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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur två utvalda amerikanska tidskriftsredaktioner 

ser på och jobbar med flerkanalspublicering. Detta såväl med papperspublicering som med 

webb och de externa publiceringskanaler som internet möjliggör. Dessutom har min avsikt 

varit att ta reda på hur en redaktion ser på framtiden och hur den ställer sig till den av Apple 

nyligen lanserade iPad som är ett tydligt exempel på en helt ny produkt att ta till sig och 

anpassa sin tidskrift efter. Under april och maj månad 2010 tjänstgjorde jag som praktikant på 

Nylon magazine och Allure magazine i New York, USA, för att försöka skaffa en förståelse 

kring det valda forskningsämnet inifrån en amerikansk redaktion. I form av en fallstudie 

använde jag den av Lave och Wenger framtagna forskningsmetoden ”legitim perifer 

deltagande” som kännetecknas av ett situationsbaserat lärande. Under min praktiktjänstgöring 

använde jag denna metod för att få inblick i hur en verklig arbetssituation kan se ut ur en 

medarbetares synvinkel. Under maj månad genomförde jag dessutom kvalitativa intervjuer 

med respektive tidskrifts webbredaktörer. Det övergripande resultatet är att 

flerkanalspublicering är ett område som förändras mycket snabbt. Tidskrifter kan ha liknande 

syn på hur de borde följa utvecklingen, men kan samtidigt skilja sig åt i åsikter på vissa 

punkter. Ett exempel på dessa skillnader i åsikter är hur de agerar olika i förhållande till 

dagens aktuella publiceringskanaler. Dessutom kan ägandestruktur påverka utvecklingen av 

ny teknik för att utöka en tidskrifts flerkanalspublicering. En slutsats från denna undersökning 

är dock att man skulle behöva göra en mycket mer omfattande undersökning för att kunna dra 

generella slutsatser utifrån dessa resultat.  
 

Sök- och nyckelord: Journalistik, flerkanalspublicering, journalistisk strategi, affärsmässig strategi, 

tidskrift, medieföretag.  
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1 Introduktion  

”Medievärlden förändras snabbt” skrev Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren som första 

mening i sin bok På väg mot medievärlden 2020.1 just den upplagan jag håller i min hand 

trycktes 2008 och även om det inte nämns i boken eller var direkt allmänt känt, så var detta 

det år då Twitter fyllde två år, och det var nio år efter att uttrycket web 2.0 myntades för 

första gången.2 Därav kan man idag förstå hur rätt Hvitfeldt och Nygren hade i sin inledande 

mening. För nu, bara två år senare, sitter jag i intervju med webbredaktörer på olika tidskrifter 

i New York som indirekt säger att bloggen är gammal skåpmat, Twitter är old news och ”till 

och med din mamma har Facebook idag”.3  

Anledningen till att jag begav mig till New York för att göra min studie var att jag på en 

arbetsintervju hos ett Bonnierägt tidskrift- och multimedieföretag i Stockholm i mars 2010 

blev informerad av VD:n för det företaget att han trodde att alla tidskrifter i framtiden 

kommer att jobba med flerkanalspublicering. Att man inte kommer tala om ”en tidskrift”, 

utan  om ”ett varumärke”.4 Vidare talade vi om det faktum att Bonniers VD, Jonas Bonnier, 

köpt upp ett stort antal tidskriftstitlar i USA och har tillbringat mycket tid där för att hänga 

med och ligga långt framme i utvecklingen.5  

Det fick mig att börja fundera på vad det egentligen är som händer i USA som lockar ett så 

stort medieföretag som Bonnier att leta sig dit för att ”hänga med”. Jag sökte efter tidigare 

forskning kring tidskrifter och flerkanalspublicering, men i Sverige fanns endast 

undersökningar kring dagspress inom just detta ämne. Jag ansåg därför att det fanns ett behov 

                                                
1 Hvitfeldt, Nygren (2008). 
2 DiNucci (1999). 
3 Giusti (2010).  
4 Giusti (2010).  
5 www.bonier.com 
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av fördjupad kunskap på området och beslöt mig således att åka till New York för att ta reda 

på hur vissa amerikaner tänker kring flerkanalspublicering för tidskrifter och hur de ser på 

framtidens publicering.  

De två redaktioner jag har utfört min fallstudie på är den oberoende tidskriften Nylon 

Magazine och Allure Magazine som ägs av storkoncernen Condé Nast Corporation. 

Skillnaden på dessa två ägandeformer har, utöver mina andra iakttagelser, även det visat sig 

vara intressant för min undersökning.  

1.1 Syfte, frågor och avgränsning  

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur två utvalda amerikanska magasin, 

NYLON Magazine och Allure Magazine, ser på och använder sig av flerkanalspublicering.  

Dessutom har jag undersökt hur de två tidskrifterna anser sig utnyttja dagens existerande 

mediekanaler, varför de använder just dessa kanaler och hur de ser på framtiden inom området 

såväl tekniskt som ekonomiskt. Detta syfte leder till följande frågor: 

  

• Hur ser respektive tidskrift på dagens situation för flerkanalspublicering? 

• Hur utnyttjar respektive tidskrift möjligheten till flerkanalspublicering idag? 

• Hur skiljer sig uppfattningen hos de bägge tidskrifterna om hur man ska använda sig av 

flerkanalspublicering?  

• Hur lyder nyhetsvärderingen hos tidskrifterna vad gäller innehåll i respektive 

publiceringskanal?  

• Vad tror de båda tidskrifterna att ägandeformen har för betydelse för utvecklingen av 

flerkanalspubliceringen?  

• Hur tror de att annonsörer kommer agera i framtiden inför möjligheten till fler 

publiceringskanaler att annonsera via? 

• Hur tror de att tidskriftsmarknaden kommer se ut i framtiden? 
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En viktig avgränsning jag gjort är att jag har valt att genomföra denna studie med ett 

förståelseinriktat syfte. Detta ska således inte missuppfattas som ett teorigenererande syfte. 

Jag har alltså inte varit ute efter att söka bilda en teori eller ett begrepp utan har fokuserat på 

att skaffa en förståelse av mina undersökningsobjekt och att genomföra en deskriptiv studie 

för att försöka ge en bild av hur de redaktioner jag undersökt resonerar. En annan viktig 

avgränsning är jag inte har undersökt tekniska aspekter för flerkanalspublicering. Jag har inte 

heller forskat på innehållet så mycket som på hur dessa två amerikanska tidskrifter själva 

uppfattar och utnyttjar användningsmöjligheter inom flerkanalspublicering och har haft som 

största avsikt att försöka förstå deras syn på detta idag och även hur de ser på framtiden.  

1.2 Bakgrund 

Denna undersökning handlar alltså inte specifikt om flerkanalspubliceringens tekniska 

aspekter. Det är istället så att jag har strävat efter att förstå hur två amerikanska tidskrifter 

uppfattar sin position i den ständigt pågående utvecklingen av flerkanalspublicering, vad de 

anser viktigt och var de tror utvecklingen är på väg. För att närmare förtydliga begrepp som 

jag använt i texten kommer nedan en presentation av respektive tidskrift och av hur 

tidskriftsbranschen sett ut de senaste åren, samt en förklaring av vissa uttryck som kan tyckas 

allmängiltiga, men som jag velat tydliggöra. 

1.2.1 Tidskrift  

”En tidskrift är en periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen genom att den 

inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, 

kulturmaterial eller förströelse”.6 Varje tidskrift är vanligen inriktad på ett ämnesområde. De 

absolut första tidskrifterna gavs ut så tidigt som i början av 1600-talet i Tyskland och 

Frankrike, men det var först under 1800-talet som den stora utvecklingen av tidskrifter satte 

fart. Idag är mångfalden av tidskrifter dess styrka.7  

                                                
6 www.na.se 
7 Magazines Canada, Magazines + online =more to love, 2010 



 

 4 

Tidskrifter finansieras vanligtvis av annonser, prenumerationer och lösnummerförsäljning i 

både pappers- och digital form. En exakt siffra på antal tidskrifter är svårt att sätta eftersom 
omsättningen på marknaden i dagsläget är hög. Några av de stora svenska förlagen inom 
tidskriftsområdet är Bonnier, Aller, Egmont och Forma Publishing Group (f.d. ICA-förlaget) 
och några av de stora amerikanska förlagen är Hachette Filipacchi Media U.S., Condé Nast 
Publications, Time Inc. och Meredith corporation.  

Tidskrifter har använt sig av hemsidor för att nå ut den digitala vägen sedan ett tiotal år. I 
synnerhet kulturtidskrifter var tidigt ute med att etablera sig på internet. En av de första var The 
Art Bin som startade 1995.8 Sedan dess har en enorm utveckling skett och idag sker publicering 
via digitala medier på ett mycket mer medvetet sätt än tidigare.9 Sedan 2000 har Sveriges 
tidskrifters organisation delat ut priset Årets Tidskrift – Digitala Medier.10 

2009 var ett dåligt år för tidskrifter i USA då över 380 tidskriftstitlar lades ner.11 Året innan 

var även det dåligt när så många som 525 tidskrifter stängdes ner i USA och Canada. Många 

anställda har förlorat sina jobb och allmän förvirring har länge rått kring den massiva 

tidskriftsdöden.12 Men nyligen går rykten mellan kollegor på arbetsplatserna att 

medieföretagen börjat anställa igen. Apples nylansering iPad har varit ett stort samtalsämne i 

medierna och även om det råder tydlig förvirring13 så kan man känna av att den bidragit till en 

optimism från alla håll14 när tidskrift efter tidskrift släpper sin version av en iPad-applikation. 

Sedan lanseringens första dag den 3 april, då cirka 300.000 iPad såldes15, är tunnelbanorna i 

New York är fulla av unga som gamla som bär omkring på en iPad såväl som andra läsplattor 

som funnits på marknaden en tid. Den första maj i år nådde försäljningen av iPad en-miljon-

                                                
8 Helene Hafstrand, Nationalencyklopedin.  
9 Sabelström Möller (2006) 
10 Seltzer, Media Life (2009) 
11 www.crainsnewyork.com 
12 www.nytt24.se/ekonomi/massiv-tidskriftsdod-i-usa 
13http://gizmodo.com/5482498/conde-nasts-ipad-magazines-launching-this-month-but-caught-between-adobe-

and-apple 
14 http://www.usatoday.com/tech/columnist/edwardbaig/2010-03-31-apple-ipad-review_N.htm?csp=obinsite 
15 http://www.usatoday.com/money/industries/technology/2010-04-04-apple-ipad-sales_N.htm 
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strecket16. iPhone-explosionen var även den ett faktum och försäljningen har bara vuxit sedan 

den lanserades 2007.17 Redan den innehåller vissa tidskriftsapplikationer, om än mindre 

utförliga än de som planeras komma ut för iPad. 

Det finns en stor kärlek till tidskrifter vilken bara har ökat senaste åren.18 Tack vare den 

divergens som tidskriftsmarknaden tillhandahåller finns något för nära nog varje människa att 

finna samhörighet till. “Läsarnas process när de väljer en tidskrift borgar för innehållets 

relevans för läsaren och förståelsen för hur tidskriften beskriver världen. En personlig relation 

byggs upp. När en tidskrift ligger nära läsarens egen självbild leder det många gånger vidare 

till en identifikation med tidskriften”.19 Denna relation har kommit att växa i och med 

tidskrifters inträde på internet och andra digitala mediekanaler.20 Varje medium har sin styrka 

och inget exkluderar det andra utan snarare stöttar den andres existens genom så kallad 

crosspromotion; vilket innebär att de olika medierna gör reklam för sin produkt på sina 

systermedier. Som exempel hänvisar iPhone-applikationen till webben för att fördjupa en viss 

kunskap.  

