
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2016

Dagstidningskonsumtion och 
hållbarhet: Miljöpåverkan av att 
läsa dagstidningar analogt jämfört 
med digitalt

LINA MODIN LARSSON

MARTINA JONSSON

KTH
SKOLAN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION



!

Sammanfattning 
Kommunikationsteknologin befinner sig idag i ett övergångsläge mellan digitala och analoga tekniker. 
Inte minst påverkar detta dagstidningsindustrin. Samhällets generella uppfattning är att digitala 
tidningar anses ha låg eller ingen miljöpåverkan i jämförelse med den analoga tidningen. Att minska 
miljöpåverkan rent generellt ligger i samhällets intresse, därför är kommunikationsteknologiska 
lösningar under ständig utvärdering vad gäller dess miljöpåverkan och hur denna kan effektiviseras. 
Syftet med den här undersökningen är därför att analysera olika målgrupper och deras 
tidningskonsumtion, för att sedan utvärdera den miljömässiga påverkan som den innebär. På så sätt 
kan vi diskutera huruvida analog eller digital konsumtion är ett miljömässigt bättre alternativ för de 
studerade målgrupperna.!
!
Genom en litteraturstudie kunde vi uthämta teori för att ge grund till uppbyggnad av fältstudie och 
för vidare analyser av resultaten. Teorin behandlade tidningars livscykler i relation till miljöpåverkan. 
Utifrån sex semistrukturerade intervjuer formade vi sex fiktiva personas som representerade sex 
skilda målgrupper, fokuserade kring deras dagstidningskonsumtion. Dessa personas figurerade i ett 
moget scenario där det var lika vanligt förekommande att läsa den digitala versionen av 
dagstidningen som den analoga versionen. !
!
I diskussionen kunde vi göra rekommendationer i valet av tidningsformat för respektive målgrupp. 
Dessa var baserade på våra preliminära beräkningar och diskussioner.!
Slutsatser vi kunde dra var att valet av tidningsformat utifrån det mest miljömässigt gynnsamma var 
primärt beroende av lästiden, antalet läsar per version, antalet läsare per upplaga, den digitala 
enhetens energiförbrukning och avfallshantering.!
!

!
! !
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Abstract 
Communications technology is currently in a transition phase between digital and analog 
technologies. Not least, this affects the newspaper industry. Society's general view is that digital 
magazines are considered to have low or no environmental impact in comparison with the analog 
newspaper. Reducing the environmental impact is in general interests of the society, therefore 
communications technology solutions lies under constant evaluation in terms of their environmental 
impact and how this can be streamlined. The purpose of this study is to analyze different target 
groups and their newspaper consumption, to then evaluate the environmental impact of it. Thus we 
can discuss whether analog or digital consumption is a more environmentally favourable option for 
the studied target groups. 
 
Through a literature study, we could retrieve theory to provide a scientific basis for the construction 
of the field study and further analysis of the results. The theory treated newspapers' life cycles in 
relation to environmental impact. Based on six semi-structured interviews we formed six fictitious 
personas representing six distinct target groups, focused on their daily newspapers consumption. 
These personas figured in a mature scenario where reading the digital and the analog version of the 
newspaper was equally common. 
 
In the discussion we were able to establish recommendations for each target group providing the 
most favourable newspaper version. These were based on our preliminary calculations and 
discussions. 
Conclusions we could draw was that the choice of newspaper version based on environmental 
benefaction was primarily dependent on reading time, the number of readers per version, the 
number of readers per edition, the digital unit's energy consumption and end-of-life treatment.!

!
! !
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1. Inledning !
Mediernas digitala övergång har varit en ständigt pågående diskussion sedan vi började vår 
medietekniska utbildning. Särskilt i samband med avveckling av vår högskolas inriktningar som 
specialiserats på analoga medier samt genom framväxten av nya inriktningar som specialiserats allt 
mer på digitala medier.!

I tidigare kurser i programmet har vi studerat vetenskapliga texter som generellt handlat om tekniska 
förändringar. Vissa av dessa tekniska förändringar handlade mer specifikt om digitaliseringen och hur 
den påverkat kommunikationstekniska system. Texterna gav förståelsen för hur en teknisk 
förändring slår igenom och sprids samt om de värderingar som präglar vår förståelse av analog och 
digital teknik och de associationer som vanligen görs i jämförelsen av dessa. Bland annat förknippas 
digital teknik med innovation och energisnålhet, medan analog teknik förknippas med gammalt och 
beroende av människan.!

Med den bakgrunden har det hos oss väckts ett intresse för mediernas digitala övergång och att vara 
en del av den. Vi har valt att rikta in oss på att undersöka de faktorer som är väsentliga vid de analoga 
och digitala tidningarnas livscykler. Därigenom vill vi också undersöka hur användandet av respektive 
format kan bäst anpassas till att minimera miljöpåverkan av konsumtionen av tidningsläsandet. !

1.1 Bakgrund !
Vi befinner oss i ett övergångsläge mellan digitala och analoga medier. Enligt vissa debattörer är det 
av stort intresse för samhället att övergå till digital kommunikation då den digitala tekniken har 
integrerats i stor utsträckning i branschen och många komponenter har blivit beroende av digital 
teknik. I vetenskapliga texter som behandlar kommunikationsteknologi har det diskuterats om de 
värderingar som förknippas med orden digitalt och analogt. Den generella uppfattningen är att nyare 
informations- och kommunikationsteknologiska lösningar har lägre miljöpåverkan än deras 
vedertagna motsvarighet. Till exempel så anses digitala tidningar ha låg eller ingen miljöpåverkan i 
jämförelse med den analoga tidningen. (Arushanyan, Y., 2013) 
I en annan undersökning ansåg även där majoriteten av de intervjuade att analoga medier utgjorde 
större skada på miljön än digitala medier (Edwardsson Picha, M., 2015).!

Att minska miljöpåverkan rent generellt ligger i samhällets intresse, eftersom den globala 
miljöförstöringen på senare år uppdagats och är ett problem som behöver lösas. Enligt Teljas et al. 
(2008) kommer oron för den miljömässiga påverkan bli ännu mer viktig för mediakonsumenter i 
framtiden.!

Tidningsförlagen arbetar för att hitta sätt att övergå från analog till digital produktion. 
Introduktionen av digital teknologi öppnade nya möjligheter för mediainnehållet. Mediernas 
utveckling beror dels på den tekniska utvecklingen, men även på konsumenternas vanor, attityder 
och förväntningar. Den största utmaningen för medieföretagen idag är att anpassa sig till den nya 
teknologin och behoven hos den “nya” konsumenten. (Edwardsson Picha, M., 2015)!
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1.2 Syfte!
Vi avser att med hjälp av vår studie kunna vägleda dagstidningskonsumenterna i valet av 
tidningsformat. Detta genom att ta hänsyn till miljöpåverkan av konsumtionsvanor hos 
målgrupperna. På längre sikt kan systematiska studier förändra den allmänna uppfattningen i 
samhället om vilket tidningsformat som är mest miljövänligt för målgrupperna.!
Syftet med den här undersökningen är att analysera olika målgrupper och deras tidningskonsumtion. 
Vi utvärderar även den miljömässiga påverkan som den innebär, för att därigenom kunna diskutera 
huruvida analog eller digital konsumtion är ett miljömässigt bättre alternativ.!
!
Som en följd av att konsumenter med miljömedvetenhet får bättre insikt i vilket tidningsformat som 
passar deras konsumtion bäst, gynnar vår undersökning i första hand miljön då den syftar till att 
minska utsläppen. !
!
Vår undersökning är relevant för tidningsförlagen då de med information om konsumenternas sätt 
att använda tidningarna och vilket format som passar dem bäst kan effektivisera sin marknadsföring 
till olika målgrupper med miljötänk. Det ger tidningsförlagen goodwill, det vill säga ett värde för 
företag som överstiger det bokförda värdet på företagets tillgångar, på så sätt att de visar att de har 
god kontroll över sin produktions miljömässiga konsekvenser och hjälper läsarna att välja därefter. 
Eftersom samhället blir mer och mer miljömedvetet i allmänhet blir miljövänligheten hos en produkt 
av större värde. Vi anser att med den information vi tillhandahåller från vår studie, kan 
tidningsförlagen ligga steget före och snarare dra nytta av den ökande miljömedvetenheten än att se 
den som en utmaning. Således kan tidningsförlagens användning av resurser effektiviseras, både 
gällande papper, tryck och marknadsföring till olika målgrupper då den kan preciseras snabbare i takt 
med den stigande miljömedvetenheten. !
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1.3 Problemformulering !
Vilka faktorer vid konsumtion av digitala respektive analoga dagstidningar har väsentlig 
miljöpåverkan och på vilket sätt?  
 

1.3.1 Arbetsfrågor!

För att besvara problemformuleringen tar vi hjälp av dessa arbetsfrågor: !
●! Hur ser hela livscykeln ut för den digitala respektive den analoga tidningen? 
●! Vad utmärker olika målgruppers konsumtionsvanor när det gäller nyhetstidningar? 
●! När blir det mer miljömässigt gynnsamt att konsumera digitalt respektive analogt? 

 

1.3.2 Avgränsningar!

Vi kommer avgränsa oss till att studera svenska nyhetstidningar, då det är tidningar som läses flera 
gånger dagligen av en stor del av befolkningen.!

Vi kommer avgränsa oss till sex personas som utgör våra målgrupper. En persona är en fiktiv 
karaktär som representerar en samling av människor för att beskriva målgrupperna utifrån deras 
beteende, attityder, kunskaper med mera (O’Connor, F., 2011). De sex personas kommer växa fram 
genom kvalitativa intervjuer med sex skilda personer avseende ålder, kön, livssituation, intressen med 
mera. Genom att avgränsa oss till sex personas kommer vi även att avgränsa oss till de digitala 
enheter de använder sig av i undersökningen av miljöpåverkan.!

!
! !
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2. Teori!
I teorikapitlet redovisar vi kunskapsläget enligt den litteratur som vi valt att använda för vårt undersökningsområde.!

2.1 Definitioner!

2.1.1 LCA - Livscykelanalys!
En livscykelanalys (LCA) är en metod för miljöbedömning som granskar potentiell miljöpåverkan och 
de resurser som används genom hela livscykeln för en produkt, inklusive råvaruförvärv, produktion, 
användning och avfallshantering/återvinning. En LCA är en kvantitativ undersökningsmetod 
bestående av en sammanställning och granskning av in- och utgångar från ett produktsystem under 
hela dess livscykel, det vill säga en undersökning av de potentiella miljöeffekterna. Ingångar och 
utgångar hänvisar till användning av naturresurser, utsläpp och avfall som är anslutna till systemet. 
(Baumann och Tillman, 2004)!

Varför LCA?!
Livscykelstänkande rör sig från sitt akademiska ursprung med användning främst inom stora företag, 
till mer kraftfulla strategier som effektivt kan stödja användning inom produktutveckling, extern 
kommunikation, som underlag för offentliga debatter och som stöd för konsumentens val. 
(Pennington et al., 2007) Vi anser därför att LCA är den mest passande metoden för att fastställa 
miljöpåverkan av konsumenter, då vår uppsats ämnar att ge underlag för konsumenters val av 
tidningsformat. !

