet brott mot säkerhets- och arbetsmiljölagar samt då 
elektroniken är förbrukad där vi som konsumenter och företag måste ta mer ansvar för 
korrekt och hållbar återvinning. Både Tanskanen (2012) och Holmen (2013b) visar att 
de tekniska produkterna har en lång väg att gå innan man når den höga återvinningsnivå 
som produkter med endast en materialtyp idag har. Införandet av ERP-regler medför ett 
ökat ansvar på företag och är definitivt ett steg i rätt riktning. 
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6. Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen presenteras studiens slutsats följt av metodkritik och 
förslag på vidare forskning. 

6.1. Slutsats 
Idag råder en tuff konkurrenssituation för SPT. Situationen beror till största delen av en 
minskning i efterfrågan samt att graden av produktdifferentiering är så pass låg bland 
SPT. Detta gör det även väldigt svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden samt 
begränsar möjligheterna till nya investeringar från de befintliga aktörerna. Det främsta 
konkurrensmedlet för SPT ligger i priset, och ett lägre pris kan främst åstadkommas 
genom att effektivisera samt minimera kostnader i produktionen. Detta medför att den 
största drivkraften till att arbeta med innovationer ligger i att effektivisera både 
produkten och processerna för att få ned kostnader. Samtidigt är tidningspappret en svår 
produkt att utveckla då den i princip är tekniskt fulländad samt inte ger speciellt stora 
möjligheter till utnyttjande av restmaterial. Trots detta finns en viss förbättringspotential 
för SPT i att använda restprodukter.  
Troligtvis kommer efterfrågan på tidningspapper att fortsätta minska för att sedan lägga 
sig på en stadig lägre nivå. En konkurrensfördel för SPT är att man är ganska ensamma 
om att tillverka tidningspapper från nyfiber, något som fortsatt kommer efterfrågas på 
marknaden. Det kan även finnas nya marknader i exempelvis direktreklam, som kan 
kompensera för ytterligare minskningar i efterfrågan på dagstidningar. Det finns en stor 
påverkan från lagstiftning och regler som leder till ökade kostnader för SPT. Det är 
viktigt att det enskilda företaget ser en vinning i att arbeta med frågor som rör hållbar 
utveckling. Genom att det enskilda företaget har en drivkraft i arbetet med hållbar 
utveckling kan policys upprättas som ger den enskilda beslutsfattaren ett ökat stöd att 
fatta beslut som gynnar den hållbara utvecklingen. Det är även viktigt att SPT når ut till 
allmänheten med sitt budskap att tidningspapper faktiskt kan vara en del av den hållbara 
utvecklingen samt att SPT arbetar nära sina kunder för att hjälpa dessa att uppfylla sitt 
behov vad gäller exempelvis färgning och logistik. 

Surfplattan är ett verktyg som möjliggör att publikationsförlagen kan återskapa många 
av de fördelar som en papperstidning besitter i en ersättningsprodukt i digitalt format. 
Introduktionen av digitala medierna har sänkt vår vilja att betala för nyheter. 
Tidningarna upplever nu ett skifte från den traditionella papperstidningen till digitala 
medier och det finns idag en oro över hur man skall kunna ta betalt för dessa nyheter 
som idag till stor utsträckning är gratis. Huruvida försäljningen av papperstidningar 
kommer att gynnas av en ökad prissättning på de digitala medierna är svårt att avgöra i 
dagsläget.  
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Idag saknas det en systematik för hur man skall jämföra informationskanaler ur ett 
ekologiskt perspektiv. Det stora antalet faktorer som påverkar analysen medför en stor 
osäkerhet i resultatet. Det behövs en ökad kunskap inom detta område för att ge en 
fullvärdig bild av den ekologiska påverkan från surfplattor. En viktig faktor som ofta 
glöms bort är den energiåtgång som krävs för att överföra och lagra data i digital media. 
Den står för en stor del av surfplattans klimatpåverkan under sin livstid och en renare 
produktion av energi skulle innebära en stor förbättring av surfplattans ekologiska 
påverkan. Den ökade konsumtionen av elektroniska produkter innebär också ett ökat 
ansvar att produkterna produceras och återvinns på ett hållbart sätt. Slutligen kan det 
även finnas en social problematik i en övergång till elektroniska produkter, då 
arbetsförhållanden i många fabriker visats sig vara klart sämre än de som råder på 
svenska pappersbruk idag. Idag finns det onekligen brister inom både de sociala och 
ekologiska områdena och åtgärder behövs för att surfplattan skall motiveras som en del 
av en hållbar utveckling. 