Tidskrifternas nära relationer till sina läsare gör att de blir positivt inställda till tidskrifternas 

annonser. “Därför är det heller ingen överraskning att ju mer onlinesök och onlineköp växer 

desto mer intressant att påverka konsumenternas onlinebeteende”.21 

1.2.2  Nylon Magazine  

Första numret kom ut 1999. Grundare är Marvin Scott Jarret, Jaclynn Jarret, Mark Blackwell, 

Michael Neumann och Helena Christensen. Fokus är populärkultur och mode och inkluderar 

musik, konst, skönhet, design, kändisar, teknik och resor. Innehållet är vinklat åt det vågade 

                                                
16http://www.appleinsider.com/articles/10/05/06/apple_stores_completely_sold_out_of_ipad_3g_furnish_waitin

g_lists.html 
17 http://www.readwriteweb.com/archives/iphone_macworld07_keynote.php 
18 Magazines Canada (2010) 
19 http://alltomtidskrifter.se/undersokningar/2009/11/13/darfor-funkar-tidskrifter 
20 http://alltomtidskrifter.se/undersokningar/2010/01/15/mer-att-alska-med-tidskrifter-och-webb 
21 http://alltomtidskrifter.se/undersokningar/2009/11/13/darfor-funkar-tidskrifter 
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hållet med starka, ungdomliga färger, typsnitt och enkla uttalanden. Målgruppen är från tidiga 

tonår till ungdomliga 30-åringar. Deras slogan lyder: Nylon – The most awesome magazine in 

the world [Nylon – den absolut grymmaste tidskriften i världen]. Tidskriftens titel är en 

sammanslagning av orden New York och London, vilka är städerna som mycket av deras 

innehåll produceras i och handlar om. Nylon har funnits på webben sedan 2006, men det var 

först sedan de anställde en webbredaktör 2008 som de blommade ut och blev mer aktiva på 

flertalet sociala forum. Sedan 2009 ger de ut ännu en tidskrift som riktar sig till unga män från 

ca 15-år till ung medelålder. Nylon guys är dess titel och släpps även den i pappersversion 

såväl som på internet. Chefredaktör är Marvin Scott Jarret och under honom finns 35 

anställda på redaktionen i avdelningarna webb, nylon tv, grafisk design, design, skönhet, 

mode, musik, foto, styling, marknadsföring, kommunikation, marknadsföringsdesign och 

redaktionskoordinator.  

Utöver de 35 redaktionsanställda jobbade även 32 praktikanter på upplagan som kom ut i maj. 

Alla dessa praktikanter befann sig dock inte alla på arbetsplatsen samtidigt utan det var cirka 

15 praktikanter där per arbetsdag. Samma redaktion arbetar med både Nylon Magazine, som 

kommer ut månadsvis, och Nylon Guys Magazine som ges ut varannan månad, sex gånger om 

året.  

Nylons publicering sker via kanalerna: pappersupplagan för Nylon Magazine och Nylon 

Guys, deras webbplats, Nylon tv (deras webbsända tv-inslag), Myspace, Facebook, Flickr, 

Twitter, Formspring, Youtube (som de har samarbete med), Nylon blog via Tumblr och via 

mobilapplikationer som de även använder för iPad i skrivande stund. För att annonsera gör de 

reklam på taxiskyltar, samarbeten med olika företag, klädmärken, artister och och andra 

modeföretag och dryckesföretag och anordnar dessutom många events och fester i samarbete 

med tidigare nämnda företagstyper.  

1.2.3 Allure Magazine 

Allure är en tidskrift för kvinnor om skönhet. Deras slogan lyder: Allure – The beauty expert. 

[Allure – Skönhetsexperten]. Tidskriften grundades 1991 av Linda Wells som fortfarande är 

chefredaktör. Tidskriftens signum är en tävling för skönhetsprodukter som de utlyser varje år, 
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Best of Beauty Awards, vilket är som Oscarsgalan fast för skönhetsprodukter som de själva 

förklarar det. Väldigt många företag som tillverkar skönhetsprodukter skickar in sina 

produkter, tio stycken av varje produkt som de säljer, och redaktionen provar ut dem. I varje 

oktobernummer deklarerar Allure sedan vilka produkter som är vinnare i varje kategori. Det 

rör sig om tusentals produkter som sorteras och sedan ska provas ut. Allure ägs av 

mediekoncernen Condé Nast Publications. Tidskriften kommer ut månadsvis med en upplaga 

på cirka 1,1 miljon. Cirka 50 personer ingår i redaktionen i avdelningarna skönhet, mode, 

webb, grafisk design, foto, research och public relations. Utöver det tillkommer många fler 

som jobbar på marknadsförings-, och annonsavdelningarna. Jag vet inte den exakta siffran på 

antal praktikanter men på skönhet är det cirka fyra, på mode cirka fem, webbredaktionen har 

en praktikant och foto har en till två. Jag har inte kommit tillräckligt nära den grafiska 

redaktionen för att ta reda på antal praktikanter de har, och på marknadsavdelningen vet jag 

inte alls eftersom de sitter i en annan del av kontoret som inte är integrerad med den övriga 

redaktionen. Allures publicering sker via deras webbplats, Facebook, Twitter, på papper och 

via mobilapplikationer som till exempel iPhone.  

1.2.4  Condé Nast Publications 

Condé Nast Publications grundades 1907 av Condé Montrose Nast och har nu sitt 

huvudkvarter på Time Square i New York City. De har även större kontor i Miami, Madrid, 

Milano, Tokyo, London och Paris. Condé Nasts VD heter Samuel Irving Newhouse Jr. Hans 

far, Samuel Irving Newhouse Sr. grundade Advance Publications som har varit ägare av 

Condé Nast sedan 1959. Några av medieföretagets tidskrifter är Vogue, GQ, Teen Vogue, W, 

Wired, Allure, Vanity Fair, The New Yorker, Golf Digest, House and Gardens och många 

fler. 2007 omsatte de cirka 5 miljarder dollar. I september efter börskrisen drog de ner sin 

budget med 25% på grund av minskad försäljning av annonser och stängde ner tre av sina 

titlar.22 Media menade att tidskrifters problem består i att de misslyckats med övergången till 

den digitala världen.23 Condé Nast är 2010 ägare till 27 tidskrifter.  

                                                
22 Clifford, The New York Times (2009).  
23 Lane, Sparxoo (2009). 
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1.2.5 Flerkanalspublicering 

Definitionen av flerkanalspublicering kan vara att när ”samma material, både redaktionellt 

och annons, bearbetas för ett antal kanaler med olika karakteristika. Genom 

flerkanalspubliceringen kan den information som företagen samlar in utnyttjas effektivare”.24  

Kanalerna kan vara pappers- och nättidning samt ”traditionell” radio och TV, men det kan 

också vara radio och TV via webben, eller olika typer av innehåll riktat mot mobiltelefoner 

eller små handdatorer. Möjligheten att publicera material digitalt var det som gav upphov till 

begreppet skriver Kristina Sabelström Möller som forskat kring ämnet. ”Hur framtidens 

produkter och tjänster på mediemarknaden kommer att se ut är ett populärt samtalsämne. 

Problemet är bara att det finns nästan lika många gissningar och idéer som människor 

involverade i debatten”.25 Lika sant som det var 2008, lika sant är det idag. Ingen person jag 

intervjuat kan med säkerhet säga vad som kommer hända inom ens den närmsta framtiden, 

men det finns mängder med spekulationer. Vidare skriver Sabelström Möller att medier från 

början endast ägnade sig åt en form av publicering, exempelvis på papper, via radio eller tv, 

men att det ändrade sig när Internet slog igenom och att alla då ville ge ut en digital version 

av sin ursprungliga publikation. Efterhand har det utformats olika sätt att publicera på, nya 

kanaler tillkommer ständigt via Internet och senast släppte Apple sin läsplatta iPad, som ingen 

ännu riktigt har fått till en avancerad lösning för.  

1.2.6 Web 2.0 

Begreppet web 2.0. myntades första gången 1999 i en artikel av Darcy DiNucci, långt innan 

själva fenomenet slog igenom.26 Uttrycket började bli välanvänt först runt 2004 och det finns 

många som gett sig på att försöka definiera det, men ännu finns ingen stadgad definition av 

termen. Vad de olika definitionerna har gemensamt är dock att Web 2.0 innebär att 

användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. I en uppsats har Graham 

Cormode och Balachander Krishnamurthy gett sig på att undersöka skillnaden mellan web 

                                                
24 Hvitfeldt, Nygren (2005) 
25 Hvitfeldt, Nygren (2005) 
26 DiNucci (1999). 
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1.0 och web 2.0 och kommit fram till följande slutsatser av vad som är en webbsida i Web 

2.0-anda: 

• Möjligheten att bilda kontakter mellan användare via länkar till andra användare som är 

“vänner”, kunna bli medlem i en grupp av olika slag och kunna prenumerera via RSS-

uppdateringar från andra användare.27 Möjligheten för användare att kunna publicera 

innehåll i olika former, exempelvis foton, videos, bloggande, och att kunna kommentera 

och sätta betyg på andra användares uppladdade innehåll, och att ha viss möjlighet att 

kunna kontrollera privata inställningar för vem man vill ska kunna ta del av innehållet man 

laddat upp.28 Andra, mer tekniska användningsområden inkluderar en officiell möjlighet så 

till vida att man kan kommunicera i flerpart och massmeddelanden och att kunna bädda in 

diverse så kallat “rich content types” (vilket innebär exempelvis video i flash och liknande 

format) och slutligen att kunna kommunicera med andra användare genom interna e-mail-

system och snabbmeddelanden så kallad chat.  

• Sidor som uppfyller kraven för 2.0 är sociala medier så som exempelvis Facebook, 

Myspace, Flickr, Twitter, Wikipedia, live.com och Delicious.29 I och med att de sociala 

medierna blivit alltmer populära och ständigt växer i popularitet har vissa forskare övergått 

till att kalla Web 2.0 för den folkliga webben.30  

1.2.7 iPad 

IDG kallar den för multimediaplatta, Dagens nyheter kallar den för surfplatta. iPad är en 

läsplatta som visar alla former av media och som man kan använda för att surfa på internet 

med. Diskussioner på tekniska internetforum har kretsat kring att vissa anser att det endast är 

en jättestor iPhone, medan andra ser det som en förnyad plattform att läsa böcker och magasin 

på, och på senare tid har det talats mycket om att personer som jobbar i mediabranschen 

använder iPad som verktyg att visa upp sin portfolio på. Andra modeller av läsplatta har 

funnits på marknaden i flera år, som exempelvis Amazones olika modeller. De tidigare 

                                                
27 Cormode, Krishnamurthy (2008) 
28 Cormode, Krishnamurthy (2008) 
29 www.wikipedia.org 
30 Howard (2008) 
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läsplattorna har inte kunnat visa video och har haft som främsta funktion att ersätta 

bokläsning.  Likt dessa tidigare läsplattor kan inte heller iPad visa någonting i Flash.  

Tidskriften MacWorld från IDG har skrivit en artikel om att Apple heller inte planerar att 

någonsinn bygga ett städ för Flash att fungera på iPad. Detta kan bli ett huvudbry för 

tidskrifter och tv-kanaler för att hitta andra lösningar att visa exempelvis video i sin iPad 

applikation.  

iPad lanserades för första gången i USA den 3 april. Cirka 300.000 iPad såldes denna dag och 

först i slutet på augusti 2010 skrev MacWorld att Apple produktionsmässigt hunnit ifatt 

efterfrågan.  