2.1.2 Parametrar för LCA!
Följande parametrar för beräkning av miljöpåverkan är de inom livscykelanalyser som varit mest 
förekommande i vår litteraturstudie, och därför mest intressanta för oss att undersöka. Dessa 
återfinns i våra LCA-diagram (bilaga 1).!
Klimatförändring   Humantoxicitet  Fotokemiskoxidantbildning!
Partikelformig materiabildning  Jordisk försurning  Färskvatteneutrofiering!
Marin eutrofiering   Jordisk ekotoxicitet  Färskvattenekotoxicitet 
Marin ekotoxicitet   Mineraltillgångsutarmning Fossil utarmning 
Kumulativ energifordran  Kumulativ exergifordran!

(Ahmadi Achachlouei, M., 2015)!

2.1.3 IKT!
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett samlingsnamn som omfattar alla 
kommunikationsenheter eller applikationer, som omfattar: radio, television, mobiltelefoner, dator- 
och nätverkshårdvara och mjukvara, satellitsystem och så vidare, liksom de olika tjänsterna och 
applikationerna som är associerade med dem, t.ex. videokonferenser och distansundervisning. IKT är 
ofta omtalat inom en viss kontext, t.ex. IKT inom utbildning, hälso- och sjukvård, eller bibliotek. 
(Rouse, 2005)!
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2.1.4 Hållbarhet!
Definitionen av hållbar utveckling definierades av Brundtlandkommissionen år 1987 och lyder som 
följande:!
"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov." !
Definitionen innehåller två nyckelbegrepp:!
●! “Behov”, i synnerhet de grundläggande behoven hos världens fattiga, som bör ges högsta 

prioritet. 
●! Idén om begränsningar ålagda av teknikens tillstånd och den sociala organisationen på 

miljöns förmåga att möta nuvarande och framtida behov. (Wikipedia, 2016) 
Hållbarhet definieras ofta som trefaldig: ekonomisk, social och ekologisk/miljömässig. I vår uppsats 
har vi valt att studera miljömässig hållbarhet i relation till svenska dagstidningars livscykler.!

2.2 Fördelningen mellan digitala och analoga tidningar idag!

Den tid vi la ̈gger pa ̊ medier en vanlig dag har fo ̈ra ̈ndrats o ̈ver tid. De medier som har o ̈kat mest a ̈r 
anva ̈ndningen av traditionella medier pa ̊ digitala plattformar (35% användning 2015 jämfört med 9% 
användning 2012). Anva ̈ndningstiden fo ̈r traditionella medier pa ̊ sina traditionella plattformar har pa ̊ 
motsvarande sa ̈tt minskat. Samtidigt a ̈r traditionell tv och traditionell radio fortfarande de enskilda 
medier som upptar sto ̈rst andel av medietiden. Bo ̈cker och dagstidningar a ̈r de tryckta medier som 
la ̈ses la ̈ngst tid. År 2015 lästes dagstidningar totalt av 65% av den svenska befolkningen, varav 26% 
läste på digitala plattformar. (Nordicom-Sverige 2015) 

Nyare studier visar att i alla åldersgrupper minskar idag konsumtionen av den analoga tidningen, 
men främst i de yngre grupperna. Detta innebär inte att konsumtionen av tidningar minskar utan att 
den digitala konsumtionen ökar. (Edwardsson Picha, M., 2015) !
!
Den analoga tidningen läses under ungefär 30 min/dag medan den digitala läses ungefär 9-15 
min/vecka. Miljöpåverkan av den analoga tidningen är inte direkt relaterad till lästiden medan den digitala beror 
nästan uteslutande på lästiden. (Arushanyan, Y., 2013)!

2.3 Den digitala och analoga tidningens livscykler!
I en studie av Ahmadi Achachlouei, M. (2015) där en framväxande version och en mognad version av 
en läsplattsupplaga av magasinet “Sköna Hem” utvärderats med LCA, har miljöpåverkan av dessa 
fastställts och sedan jämförts med miljöpåverkan av en tryckt tidning av samma sort. Den 
framväxande versionen var den existerande läsplattsupplagan av tidningen, baserad på faktiska siffror 
för 2010, med lågt antal kopior (2212 digitala kopior jämfört med 1,307,600 tryckta kopior) och låg 
lästid per kopia (9 min jämfört med 41 min för tryckta kopior). Den mogna versionen var en 
framtida förutsägelse av samma läsplattsupplaga men med ökat antal kopior så att hälften av det 
nuvarande antalet kopior sålda av den tryckta versionen ersattes av läsplattsversionen (653,500 
digitala kopior och 653,500 tryckta kopior). Lästiden höjdes till samma tid som för den aktuella tiden 
för den tryckta kopian (41 min). (Ahmadi Achachlouei, M., 2015)!
!
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Studien har konklusionen att den viktigaste bidragande faktorn till miljöpåverkan av 
läsplattsupplagan var antalet läsare. Med få läsare var innehållsproduktionen den största bidragsgivaren 
till miljöpåverkan (den framväxande versionen), och med många läsare var elektronisk lagring och 
distribution de främsta orsakerna (den mogna versionen). Konsumtionen bidrog till störst 
miljöpåverkan endast när läsarantalet var stort och effektiviteten i användningen av läsplattan var låg. 
(Ahmadi Achachlouei, M., 2015) (Bilaga 1)!
!
I en studie av Moberg (2010) kommer hon fram till att ett års tidningsläsande resulterade i högre 
miljöpåverkan för den tryckta versionen jämfört med att läsa tidningen digitalt. Detta stämde för alla 
påverkande parametrar med undantag för den marina ekotoxiciteten. Ökad livslängd för den digitala 
läsenheten skulle leda till större skillnader mellan den tryckta och digitala tidningen. Hög 
internetenergianvändning antas ge betydligt mindre skillnader mellan de potentiella miljöeffekterna av 
den tryckta och elektroniska versionen av den studerade tidningen.!
!
Generellt gäller att det är i tillverknings- och användningsfaserna som den största miljöpåverkan 
uppkommer. Transporter och avfallshantering visar inte särskilt hög miljöpåverkan i de studier som 
utförts och sammanställts men bör ändå fortsatt inkluderas vid miljöbedömning av IKT-lösningar, 
eftersom osäkerhet och brist på data kan vara en orsak till resultaten. (Arushanyan, Y., 2013)!
!
Edwardsson Picha (2015) har i sin studie valt att fokusera på koldioxidutsläpp som olika 
medieprodukters livscykler resulterar i, när hon jämför deras miljöpåverkan. Pappersproduktionen är 
den som orsakar mest utsläpp i produktionen av den analoga tidningen. Utsläppen som orsakas av 
att tillverka läsenheten är störst för den digitala tidningen. Tryck och distribution av tidningar 
påverkar också men inte lika mycket som journalisters resor och den energi som förbrukas i 
redaktionellt arbete, som bidrar mycket till utsläppen. Den största påverkan på miljön har affärsresor 
i produktionssteget för båda versionerna, ökningar i det totala antalet kilometer gällande affärsresor 
är betydande för miljöpåverkan av tidningen. Att läsa en tidning på en läsplatta har signifikant lägre 
klimatpåverkan än om man läser på en dator eller laptop. En smartphone har ännu lägre utsläpp, men i 
den övergripande påverkan måste man räkna på totala antalet enheter och den geografiska plats man 
befinner sig på. Det finns inget tydligt svar på om analoga eller digitala tidningar är mest fördelaktiga 
ur ett miljöperspektiv. Svaret beror av hur och vad man mäter, hur många människor som använder 
de olika kanalerna och under hur lång tid. !
I och med ny teknik har den redaktionella processen kunnat effektiviseras. Nu kan man t.ex. skicka 
bilder och texter snabbt och enkelt till varandra samt att man kan minimera antalet personer som 
arbetar i processen. Den snabba och konkurrensutsatta marknaden tvingar mediehus att fortsätta 
utveckla och förbättra de digitala och analoga produkterna, detta gör att ledningen hela tiden måste 
hänga med i utvecklingen och göra stora förändringar i infrastrukturen i företaget. (Edwardsson 
Picha, M., 2015)!
!
Det diskuteras mycket kring om det är i produktionsdelen eller i konsumtionsdelens som den största 
miljöpåverkan ligger. Konsumtionsdelen anses vara den dominanta bidragaren till energikonsumtion 
och global uppvärmning för många IKT-produkter. För vissa IKT-produkter är svaret tydligare, t.ex. 
de analoga tidningarna, där konsumtionsdelen är energisnål och därmed blir produktionsdelen mer 
dominant. (Arushanyan, Y., 2013)!
!
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Arushanyans (2013) resultat av Alma Medias digitala nyhetstidning visar på att huvuddelen av 
miljöpåverkan utgörs av produktionen av läsenheten, som bidrar med mer än 50% i alla kategorier. 
Den näst största delen utgörs av elektronisk distribution och produktion av innehåll, den betydande 
andelen av dessa beror på tidningarnas egenskaper, t.ex. antalet läsare av en digital version, storleken 
på innehållet och dess nedladdningar.!
I linje med Edwardsson Pichas (2015) studie resulterar Arushanyans studie i att den enheten man 
använder har också stor påverkan på miljöutsläppen. Den potentiella miljöpåverkan av att läsa en 
digital nyhetstidning på en läsplatta har signifikant mindre påverkan än att läsa på en dator, men lägst 
påverkan har en smartphone med cellulär trådlös anslutning. Generellt beror utsläppen på antalet 
datorer och geografisk plats.!
För både digitala och analoga tidningar berodde huvudorsaken till miljöpåverkan under 
produktionsdelen på elektronisk utrustning, affärsresor, el och värme för kontoren.!
(Arushanyan, Y., 2013)!

2.4  Väsentliga parametrar för miljöpåverkan av konsumtionsdelen i 
livscyklerna!
Mediakonsumtion är generellt relaterat till: ålder, var man bor, livssituation, personliga intressen, utbildning 
samt hur mycket tid och pengar man har att spendera.!
(Edwardsson Picha, M., 2015)!
!
Om man utgår ifrån hela livscykeln, så finns det viktiga faktorer som påverkar resultaten för 
bedömningar och jämförelser av tryckta och digitala medieprodukters miljöpåverkan: Total användning 
av elektronisk utrustning, totala antalet läsare av tryckta medier, mängden och typen av papper, 
energianvändning för elektroniska apparater, potentiell utskrift av elektroniska medier, elektricitetsmix 
(geografisk plats) och systemgränser. (Moberg, Å., 2010)!
!
Picha Edwardson, M., (2015) har definierat elva parametrar som är centrala när man diskuterar 
mediekonsumtion ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Som även Moberg anser är det dels viktigt 
att se till samhället i stort; volymen av konsumtion, antalet elektroniska apparater som används i 
samhället och typ av enheter. Vid användingen av elektroniska apparater är centrala parametrar; 
miljöpåverkan av energianvändningen (typ av energi och energieffektivitet), miljöpåverkan av 
produktionen av elektroniska apparater samt miljöpåverkan av bortskaffande av elektroniska 
apparater. Det är även viktigt att se till volymen av resor, om medborgarna reser för att köpa 
medieprodukter samt transport av varor och tjänster.!
För tryckta produkter spelar hela livscykeln en betydande roll. !
Mängd miljöinformation, liksom giltighet av informationen och i vilken grad konsumenter och andra 
intressenter har fått ta del av den har också en central roll i mediekonsumtionen.!
!
Konsumtionen är den största bidragsgivaren till miljöpåverkan för den digitala versionen av 
tidningen. De relativa miljöeffekterna av läsplattsupplagan skulle minska avsevärt med större antal 
läsare, effektivare användning av läsplattan, och mindre storlek på tidningsfilen. (Ahmadi Achachlouei, 
M., 2015)!
!
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När det kommer till miljöpåverkan av tidningskonsumtionen finns det ytterligare ett par faktorer som 
har en avgörande roll. Den läsenheten man använder och hur mycket energi den drar samt den totala 
aktiva användningen av enheter. Enhetens livslängd, tiden man spenderar på att läsa digitala tidningar, 
om man delar enheten med andra användare och avfallshantering, t.ex. om man återvinner eller slänger 
sin tidning är betydande parametrar.!
Det är också viktigt att ha i åtanke om den digitala tidningen helt har ersatt den analoga eller om man 
kompletterar den analoga tidningen. Samt om man genom att läsa tidningen också surfar eller klickar på 
länkar i artiklarna. (Arushanyan, Y., 2013)!