6.2. Metodkritik och förslag på vidare forskning 
I studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts då data insamlats via mer 
djupgående intervjuer. Detta har varit motiverat då syftet varit att reda ut och analysera 
bakomliggande orsaker till de förändringar som sker, vilket den kvantitativa metoden 
inte skulle kunna uppfylla. Samtidigt skulle en kvantitativ studie ge en mer omfattande 
bild av situationen. Man skulle till exempel kunna använda enkäter för att mäta 
skillnader i attityder hos SPT eller samla in ytterligare data om exempelvis försäljning 
till olika marknader för att dra ytterligare slutsatser. 
Vad gäller konkreta ämnen så skulle det vara intressant att titta på potentiella 
tillväxtmarknader som den asiatiska. I länder som Kina och Indien håller medelklassen 
på att ta form och det skulle vara intressant att studera hur dessa väljer att inta nyheter. 
Är de intresserade av tidningar i pappersform eller hoppar de över det steget och går 
direkt på digitala motsvarigheter? Det skulle även vara intressant att studera vilken 
påverkan nyhetsläsande i digital media har för samhället. Ofta nämns att läsandet blir 
mindre engagerande och mer kortvarigt i digital media. Hur påverkar det tidningars roll 
som samhällsgranskare om läsarna inte längre har tid för långa debattartiklar och 
liknande?  

Studien i sig hade fått en ökad tillförlitlighet om fler intervjuer genomförts, främst med 
SPT. På så sätt skulle man kunna jämföra deras svar med de som givits i studien vilket 
skulle kunna ge en mer nyanserad och fördjupad bild av situationen. För att få en 
ytterligare nyanserad bild av situationen hade en intervju med en förespråkare för 
surfplattan, till exempel Apple, kunnat genomföras. Slutligen hade det varit fördelaktigt 
om intervjuerna hade genomförts i person och inte i telefon. Man skulle på så sätt få 
mer information i form av kroppsspråk hos den intervjuade. 
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Bilaga A. Intervjuguider 

Intervju med Wintzell och Svensson 
Inledning 

• Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med. 

• Vilka strukturförändringar ser du som de viktigaste inom pappersproduktion 
idag? 

Nya aktörer på marknaden 

• Vilka nya aktörer finns på marknaden för produktion av tidningspapper? 

• Vad har varit svårigheterna för dessa att etablera sig? 

• Hur förändras den globala marknaden för produktion av tidningspapper? 

• Hur anpassar sig Svenska producenter av tidningspapper till en ökad global 
konkurrens? 

Innovationer 

• Har man råd att satsa på ny teknik inom pappersindustrin idag? 

• Vilka fördelar/nackdelar finns just med den mekaniska massan? Kan man 
utveckla processen/övergå till kemisk massa? 

• Hur arbetar man med innovationer inom pappersindustrin idag? 

• Satsar man mest på att utveckla produkter eller processer? 

• Hur stor upplever du satsningen på nya marknader inom 
tidningspappersindustrin, både i form av produkter och geografiska marknader? 

• Bör man investera i den befintliga industrin eller söka sig till nya marknader? 

• Är det svårt att integrera innovationer i tidningspappersindustrin? Är 
pappersindustrin trög mot förändringar? 

• Vad upplever ni som den största drivkraften till att arbeta med nya innovationer 
inom tidningspappersindustrin? 

Ersättningsprodukter 

• Hur märker man inom pappersindustrin av konkurrensen från surfplattan/ny 
teknik i allmänhet? 

• Hur kan papperstidningen konkurrera med ett så flexibelt alternativ som 
surfplattan? Vad tror du är tidningspapprets styrka som produkt? 

Konsumenternas köpkraft 

• Vilken typ av papper kommer efterfrågas i framtiden? 

• Hur ska pappersproducenter locka köpare? Vilka fördelar kan attrahera folk? 
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• Upplever du att pappersindustrierna har fått ett ökat krav på sig att bli bättre ur 
ett hållbart ekologiskt perspektiv? 

• Vad skulle en ökad miljölagstiftning få för konsekvenser för pappersindustrin? 
Konkurrens mellan befintliga aktörer 

• Hur ser konkurrenssituationen ut i Sverige idag? 

• Vilka förändringar tror ni måste ske för att folk ska fortsätta konsumera 
tidningspapper i framtiden? 

• Hur tror du produktionen av tidningspapper kommer se ut om fem år? 

• Hur kommer den framtida utvecklingen påverka Sverige ur ett 
socialt/ekonomiskt perspektiv?  



 28 

Intervju med Edström 
• Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med. 

• Vilket mervärde kan man skapa då man övergår från papperstidning till digital 
motsvarighet? 

• Vad är skillnaden mellan att presentera nyheter/journalistik i digitala medier i 
allmänhet (t.ex. dator) kontra surfplatta? Vad är det som är speciellt just med 
surfplattan? 

• Vad går man miste om när man övergår från papperstidning till ett digitalt 
format? 

• Hur tror ni att framtiden ser ut? Räknar ni med att sälja några tidningar om fem 
år? 

• Hur tror ni att övergången till digitala media påverkar samhället ur ett större 
perspektiv? 

• Vad blir skillnaden för annonsörer då man övergår till surfplattan? 

• Hur ska man kunna ta betalt för journalistik i en surfplatta? 

 