1.3 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

Vid litteratursökning har jag funnit att en stor del har rört dagspress och inte tidskrifter. Jag 

har även kommit över forskning kring ungdomars användning av sociala medier och 

forskning kring tidskrifters status hos läsare, men inte om hur en redaktion kan se på 

flerkanalspublicering. Det finns dock en undersöknig om hur strukturer kan se ut för 

medieföretag som använder sig av flerkanalspublicering. Men trots att inget passar in på just 

min vinkel finns matnyttiga slutsatser jag har valt att ta hjälp av som underlag för min 

undersökning.  

1.3.1 På väg mot medievärlden 2020 

Utifrån titeln på denna uppsats kan man nog förstå att jag till viss del har haft boken På väg 

mot medievärlden 2020 som underlagsmaterial. I kapitlet Informationstyper och redaktionella 

processer i flerkanalspublicering, författat av Kristina Sabelström Möller, står att 

publiceringsrytm och berättarteknik skiljer sig åt mellan olika publiceringskanaler. Vidare har 

Sabelström Möller skrivit att detta är något som påverkar hur man arbetar med materialet för 

de olika kanalerna ur planeringssynpunkt såväl som bevakning och produktion. ”Skillnaderna 

i rytm mellan olika publiceringskanaler gör också att djupet på artiklar eller reportage skiljer 
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sig åt”31. Här refererar hon till dagspress, men det stämmer även in på tidskriftspublicering. 

Det finns vissa nyheter som inte kan invänta en publicering som sker inom en månad på grund 

av dess aktualitet. Därav måste själva grundtanken med nyheten ut i en snabbare kanal. 

Däremot kan en mer detaljerad eller fördjupad text finnas med i den tryckta tidskriften. 

Sabelström Möller talar även om informationstyper och informationsbehov. Detta skiljer sig 

drastiskt åt mellan dagspress och tidskrifter då tidskrifter inte tillhandahåller nyheter på 

samma sätt som dagspress då tidskrifter oftare är uppbyggda på ett intresse snarare än 

livsnödvändig vetskap. Det finns dock självklart ett nyhetsvärde i tidskrifters information för 

läsare med intresse för det specifika området som tidskriften täcker. Sabelström Möller 

skriver att det gjorts många försök att hitta samband mellan informationsbehov och 

publiceringskanal. Vidare räknar hon upp fem informationstyper: 

• Nyhetsinformation – aktuell information som som först och främst fyller ett funktionellt 

behov. Detta passar bra att publicera i en kanal som erbjuder ständig uppdatering.  

• Kungörelseinformation – exempelvis dödsrunor eller tv-tablåer. Även denna passar bra i 

kanal med möjlighet till ständig uppdatering. Denna typ av information fyller både ett 

funktionellt och känslomässigt behov.  

• Försäljningsinformation – denna information är av påverkanstyp från annonsören och är till 

viss grad funktionell för konsumenten. Denna information kan, men behöver inte vara 

högaktuell och passar därför i både snabba och långsamma medier.  

• Kommunikativ information – denna information passar bra på kanaler som kan publiceras 

kontinuerligt. Det kan exempelvis röra sig om en del av eftertextannonser där säljare och 

köpare behöver byta information kring saker de vill köpa eller sälja.  

• Referensinformation – denna informationstyp ger djupare kunskap kring ett ämne. 

Människor har ett behov av att utbilda oss och hitta en djupare förståelse för sker vi är 

intresserade av. Vi slår därför upp ord vi inte kan, eller söker efter mer information om en 

nyhet om vår favoritkändis. Denna information är varaktig och kräver inte ett snabbt 

medium och kan exempelvis lämpa sig bra för en tidskrift som utkommer månadsvis.  

                                                
31 Hvitfeldt, Nygren (2005) 
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Fortsättningsvis skriver hon att alla större medieföretag idag arbetar för att integrera 

nyhetsdeskar för att kunna dra fördel av varje medarbetares kunskap och erfarenhet. På 

tidskrifter fungerar saker och ting annorlunda än på nyhetsredaktioner och dagspress, men 

trots allt har tempot för publicering ökat avsevärt för tidskrifter i och med de digitala 

publiceringskanalerna på internet, så detta sätt har dessa båda publiceringsformer närmat sig 

varandra.  

Sabelström Möller nämner tre olika sätt för en redaktion att närma sig flerkanalspublicering: 

• Att se på alla tryckta och elektroniska medier som likvärdiga eller symmetriska och att 

innehåll inte skapas för en primär informationskanal utan för flera kanaler på samma gång. 

Sabelström Möller skriver att denna metod är ytterst ovanlig bland medieföretag idag.  

• Att en kanal anses som den primära medan publicering i övriga kanaler görs genom att 

återanvända material från den primära kanalen och redigera om det för att passa den 

aktuella kanalen. Denna kanal, påpekar hon, är inte heller särskilt vanlig idag.  

• Att driva sina elektroniska kanaler i fristående bolag med egen redaktion, annonsavdelning 

och ekonomi. Det kan även vara så att redaktionen har fristående koncerner som jobbar för 

att integrera organisationen och de olika redaktionsavdelningarnas publiceringsinnehåll. 

Sabelström Möller menar att denna metod är den vanligast förekommande idag och att 

medieföretag över hela världen arbetar för att integrera nyhetsdeskar för olika 

publiceringskanaler. Genom att arbeta på detta sätt drar redaktioner nytta av kunskapen och 

erfarenheten hos olika anställda för alla editioner. Växelverkan mellan människors mun-

till-mun-konversationer i fikarummet fungerar av naturliga skäl bättre på integrerade än 

separerade redaktioner. 

 

Kapitlet Tidskriftsmarknaden i samma bok som ovan fast med annat publiceringsår, nämligen 

2008, författat av Börje Alström och Lowe Hedman, tar upp intressanta forskningsresultat för 

min undersökning. 

De tar bland annat upp annonsering i tidskrifter och hur dessa reklampengar påverkats av att 

det finns nya medier att publicera i. Tidskrifter förlorar alltså mark till internet vad gäller 

reklaminvesteringar. 2006 var reklamintäkter på internet för första gången lika stora som 

reklamintäkterna för tryckta tidskrifter. Svenska tidskrifter påverkas inte i lika stor grad av 
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detta som amerikanska tidskrifterdå svenska tidskrifter får in majoriteten av sina inkomster 

från försäljning medan amerikanska tidskrifters reklamintäkter utgör mer än 60 procent av 

deras inkomst. Alström och Hedman påstår även att mer pengar går till bildmedier än till 

textmedier och en undersökning från 2005 har visat att tidskrifter behöver jobba mycket för 

att utveckla sina digitala sidor om de ska kunna öka lönsamheten och bidra till överlevnaden 

av både det tryckta och digitala magasinet. De måste utveckla en mer lockande digital del för 

att behålla och hitta nya annonsörer.  

I kapitlet Medieföretag utan strategier skriver samma författare att knappt 2 tredjedelar av 

svenska tidskrifter har journalistiskt material på internet. De berättar att det förefaller som att 

tidskrifter inte riktigt vet hur de ska utnyttja nätet på grund av en rädsla för att nätversionen 

ska utkonkurrera papperstidningen. Det tänket har dagstidningar kommit ifrån och Börje 

Alström och Lowe Hedman tror att det kan vara en tidsfråga innan ledningarna för tidskrifter 

också finner att det är möjligt att utnyttja internet för andra saker än vad man utnyttjar 

papperstidningen till och därmed ser möjligheten att använda internet som ett komplement till 

papperstidningen. 

1.3.2 Journalister och deras publik 

Denna akademiska avhandling författad av Ulrika Andersson poängterar bland många 

intressanta aspekter att det är viktigt att veta vad publiken behöver och vill ha. Hon skriver att 

fram till nyligen så har publiken haft en begränsad förmåga att påverka interaktionens 

innehåll och förlopp och att publikens reella makt istället främst varit knuten till själva 

valmöjligheten de har att kunna bestämma vad de vill läsa, när och i vilket medium. Idag är 

interaktion fullt möjlig. Andersson poängterar att idag när medieutbudet expanderat och nya 

medieformer växer fram blir det allt svårare för varje medieföretag att bibehålla publikens 

intresse. Därför har det blivit viktigare för medieföretag att bredda satsningarna på aktiviteter 

som kan locka tillbaka publiken. Det har dessutom blivit viktigare för journalister och 

redaktörer att förstå vad som är viktigt för publiken och även att förbättra möjligheterna till 

interaktion mellan publik och redaktion. Genom att läsare får uttrycka sina åsikter, eller om 

ingen eller liten respons ges om inlägg och artiklar kan redaktionen få reda på om det 

publicerade materialet stämmer överens med publikens förväntningar eller ej.  
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1.3.3 Magazines + online = more to love 

En ny rapport från Magazines Canada informerar om att läsares kärlek till tidskrifter inte har 

minskat de senaste åren. Det som snarare hänt är att affektionen istället breddats till att även 

innefatta tidskrifternas webbpubliceringskanaler. Rapporten förklarar att de olika kanalernas 

specifika styrkor i kombination med varandra ger läsaren en rikare upplevelse. Denna rapport 

handlar främst om marknadsföring i tidskrifter, men det är även intressant för tidskriften om 

man applicerar resultaten för marknadsföring till tidskriftens egna varumärke. Rapporten 

berättar att tidskrifter mer än någon annan mediekanal driver läsare till att besöka internet 

efter tidskriftens rekommendation. Läsare ser annonser, således även annonser rörande det 

egna varumärket, som en service istället för som ett störande avbrott. Tidskrifter kan med 

hjälp av webbpubliceringskanaler nå ut till samtliga ålders-, nyckel- och inkomstgrupper.  

1.3.4 The case for magazine advertizing: the research evidence  

Även tidskrifternas organisation på Irland, Magazines Ireland, har relativt nyligen gett ut en 

rapport om tidskrifter och annonsering vid namn The Case For Magazine Advertising: The 

Research Evidence. Den är framtagen för att visa fakta för tidskriftsannonsörer och är 

författad av Guy Consterdine. Trots att inte huvudämnet är detsamma som mitt så innefattar 

även denna rapport intressanta resultat som har samband med min undersökning.  

Alltomtidskrifter.se har sammanställt resultaten i sju punkter. Jag vill här ta upp ett par av 

dessa som viktig kunskap för min forskning. All sammanfattning nedan kommer från 

alltomtidskrifter.se  

”Läsarna utvecklar en personlig relation till tidskriften”. När en tidskrifts innehåll ligger nära 

läsarens egen självbild leder det många gånger vidare till en identifikation med tidskriften. 

Denna personliga relation mellan läsare och tidskrift är karaktäristisk för tidskrifter världen 

över. En australiensisk studie visade att tidskrift som medium skiljer sig från andra medium 

genom att vara personligt, en njutning och det medium som kommer närmast sin konsument. 