!
! !
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3. Metod !
I metodkapitlet går vi igenom de metoder vi valde att använda oss av för att besvara vår problemformulering. I kapitlet 
presenterar vi den litteratur vi använt samt de metoder som ingick i fältstudien.!

3.1 Litteraturstudier!
Vi har i vår litteraturstudie i första hand utgått från licentiat- och doktorsavhandlningar som berör 
vårt område; miljömässig hållbarhet inom mediers livcykler. Dessa avhandlingar har vi fått tilldelade 
oss av Malin Picha Edwardson som är insatt i ämnet och som har hjälpt oss under arbetets gång.!
Vi har även sökt litteratur via KTHB Primo och Google Scholar. Vi använde oss då av sökord som 
“digital newspaper environmental impact” och “printed newspaper environmental impact” för att 
hitta relevant litteratur till vår studie. Vi studerade även relaterade artiklar, vilka som hade citerat 
artiklarna samt artiklarnas referenser för att hitta ännu mer relevant litteratur. All litteratur vi valde ut 
och använde behandlade vi i teoridelen av uppsatsen.!
Syftet med litteraturstudien var att bredda våra kunskaper inom ämnet samt att ge oss underlag för 
analys av våra personas och scenarier.!

3.2 Semistrukturerade intervjuer!
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville få kvalitativ information för att sedan 
jämföra med teorin i vår diskussion. En semistrukturerad intervju består av formulerade frågor som 
följer samma ordningsföljd för alla medverkande. Frågorna kan vara fixa eller öppna och de 
behandlar en förbestämd kontext trots att deltagaren får frihet att diskutera fritt kring ämnet i vissa 
frågor. En semistrukturerad intervju ger kvalitativa, i vissa fall även kvantitativa, svar som analyseras 
genom jämförelse med litteraturen. (Sallnäs, E-L. 2007) Intervjufrågorna i fältstudien var 
formulerade efter vilka parametrar som ansågs relevanta för tidningskonsumtionen, se teorikapitlet 
stycke 2.4, samt för att ge relevant data kring de sex deltagandes dagstidningskonsumtion.!

3.3 Personas!
En persona är en beskrivning av en fiktiv karaktär som representerar en samling av människor för att 
beskriva målgruppen utifrån deras teknikanvändning, beteende, attityder, kunskaper med mera.!
En persona skapas efter att man har genomfört flera intervjuer inom en målgrupp för att kunna 
urskilja gemensamma drag. (O’Connor, F., 2011)!
!
När man bedömmer IKT-lösningar bör betydelsen av konsumenternas vanor inte underskattas. 
Oftast räknas en genomsnittlig konsument ut baserat på statistik, men detta är inte optimalt då alla 
användare ser olika ut. Bättre är då att beskriva flera olika extrema konsumenter. (Arushanyan., 2013) 
Vi använde oss av dessa rekommendationer, och valde att endast genomföra en intervju för 
formandet av en persona eftersom vi ansåg det vara tillräckligt i vårt fall då vi valde våra deltagare ur 
vår bekantskapskrets. Vi ville skapa personas som skiljde sig så mycket som möjligt från varanda när 
det kom till dagstidningskonsumtion. För att spara tid valde vi personer där vi hade kännedom sedan 
tidigare om hur deras dagstidningskonsumtion såg ut och därmed avgränsade vi oss till en intervju 
per persona.!
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Vår fältstudie resulterade i sex personas som representerar olika målgrupper i det svenska samhället 
sett till dagstidningskonsumtion. Således kan tidningsläsare identifiera sig med de olika personas och 
forma sitt tidningsläsande efter vad som föreslås vara det miljömässigt effektivaste i vår uppsats.!

3.4 Scenarier!
Scenarier definierar när, var och hur historien om en persona agerar genom att beskriva hur denna 
persona i en sekvens av händelser. Syftet med scenarier är att skapa en informativ narrativ 
beskrivning som tillåter diskussion av kontexter och behov, att beskriva problem som de beskrivna 
personerna har och hur nya lösningar kan hjälpa dem, att tillhandahålla ett sätt att förstå användarna 
och en möjlig situation genom att tydligt beskriva problemen personas stöter på, samt att skapa ett 
trovärdigt flöde av händelser som visar hur personas uppfyller deras mål genom att använda nya 
lösningar. (Sjuve, E., 2015)!
!
Utifrån våra sex semistrukturerade intervjuer med sex olika personer, har vi format sex olika 
scenarier där omfattningen var deras dagstidningskonsumtion och tidsramen var en dag. Målet för 
våra personas i sina scenarier var att få tillgång till önskat dagstidningsinnehåll under en dag. 
Användningsområdet för scenarierna var att kartlägga grundläggande insikter för våra valda 
målgruppers dagstidningskonsumtion, för att sedan kunna utvärdera miljöpåverkan av respektive 
konsumtionssätt. !
!
Vår bearbetning av intervjuerna utgjorde underlag för vårt huvudsakliga undersökningsområde, att 
diskutera alternativa sätt att konsumera dagstidningsinnehåll för att effektivisera miljöpåverkan. För 
att kunna utvärdera dessa scenarier i relation till miljöpåverkan, valde vi att använda oss av ett 
samhälleligt scenario där alla personliga scenarier figurerade. Det samhälleliga scenariot innebar ett 
framtida scenario där det hade blivit lika vanligt att läsa sin dagstidning på en läsplatta som i fysisk 
form, d.v.s. moget scenario. Detta eftersom vi i vår litteraturstudie påträffade teorier om att 
tidningsläsandet på läsplattor ännu inte hade mognat i samhället, och att i en förutsägelse om 
framtiden då tekniken mognat, har tidningsläsandet på läsplattor blivit lika vanligt som i fysisk form. 
Mediautvecklingen är nära sammanhängande med digitaliseringen av samhället men man får inte 
underskatta hur lång tid det tar för en utveckling att ske eller hur lång tid det tar för konsumenten att 
anpassa sig till nya medier. De yngre målgrupperna är oftast snabbast att anpassa sig till nya tekniker 
(Edwardsson Picha, M., 2015). Att studera ett framtida scenario där tekniken mognat gav uppsatsen 
mer relevans då det analoga tidningsläsandet redan var mognat och på så sätt blev jämförelser i 
miljömässig påverkan av dessa mer intressanta då de gjordes på samma basis.!

3.5 Fältstudien!
I vår fältstudie höll vi sex semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2 och 3) med personer från olika 
målgrupper. Baserat på dessa intervjuer definierade vi sex personas. Vi har kartlagt konsumtionen 
hos dessa personas så noggrant som möjligt genom att utforma intervjufrågorna uttömmande och 
utförliga. Efter att vi har kartlagt konsumtionen har vi kunnat räkna ut respektive miljöpåverkan av 
respektive personas tidningskonsumtion med utgångspunkt i den litteratur vi valt, som tar hänsyn till 
hela tidningens livscykel.!
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Vi har analyserat de sex personas utifrån ett moget scenario som vi formulerat baserat på vår 
litteraturstudie.!
Sista steget var att analysera huruvida respektive persona kan förändra sin konsumtion för att uppnå 
mindre miljöpåverkan, i frågan om val av tidningsformat. Det sista steget är vårt huvudsakliga 
undersökningsområde där vi anser att vi kan fylla kunskapsluckor.!

3.6 Dataanalys!
För att räkna ut hur lästiden av dagstidningar påverkar parametrar för miljöpåverkan har vi använt de 
livscykler som är bifogade i bilaga 1. Figur 4 visar en jämförelse mellan den analoga och den digitala 
tidningen när det kommer till miljöpåverkan baserat på de olika parametrarna som vi, genom 
författarna till den litteratur vi valt, har angivit som de parametrar man räknar på för att beräkna 
miljöpåverkan. De valda parametrarna var de som var gemensamma för både den digitala och 
analoga versionens miljöpåverkan. Den analoga tidningens parametrar sattes till 100% då dessa är 
konstanta oberoende av hur konsumtionen ser ut; det spelar ingen roll hur länge du läser en analog 
tidning, miljöpåverkan är den samma. I figur 3 (bilaga 1) kan man se hur stor del av den digitala 
versionens miljöpåverkan som utgörs av konsumtionen baserat på ett moget scenario som Ahmadi 
Achachlouei (2015) har angivit (han har räknat på 41 minuter läsning per upplaga och samma antal 
producerade upplagor per version). Undersökningen av den digitala tidningen baserades på läsning 
på läsplatta av typen iPad. Eftersom vi använder oss av samma mogna scenario men vi vill variera 
konsumtionen har vi därför räknat ut skillnaden i tid per tidning och sedan hur mycket de olika 
miljöparametrarna växer i jämförelsen baserat på den procentuella andelen i figur 3 (bilaga 1). !
!
Då den analoga versionen inte påverkas miljömässigt av konsumtionen, förändras enbart 
miljöpåverkan av den digitala versionen när parametrar för konsumtionen varierar (lästid). Vi har 
därför studerat hur stor del av den digitala versionens livscykels miljöpåverkan i procent som utgörs 
av konsumtionen och sedan studerat vad som händer med den procentandelen när konsumtionen 
varierar. Vi har gjort antagandet att alla parametrar har lika stor väsentlighet när det kommer till 
miljöpåverkan. Då kan vi räkna ut medelvärdet av alla parametrar genom att addera alla 
procentandelar hos de olika parametrarna för den digitala versionen respektive den analoga 
versionen, och sedan dividera med antalet parametrar. På så sätt kan vi få en uppfattning om hur stor 
procentuell miljöpåverkan alla parametrar sammantaget har, och därmed hur stor procentuell 
miljöpåverkan de olika versionerna har i förhållande till varandra. Vår rekommendation var att 
övergå till den med lägst medelvärde, alltså lägst miljöpåverkan. !
!
Formeln för uträkning av skillnad i miljöpåverkan när lästiden för den digitala enheten ökar 
presenteras nedan. Lilla p är den procentandel som konsumtionen utgör av den totala miljöpåverkan 
för respektive parameter, se bilaga 8.3. Lilla t är lästiden i minuter. Stora P är så många procent som 
en digital tidning utgör av en analog tidnings miljöpåverkan hos respektive parameter. 41 står för de 
41 minuterna som motsvarar lästiden i det mogna scenariot. 
!
!

!"#"$%&'()*+,-$%-.,&'/%0,)%$'(å'&ä0$". = 1 − ( + ('×'$ ÷ 41 '×':!



15!
!

4. Resultat!
I resultatkapitlet presenteras först den kvalitativa och kvantitativa data vi samlat in i vår fältstudie. Datan har bildat 
grund för att forma sex personas och tillhörande scenarier. Sist presenteras det samhälleliga scenario, som samtliga sex 
personas och scenarier figurerar i, baserat på teorier presenterade i teorikapitlet av uppsatsen.!

4.1 Data!
Intervjufrågorna i bilaga 2 var ställda på samma sätt till alla intervjuade, men trots detta varierade 
svaren i omfång och innehåll. Vi har därför behövt korrigera datan då vi formade personas för att 
kunna göra jämförelser av datan. En övergripande korrigering var mer specifika tidsangivelser. Se 
svaren på intervjufrågorna i bilaga 3.!

4.2 Personas!
!

 
Figur 1: De sex personas konsumtionsvanor när det gäller hur mycket tid de lägger ner på dagstidningar samt vilken 

version de väljer.!
!
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Persona 1: Pelle!
Pelle är 25 år gammal och bor med sin sambo i en lägenhet i Stockholm. Han arbetar som kock och 
har därför ett stort intresse för matlagning, även politik är ett intresse, dock så väljer han inte 
dagstidning efter politisk tillhörighet.!
!
Scenario 1:!
En vanlig dag vaknar Pelle och tar fram sin smartphone eller läsplatta för att läsa Dagens Nyheter. 
Det brukar inte ha kommit upp så många nya artiklar eftersom han läste tidningen precis innan han 
somnade. Under morgonen tar han sedan sporadiskt upp sin smartphone och scrollar igenom olika 
dagstidningar för att se om det har kommit upp några nya artiklar. När han tar tåget till och från 
jobbet plockar han även då upp sin smartphone främst för att läsa DN, men har det inte kommit upp 
några nya artiklar läser han Svenska Dagbladet. På fredagar brukar han plocka med sig en Metro på 
tåget eftersom han läser krogrecensionerna som publiceras då. Under arbetsdagen läser han inga 
tidningar förutom på lunchen då han plockar fram sin smartphone för att läsa DN och SVD.!
Framåt kvällen läser han mest krönikor och reportage på sin smartphone eller läsplatta eftersom det 
är det som läggs upp vid den tiden. Detta tycker han inte är lika intressant men han läser dom ändå. 
Innan han somnar går han återigen in på sin smartphone för att se om det är något han har missat att 
läsa.!
!
När han tar upp sin smartphone eller läsplatta för att läsa tidningen så läser han i genomsnitt en 
kvart, han läser då hela artiklar och ofta relaterade artiklar. I genomsnitt läser han en tidning en gång, 
däremot läser han flera olika tidningar och dessa brukar vanligtvis ha liknande innehåll. Om en artikel 
uppdateras läser han den uppdaterade igen. Uppskattad digital lästid under än dag är fyra timmar.!
Ofta när han läser brukar han börja googla på det han har läst för att han tycker att det är intressant 
och för att fördjupa sig i ämnet. Om han hittar en intressant artikel brukar han även söka efter ämnet 
i andra tidningar, då gärna utländska tidningar för att få fler infallvinklar. !
!
Pelle hade gärna läst den analoga versionen av tidningen om den inte hade varit så dyr, därav spelar 
priset en avgörande roll i valet av den digitala eller den analoga versionen. Pelle har en modern 
läsplatta och en smartphone som han byter ut ungefär var tredje år eller när de går sönder. Då lämnar 
han antingen in sin enhet i utbyte mot en ny eller lägger den i byrålådan.!
!
Persona 2: Klara!
Klara är 24 år gammal och bor med sin sambo i Stockholm. Hon studerar på akademisk nivå och 
siktar på en karriär inom fastighetsbranschen. På sidan av studierna extrajobbar hon för att tjäna lite 
extra pengar. Klara är samhällsintresserad och lägger mycket vikt vid att hålla sig uppdaterad. Därför 
avsätter hon mycket tid under dagen för att läsa dagstidningar.!
!
Scenario 2!
Klara stiger upp tidigt på morgonen och tittar på nyhetsmorgon på TV. På tåget på väg till och från 
skolan läser hon Aftonbladet via appen på sin smartphone. När hon befinner sig i skolan händer det 
ibland att hon läser dagstidningen på sin smartphone av tristess. Är Klara ensam på lunchen, är det 
troligt att hon även då tar upp sin smartphone och läser tidningen. När Klara kommer hem från 
skolan läser hon inte tidningen, inte heller under middagen. Det händer ibland att sambon tar med 
sig en analog dagstidning hem som hon då läser efter middagen. Klara läser alltså dagstidningen 



17!
!

huvudsakligen på sin smartphone under en dag, men har hon tillgång till en analog tidning utan att 
behöva betala för den, läser hon den. Detta sker oftast på jobbet eller på helgmorgonar.!
!
När Klara läser tidningen skummar hon igenom tidningen för att urskilja vilka artiklar som är 
intressanta för henne. När hon väl hittar en artikel som verkar intressant, läser hon hela artikeln. De 
som inte är av intresse scrollar hon förbi. Varje gång hon tar upp tidningen, både den digitala och 
den analoga, för att läsa skummar hon igenom den en gång för att sedan lämna den åt sidan. Ibland, 
fast sällan, kan det hända att hon som en följd av att läsa en intressant artikel börjar googla vidare på 
ämnet för att läsa mer. I genomsnitt läser Klara den digitala tidningen tio minuter varje gång hon 
plockar upp sin mobiltelefon, under dagen läser hon ungefär totalt två timmar. Den analoga 
tidningen läser hon ungefär i en timme.!
!
Klara läser oftast dagstidningen på sin smartphone eftersom det är lättillgängligt och gratis. Hon 
tycker mycket om att läsa tidningen på pappersform och skulle därför göra det oftare om inte det 
vore så dyrt att prenumerera. De gånger då hon har läst klart en analog tidning återvinner hon den. 
De digitala läsenheter som blir gamla eller går sönder, lägger hon i byrålådan för reservbruk. Dock 
händer det sällan att hon byter ut digitala läsenheter så som smartphones och läsplattor, ungefär vart 
tredje år.!
!
Persona 3: Margareta!
Margareta är 70 år gammal och pensionär. Hon bor med sin man i Stockholm, dom har två barn men 
båda är vuxna och utflyttade. När Margareta ska köpa den analoga tidningen köper hon alltid Dagens 
Nyheter och Expressen, hon tycker dom är bäst.!
!
Scenario 3:!
En vanlig dag i Margaretas liv går hon upp och läser den analoga tidningen till frukost, hennes man 
brukar gå att köpa dom på morgonen då han är ute med deras hundar. Därefter brukar hon åka och 
träna, under resvägen läser hon inga tidningar, däremot kan hon plocka med sig en Metro på vägen 
hem. Vid lunchtid brukar hon plocka fram DN:s korsord och börja lösa dom, därefter får korsordet 
ligga framme hela dagen så hon kan återkomma till det under dagen. Innan middagen brukar hon läsa 
Metro samt det som hon inte hann läsa i DN och Expressen under förmiddagen. Efter middagen 
läser hon gärna lite mer lättsamma lokaltidningar eller veckotidningar. Margareta har en smartphone 
som hennes svägerska har installerat Aftonbladet-appen på, under dagen brukar hon få notiser från 
Aftonbladet och då brukar hon gå in och läsa de artiklar som kommer upp. Hon har även Facebook 
på sin smartphone och även där kan det komma upp länkar till olika artiklar som hon brukar klicka 
på för att läsa. 
Hon läser inga dagstidningar i sängen, bara böcker.!
!
När Maragareta läser den analoga versionen av Expresssen så läser hon alla artiklar, “sida upp och 
sida ner”. I den analoga versionen av DN brukar hon välja ut de artiklar som hon tycker är 
intressanta och då läser hon hela artikeln och som sagt så löser hon alltid DN:s korsord. Margareta 
läser de analoga tidningarna totalt två timmar per dag, den digitala läser hon ungefär 30 minuter totalt 
per dag. Hon läser tidningen en gång, därefter lämnar hon över din till sin man som också läser. När 
båda är klara med tidningen så återvinner dom alltid den. Priset på tidningen utgör inte en avgörande 
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faktor i valet av analog eller tryckt version för Margareta, hon köper alltid den analoga tidningen för 
det är den som hon föredrar.!
!
Margareta har som sagt en modern Apple smartphone. Ibland när hon läser tidningen kan hon börja 
googla på sin smartphone ifall hon vill veta mer eller om hon ställer sig kritisk till det hon har läst för 
att få in fler vinklar från andra tidningar. Margareta köper ny mobiltelefon ungefär en gång per år, då 
brukar hon oftast ge den gamla till någon utav hennes barnbarn.!
!
Persona 4: Eva!
Eva är 53 år och redaktionschef på ett bokförlag i Stockholm. Hon är gift och har två barn, och bor i 
en villa utanför Stockholm. På grund av hennes arbete är hon speciellt intresserad av nyheter som rör 
förlagsbranschen, vilka brukar återfinnas i kulturdelen av en dagstidning. I övrigt är hon mycket mån 
om att hålla sig uppdaterad om vad som händer både nationellt och internationellt, så dagstidningar 
är något som hon använder sig mycket av under en dag. !
!
Scenario 4!
Eva vaknar tidigt på morgonen. Till frukosten, som hon äter tillsammans med familjen, tittar hon på 
Nyhetsmorgon för att ta del av de senaste nyheterna. Eva gör sig i ordning och beger sig till bussen 
för att ta sig till jobbet. På bussen tar Eva upp sin mobiltelefon för att ta del av Aftonbladets 
nyhetsapp. På appen scrollar hon igenom förstasidan för att se vilka artiklar som har störst 
nyhetsvärde, och läser dem. Efter att ha gått igenom de artiklar som verkar intressanta stänger hon 
ned appen. Samma procedur gäller för vägen hem från arbetet.!
På jobbet händer det att Eva har uppe Aftonbladets hemsida samtidigt som hon sitter med andra 
arbetsuppgifter på datorn, och tittar därför ibland om några nya nyheter kommit upp. !
På lunchen läser hon ofta analoga tidningar, då uppdaterade versioner av Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet m.fl. alltid finns tillhands i lunchrummet på arbetet. Då är det oftast kulturdelen 
hon läser, för att ta del av bokrecensioner och bokrelaterade nyheter. !
När Eva kommer hem efter en arbetsdag, är första gången hon tar del av nyheter igen då hon slår på 
TV:n för att titta på nyheterna. Efter det händer det att hon sporadiskt tar upp mobiltelefonen för att 
kolla appen.!
!
I snitt läser Eva tidningen fem minuter åt gången. Som beskrivet tidigare är hon i de flesta fall ute 
efter att ta del av de allra senaste nyheterna, detta eftersom hon vill vara ständigt uppdaterad. Har 
hon inte läst tidningen på länge, är det de artiklar med störst nyhetsvärde som hon helst tar del av. 
Hon läser aldrig samma artikel flera gånger. Uppskattad digital lästid under en dag är en och en halv 
timme. Analog lästid under en dag är ca en kvart.!
!
När Eva kommer över innehåll som intresserar henne extra mycket, händer det ofta att hon 
fortsätter att leta fram information om samma ämne från andra källor. !
Även om det varit gratis att prenumerera på analoga tidningar, hade hon ändå föredragit att använda 
sig av digitala versioner av tidningar. Detta eftersom att det är mer lättillgängligt och ständigt 
uppdaterat material. Initialt tror hon att hon gick över till digitala versioner på grund av 
prisskillnaden, men att hon efter att ha vant sig vid de digitala versionerna gillar dem bättre.!
!
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De gånger då hon läst klart en analog tidning återvinner hon den alltid. Digitala läsenheter så som 
mobiltelefon och bärbar dator byter hon ut var tredje år då hon leasar dem via företaget. Dessa 
återvinns eller återanvänds via leasingföretaget.!
!
Persona 5: Sofie!
Sofie är 23 år och bor med sin familj i en förort till Stockholm. Hon studerar kommunikation på 
akademisk nivå på teknisk högskola, och är därför teknikintresserad och automatiskt uppdaterad om 
nyheter vad gäller teknisk kommunikation. Vid sidan om skolan arbetar hon som läxhjälp i matte. På 
fritiden umgås hon med vänner, shoppar och går på krogen. Sofie är en hög användare av sociala 
medier, men intresserar sig inte särskilt mycket för att aktivt söka nyhetsinnehåll. Hon anser sig vara 
tillräckligt uppdaterad genom sociala umgängen och de artiklar hon kommer över via sociala medier.!
!
Scenario 5!
Sofie vaknar på morgonen. Det första hon gör är att sätta på sin mobiltelefon för att uppdatera sig 
om flödet på de sociala medier hon använder; Instagram och Facebook. På Facebook händer det 
ibland att vänner har delat intressanta artiklar, och på så sätt kan Sofie komma över nyhetsinnehåll. 
Det gäller då ofta Aftonbladets eller Metros hemsida. Till morgonkaffet surfar hon vidare på sociala 
medier. Hon beger sig till tunnelbanan där hon återigen tar upp sin mobiltelefon för att scrolla 
igenom flödet på sociala medier. När hon befinner sig på föreläsning och övning eller eget arbete i 
skolan, händer det då och då att hon ser över sina sociala medier. Detta är dock inget hon låter gå ut 
över studier. När hon kommer hem från skolan är det mycket fri tid, och mobilen får då ta mycket 
plats. Ibland slötittar Sofie på nyheterna efter middagen, samtidigt som hon tittar på sin mobiltelefon. !
!
Eftersom Sofie aldrig aktivt läser en tidning för början till slut, utan ibland läser enstaka artiklar, 
lägger hon aldrig mer än 2 minuter på en tidning. När Sofie väl hittat en artikel som intresserar 
henne, läser hon oftast hela. Uppskattad digital lästid under en dag är en kvart. !
Då hon läser artiklar är det alltid på mobiltelefon eller bärbar dator. Eftersom Sofie är miljömedveten 
skulle hon återvinna analoga tidningar om hon prenumererade på dem. Digitala läsenheter byter hon 
sällan ut, ungefär var tredje år. De gånger då hon bytt mobiltelefon eller dator har hon sparat de 
gamla för reservbruk. !
!
Persona 6: Claes!
Claes är 50 år gammal och bor med sin sambo i en villa i Hudiksvall. Claes arbetar som snickare och 
han har sin verkstad i sin villa så han har ingen resväg till jobbet. Han är intresserad av vad som 
händer i hans närmiljö och läser därför mycket lokala dagstidningar.!
!
Scenario 6:!
En vanlig dag går Claes upp och läser den analoga dagstidningen till frukosten. Under arbetsdagen 
läser han inga tidningar och eftersom han inte har någon resväg till jobbet så läser han inget då heller. 
Vid lunchtid brukar han plocka fram en analog tidning igen för att läsa medan han äter. Innan 
middagen, efter arbetsdagens slut, brukar han plocka fram och lösa ett korsord i dagstidningen. Efter 
att han har ätit middag kan han lägga sig i soffan med en analog tidning för att läsa de artiklar som 
han inte har hunnit med under dagen, då kan även korsordet åka fram igen.!
!
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När Claes läser tidningen så läser han alltid hela artiklar men han väljer bort de artiklar som han inte 
tycker är intressanta, t.ex. sport. Ibland kan han gå tillbaka för att läsa tidningen en gång till ifall han 
tyckte det var intressant, han kan även klippa ut och spara vissa delar. I genomsnitt läser han en 
analog tidning i en timme. Uppskattad analog lästid under en dag är tre timmar.!
Priset har ingen avgörande faktor i valet mellan digitala och analoga tidningar eftersom Claes endast 
vill läsa analogt men det är en bidragande faktor i valet mellan vilken analog tidning han väljer. När 
både han och hans fru har läst kart tidningen så återvinner dom alltid den.!
!
Claes läser aldrig den digitala tidningen och han börjar aldrig söka på internet på grund av något han 
har läst i den analoga tidningen. Claes har väldigt begränsad tillgång till internet och därför brukar 
han istället diskutera med andra eller leta i andra analoga tidningar om han vill ha mer information i 
ett ämne. Claes har omoderna digitala enheter som han nästan aldrig byter ut. De gamla enheterna 
lägger han i byrålådan. !