”Tidskrifter läses noga”. I en värld där det blir allt vanligare att läsare konsumerar flera 

medier samtidigt sticker tidskriften ut som enda medium som konsumeras utan omedelbar 

konkurrens från andra medium. Det vill säga att tidskriften får oftare än andra medium 
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läsarens fulla uppmärksamhet. Den tid som läsaren tar del av sin tidskrift anses högt värderad, 

som ett avbrott från pockande ansvar som förflyttar läsaren från dess vardag till ett personligt 

bekräftande ögonblick. Det finns med andra ord ett djupt engagemang hos läsarna för deras 

eget magasin. ”Läsarna är receptiva för annonserna”, ”Reklam i tidskrifter påverkar 

beslutsprocessen”, ”Tidskriftannonser skapar sälj” och ”B2B-annonsering: tidskrifter är en 

viktig ingrediens”. Samtliga dessa punkter tyder på att det helt enkelt finns ett stort förtroende 

från läsare till ”sina” respektive tidskrifter. Det är egentligen inte svårare än att dra paralleller 

till ovanstående två punkter. Det finns en unik relation mellan produkten och konsumenten 

vilket leder till att konsumenten litar på producentens råd angående vad de bör göra. Detta har 

att göra med min undersökning på så sätt att om konsumenten litar på sin tidskrift så mycket 

när det kommer till annonsering för externa produkter så litar de med största sannolikhet på 

annonsering för tidskriftens egna publiceringskanaler, så kallad cross- promotion. Det är en 

tidskrifts olika publiceringskanaler gör reklam för varandra för att på så sätt locka dit ny 

publik. 
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2 Metod 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för datainsamlingen samt hur jag resonerat kring 

urval, avgränsningar, etik och analys. Avslutningsvis kommer en diskussion och kritik kring 

den valda metoden för undersökningen. 

 

2.1 Deltagande direktobservation 

Min ursprungliga nyfikenhet låg i att en nyfikenhet över hur diskussioner kring 

flerkanalspublicering kan låta inne på en amerikansk redaktion. Därför ville jag genomföra en 

deltagande direktobservation. För att få ta del av så många olika synpunkter som möjligt ville 

jag observera flera redaktioner. När jag landat i New York och talat med några bekanta som 

har anställning på tidskrifter på Manhattan insåg jag att det enklaste sättet att få tillgång till 

den förståelse jag sökte var att försöka ta anställning i form av praktikant på olika tidskrifter. 

Det skulle ge mig en legitim anledning att få ta del av diskussioner inne på arbetsplatsen utan 

att framstå som en besökare. Denna metod kallas legitimt perifert deltagande, (legitimate 

peripheral participation).32 Det innebär att om jag är en naturlig del av arbetsmiljön så 

behöver inte de jag observerar känna sig iakttagna. De andra som jobbar på arbetsplatsen kan 

behandla mig som en av dem och på så sätt kan jag känna av hur anställda och praktikanter 

behandlar varandra, hur samtalen går och vilka som är inblandade i vilka samtal gällande 

publicering.33 I andra ordalag skulle detta kallas fullständig deltagare.34 

 

                                                
32 Lave Wenger, Cambridge university press (1991)  
33 Lave Wenger, Cambridge university press (1991)  
34 Essaiasson m. fl. , Författarna & Nordstedts Juridik AB (2007) 
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Så här i efterhand när jag vet mer om hur arbetsplatsstrukturerna ser ut på amerikanska 

tidskriftsredaktioner tror jag att det hade varit svårt att genomföra undersökningen på något 

annat sätt. Att exempelvis att få komma och “bara” observera eller göra en intervju med 

respektive webbredaktör hade med stor sannolikhet inte varit lika lätt. Det var till stor hjälp att 

jag hade jobbat där ett antal veckor innan jag bad att få intervjua de jag talade med.  

2.1.1 Observationsundersökningens genomförande  

Som Essiassion med flera skriver i Metodpraktikan finns ett uppenbart validitetsproblem med 

direktobservationer. Jag skulle tillägga att det även kan skada reliabiliteten. Detta är att man 

genom sin blotta närvaro som forskare, då man informerat de inblandade på platsen om att de 

medverkar i ett forskningsexperiment, kan påverka deltagarnas uppträdande mot hur de 

annars skulle agerat i samma situation. Jag var även osäker på om jag skulle få möjlighet till 

tillträde för enbart observation efter samtal med bekanta som har anställning på 

tidskriftsredaktioner i New York. Därför bestämde jag mig för att inte berätta att min 

huvudsakliga anledning till att jag sökte praktik var för att observera dem, och nämnde det 

inte över huvud taget vid anställningsintervjun. Det har inte rört sig om att jag spionerat, då 

jag redan efter den första veckan berättade att jag var i färd med att skriva denna uppsats för 

mina chefer. På så sätt kunde jag utan förförståelse bygga en uppfattning om redaktionens 

struktur och tankesätt på samma sätt som varje ny medarbetare gör när de inleder en ny 

arbetsroll. Skillnaden var att jag tecknade ner mina upplevelser vid arbetsdagens slut. Min 

studie har varit förståelseinriktad och min roll har varit att inta rollen som praktikant. Jag har 

behandlats som praktikant och har inte försökt att påverka eller manipulera situationen på 

något sätt. Esiasson med flera skriver i Metodpraktikan: ”finessen med direktobservationer 

som forskningsmetod är att forskaren finns på plats och gör iakttagelser med egna ögon. Han 

eller hon behöver inte förlita sig på vad andra återberättar”.35 Detta är ännu en anledning till 

varför jag valt denna forskningsmetod. En annan forskare som skrivit om bland annat 

direktobservationer är Stukát. Han menar att ”Vanlig osystematisk observation (...) kan vara 
lämpligt då man inte är ute efter något särskilt utan vill komplettera en annan metod för att få 

                                                
35 Esiasson m. fl. (2007) 
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en helhetsbild”.36 Han poängterar dock att det är bra att ha ett fokus vilket i mitt fall hela tiden 
rörde flerkanalspublicering, men jag försökte även hålla sinnet öppet för andra situationer som 
tyckts intressant kring strukturer och överraskande inslag.  

Lave och Wanger skriver att just legitimt perifert deltagandet som forskningsmetod, att man är 
en av deltagarna man i själva verket undersöker, kan leda till att forskaren med eftertryck kan 
förklara den ihållande karaktären av utvecklingscyklerna som pågår på en arbetsplats, de gradvis 
föränderliga förhållanden som sker kollegor emellan som ny på en arbetsplats eller hos tidigare 
medarbetare emellan och interaktiva seder, anställda emellan, som över lag kan tänkas ”sitta i 
väggarna” på en redaktion. ”This longer and broader conception of what it means to learn, 
implied by the concept of legitimate paripheral participation, comes closer to embracingthe rich 
significance of learning in human experience”.37 Jag kände att detta stämde mycket väl. Jag tror 
det hade varit omöjligt att skaffa mig samma förståelse för de redaktioner jag undersökt om jag 
endast varit där som utomstående besökare.  

När jag sökte praktikplats till Nylon skrev jag ett mail innan jag lämnat Sverige. Där förklarade 
jag vem jag var och att jag sökte praktik på deras tidskrift. Efter att jag landat i New York skrev 
jag ännu ett email till dem och informerade dem om att jag var där. En dag senare blev jag så 
uppringd av bildredaktionen som just skulle till att förlora sin praktikant och var i behov av att 
skaffa en ny. I efterhand insåg jag vikten av tur jag hade i just det ögonblicket, eftersom det är 
väldigt stor efterfrågan på just denna praktikplats. Jag fick komma på intervju och började sedan 
jobba två dagar senare.  

Praktikplatsen på Allure fick jag även den tack vare visst mått av tur. Jag råkade befinna mig på 
en middag under min första vecka här och en bekants fru beklagade sig över att hon var i behov 
av bra praktikanter på Allure där hon är skönhetsredaktör (beauty editor). Jag såg min chans och 
skickade genast mitt CV och ansökningsbrev till henne och fick således börja redan på 
måndagen, andra veckan av min ankomst till New York.  

2.1.2 Bearbetning och analys av insamlat material 

Jag har gått igenom mina anteckningar och noterat de saker som stått ut ur mängden av 

upplevelser. Jag har tagit med allt som rör flerkanalspublicering men har även med sådant 

                                                
36 Stukát (2005) 
37 Lave, Wenger (1991) 
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som inte rört detta ämne specifikt men som kan hjälpa till att ge en förståelse för respektive 

redaktion och dess arbetsstruktur. För mina analyser har jag försökt att hålla mig till ämnet. 

Det har varit en av de svåraste utmaningarna eftersom jag fick så många intryck på samma 

gång som även innefattat upplevelser som inte alls hört till ämnet. Men jag har försökt sålla 

på ett så väl avvägt sätt som möjligt.  

2.2 Kvalitativ intervju 

Efter bedömning valde jag att tala med de personer som jag trodde var bäst insatta i mitt 

forskningsområde. Enligt min uppfattning var det webbredaktören. Den person som beslutar 

vad varje publicering ska innehålla på varje webbkanal och även beslutar om någon ny kanal 

ska startas eller avslutas. Jag e-mailade min intervjuförfrågan till Nylons webbredaktör och 

ställde en muntlig förfrågan till Allures dito. Var och en av dem erbjöd mig 15 minuters 

samtal i respektive redaktions konferensrum. För att få tala med någon chefredaktör eller 

ansvarig utgivare hade troligen krävts att jag haft en längre anställning på platsen. Jag hade 

inte haft kontakt med någon av intervjupersonerna före intervjutillfället förutom när jag 

passerat dem på kontoret, men jag tror inte någon av dem visste vem jag var innan jag 

presenterade mig inför detta tillfälle. Det kan ha varit en fördel då intervjun höll sig strikt 

inom ramarna för ämnet utan utsvävningar till annat ämne. Detta var en nödvändighet med 

tanke på tidbegränsningen.  

2.2.1 Intervjuundersökningens genomförande  

Jag utförde en respondentundersökning i form av en samtalsintervjuundersökning och ställde 

således samma frågor till respektive intervjuperson men lät samtalet flöda fritt och hindrade 

dem inte när de svävade iväg från frågan något.38 Jag ställde frågorna i den ordning som 

kändes naturligt utifrån samtalet och försökte få ett bekvämt flöde i diskussionen snarare än 

att strikt hålla mig till ordningen på frågorna, vilken heller inte i detta fall har någon relevans 

Min nyfikenhet har under hela observationstiden legat i att ta reda på personernas uppfattning 

kring fenomenet flerkanalspublicering just nu och hur de uppfattar att de själva utnyttjar 
                                                
38 Essaiasson m. fl. , Författarna & Nordstedts Juridik AB (2007) 



 

 20 

flerkanalspubliceringens möjligheter för sin tidskrift. Dessutom ville jag höra deras syn på hur 

de tror att framtiden kommer se ut, trots att de inte kan veta. På så sätt har jag försökt 

kartlägga var dessa två tidskrifter befinner sig i processen som flerkanalspublicering innebär 

och få fram en samtidshistoria för just dessa specifika fall.  

2.3 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet har fyra allmänna huvudkrav för individskydd.39  Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

lyder en sammanfattning av dessa, ur synpunkt för mina specifika intervjupersoner, samt en 

beskrivning av hur jag följt dem inför min kvalitativa intervju.  

Informationskravet innebär att man ska informera intervjupersonen om syftet med intervjun, 

vad deras deltagande innebär och hur den insamlade informationen kommer att användas. 

Deltagarnas medverkan ska vara frivillig och intervjupersonen ska när som helst kunna 

avbryta intervjun. Jag informerade var och en av intervjupersonerna om att intervjun var en 

del av min c-uppsats och att syftet med uppsatsen var att forska om tidskrifters 

flerkanalspublicering. Båda ställde upp utan eftertryck. Ingen av dem bad att få vara anonym 

och ingen ställde några fler frågor om vad informationen skulle användas till.  