4.2 Samhälleligt scenario!
Scenariot som dessa sex personas ska figurera i är ett moget framtida scenario. Vi har i vår 
litteraturstudie stött på många teorier från olika författare som påstår att antal läsare per version har 
stor betydelse för miljöpåverkan av dagstidningar. Det anses att den digitala versionen inte har nått 
sitt momentum än, och att den digitala konsumtionen förväntas öka. Därför är det speciellt intressant 
att studera ett moget scenario för att kunna göra rättvisa jämförelser mellan digital och analog 
dagstidning.!
!
I detta mogna scenario är det lika vanligt att läsa den digitala versionen av tidningen som den tryckta 
versionen, det vill säga samma antal läsare. Då geografisk plats och därmed elektricitetsmix spelar roll 
för den digitala konsumtionen samt produktionen för båda tidningarna har vi valt att hålla denna 
parameter konstant, alltså att alla befinner sig på samma geografiska plats, Sverige, och samma 
elektricitetsmix råder. Till skillnad från Ahmadi Achachlouei, M. (2015), vars mogna scenario vi 
baserar vårt samhälleliga scenario på (se teorikapitel 2.3), kommer vi inte korrigera lästiden för den 
digitala och den analoga versionen till samma. Han gjorde detta för att studera vilken del i livscykeln 
som hade mest miljöpåverkan medan vi vill titta endast på hur konsumtionsdelen påverkar miljön, 
för oss blir det därför väsentligt att jämföra olikheterna i lästiderna för de olika personas. !

!
! !
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5. Diskussion!
I det här kapitlet analyserar vi den data vi fått fram i vårt resultatkapitel genom att använda metoder för dataanalys 
som vi presenterade i metodkapitlet samt knyter an dessa analyser till de teorier vi presenterade i teorikapitlet. !

5.1 Brytpunkten för lästid 
I metodkapitlet presenterade vi det tillvägagångsätt vi valt att använda för att komma fram till när 
lästiden för den digitala version var så pass stor att miljöpåverkan av de båda versionerna var lika 
stora och därmed när det blir mer positivt att konsumera analogt. 
Medelvärdet för parametrarna i startläget var för den analoga versionen 80% och för den digitala 
versionen 45,1%. Det betyder att om den sammantagna miljöpåverkan av den analoga versionen var 
80%, var miljöpåverkan av den digitala versionen 45,1 % dvs. nästan hälften. Initialt var alltså den 
analoga versionens miljöpåverkan nästan dubbelt så hög som den digitala. 
I våra preliminära beräkningar kunde vi fastställa att när lästiden för den digitala versionen översteg 2 
timmar och 50 minuter per tidning var det mer gynnsamt miljömässigt att konsumera analogt. Detta 
gjorde vi genom att anta att medelvärdet av alla parametrar var 80% för den digitala versionen, och 
sedan räkna ut vilken lästid detta motsvarade. 

5.2 Diskussion av insamlad data!
Persona 1!
Det som utmärker målgruppen som Pelle representerar är:!
●! han läser tidningen mycket och länge 
●! han läser nästan uteslutande på sin smartphone eller läsplatta 
●! han läser tidningen totalt cirka fyra timmar om dagen 
●! han läser huvudsakligen två tidningar (DN, SVD). Han lägger tre timmar på DN och en 

timme på SVD 
●! när han läser så börjar han ofta googla på det han läser eller söka efter relaterade artiklar 
●! han har moderna digitala enheter som han byter ut ungefär vart tredje år 
●! då han byter ut sina enheter lägger han den gamla i byrålådan eller byter den mot en ny 

!
Pelle konsumerar tre timmar på en av de digitala tidningarna han läser. Eftersom hans lästid är 3 
timmar per dag, dvs. längre än de 2 timmar och 50 minuter som vi fastställde till brytpunkten innebär 
det att han borde byta till den analoga versionen av DN, baserat på den tiden som han lägger ner på 
att läsa. Han konsumerar även en timme digitalt på SVD,  så SVD bör han därför fortsätta läsa 
digitalt.!
!
De övriga faktorerna väger också in. Pelle googlar väldigt mycket som en följd av att ha läst något 
intressant, vilket han kanske inte hade gjort om han läst den analoga versionen eftersom det inte är 
lika lättillgängligt då. På så sätt ökar lästiden för tidningsläsandet, om vi utgår ifrån att de andra sidor 
han besöker är andra nyhetsdistributörer. Det är även viktigt att tänka över val av enheter. Han 
använder moderna enheter vilket gör att de är energisnåla, detta talar för att använda den digitala 
versionen. Däremot att lägga sin gamla enhet i byrålådan kan leda till att den blir föråldrad och inte 
längre aktuell för återanvändning, och mindre relevant för återvinning hos teknikbolagen som ofta 
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har återvinningsprogram för reservdelar. En stor risk finns att de digitala enheterna inte alls återvinns 
och hamnar i de vanliga soporna. Miljöeffekterna av ett sådant utfall är mycket negativt. Dessutom är 
systemet för att återvinna gamla papperstidningar mycket mer etablerat i samhället, än systemet för 
att återvinna digitala enheter.!
!
Persona 2!
Det som utmärker målgruppen som Klara representerar är:!
●! hon skummar först igenom tidningen för att välja ut det som är intressant, dom artiklarna 

läser hon noggrant 
●! hon läser både den analoga versionen samt den digitala på sin smartphone 
●! hon läser cirka två timmar digitalt om dagen samt en timme analogt, fördelat på en tidning 

för respektive version 
●! hon börjar ibland googla vidare på det hon läser 
●! hon har en modern smartphone som hon byter ut ca var tredje år 
●! den analoga tidningen återvinner hon alltid när hon är klar 
●! den digitala enheten lägger hon i byrålådan för reservbruk när hon är klar med den 