Samtyckeskravet innebär att personen som man ska intervjua har rätt att avstå från att 

genomföra intervjun och om de ställer upp att medverka har de rätt att bestämma hur länge 

intervjun ska pågå. Jag inledde varje intervju med att be om samtycke att få spela in samtalet 

med diktafon. Jag lät dem förstå att deltagandet var frivilligt och att de fick bestämma hur 

lång tid samtalet skulle pågå.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare har rätt till anonymitet. “All personal i 
forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 
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uppgifter”40. De kvalitativa intervjuer jag genomfört innefattar ingen känslig information 

såsom personlig eller på annat sätt egenutlämnande. Jag behövde således inte makulera min 

insamlingsdata eller skydda någons identitet. Ingen av intervjupersonerna bad om anonymitet 

och båda är informerade om att deras intervju svar kommer att citeras I denna uppsats.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i 

forskningssynpunkt. De får således inte säljas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Jag redogjorde för personerna jag intervjuade att intervjusvaren 

endast skulle användas i forskningssyfte.  

2.3.1 Bearbetning och analys av material 

Jag började med att transkribera inspelningarna från varje intervju. Då dessa genomförts på 

engelska översatte jag dem, efter förmåga, ordagrant. Viktigast ansåg jag vara att få med 

andemeningen och känslan i intervjusvaren. Jag valde således att inkludera hela intervjun 

eftersom de heller inte var alltför långa och eftersom att båda intervjupersonerna bidrog med 

intressant information både med sina resonemang och med sitt sätt att uttrycka sig. Det var så 

jag ansåg mig förbli så opartisk som möjligt till svaren.  

2.4 Metodkritik  

Jag är medveten om att två månader på en arbetsplats med en relativt stark hierarkisk struktur 

inte är tillräckligt med tid för att bilda en korrekt uppfattning om exakt hur dess publicering 

bestäms och utförs. Jag hade önskat att bli insläppt mer i planeringen kring varje enskild 

kanals publicering, men då de planerar ett nytt pappersnummer tre månader före 

publiceringsdatum och med anledning av att jag inte fått närvara vid något planeringsmöte har 

detta varit en omöjlighet. Jag hade även velat tala med chefredaktörerna för att få deras syn på 

saken. Men med tanke på de strukturer som råder inne på de redaktioner jag undersökt är jag 

glad att jag kom så nära som jag faktiskt gjorde. Det föll sig inte naturligt att som praktikant 

på en annan avdelning tala med redaktörerna på webbavdelningarna. Mottagandet var dock 
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vänligt. Det fanns en öppen vilja bland de flesta medarbetare på båda redaktionerna att dela 

med sig av hur det saker och ting fungerar. I synnerhet hos de som har jobbat några år i 

branschen. Men för att få en större förståelse hade antingen krävts att jag jobbat på 

arbetsplatsen en längre tid eller att jag hamnat som praktikant på just webbredaktionen där de 

flesta digitala publiceringarna produceras. Det var dock inte något jag hade möjlighet att 

välja. Utav de andra praktikanternas diskussionerna förstod jag att det är stor efterfrågan på 

praktikplatser på just webbredaktionerna då det anses vara en eftertraktad merit. 

Det är en omöjlighet att dra några generella slutsatser av mina resultat för samtliga 

redaktioner i USA, urvalet är alldeles för litet för det, men tack vare ägandeformerna på de 

bägge tidskrifterna har jag ändå kunnat visa på en intressant skillnad mellan just dessa två.  
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3 Resultatredovisning 

I det här kapitlet presenteras resultat från mina observationer och från de genomföra 

intervjuerna. Texten är strukturerad så att jag först presenterar min roll på respektive 

redaktion för att klargöra från vilken position jag gjort mina observationer. Sedan berättar jag 

hur produktionsprocessen fungerar på respektive magasin och vem i personalstyrkan som gör 

vad. Därefter kommer en redovisning av det som jag observerat rörande flerkanalspubicering 

på respektive redaktion. Slutligen följer de två intervjuer som har jag genomfört. De är 

skrivna nära nog rakt av från hur de löd på plats för att behålla intervjupersonernas egna röster 

i mesta möjliga mån. Väl medveten om att detta är omfångsrikt har jag ändå valt att 

presentera de transkriberade intervjuerna i sin helhet.  

3.1 Redaktion 1, NYLON Magazine 

Det första jag slogs av den inledande veckan på Nylon var hierarkin som jag uppfattade som 

väldigt stark. Som svensk är jag van att behandlas likvärdigt vare sig jag är högre uppsatt på 

en arbetsplats eller ”bara” praktikant. Men här kändes det från början som att jag knappt 

existerade för de andra anställda utom för mina chefer eller när jag själv tog initiativ att 

presentera mig vid exempelvis kaffemaskinen. Detta kan självklart bero på vilken 

människotyp och hur social man är. Jag anser mig dock ha relativt lätt för att vara social, men 

fann det ändå svårt att komma närmare människor. Detta ändrade sig dock gradvis när mina 

arbetsuppgifter så småningom blev fler och jag fick ett större ansvar. Jag hade dock 

fortfarande efter två månader på arbetsplatsen ännu inte blivit presenterad för chefredaktören. 

Han hälsade heller inte i korridoren. Jag tror inte det är för att han är otrevlig utan för att det 

är så det fungerar på just denna redaktion. Praktikanter byts ständigt ut och med tanke på att 

det i stort sätt är lika många praktikanter som anställda är det ständigt många nya ansikten 

som kan vara svårt att hålla reda på. Särskilt eftersom han ofta är på jobbresor eller iväg från 

redaktionen på annat sätt. Jag tycker dock att detta är en intressant skillnad från svenska 
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redaktioner jag besökt där jag aldrig märkt av en liknande hierarkisk struktur. Detta har även 

relevans för min undersökning på så sätt att ni som läsare måste förstå att jag utförde mina 

studier från en anställds synvinkel och förklarar varför min undersökning ibland kan tyckas 

begränsad.  

På bildredaktionen där jag jobbade finns två anställda. Bildredaktören och producenten för 

fotograferingarna. Utöver det har de två praktikanter. En som jobbar måndag och fredag och 

en som jobbar tisdag till och med torsdag. Den sistnämnda är min roll.  

Den första tiden tillbringade jag till största del framför ”praktikantdatorn” och hjälpte till att 

antingen skaffa fram adresser eller maila frågor till människor inblandade i fotograferingar. 

Efterhand fick jag dock alltmer ansvar och därmed även insyn i hur produktionen fungerar, på 

så sätt att jag fick höra samtalen mellan bildredaktionen och webbredaktionen, och mellan alla 

medarbetare som jobbar med någon form av publicering.  

Kommunikationen på redaktionen sker ofta genom mail eller så kallad ”instant messaging”, 

en sorts serverbaserad chat-funktion där man kan skicka snabbmeddelanden medarbetare 

emellan. Det hände även att jag blev uppringd av min chef då han velat klargöra något han 

skrivit till mig tidigare. I början kändes detta något märkligt eftersom vi sitter cirka tio meter 

från varandra men jag förstod poängen efterhand när det ibland satt 15 människor emellan oss 

att passera om han promenerat samma sträcka för att tala med mig.  

Alla bilder och allt annat material för publicering förvaras på företagets server för alla på 

arbetsplatsen att tillgå utan att behöva be någon annan om tillträde. Bildredaktionen ansvarar 

inte för någon publiceringskanal. Det gör art directorn för respektive magasin och på webben 

ansvarar webbredaktören för samtligt material utom för TV, vilket bestäms av tv-

redaktörerna. Utseendet på webben hör ihop med art directorns riktlinjer men är inte något 

han kontrollerar. Det framställs av en webb-programmerare som har sin kontorsplats bredvid 

webbredaktören i ”Webb-rummet” där även webbtv-redaktionen sitter. Applikationer för 

mobiler och iPaden gjordes när jag började av ett utomstående produktionsbolag men får även 

de sina riktlinjer om utseendet från art directorn. Efter att jag jobbat där ett par veckor 

anlitades dock en frilansande programmerare som kom in på kontoret varje dag för att bygga 
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den nya iPad-applikationen. Då syntes tydligt samarbetet mellan art directorn och 

programmeraren. Webbredaktören hade ingenting med det att göra och inte heller webb-

programeraren syntes kommunicera i detta samtal.  

Som jag förklarade i bakgrundskapitlet har Nylon många olika publiceringskanaler. De flesta 

styrs innehållsmässigt av en person; webbredaktören. Hon är ansvarig för vad som publiceras 

på webbsidans dagliga uppdatering, dess bloggsida på Tumblr, Facebook- (anhängare: 

86,958) och Twitter- (anhängare: 207,664) status som hon uppdaterar runt fem till tio gånger 

dagligen beroende på vad som pågår. Dessa statusar består till lika stor del av påståenden som 

frågor till läsarna. Frågorna ställs för att få igång en kommunikation med läsarna och mellan 

läsarna. På så sätt tar hon tempen på hur de känner för olika ämnen och vad som drar många, 

respektive färre läsare.  

Flickr, Myspace och Formspring är tre ytterligare sociala sajter som hon uppdaterar, men som 

hon anser inte är lika populära just nu och därför inte underhåller lika mycket som de två 

tidigarenämnda.  

Samma innehåll som hamnar på webben hamnar också på mobil- och iPad applikationer. 

Webbredaktören har alltså en stor roll för hur Nylon presenteras digitalt. Hennes praktikanter 

får ibland skriva blogginlägg till nylons blogg om saker hon bestämmer att de ska skriva om. 

Många gånger hörde jag henne rätta dem efter att de publicerats på webben. Webb-

programmeraren har också praktikanter som gör design till sidan som exempelvis banners och 

bilder med text. Online graphic design interns kallas de. Dessa bilder har inte eller något med 

den tryckta tidskriften att göra. När de skriver på webben om en specifik person som 

medverkat i tidskriften kan de ibland lägga ut andra, eller fler bilder än de som tryckts för att 

ge mervärde till sidan. Något extra att locka med.  

De har på webbsidan även en kanal där man kan läsa magasinet och prenumerera på det 

digitalt. Alltså att man kan bläddra genom det som man gör med ett pappersmagasin fast det 

är uppbyggt med Flash och man ”bläddrar” med sin muspekare. Till skillnad från webbens 

innehåll är det en exakt kopia av det tryckta magasinet. För att man ska kunna läsa innehållet 
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krävs dock att man betalar en avgift. Om man inte betalar kan man fortfarande bläddra, men 

då får man endast se de publicerade annonserna. 

Tv-redaktionen ansvarar för att publicera filmer på Youtube och på Nylon tv:s sida på 

webben. Det pågår en tydlig kommunikation mellan webb och tv-redaktionen. Denna rör 

främst vad som ska publiceras när. De väntar nämligen in varandras publiceringar så att de 

synkroniserar att berätta om en sak på tv samtidigt som på alla bloggar och statusar. Dessutom 

filmas alla större fotograferingar för pappaerstidskriften, vilket de redigerar till en video av 

och lägger ut efter hand på Nylon tv:s hemsida efter, eller i och med att de publicerats i 

magasinet. På detta sätt jobbar video nära med redaktörerna för de olika avdelningarna för 

den tryckta versionen. Praktikanterna på tv:n får redigera det material producenterna filmat. 

De absolut viktigaste filmerna redigerar dock tvredaktörerna själva, men de skulle ha svårt att 

hinna göra klart alla videor om de inte hade praktikanter.  