!
Då Klara konsumerar 2 timmar digitalt fördelat på en och samma tidning vilket är mindre än de 2 
timmar och 50 minuter som var brytpunkten, bör Klara alltså fortsätta läsa den digitala versionen. !
Klara konsumerar en timme analogt fördelat på en tidningen om dagen. Hade hon istället valt att läsa 
den digitalt skulle det innebära mindre miljöpåverkan baserat på lästid, därför bör hon alltså även läsa 
den tidning digitalt.!
!
Klara har moderna digitala enheter och hon byter inte ut dem så ofta. Detta är till fördel för valet av 
den digitala versionen. Ibland börjar hon googla till följd av sitt digitala läsande, detta gör att den 
miljömässiga påverkan utav den digitala versionen ökar. För Klara är det en självklarhet att återvinna 
den analoga versionen men inte den digitala. Då återvinning har motsatt effekt (positiv) på 
miljöpåverkan är det väldigt viktigt att återvinna både de digitala och de analoga enheterna. Då Klara 
inte återvinner den digitala enheten kan det innebära negativ miljöpåverkan om det hamnar på fel 
ställe i slutändan.!
Den analoga tidningen som Klara läser plockar antingen hennes sambo med hem från jobbet eller så 
läser hon den på sitt jobb. Detta innebär att vi kan anta att flera har läst tidningen innan Klara. 
Baserat på den faktorn bör hon alltså fortsätta läsa denna tidning analogt, trots att hennes egna lästid 
visar på det motsatta, eftersom fler läsare på samma tryckta upplaga har motsatt effekt på 
miljöpåverkan.!
!
Persona 3!
Det som utmärker målgruppen som Margareta representerar är:!
●! Hon läser tidningen länge. Hon läser hela tidningen och alltid hela artiklar. 
●! Hon läser två analoga tidningar om dagen samt en digital på sin smartphone 
●! Hon läser i genomsnitt två timmar analogt och 30 minuter digitalt om dagen 
●! Ibland googlar hon vidare på andra källor som resultat av tidningsläsande 
●! Hon har en modern smartphone som hon byter ut varje år 
●! När hon är klar med den analoga tidningen ger hon den först till sin man, som också läser 

den, därefter återvinner dom den alltid 
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●! Gamla digitala enheter ger hon bort till sina barnbarn 
!
Då Margareta konsumerar 30 minuter digitalt fördelat på en tidning som är mindre än 2 timmar och 
50 minuter bör Margareta fortsätta läsa den digitala versionen. Hon konsumerar 2 timmar analogt 
fördelat på två tidningar. Om hon istället valt att läsa dessa tidningar digitalt hade det inneburit 
mindre miljöpåverkan. Jämfört med den analoga bör Margareta alltså även läsa dessa tidningar 
digitalt baserat på lästiden.!
 !
Margareta har en modern digital smartphone som hon byter ut en gång per år. När hon byter ut den 
ger hon den gamla till sina barnbarn, alltså återanvänds den. Det är till fördel för valet av den digitala 
versionen att hon har en modern smartphone samt att den återanvänds, däremot är det till nackdel 
att hon byter ut den så ofta. Hon börjar ibland googla till följd av sitt digitala läsande, detta gör att 
miljöpåverkan av den digitala versionen ökar. !
För Margareta är det en självklarhet att återvinna den analoga versionen. Då återvinning har motsatt 
effekt på miljöpåverkan har det stor betydelse i utvärderingen av miljöpåverkan av respektive enhet. 
Dessutom delar hon den analoga tidningen med sin man, detta är till fördel för den analoga 
versionen då fler läsare per tryckt tidningen påverkar miljön positivt. Margareta låter korsordet i den 
analoga versionen ligga framme hela dagen och återkommer till den flera gånger. Med tanke på dessa 
faktorer bör Margareta fortsätta läsa den analoga versionen av de två tidningarna trots att de 
preliminära beräkningarna på hennes lästid visar att hon bör byta till den digitala versionen.!
!
Persona 4!
Det som utmärker målgruppen som Eva representerar är:!
●! hon är alltid ute efter att uppdatera sig om de senaste nyheterna av stort nyhetsvärde 
●! hon läser i genomsnitt två olika tidningar varje dag, var av den ena läses digitalt på 

smartphone & laptop och den andra analogt 
●! hon läser i genomsnitt 1,5 h digitalt och 15 minuter analogt per dag 
●! hon googlar ofta vidare på andra källor som resultat av digitalt tidningsläsande 
●! hon har en modern smartphone och laptop som båda byts ut var tredje år 
●! hon återvinner alltid analoga tidningar när hon läst dem 
●! gamla digitala enheter återvinns/återanvänds alltid 

!
Då Eva konsumerar 1,5 timmar digitalt fördelat på en av tidningarna som är mindre än 2 timmar och 
50 minuter bör Eva alltså fortsätta läsa den digitala versionen. Eftersom hon endast läser den analoga 
tidningen en kvart per dag vet vi att den upplagan också kan rekommenderas att läsas digitalt istället 
för analogt.!
 !
Eva har moderna digitala enheter och hon byter inte ut dem så ofta. Detta är till fördel för valet av 
den digitala versionen. Hon börjar ofta googla till följd av sitt digitala läsande, detta gör att 
miljöpåverkan av den digitala versionen ökar. För Eva är det en självklarhet att återvinna den analoga 
versionen, och via leasingföretaget på arbetet återvinns alltid hennes digitala läsenheter. Då 
återvinning har motsatt effekt på miljöpåverkan har det stor betydelse i utvärderingen av 
miljöpåverkan av respektive enhet. I det mogna scenario vi valt, har inte återvinning av digitala 
enheter räknats med. Det är en självklarhet att det har positiv effekt på digitalt läsande, så det faktum 
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att Evas läsenheter alltid återvinns är till fördel för hennes digitala läsande som redan 
rekommenderats sett till lästid. !
!
Persona 5!
Det som utmärker målgruppen som Sofie representerar är:!
●! hon letar aldrig aktivt efter tidningsinnehåll 
●! hon läser slumpvis artiklar via rekommendationer av bekanta, av olika nyhetsdistributörer 
●! hon läser endast digitala tidningar, och då på smartphone eller laptop 
●! hon läser i genomsnitt tidningen en kvart per dag, fördelat på cirka två tidningar 
●! hon googlar sällan vidare på nyhetsinnehåll 
●! hon använder moderna digitala läsenheter 
●! hon byter ut digitala läsenheter cirka vart tredje år, de gamla sparar hon för reservbruk 

!
Sett till den korta lästid (15 minuter) Sofie lägger på tidningsläsande varje dag, blir miljöpåverkan av 
den digitala versionen ännu lägre än det som anges i det mogna scenariot. Hon rekommenderas 
därför att fortsätta läsa digitala versioner av tidningar.!
!
Sofie har moderna digitala enheter som hon inte byter ut så ofta, vilket är till fördel för valet av den 
digitala versionen. Hon börjar sällan googla till följd av sitt digitala läsande, vilket gör att 
miljöpåverkan av den digitala versionen minskar. För Sofie är det en självklarhet att återvinna den 
analoga versionen, däremot återvinner hon aldrig digitala läsenheter. Att spara gamla digitala 
läsenheter kan leda till att de blir föråldrade och blir inaktuella för återanvändning, samt mindre 
relevanta för återvinning hos teknikbolagen som ofta har återvinningsprogram för reservdelar. En 
stor risk finns att de digitala enheterna inte alls återvinns och hamnar i de vanliga soporna. 
Miljöeffekterna av ett sådant utfall är mycket negativt. Detta är till nackdel för digitalt läsande, men 
eftersom Sofie lägger så lite tid på tidningsläsande är den digitala versionen fortfarande att 
rekomendera.!
!
Persona 6!
Det som utmärker målgruppen som Claes representerar är:!
●! Han är intresserad av vad som händer i hans närmiljö och läser därför mycket lokala 

dagstidningar 
●! Han läser alltid hela artiklar, men endast dom han tycker är intressanta. Ibland sparar han 

intressanta artiklar för att läsa dom igen vid ett senare tillfälle. 
●! Han läser tre analoga tidningar om dagen 
●! Han läser i genomsnitt tre timmar analogt och ingenting digitalt om dagen 
●! Han googlar aldrig vidare på andra källor som resultat av tidningsläsande 
●! Han har omoderna digitala enheter som han nästan aldrig byter ut 
●! När han är klar med den analoga tidningen, som han delar med sin fru, återvinner han den 

alltid 
●! När han byter ut digitala enheter lägger han dom gamla i byrålådan 

!
Claes konsumerar tre timmar analogt fördelat på tre tidningar, dvs. ca. 1 timme per tidning. Om han 
istället valt att läsa dessa tidningar digitalt hade det inneburit lägre miljöpåverkan, därför bör Claes 
egentligen läsa dessa tidningar digitalt baserat på lästiden.!
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 !
Claes har omoderna digitala eneheter vilket hade påverkat den digitala konsumtionen negativt om 
han hade läst digitalt. Detta talar till fördel för att han bör fortsätta läsa analogt.!
Att Claes väljer mestadels lokala tidningar kan ses som positivt för hans analoga tidningsläsande. 
Troligtvis är de då lokalt producerade vilket minskar utsläppen utav resor och transporter som är en 
stor bidragande faktor för miljöputsläpp.!
För Claes är det en självklarhet att återvinna den analoga versionen. Då återvinning har motsatt 
effekt på miljöpåverkan har det stor betydelse i utvärderingen av miljöpåverkan av respektive enhet. 
Dessutom delar han den analoga tidningen med sin fru, detta är också till fördel för den analoga 
versionen då fler läsare per tryckt tidningen påverkar miljön positivt. Att han läser artiklar noga, 
sparar dom och ibland går tillbaka och läser dom igen är också till fördel för den analoga tidningen. 
Med tanke på dessa faktorer bör Claes fortsätta läsa den analoga versionen av de två tidningarna trots 
att det tidsmässigt ser ut som att han bör byta till den digitala versionen.!

5.3 Metodkritik!
Vi har baserat vår undersökning av digitala enheter på ett antagande att våra personas läser på 
läsplatta när de läser en digital dagstidning. Detta har vi gjort eftersom vi valt att använda oss av en 
tidigare undersökning av miljöpåverkan av digital och analog tidning och jämförelser mellan dessa. 
Datan vi fick av fältstudien visade dock att de deltagande läste på olika digitala enheter, allt ifrån 
smartphone till laptop. Miljöpåverkan av att läsa på en läsplatta är ett mellanting mellan att läsa på 
smartphone och laptop, och därav har vi bedömt att en sådan avgränsning är möjlig.!
!
Viktigt att ha i åtanke är att vår undersökning är baserad på den mogna versionen av en digital 
tidning. Detta innebär att det resultatet angående lästid blir mer positivt för den digitala versionen än 
vad det hade blivit om vi hade gjort samma undersökning för hur det ser ut idag. Ju färre som läser 
den digitala versionen i allmänhet ju större miljöpåverkan blir det per upplaga, eftersom 
miljöpåverkan av produktionsdelen då ökar. När läsarantalet ökar ökar även miljöpåverkan från 
konsumtionsdelen. Denna del är dock inte så stor så den totala miljöpåverkan per upplaga minskar 
eftersom den stora delen som kommer från produktionssteget sprids ut på flera tidningar. Fler läsare 
per upplaga är däremot sämre för den digitala versionen eftersom konsumtionsdelen då ökar. Det är 
intressant att studera hur man konsumerar digitalt då antalet upplagor ökar eftersom att 
miljöpåverkan från konsumtionsdelen ökar.!
När läsarantalet för den analoga tidningen ökar så ökar miljöpåverkan från steget att producera 
tidningen. Konsumtionsdelen förändras inte eftersom läsande av en analog tidning inte påverkar 
miljön. För den analoga tidningen är det positivt miljömässigt med fler läsare på samma upplaga.!
!
En viktig ståndpunkt när vi talar om medieinnehåll och miljöpåverkan är att medier är viktiga kanaler 
för bildning och upplysning för allmänheten inom miljö. Miljönyheter via dagstidningar kan därför 
ses som en positiv inverkan på miljön, eftersom man via dessa kan upplysa människor om vilka 
faktorer som bidrar till miljöpåverkan och få folk att bli mer miljösmarta. Man kan därför diskutera 
att relevansen av att utvärdera miljöpåverkan av dagstidningar minskar när innehållet är 
miljöbildande - att vikten snarare ligger på att få fler människor att faktiskt läsa dagstidningar. Vidare 
kan man diskutera hur stor del av en dagstidning som vanligen består av nyheter berörande miljö och 
hur ofta läsarna tar del av dessa. Detta är självklart en fråga om efterfrågan hos läsarna. Något vi fick 
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fram ur vår fältstudie var att många av våra deltagande var mestadels ute efter de senaste artiklarna 
med störst nyhetsvärde. Miljönyheter har sällan störst nyhetsvärde, och därför kan man anta att 
miljöbildning via tidningsinnehåll inte är en avgörande faktor när man studerar valet av 
tidningsformat för lägst miljöpåverkan hos läsaren. En annan synpunkt i frågan är att oavsett vilket 
tidningsformat läsaren väljer, digitalt eller analogt, så är innehållet detsamma. Miljöinnehåll av 
bildande karaktär återfinns alltså i de båda versionerna och därmed förhåller sig skillnaderna i 
miljöpåverkan likadant till varandra oberoende av innehåll. Vi kan också anta att de läsare som är 
miljömedvetna i valet av tidningsformat gärna tar del av miljönyheter, och därav ökar relevansen av 
en utvärdering av vilket format som är mest miljövänligt. !
!
Återvinning av analoga tidningar är inräknad i den analoga tidningens LCA och som sagt har den 
motsatt (positiv) effekt på miljön vilket gör stor skillnad för den analoga tidningens miljöpåverkan 
totalt sett. Däremot finns det inte inräknat återvinning av digitala eneheter i den digitala tidningens 
LCA. Detta beror på att den digitala tidningen och den enhet man läser på skiljer sig på ett sätt som 
den analoga tidningen inte gör. På den digitala enheten kan man göra så mycket mer än att bara läsa 
dagstidningen därför blir det svårt att räkna ut hur stor del av återvinningen som påverkar den 
digitala tidningen. Den digitala tidningens LCA innehåller varken produktion eller avfallshantering av 
digitala enheter, den innehåller bara den digitala tidningen. Däremot är det viktigt att tänka på den 
digitala enheten och dess avfallshantering för att räkna ut miljöpåverkan av läsandet av den digitala 
tidningen. 
 
Majoriteten av de deltagare vi fann för vår studie hade väldigt hög lästid av både den digitala och 
analoga versionen av tidningen om man jämför med de genomsnittliga siffror för lästiden av 
dagstidningar som vi presenterar i teorikapitlet. Detta gör att de personas som vi har tagit fram 
möjligtvis inte representerar de faktiska målgrupperna i samhället. En anledning till varför vi valde att 
fortsätta undersökningen med dessa ”högkonsumenter” trots detta var att ju mer dagstidningar de 
konsumerar desto mer relevant blir det att utreda den miljöpåverkan som det innebär. 
 
Då vi sökte deltagare så letade vi efter så skilda deltagare som mjöligt för att de skulle beskriva olika 
målgrupper. I efterhand kan vi se att majoriteten av våra deltagare befann sig i två av kvadranterna.  
Vi har inga personas placerade i kvadranten för ”hög digital lästid” + ”hög analog lästid”, samt 
endast en persona i kvadranten för ”låg digital lästid” + ”låg analog lästid”. Det tror vi beror på dels 
att vi inte ansträngde oss för att hitta någon/några deltagare som stämde in på varje kvadrant, då vi 
formade diagrammet först i analysen av de olika deltagarnas konsumtioner och kom fram till att en 
sådan visualisering var intressant. Vi tror också att hade vi haft fler deltagare i undersökningen, hade 
vi fått större spridning av konsumtionen. Det är dock inget antagande vi kan göra i nuläget, eftersom 
det lika väl skulle kunna vara så att de deltagare vi fann faktiskt respresenterar hur befolkningens 
konsumtion ser ut i olika målgrupper i stora drag. Om så är fallet kan vi dra slutsatsen att 
konsumenter föredrar en version (digital eller analog) som de kompletterar med den andra versionen 
i olika stor omfattning.  

!
! !
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6. Slutsatser!
Det är många olika faktorer som spelar in när man evaluerar miljöpåverkan av konsumtionsdelen i 
dagstidningars livscykler. I teorikapitlet, i avsnitt 2.4, av uppsatsen presenterade vi de faktorer som vi 
genom att ha studerat litteratur kring ämnet ansåg var mest väsentliga. !
!
Konsumtionen av media är generellt relaterat till konsumentens livssituation (Edwardsson Picha, M., 
2015). I vår fältstudie förstod vi att de faktorer som fick de deltagandes konsumtion att skilja sig från 
varandra var hur mycket ledig tid de hade under dagen, samt hur lång tid de lade på att resa i 
kommunaltrafiken. Detta eftersom ledig tid och restid var de vanligaste tillfällena då de deltagande 
konsumerade tidningar. Ökad ledig tid och restid ledde ofta till längre lästid, och lästiden är en av de 
mest betydande parametrarna för miljöpåverkan av tidningskonsumtion. Då ökad digital lästid 
genererar större energiförbrukning, medan ökad analog lästid inte gör någon skillnad, är lästiden 
något som utgör en väsentlig skillnad i miljöpåverkan mellan digital och analog läsning. !
Mycket allmänt har vi i våra preliminära beräkningar kommit fram till att tidsmässigt blir det mer 
gynnsamt att konsumera digitalt om man läser tidningen i mindre än 2 timmar och 50 minuter sett 
från ett moget scenario. !
!
Vi har genom den här undersökningen förstått att totala antalet läsare av tryckta respektive digitala 
dagstidningar har stor inverkan på hur väsentlig konsumtionsdelen av livscykeln är att utvärdera. För 
den digitala tidningen gäller att ju fler läsare av en upplaga, desto större energianvändning eftersom 
alla läsare har egna läsenheter som drar energi. Då minskar produktionsdelens procentuella andel av 
den totala miljöpåverkan per tidning, vilket leder till att konsumtionsdelens procentuella andel stiger. 
Slutsatsen är alltså att ju fler läsare av en digital tidning, desto viktigare blir det att utvärdera konsumtionsdelen 
för miljöeffektivisering. !
Vad gäller den analoga tidningen så genererar fler läsare av ett producerat innehåll ökad 
miljöpåverkan eftersom det kräver fler tryckta tidningar. Det resulterar i att innehållsproduktionens 
procentuella andel av den totala miljöpåverkan minskar och fysisk framställning ökar per tidning. 
Skillnaden mellan den analoga och digitala tidningen i avseende på miljöeffektivisering är att lästiden 
endast är väsentlig vid läsning av digitala tidningar samt att läsarna av den digitala versionen måste vara så pass 
många att konsumtionsdelen av livscykeln utgör en väsentlig andel av den totala miljöpåverkan av tidningen. På 
grund av detta valde vi att använda oss av ett moget scenario som möjliggjorde en relevant 
utvärdering.!
!
Hur många läsare per version är också en väsentlig faktor för miljöpåverkan. Varje gång en konsument 
väljer att läsa en analog tidning som någon/några andra läst tidigare så minskar miljöpåverkan per 
person av de som läst tidningen. Miljöpåverkan per person är alltså omvänt proportionell mot hur 
många läsarna är av samma tidning, sett till hela livscykeln. !
Miljöpåverkan per person när läsarna ökar per digital version är dock lite mer komplicerad att 
analysera. Vad gäller innehållsproduktionen så minskar miljöpåverkan per person omvänt 
proportionellt mot hur många läsarna är, precis som för den analoga versionen. Samma sak gäller för 
elektronisk lagring och distribution. Dock kvarstår det faktum att varje läsare bidrar till en ökad 
miljöpåverkan vid läsning på läsplatta, vilken är likvärdig oavsett om läsaren väljer att tillgå en egen 
version eller läsa en annan persons version.!
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I ett moget scenario med jämt fördelat antal läsare av digitala respektive analoga versioner, kan man 
dra slutsatsen att miljöeffekterna av flera läsare per version är mer positiva för den analoga versionen. Detta 
eftersom vid stort antal läsare är innehållsproduktionens procentuella andel av den totala 
miljöpåverkan av den digitala tidningen per person så pass liten att det som är väsentligt är 
konsumtionsdelen, vilket för den digitala versionen betyder ökad miljöpåverkan oavsett om tidningen 
är delad eller ej. För den analoga versionen är miljöeffekterna av fler antal läsare per version endast 
positiva då själva läsningen inte bidrar till någon miljöpåverkan.!
!
Vi har funnit att det är mer troligt att digitalt läsande leder till ökad digital medieanvänding än analogt 
läsande då den senare inte alltid är lika nära till hands. Ökad digital medieanvänding har negativ 
effekt på miljön då lästiden på en digital enhet ökar, däremot är ökad digital medieanvänding positivt 
ur kunskapsynpunkt och att söka information från andra källor är ingenting som vi vill motverka.!
!
Då återvinning har motsatt effekt på miljön är det mycket väsentligt att återvinna både den analoga 
tidningen och den digitala enheten. Detta kan vara en avgörande faktor för vilken version som är 
mest miljömässigt gynnsam att konsumera. Återvinning av den analoga tidningen har direkt positiv 
påverkan på dess livscykel och på en persons miljöpåverkan utifrån dennes konsumtion. Att 
återvinna den digitala enheten som man läser den digitala versionen på har däremot ingen direkt 
påverkan på den lästa versionen. Detta beror på att man troligtvis använder sina digitala enheter till 
mycket mer än att bara läsa tidningen på och använder alltså inte enheten endast för digital läsning av 
dagstidningar. Det kan alltså inte räknas in i den digitala versionens livcykel då den digitala tidningen 
inte står i direkt proportion till läsenheten på samma sätt den den analoga versionen gör. Däremot är 
det väsentligt att återvinna den digitala enheten ändå. De positiva effekterna från återvinningen av 
enheten “delas upp” på innehåll och tjänster på enheten och ger därför en viss positiv effekt på 
tidningsläsande. Vidare kan man diskutera att många som läser tidningen digitalt på läsplatta, 
troligtvis skulle äga en läsplatta oavsett om de läste tidningen på den eller inte. Således är det tämligen 
oväsentligt att utvärdera miljöeffekterna av avfallshantering av digitala enheter när vi studerar 
miljöpåverkan av enskilda målgruppers tidningsläsande. Det innebär dock en stor negativ effekt på 
miljön om en digital enhet skulle hamna fel avfallsmässigt, vilket skulle innebära negativ 
miljöpåverkan av digitalt tidningsläsande i ett bredare perspektiv.!
!
Den digitala tidningens konsumtionsdel påverkas av vilken digital enhet man läser på. Speciellt ålder på 
den digitala enheten då äldre enheter drar avsevärt mycket mer energi när de är i drift än en modern 
enhet. Det är därför mycket väsentligt att ta hänsyn till detta i beräkningarna, då det troligtvis blir 
mer gynnsamt att konsumera analogt när en enhet är av äldre årgång. !
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!

8.Bilagor!
!

8.1 Bilaga 1, LCA för den analoga och den digitala tidningen samt 
jämförelser!
!

!
Figur 2: LCA för den studerade tryckta tidningen (Ahmadi Achachlouei, M., 2015)!
!
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!
Figur 3: LCA för den studerade digitala tidningen (Ahmadi Achachlouiei, M., 2015)!
!
! !
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!

!
Figur 4: Jämförelse av den digitala och den analoga tidningen. Återvinning av den analoga versionen av tidningen ger 
upphov till motsatt miljöpåverkan, om produktion ifrån nyfiber kan uteslutas, se parametern färskvatteneutrofiering. 
(Ahmadi Achachlouei, M., 2015)!
!
!
!
! !
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!

8.2 Bilaga 2, Intervjufrågor!
!

1.! Ålder? 
2.! Livsituation: Barn, jobb/studerande, boendesituation, civilstånd? 
3.! Påverkar dina intressen ditt dagstidningskonsumerande och hur? 
4.! Beskriv en dag med fokus på din dagstidningskonsumtion.  

a.! När under dagen läser du dagstidningar? Hur läser du tidningarna, digitalt eller 
analogt? 

b.! Om du läser tidningen digitalt, vilka läsenheter använder du (smartphone, läsplatta, 
laptop)? 

c.! Hur länge läser du tidningen?  
d.! Hur läser du tidningen? 
e.! Hur många gånger läser du en tidning i genomsnitt? 