Självklart har de planeringsmöten där redaktörer från alla redaktioner medverkar, men jag fick 

aldrig närvara vid dessa, så jag vet inte exakt vem som bestämmer vad, men 

kommunikationen mellan webb-, tv- och tidskriftsredaktionen är frekvent. De samtalar 

ständigt om innehåll och vad som händer. Det är ett öppet kontorslandskap och de diskuteras 

högljutt i det öppna, integrerade kontorslandskapet om någon hittar någonting nytt och 

spännande att göra en nyhet av. Mycket tid läggs ner på att surfa runt på bloggar för att hitta 

de senaste uppdateringarna i mode och musikvärlden. Webben utgår på något sätt från 

magasinets innehåll, men nämner aldrig någonting om dessa ämnen innan magasinet kommit i 

tryck. Däremot publicerar webben väldigt många saker som inte tidskriften publicerar.  

Annons och marknadsavdelningen på tidningen är som en egen liten klubb. De talar inte 

redaktionellt innehåll så mycket med de övriga redaktionerna, men en väldigt stor del för dem 

handlar om att sälja annonser för alla publiceringskanaler och en stor del av deras tid består i 

att skapa event och tillställningar och att hitta sponsorer till dessa. Och det är i de 

sammanhangen de samarbetar med de andra redaktionerna. Festerna speglar tidskriften. De 

försöker ha en artist spela som magasinet just skrivit om, de har ofta samarbete med affärer 

som säljer mode som den tryckta tidskriften just publicerat något om eller samsrbetar med ett 

företag som annonserat i magasinet nyligen. Gästerna ska gärna innefatta människorna, 
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artisterna, designerna och liknande som nyligen medverkat i detsamma. Det är dessa som är 

det stora dragplåstret. Annons och marknadsavdelningen hörs väldigt mycket och syns väldigt 

mycket på redaktionen. De organiserar så att TV ska vara på plats och filma dessa event så det 

måste passa ihop med deras schema. De gör sin egen grafik och utseende på sina layouter på 

utskick och liknande. Deras praktikanter gör många av dessa. Det är dessutom som att två av 

de anställda på marknadsavdelningen jobbar endast som art directors för utskicken. Denna 

avdelning har inte något att göra med innehållet som bestäms för magasinet. De formar sina 

event och reklamkampanjer utifrån magasinets innehåll.  

3.2 Redaktion 2, Allure Magazine 

På Allure hade jag rollen som praktikant på skönhetsredaktionen. Skönhet är det största ämnet 

denna tidskrift behandlar. Jag jobbade under den högsta skönhetsredaktörens assistent. Mina 

uppgifter hade dock ingenting med själva publiceringsprocessen att göra. Till största del fick 

jag och den andra skönhetspraktikanten hantera post och paket med skönhetsprodukter som 

togs emot eller så fick vi skicka iväg dem. Utöver det hjälpte jag till att sortera produkter som 

skickats in av skönhetsproduktföretag som ville att Allure skulle prova och skriva om dem. 

Jag var därför på ganska långt avstånd från att se hur publiceringskanalerna påverkades, men 

jag såg ändå lite av samspelet och vilka som jobbade på vilka redaktionsavdelningar. Deras 

redaktion är också väsentligt mycket större än Nylons redaktion och de hade heller inte ett 

lika öppet kontorslandskap som Nylon. Redaktörerna satt alla i enskilda rum och 

marknadsavdelningen satt i en helt avskild avdelning från resten av redaktionen så dem såg 

jag aldrig till. Bild och layoutavdelningarna fanns även de i en relativt avskild del av 

redaktionen så jag hörde aldrig hur några samtal löd mellan dem och resten av redaktionen.  

Allure har inte lika många publiceringskanaler som Nylon. Men de ”vanligaste” kanalerna har 

de; Facebook (anhängare: 30,841), Twitter (anhängare: 16,935), blogg på sin egen sida, video, 

den tryckta tidskriften. På webbredaktionen jobbar endast två personer plus en praktikant. De 

uppdaterar endast Allures hemsida och blogg någon gång om dagen och likadant gäller för 

Facebook- och Twittersidan. Till skillnad från Nylon så bloggar även deras andra redaktörer 

under respektive profil och ibland även deras praktikant. Det är alltså inte bara 
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webbredaktören som gör dessa uppdateringar. Webbtv-inslagen de har på sin sida produceras 

av ett utomstående produktionsbolag med inslag från exempelvis modeshower, 

fotograferingar som genomförts för tidskriften. Jag vet dock inte hur kommunikationen 

mellan produktionsbolaget och Allure lyder eller vem som för den. Allure hade under min 

period på redaktionen inte någon digital version av den tryckta tidskriften och inte heller en 

iPad-applikation.  

3.3 Intervjuperson 1, Faran Krentzil, webbredaktör Nylon 
Magazine 

Faran Krenztcil har varit webbredaktör i två och ett halvt år på Nylon. Jag inledde intervjun 

med att be henne berätta hur Nylons flerkanalspublicering såg ut när hon började och hur det 

hade ändrats sedan dess.  

“Anledningen till att de anställde mig var just för att få igång ett bättre fungerande 

publiceringssystem för webben. De hade redan en webbsida och en myspacesida, men Twitter 

var inte ens påkommet och ingen blogg fanns heller. Webbsidan var dessutom ganska rörig så 

man hittade ingenting var man skulle klicka och så. Den uppdaterades inte heller dagligen och 

innehållet var i stort sett återanvänd direkt ur tidskriften”.  

Det första hon gjorde var att instifta ett dagligt publiceringsschema för webben där det stod 

hur många inlägg de skulle publicera per dag. Därefter startade hon upp bloggen på Tumblr 

och startade en Facebooksida och öppnade ett Twitterkonto så fort hon hörde talas om det. 

”Det mesta mitt jobb bestod av i början var att skapa mycket mer av en struktur än som fanns 

förut här, så att andra medarbetare kunde hitta en rutin i att publicera saker dagligen istället 

för bara skapa inlägg när de kände för det”.  

Publiceringen via NYLON TV fanns redan såväl som deras youtube-konto och 

Myspacekonto. Men hon har startat Flickr, de två tidigare nämnda och ett relativt nytt socialt 

forum som heter Formspring. 
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“Jag fick höra talas om det från en elvaåring som berättade att alla på hennes skola var som 

besatta av det och att det är det enda sociala forumet som 11 till 14-åringar använder just nu. 

Hon sa att vi “måste” skaffa ett konto där!” 

Formspring är ett forum där användare ställer frågor till varandra och besvarar de man fått 

ställda till sig. Frågorna och svaren hamnar då på din “vägg” som folk kan gå in och läsa på. 

Krenztcil har inte uppdaterat Nylons Formspringsida på länge berättar hon så nu har de 

mängder med obesvarade frågor som hon behöver ta tag i och besvara.  

Nästa fråga jag ställde handlade om vad hon tänkte angående Apples iPad-lansering och hur 

hon tror tidskrifters applikationer kommer utvecklas på den inom den närmsta tiden.  

”Jag tror att folk skyndar in i allt det här med iPad lite för fort. Tekniken i den kommer i 

sinom tid att växa till någonting som alla vill ha, men just nu finns det inte en chans att våra 

läsare skyndar sig att skaffa en iPad istället för att exempelvis köpa ett par skor. Det är inte 

logiskt. Särskilt inte om de redan har en iPhone, smartphone eller en droid. Det finns liksom 

ingen anledning för dem ännu. OM du köper en är du förmodligen en person som reser 

mycket eller en sådan person som verkligen gillar nya teknikniska leksaker som kommer ut. 

Och visst, våra läsare är innovativa och grymma och ligger definitivt i framkant på mode och 

musik och liknande, men det innebär inte nödvändigtvis att de springer och köper en iPad det 

första de gör när den kommit ut”.  

Krentzil fortsätter att berätta att hon i dagsläget inte är vare sig särskilt intresserad eller brydd 

om att Nylon ska publicera allting på en iPad.  

”Men fråga mig igen om två år! Då kommer jag svara: ja! allting måste vara vackert på en 

iPad! Kanske till och med inom sex till åtta månader, för då kommer vi kunna se att fler 

tidskrifter börjar publicera via iPad, och då kommer de se vackra ut och vara smarta och 

smakfulla. Men dagens verklighet ser inte ut sådan att alla läsare kommer börja läsa sin 

tidskrift på iPaden. Vi är inte där ännu.”  

Tror du att detta är den generella åsikten om iPad bland tidskriftsredaktioner?  
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“Nej, jag tror att människor blir jätteexalterade när någonting nytt som det här händer. Och 

jag anser att Apple har ändrat sättet vi fungerar i den här tekniska samhället. De har förändrat 

vårt gränssnitt och vårt vokabulär. De har helt enkelt förändrat vad som är möjligt att göra, så 

det är med all rätt som människor blir exalterade när Apple kommer ut med en ny produkt, så, 

i slutänden kommer iPad och andra medium liknande den att vara en del av vilka vi är. Men, 

när man är ett litet företag som det här, med begränsat antal medarbetare och med begränsad 

budget så vill man verkligen ha en långsiktig plan, men en sådan måste byggas upp varsamt 

och ta mindre energi än alla andra uppgifter man har att göra dagligen.”  

Vet ni hur då? Har ni fört några diskussioner ännu om hur ni vill utforma er applikation när 

den tiden kommer? 

”Såklart vi vet vad det ska bli! Vi hade en spelplan från samma stund som som Apple 

annonserade att de skulle släppa en iPad eftersom ryktena om att den var på väg cirkulerade 

ett bra tag innan det var officiellt.Vi kommer förmodligen bygga den och släppa den på 

marknaden ganska snart, bara för att vi KAN. Men, att det kommer hjälpa vår försäljning och 

öka vår försäljning, DET kan jag inte se hända förrän om ett till två år.  

Hur originell måste man som tidskrift vara för att sticka ut i det befintliga mediesociala 

bruset? 

”Man måste vara totalt originell! Och inte bara originell, man måste förstå hur en användare 

vill titta på en datorskärm och hur deras ögon rör sig och vad det är som får dem att klicka på 

någonting. Allt sådant är superviktigt! Och det är en av anledningarna till att många tidskrifter 

är så urdåliga på webben. De ser inte på det digitala magasinet som en konsument ser på det. 

Och det är det synsättet som får folk att tro att man inte kan göra konst på webben. Självklart 

kan man det! Man måste bara ha en snyggare layout än den låga kvalité som de lägger ut där 

just nu. Jag anser att det är otroligt viktigt att vara bra online. Och den största anledningen till 

att det är så viktigt att förstå allt sådant här är på grund av att det är på webben som läsarna 

finns nu. Därför måste man se till sin läskrets och reflektera över hur man kan växa med dem. 

Dit läsarna går, dit måste vi också ta oss. Annars kommer de hitta någon annan att följa.” 

Hur gör du för att få Nylons publik att återkomma och för att bibehålla deras intresse?  
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I stort är det så enkelt att samma personer som läser vår tidskrift borde vilja besöka oss på 

webben. Innehållet vi har på webben borde vara lika intressant för dem som innehållet i den 

tryckta versionen. Skillnaden är att på vår hemsida får de dagliga uppdateringar istället för 

månadsvis. De vet att när de loggar in på morgonen så kommer det finnas nya saker att läsa 

och prata om och diskutera i forumen för det, vare sig de gillar det eller vill klaga på det. Jag 

tänker att ur deras synvinkel borde det finnas många gånger under en dag framför en dator 

som de vill ta en paus eller bli inspirerade av något eller känner ”Jag måste få se något nytt! 

Något intressant eller vad som helt egentligen.”  

Krentzil fortsätter med att berätta att de inte publicerar saker som det redan stått om i den 

tryckta tidskriften utan att de alltid försöker att hitta andra ämnen som de tror att deras läsare 

kan vara intresserade av. Saker som hade kunnat vara med i tidskriften. Hon försöker använda 

samma typ av uttryck som i magasinet, men att ännu en av fördelarna är att de på webben kan 

länka till det de skriver om eftersom i stort sätt allt de skriver om finns på internet också.  

”Jag vill inte påstå att något medium är bättre än ett annat, för då tror jag att man skulle gå 

under som tidskrift, men informationen man i den tryckta versionen bara har två sidor att 

hänvisa från har man i varje inlägg på internet. Därför kan vi hela tiden visa vägen till bra 

saker vi hittar som konst, musik, fotografier, mode och liknande.  

En annan sak som är så kul med att kunna publicera så ofta är att vi kan vara först med en 

nyhet. Det kan vara svårare i den tryckta tidskriften eftersom den inte har den typen av form 

så en nyhet kan lätt försvinna i massan av artiklar och den kommer inte heller ut tillräckligt 

ofta. Tidningen planeras tre månader i förväg och man kan inte hålla en hemlighet hemlig i tre 

månader idag. Allting händer för fort. Det är nog den stora skillnaden mellan de två medierna. 

Tidskriften berättar för läsaren: Vi vet vad som är coolt och här berättar vi det för dig. På 

internet säger vi: Vi vet vad som är coolt men vi vill även veta vad u tycker är coolt. Därifrån 

går det lite fram och tillbaka mellan dem och oss i kommentarer, men i slutet av dagen så 

avslutar vi alltid med att berätta att vi ändå vet bäst trots allt, eftersom det är vi som är Nylon. 

Om du inte avslutar så så tappar du din auktoritet och då är din tid som varumärke över.” 
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Faran Krentzil anser att en tidskrift på internet är portabel medan en tidskrift i pappersversion 

är konstant och att den måste få vara sådan utan att försöka vara likna ett annat medium. 

Internet däremot finns med dig hela tiden. En läsare som kanske mailar sin vän via den mobil 

där hon sedan även läser en artikel på en hemsida eller handlar en vara, kan på samma gång se 

på en musikvideo som hon just blivit rekommenderad på en tidskrifts hemsida på sin 

datorskärm.  

”På ett sätt är internetversionen av en tidskrift närmare dig eftersom det finns i din vardag, i 

din tankeprocess och kommunikation. Genom mobilapplikationen stoppade vi liksom in 

Nylon i din telefon. Det är ju genialiskt!” 

Nylon har idag fler läsare på sin internetversion än på pappersversionen.  

”Men det gäller inte för de flesta andra tidskrifter. I slutändan tror jag dock att den 

huvudsakliga inkomstkällan kommer att ske just på internet. Vare sig det är genom att köpa 

abonnemang på en läsplatta eller inte eller via internet är det trots allt fortfarande oklart var 

konsumenterna kommer att dra åt för håll och vad de i slutändan blir mest bekvämt och då 

kommer marknaden att behöva följa dem.”  

På min avslutande fråga om hon vet något om hur annonsörer ställer sig till att annonsera via 

internet idag istället för i pappersversionen svarade hon att hon tror att de är mindre 

motvilliga idag än för ett par år sedan och att hon tror att alltfler ser fördelar i det.  

”Men jag tror inte att tryckta tidskrifter kommer att försvinna. De är för vackra för det. Och 

som jag förstått så är det den generella åsikten. Trots att det finns många oroliga människor 

som gottar sig i att allt kommer gå under. Men man kan aldrig förutspå vad som kommer 

hända i framtiden. Du måste bara försöka att göra vad som känns rätt precis nu.” 
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3.4 Intervjuperson 2, Julie Giusti, webbredaktör, Allure 
magazine 

Julie Giusti har jobbat som webbredaktör på Allure i två år. Allure har funnits på internet 

sedan 1996.  

”När jag började här höll web 2.0 precis på att slå igenom. Nu är Twitter och Facebook 

väldigt mycket en stor del av de flesta människors liv och språk. De fanns redan för två år 

sedan, men det var inte lika mainstream som det är nu. Idag har liksom till och med din 

mamma Facebook. Så det var verkligen annorlunda då vad gäller tryckta magasin. 

Redaktioner visste nte riktigt vad de skulle göra eller vad som skulle komma att hända. Idag 

finns ett större självförtroende bland redaktörerna i det avseendet och vet vad de vill göra med 

sina digitala utgåvor. De har bestämt vilken form de vill jobba med och har inte längre den 

gnagande oron i sig att Herregud, alla magasin kommer gå under! Pappaerstidningar ligger 

på dödsbädden!Nu känner jag att i och med genomslaget med iPad och att alltfler tidskrifter 

fören matnyttigare hemsida och unika stil så finns det större visioner för framtiden på 

internet.”  

Hur svårt är det för tidskrifter att vara unika idag och vad gör Allure för att sticka ut?  

”Allure är den enda tidskrift som bara jobbar med skönhet. Det är vad som gör oss unika. Vårt 

varumärke är Allure – The Beauty Expert. Skönhetsexperten. Idealiskt vore att Allure.com blir 

den webbsida som människor besöker först för att få svar på alla sina frågor om skönhet. Vi 

vill göra webbversionen till den bästa möjliga tolkning vi kan av pappersversionen och forma 

den till att vara ett användarvänligt, interaktivt forum.” 

Känner du att ni har en bra kommunikation med era läsare på webben nu? 

”Det känns som att vi är på väg åt rätt håll. Det är svårt, men många av våra kanaler är ännu 

inte så avancerade som de skulle kunna vara. Allure hade just fått en ny design när jag började 

jobba här och den är inte riktigt, hur ska jag säga, utvecklad på så sätt att den har så många 

olika uttrycksmoduler, eller forum ännu. Om jag ser till exempelvis Vanity Fairs sida, så har 

den många fler uttryckskanaler och moduler än vi, vilket gör dem mer flexibla i sin 
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kommunikation med sina läsare, så förhoppningsvis kommer vi också få det snart, vilket 

skulle göra det lättare för oss att nå ut till vår målgrupp.” 

Tror du att det är själva interaktiviteten på en hemsida som får läsare återkomma dit?  

”Ja. Och det är lite som med tv-serier. Om man just sett ett avsnitt på sin favoritserie och inte 

kan vänta till nästa så går man in på dess hemsida för att ta reda på allt man kan om vad som 

eventuellt kommer ske och diskuterar det med andra tittare som är lika intresserade. På 

samma sätt vill jag att det ska fungera med vår hemsida. Om du älskar Allure så mycket att du 

inte kan hålla dig till nästa nummer kommer ut så är hemsidan platsen du besöker för att få 

din dagliga dos, och jag tror det är viktigt för läsarna att ha ett sådant gemensamt forum.” 

Giusti berättar att Allure i dagsläget har sin blog där olika reportrar rapporterar, Twitter och 

Facebook. Utöver det har de bildspel av artiklar som du inte hitar i tidskriftens 

pappersversion, och det är det som är det unika för webbsidan.  

”Dessa uppdaterar vi månadsvis vilket bildar ett återkommande tema. Den dagliga 

uppdateringen sker på Twitter, Facebook och på bloggen. Vi har visserligen några videos 

också som produceras av ett utomstående produktionsbolag. Vanligtvis agerar våra redaktörer 

programledare för dem, men vi har inte gjort någon video på ett tag nu på grund av 

budgetnedskärningar och andra saker.” 

Var i processen befinner sig Allure just nu i förhållande till utvecklingen med iPad?  

”Vi vet inte ännu vad som kommer hända. De har inte kommit så långt ännu. Det är ägaren 

Condé Nast som bestämmer vilka tidskriftstitlar som de ska utveckla iPad-sidor åt först och 

de valde GQ som första lansering på iPad-marknaden. Den iPad-applikationen är dock väldigt 

primitiv jämfört vad den skulle kunna bli. Den är inte så bra. Jag köpte en iPad första dagen 

den lanserades, och GQ:s applikation är bara en pdf-version av pappersutgåvan. Visst,man 

kan klicka på några annonser och komma til dears sida, men mer är det inte. Jag ha rinte 

laddat ner Vanity Fairs applikation ännu, men det verkar som att den har något mer 

interaktiva funktioner. Jag tycker att det ska vara så att varje funktion i applikationen ska 
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kunna vända sig om och titta på och prata med användaren. Så pass avancerade tycker jag att 

tidskrifternas applikationer borde vara. Och så småningom kommer det också bli så.” 

Tror du att det är iPad som är framtiden för tidskrifter?  

”Oh ja, utan tvekan! Och det kommer rädda det tryckta magasinet också. Alla är så oroliga 

över tidskriftsdöden, men jag tror det här är dess räddning och att den bara kommer 

förvandlas till en ny form. Läsare kan fortfarande prenumerera, fast på ett nytt sätt.” 

Tror du att papperstidskriften kommer att försvinna? 

”Jag är säker på att den kommer att gra det i slutänden, men jag tror inte vi kommer att få 

bevittna det under vår livstid. Men långt framöver, ja, det är jag säker på. Jag skulle inte bli 

förvånad över det.”  

Tror du att annonsörer mer och mer kommer våga annonsera på internet upplagorna 

framöver? 

”Ja, men för ett varumärke som Allure och Condé Nast tror jag aldrig det skulle vara ett 

pråoblem å andra sidan. Vi har så stor läskretssom det är. Men jag tror att överlag annonsörer 

börjar tro mer på att annonsera på nätet, men att de fortfarande håller den printade versionen 

högra. Men det är någonting som iPad också kommer ändra på, med all säkerhet. Hela 

annonseringsvärldemn kommer ändras på alla plan.” 

Vad skiljer innehållet på webben mot pappersupplagan?  

”Innehållet i de två kanalerna är totalt separat. Det material vi publicerar för webbsidan går 

enbart dit och har ingenting med den tryckta tidskriften att göra. Den enda likheten är att det 

är för samma varumärke. Och så vill du använda en helt annan röst för webben mot i 

tidningen. I den dagliga uppdateringen har du möjlighet att nå ut med ett konstant nyhetsflöde 

som skulle bli gammal skåpmat om man väntade med att publicera det enbart en gång i 

månaden. I bloggen kan du berätta om enn tillställning du varit på dagen innan, som ingen 

skulle bry sig om att läsa om en månad senare. Det kan i och för sig vara ett problem ibland 

också när man vill spara en viss sak till tidskriften men vill samtidigt komma ut med 
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uppgiften så fort som möjligt och då går diskussionen om att man inte får scoopa sig själv 

(förekomma sig själv på webben innan pappersmagasinet hunnit komma med nyheten). Så, 

självklart kan vi inte publicera en cool ny produkt online om vi ska ha med den i tidskriften, 

men vanligtvis brukar inte sådant hända.” 

Har ni fler läsaere på internet eller i tidskriften? 

”Vi har definitivt fler läsare av pappersupplagan än på internet. Så tror jag det är på de flesta 

magasin varumärken. För nu för tiden är det så man måste prata. Om varumärken istället för 

enbart om ett magasin. Det är en viktig poäng att ta upp. Du måste se till Allure, varumärket, 

inte Allure, tidskriften. För nu handlar allting om hur publiken ska ta till sig helheten av 

varumärket genom alla dess publiceringskanaler. Det är det som är tidskrifters framtid.” 
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4 Slutsatser och avslutande diskussion 

Detta kapitel redovisas de slutsatser jag kommit fram till under denna undersökning. Detta 

följs av en avslutande diskussion kring hur resultaten i min studie förhåller sig till den tidigare 

forskning jag funnit.  Till sist kommer förslag till framtida forskning. 