5.! Tror du att ditt digitala tidningskonsumerande resulterar i ökat medieanvändande under 
läsningen? 

6.! Utgör priset på tidningen en avgörande faktor om du väljer den analoga eller den digitala 
versionen? 

7.! Återvinner du tidningen, slänger den eller ger den till en annan läsare? 
8.! Hur ofta byter du ut dina digitala läsenheter, och vad gör du när du vill göra dig av med dem? 
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8.3 Bilaga 3, Procentandel som konsumtionen utgör av den digitala 
versionens totala miljöpåverkan för respektive parameter 
 

Parameter för miljöpåverkan! p!

Klimatförändring! 12%!

Fotokemisk oxidantbildning! 16%!

Partikelformig materiabildning! 21%!

Jordisk försurning! 29%!

Färskvatteneutrofiering! 24%!

Marin eutrofiering! 33%!

Mineraltillgångsutarmning! 27%!

Fossil utarmning ! 16%!

Kumulativ energifordran ! 4%!

Kumulativ exergifordran ! 4%!

!
Tabell 1: De parametrar som är gemensamma för den digitala och den analoga tidningens livcykel samt hur stor 
procentandel som läsning på läsplatta utgör av den digitala versionens totala miljöpåverkan, det vill säga det 
blåmarkerade området av staplarna i tabell 3.!

 
!
! !
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8.4 Bilaga 4, Intervjusvar 

Intervju 1 (Till grund för Pelle) 
1.! 24 år 
2.! Livssituation: Sambo, inga barn, arbetar som kock 
3.! Han har ett intresse för politik och maktförhållanden. Detta anser han egentligen inte har 

med dagstidningar att göra, han väljer inte dagstidning efter politisk tillhörighet. 
4.!  

a. Han vaknar och läser dn.se på läsplattan eller telefonen (det brukar inte ha kommit upp 
något nytt från kvällen innan). Han läser därefter tidningen sporadiskt under morgonen, 
till frukost läser han tidning på smartphonen och på tåget läser han SVD och DN på 
telefonen. Om det är någon intressant nyhet brukar han googla på utländska artilar för 
fler vinklar. Ytterst sällan läser han metro, endast på fredagar då det är krokrecensioner. 
Han läser inget på jobbet förutom på lunchen, då läser han på telefonen. På tåget hem 
läser han lite snabbt men det brukar inte ha kommit upp mycket nytt. På kvällarna läser 
han krönikor och reportage, det är det som läggs upp då, det tycker han är lite mindre 
intressant. När han går och lägger sig, läser han på telefonen och plattanan igen. 
b. Han läser främst på telefonen och läsplattan.  
c och d. Han läser länge och hela artiklar, även relaterade artiklar, det enda han väljer bort 
är sport, förutom i undantagsfall. 
e. alla intressanta artiklar brukar han ha läsa på DN, en del på SVD men de är liknande i 
genomsnitt läser han en gång men uppdateringar läser han. 

5.! Han googlar ofta efter relaterade artiklar samt för att hitta andra tidningar (källor) för 
fördjupning, inte kritik! Alternativt använder han wikipedia om han tycker att något är 
intressant. 

6.! Ja, han hade definitivt prenumererat på den analoga tidningen om den var gratis 
7.! Hade han läst den analoga tidningen så hade han återvunit den. 
8.! Inte så ofta, när den går sönder då lägger han den i byrålådan eller byter in den ibland. 

!
! !
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Intervju 2 (till grund för Klara)!
1.! 24 år 
2.! Livssituation: Sambo, student 
3.! Hon intresserad av det som står i tidningen i allmänhet och hon tycker om att diskutera det 

som står i tidningen. Hon scrollar förbi ointressanta saker, t.ex. sportdelen. 
4.! a. Hon går upp och tittar på nyhetsmorgon till frukost. Hon läser tidningen på tåget, på 

mobilen, till skolan. Ibland tar hon upp tidningen på mobilen på föreläsningar. Hon läser 
inget till lunch, om hon inte äter själv då läser jag på telefonen. På tåget hem tar hon upp 
telefon och scrollar igenom tidningen. Hennes sambo kommer ibland hem med tidningen då 
läser hon lite ibland efter middagen. Om hon har tillgång till analog tidning så läser hon den, 
det har hon tex. på jobbet eller helgmornar. Hon läser inget i sängen när hon har gått och lagt 
sig. Ibland läser hon tidningen på datorn. 
b. Smartphone, läsplatta och ibland laptop 
c. och d. Hon läser hela artiklar men bara de som är intressanta, hon scrollar igenom 
ointressanta saker, 
e. Hon läser tidningen en gång sen är hon klar. 

5.! Då hon läser t.ex. fastighetsnytt kan hon börja googla på grund av intresse annars inte.  
6.! Ja det gör det, hon hade gärna prenumererat om det inte vore så dyrt 
7.! Hon återvinner alltid den analoga tidningen. 
8.! Hon byter sällan ut sina digitala enheter bara om de går sönder då lägger hon den gamla i 

byrålådan.  
     !
    !
   !
  !
!
!
! !
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Intervju 3 (till grund för Margareta)!
1.! 67 år  
2.! Livssituation: Gift, två barn (men inga bor hemma), pensionär 
3.! Ja hon läser alltid DN och expressen, för hon tycker att dom är dom bästa. 
4.!  

a. När hon går upp läser hon den analog tidning till frukost. Under dagen brukar hon åka 
och träna, hon läser inte tidningen under resvägen men hon kan plocka med sig ett 
exemplar av Metro påväg hem. Vid lunchtid brukar hon plocka fram DN:s korsord. 
Därefter läser hon både DN, Expressen och Metro under dagen. Under kvällen läser hon 
mest lokala dagstidningar och veckotidningar. Korsordet ligger framme hela dagen. Hon  
läser inget när hon går och lägger sig.  
b. Ibland läser hon Aftonbladet på sin smartphone. Hennes svägerska har installerat 
aftonbladet-appen som hon får notifikationer från, när dom kommer upp brukar hon läsa 
den artikeln. Hon kan även ibland klickar på länkar på Facebook som leder till 
tidningsartiklar. 
c. & d. Hon läser hela artiklar, sida upp och sida ner i expressen, i DN väljer hon ut 
intressanta artiklar och alltid korsordet 
e. En gång 

5.! Ibland börjar hon googla på sin smartphone på grund av något hon har läst och ibland 
jämföra hon med artiklar från Aftonbladet på sin smartphone om hon är kritisk till något 
som hon har läst. 

6.! nej 
7.! När både hon och hennes man är klara med tidningarna så återvinner dom alltid den analoga 

tidningen. 
8.! Hon byter ut sina digitala eneheter en gång om året då ger hon dom oftast till sina barnbarn. 

!
!
! !



39!
!

!

Intervju 4 (till grund för Eva)!
1.! 53 år. 
2.! Livsituation: Gift med två barn, bor i villa, redaktionschef på bokförlag 
3.! Pga arbetet är ett intresse nyheter som rör förlagsbranschen 
4.!  

a.! På vägen till och från jobbet digitalt, på jobbet digitalt, på lunchen analogt, på 
kvällskvisten digitalt.  

b.! Smartphone till och från jobbet samt på kvällen, laptop på jobbet. 
c.! 5 minuter åt gången i genomsnitt. 
d.! Alltid ute efter att ta del av de allra senaste nyheterna, detta eftersom jag är ständigt 

uppdaterad. Har jag inte läst tidningen på länge, är det de artiklar med störst 
nyhetsvärde som jag helst tar del av. 

e.!  Jag läser aldrig samma artikel flera gånger. 
5.! När jag kommer över innehåll som intresserar mig extra mycket, händer det ofta att jag 

fortsätter att leta fram information om samma ämne från andra källor på internet.  
6.! Även om det varit gratis att prenumerera på analoga tidningar, hade jag ändå föredragit att 

använda mig av digitala versioner av tidningar. Detta eftersom att det är mer lättillgängligt 
och ständigt uppdaterat material. Initialt tror jag att jag gick över till digitala versioner pga 
prisskillnaden, men att jag efter att ha vant mig vid de digitala versionerna gillar dem bättre. 

7.! Återvinner alltid en analog tidning om hon läst en. 
8.! Digitala läsenheter så som mobiltelefon och bärbar dator byter jag ut var tredje år då jag 

leasar dem via företaget, och tar därför inget ansvar för vad som händer med dem sedan. Jag 
tror dock att de återvinns eller återanvänds. 

!
!
! !
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Intervju 5 (till grund för Sofie)!
!

1.! 23 år. 
2.! Studerar teknisk kommunikation, bor hemma, singel. 
3.! Nej, eftersom jag inte läser dagstidningar på daglig basis. 
4.!  

a.! Om jag läser innehåll från en tidning är det digitalt via delningar på facebook, eller 
om någon kompis rekommenderar en artikel. 

b.! På smartphone och laptop. Laptop är skönare pga större skärm. 
c.! Högst 2 minuter per tidning. 
d.! Läser endast enstaka artiklar som blir delade på sociala medier och fångar mitt 

intresse. Då läser jag oftast hela artikeln om jag väl börjat läsa. 
e.! Aldrig mer än en gång. 

5.! Det händer men eftersom jag inte har något utpräglat tidningsläsande så är det inget som 
händer varje dag. 

6.! Ja, jag läser endast artiklar som är gratis för mig att läsa så jag har svårt att se att jag skulle 
köpa en dagstidning för att komma åt innehållet. Så angelägen är jag inte. 

7.! Läser jag en analog tidning, t.ex. en Metro på tunnelbanan, så lämnar jag oftast kvar den på 
sätet för någon annan att läsa. Får jag hem en tidning via posten t.ex. Ny Teknik så återvinner 
jag den alltid. 

8.! Ungefär vart tredje år byter jag ut mobiltelefon och laptop. Läsplatta använder jag inte. 
! !
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Intervju 6 (till grund för Claes)!
1.! 50 år 
2.! Livssituation: Gift, arbetar som snickare, två barn som inte bor hemma 
3.! Ja, han läser mycket lokala dagstidningar för han är intresserad av vad som händer i hans 

närmilljö. 
4.!  

a. När han vaknar så läser han den analoga tidningen samtidigt som han äter frukost. 
Under arbetet läser han ingenting och eftersom han inte har någon resväg till jobbet, hans 
verkstad är i hemmet, så läser han inget då heller. Då han äter lunch så läser han den 
analoga tidningen igen. Innan middag kan han börja lösa lite korsord i tidningen. Under 
kvällen händer det att han lägger sig i soffan med en analog tidning, då kan även 
korsordet åka fram igen. 
b. Han läser inget digitalt. 
c. Han läser tidningen lite då och då under hela dagen. 
d. Han läser hela artiklar men väljer bort det som inte är intressant, t.ex. sportdelen. 
e. Ibland kan han gå tillbaka för att läsa någon artikel igen eller för att visa den för någon 
annan, annars läser han tidningen en gång. 

5.! Nej, han läser inget digital samt att han har väligt begrensad tillgång till internet därför leder 
det inte till ökad medieanvänding, men det leder ofta till diskussion med andra människor. 

6.! Nej han läser alltid den analoga men ibland är det en faktor i valet mellan vilken analog 
tidning han väljer- 

7.! När han och hans fru är klara med den analoga tidningen så återvinner dom den alltid. 
8.! Han byter väldigt sällan ut sina digitala enheter. Han har därför väldigt omodärna digitala 

enheter. När han byter ut dom lägger han den gamla i byrålådan för reservbruk. 
!
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