4.1 Slutsatser 

Min övergripande slutsats är att flerkanalspublicering är ett område som förändras mycket 

snabbt. Det är tydligt i undersökningens resultat. Under intervjun sa webbredaktören på Nylon 

att det kunde dröja två år innan det verkligen skulle vara viktigt att ha en bra applikation för 

iPad, men redan ett par veckor efter det uttalandet påbörjades en stor utveckling av en sådan 

applikation på Nylon. Att även Allures utveckling inom området förändras snabbt framgick 

av att deras webbredaktör berättade att saker och ting har ändrats markant sedan hon började 

där två år tidigare. Hon drog dessutom paralleller till att hon anser att det är viktigt att hänga 

med i utvecklingen nu om man ser till hur sociala medier har vuxit på två år. Från att ha varit 

något som ett fåtal sysslat med, till att även en äldre generation snappat upp och hakat på 

trenden.  

En annan viktig slutsats är att redaktioner kan se olika på hur man bäst bör utveckla sin egen 

tidskrift för att följa med utvecklingen i den digitala världen och alla publiceringskanaler som 

uppstår i och med den. Nylon har hittills startat en ny publiceringskanal så fort de hört talas 

om att den funnits tillgänglig, om det varit en enkel process, som med exempelvis 

Formspring. Allure håller ett mer stillsamt och eftertänksamt tempo utan att skynda på 

processen alltför mycket inifrån. Det kan man se eftersom de har färre publiceringskanaler än 

Nylon.  
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De har också olika syn på hur man som tidskrift bör agera och förhålla sig till dagens 

befintliga publiceringskanaler. Detta är tydligt eftersom Nylon publicerar mellan fem till tio 

”nyhetsstatusar” och blogginlägg dagligen medan Allure publicerar en eller två.  

När det kommer till processen med att utveckla applikationer för en iPad har jag även där 

kunnat observera en skillnad mellan de båda tidskrifterna. Min slutsats kring det är att det kan 

ha med ägandeformen av de båda tidskrifterna att göra. Nylons webbredaktör för en nära och 

frekvent diskussion med chefredaktören, tillika ägaren. Det har jag kunnat både observera 

genom min redaktionsstudie, då ägaren har sitt kontor på själva Nylon-redaktionen, och i den 

genomförda intervjun. Allure ägs av det stora kooperativet Condé Nast som även äger många 

andra tidskrifter utöver dem och ägaren har inte sitt kontor på Allures redaktion. Allure har 

själva inte en bestämmanderätt om sådana större utvecklingar som av en applikation för iPad. 

Det är inte de själva som bestämmer när det ska få börja utveckla en sådan och måste således 

vänta in sin ägares beslut kring sådana saker. Nylon har alltså en mycket kortare beslutsväg än 

Allure, så det kan därför vara så att de har en snabbare diskussion och därför kan börja en 

sådan utveckling i ett snabbare skede. 

Min femte slutsats är att ju mer aktiv en tidskrift är på internetkanaler desto större skara 

anhängare får de. Det kan man se bland annat på att Nylon har 207 664 anhängare på Twitter, 

medan Allure endast har 16 935 på samma forum. Detta trots att många fler läser Allures 

pappersutgåva än Nylons dito. De båda webbredaktörerna svarade även olika när vi under 

intervjun talade om hur många läsare de hade på internet gentemot av pappersversionen. 

Nylons webbredaktör påstod att de har flest läsare på sin hemsida, medan Allure påstod att de 

har flest läsare av sin pappersversion. Men en klar osäkerhet kring denna slutsats är att Nylon 

har en något yngre publik än Allure, och denna yngre publik kan vara mer van att skaffa sin 

information via internet.  

Ytterligare en slutsats är att det med den valda metoden är svårt att generalisera. Jag har helt 

enkelt ett för litet material för att göra det. Dock visar skillnaderna mellan de olika 

redaktionerna att slutsatsen om skillnader mellan hur olika redaktioner ser på 

flerkanalspublicering är fullt rimlig.  
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4.2 Avslutande diskussion 

Eftersom detta är ett så nytt och föränderligt område finns av naturliga skäl väldigt lite 

tidigare forskning inom det specifika området om tidskrifters flerkanalspublicering att relatera 

till. Dock vill jag hävda att mina redovisade resultat väl anknyter till den forskning jag 

tidigare texten referat till inom andra medieföretags flerkanalspublicering. 

Katarina Sabelström visar i På väg mot medievärlden 2020 att publiceringsrytm och 

berättarteknik skiljer sig åt mellan olika publiceringskanaler. Precis detta kunde jag observera, 

exempelvis genom intervjun med Nylons webbredaktör, men även genom att bevittna 

publiceringen på de båda tidskrifterna under mina redaktionsstudier. Sabelström tar även upp 

att publiceringsrytmen påverkar hur man planerar och arbetar med sitt material. Även detta 

tog webbredaktören på Nylon upp under intervjun och från min redaktionsstudie bevittnade 

jag hela processen med pappersupplagans publicering vilket skiljer sig nämnvärt i jämförelse 

med vad webbredaktören publicerar dagligen. Hennes slutsats att ”Det finns vissa nyheter som 

inte kan invänta en publicering som sker inom en månad på grund av dess aktualitet.” 

stämmer även den in på samma grund som tidigarenämnda anledningar.  

Katarina Sabelström Möller visar vidare på tre olika sätt för en redaktion att närma sig 

flerkanalspublicering. Den första punkten där hon berättar att det är ovanligt idag för 

medieföretag att samma innehåll skapas för samtliga publiceringskanaler, stämmer in på både 

Nylon och Allure enligt mina undersökningar. Så gällde även för den andra punkten om att 

det finns en primär publiceringskanal på medieföretaget. Men vad gäller den tredje punkten 

om att ett medieföretag driver alla sina egna publiceringskanaler stämmer ännu inte in på 

Allure, vilka anlitar ett externt produktionsbolag för sin webbtv. Nylon däremot gör allting 

inom företaget. Dock är inte var och en av avdelningarna en egen koncern.  

En annan undersökning, Journalister och deras publik, visar att det är viktigt att veta vad 

publiken vill ha och att en interaktion från läsare, som idag är fullt möjlig, kan öka deras 

intresse för en publiceringskanal. Detta har jag kunna observera skillnader av på de båda 

redaktioner jag har studerat. Nylon lägger stor vikt vid att undersöka vad deras läsare anser 

om ämnen de tar upp genom att ställa frågor till publiken. På så sätt får de hög interaktion, 
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vilket resulterat i många anhängare i den publiceringskanalen. Allure har inte lika frekvent 

och omfattande tvåvägskommunikation med sina läsare på internet och har heller inte lika 

många anhängare. Med detta inte sagt dock att Allure inte bryr sig lika mycket om vad deras 

läsare tycker, bara att de inte får en lika frekvent rapport från dem.  

Rapporten Magazines + online = more ot love berättar att flerkanalspublicering kan ge läsare 

en rikare upplevelse eftersom de kan ta del av tidskriftens information på flera sätt. Dessutom 

litar läsare på ”sin” tidskrift vilket medför att de litar på dess annonser. Precis detta har jag 

kunna observera, att Nylon har tagit fasta på genom att göra reklam för sin pappersupplaga 

flera gånger dagligen i uppdateringar på internetkanaler och att båda tidskrifterna har 

annonser för sina egna respektive webbplatser i papperstidningen.  

En annan rapport, The Case For Magazine Advertising: The Research Evidence, visar även 

den på detta, men mer ur en konsuments synvinkel. Det är en intressant iakttagelse som jag 

tyckte var värd att ha med då den förklarar vilket förhållande läsare kan ha till sina 

favorittidskrifter. Att de skriver att tidskrifter oftare än andra medium får konsumentens fulla 

uppmärksamhet kunde jag känna igen i Nylons webbredaktörs vision om att en läsare kan 

både tala i mobilen samtidigt som de surfar in på en tidskrifts mobila webbportal och spelar 

en musikvideo på datorn som lagts upp på tidskriftens blogg. När en tidskrift kan erbjuda alla 

dessa saker på samma gång behöver en läsare inte nödvändigtvis söka sig någon annanstans 

för att söka information eftersom de får det från den tidskrift de har högst tilltro till. Och det 

är så säcken knyts ihop med resten av vad denna rapport visade med just läsares personliga 

relation med en tidskrift.  

Jag vill återigen poängtera att det är omöjligt att dra några generella slutsatser utifrån mina 

resultat då mitt material endast omfattat två tidskrifters syn på flerkanalspublicering. Det var å 

andra sidan aldrig heller min avsikt, vilket även var anledningen till valet av min rubrik för 

denna uppsats; Mitt i medievärlden 2010. Med denna titel ville jag poängtera att jag försökt 

att ta ett stickprov från samtidens situation för dessa två tidskrifter. Det hade med all säkerhet 

också gått att göra en mer omfattande undersökning om jag haft mer tid till det, och om jag 

hade fått tillträde till beslutsfattarnas planerings och diskussionsmöten. Det skulle dock 
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troligen gå att genomföra för en mer omfattande uppsats på en högre nivå. Vilket leder mig 

osökt till nästa kapitel, vidare forskning. 

4.3 Vidare forskning 

Under mitt uppsatsarbete har jag kommit över många intressanta frågor som jag suktat efter 

att ta reda på, men som inte hört till denna undersökning. Jag vill därför här dela med mig av 

några av de frågor jag anser skulle vara särskilt intressanta att följa upp i en ny undersökning.  

 

• Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning som jag har gjort fast i 

Sverige. 

• iPad, vad kommer hända? Jag har intervjuat flera personer på andra medieföretag och den 

gemensamma nämnaren är att ingen riktigt kan besvara hur det kommer bli med Apples 

iPad och andra läsplattor som kommer på marknaden i framtiden. Hur kommer de fungera? 

Är det där vi kommer se framtidens tidskrifter eller inte? 

• Undersökning ur läsarnas synvinkel; hur ser läsarna på flerkanalspublicering och hur tycker 

de att magasinen lyckats? Vad anser de om själva fenomenet och känner de en större eller 

rent av mindre samhörighet med sin tidskrift allteftersom den blir mer lättillgänglig via alla 

kanaler. 

• Eftersom att en allmän förvirring råder i betalningsviljans anda undrar jag vem som 

kommer tjäna pengar på magasin i framtiden. Vilket kommer bli det mest framgångsrika 

betalningssättet för digitala magasin? Det vore intressant att se kvantitativa undersökningar 

på hur läsare ser på betalningssätt via internet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

• Ange namn, position på Nylon/Allure och hur länge du har jobbat här. 

• Hur har mediasituationen och flerkanalspubliceringen ändrats sedan du började här? 

• Hur viktigt är det att finnas i alla tillgängliga mediekanaler, hur viktigt är det att sticka ut i 

mediabruset och i sociala medier och hur gör Nylon/Allure för att sticka ut? 

• Vilken sorts material publicerar ni på vilken publiceringskanal och baserat på vilken 

anledning? 

• Vilken är Nylons/Allures ståndpunkt till den nylanserade iPaden? 

• När blev Nylon/Allure först en flerkanalspublicist? 

• Hur stora är ni online jämfört med den tryckta papperstidskriften? 

• Är det lättare nu mot för bara något år sedan att få annonsörer att köpa annonsplats för 

webb via tidskrifter? 

• Är det en för eller nackdel för en tidskrift för att kunna hänga med i den nu snabba 

medieutvecklingen att vara: en del av en storkoncern/oberoende tidskrift? 

• Vad har Nylon/Allure för planer för framtiden? Finns exempelvis en iPadapplikation i 

planerna?  

• Kommer den trycka tidskriften så småning om att försvinna? 

• Hur tror du rent generellt att mediasituationen för tidskrifter kommer utvecklas under de 

närmaste åren? 


