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Är den nya tekniken ett hot eller en möjlighet? 

Det är som med vävstolarna. 

Slå söner en i Europa och tusen monteras upp i Taiwan. 

  

(Bodil Malmsten,  

ur Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag (Finistère, 2012) 
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Abstract 
Medievanorna förändras fort. Dagens mediekonsument kräver medier med ett ”rikt” utbud, med rörliga bilder 

och musik, ungefär som i den smarta mobilen. Och produkten ska vara möjlig att ta med sig överallt, för det är ju 

vad den nya teknologin vant oss vid. Ipaden erbjuder just detta. Många medieexperter menar att den är lösningen 

med stort L för den krisande magasinsbranschen.  

 

Men hur förändras journalistiken i klivet från papper till Ipad? Det är vad min undersökning vill ge ett svar på. 

Den bygger på ett närstudium av de första åtta utgåvorna av Svenska Dagbladets Insikt, det mest utvecklade 

Ipadmagasinet i Sverige just nu. 

 

Surfplattan är framför allt ett visuellt medium, men det ger också en totalupplevelse, på ett helt annat sätt än en 

papperstidning. Flera sinnen stimuleras samtidigt, syn, hörsel, känsel. Texter kan vara praktiskt taget hur långa 

som helst här – men min studie visar att antalet bilder ökar ännu mer. I Insikt är det det rikt illustrerade och 

tidlösa kulturreportaget med många interaktiva inslag som är särskilt gynnat. Men arbetet med den nya 

plattformen har också inspirerat till ökad lekfullhet och kreativitet på Svenska Dagbladets redaktion. 
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1. Inledning  
Allra först, en personlig bekännelse: Jag är förälskad i min Ipad.  

Men förälskelse är som bekant ett övergående tillstånd. Det brukar ta runt ett halvår innan man vet om kejsaren 

är naken – eller om känslorna kan djupna till kärlek. I skrivande stund är det precis så gammalt mitt Ipad-

förhållande är… Min passion för journalistiken är däremot livslång, och det är just det som är anledningen till 

min Ipad-vurm.  

Det har nu gått 34 år sedan jag kom in på Journalisthögskolan i Stockholm, våren 1978. Sedan dess har jag hela 

tiden varit verksam i yrket, engagerat verksam. I 18 år arbetade jag på Svenska Dagbladets Idagredaktion, dit jag 

kom som 29-åring 1982, handplockad av den legendariska Marianne Fredriksson. Det var av henne jag lärde mig 

det mesta som är viktigt på en redaktion. 1) Våga lita på ditt engagemang. Det som engagerar dig som skribent 

engagerar också andra. 2) Kreativitet föds i tillåtande miljöer. En lärdom fick jag själv verklig nytta av som chef 

för Idagredaktionen mellan åren 1993 och 2000. 

När Marianne Fredriksson 1974 fick SvD:s dåvarande chefredaktör Gustav von Platens uppdrag att skapa Idag 

var det något helt nytt i svensk dagspress. Den allra första Idagsidan hade rubriken Ont i själen, och sådan 

”inlevelsejournalistik” hade man aldrig tidigare ägnat en hel broadsheet-sida åt. Jag har ett faksimiltryck av 

artikeln (skriven av kollegan Erik Sidenbladh) i bokhyllan i mitt minimala arbetsrum i frilansgruppen 

Vetenskapsjournalisterna i Stockholm (där jag är aktiv medlem sedan 2001). 

Det blev ett himla liv på centralredaktionen, då: – Vad sjutton ska vi skriva om sånt för?! Men kritiken mojnade 

rejält med tiden. I dag talar vi om featurisering, Svenska Dagbladets Ipadmagasin Insikt är ett exempel. Det är 

mer regel än undantag att dagspressen tar upp ämnen som förr var hänvisade till ”kvinnoreservatet” i den blanka 

veckopressen. Livsfrågor som kärlek och relationer, hälsa och vardagsliv, död och depressioner fyller allt större 

utrymme i alla medier numera. Tack och lov. 

Marianne var också en av de första som lyfte fram dialogen med läsarna, gjorde den rumsren. Idagsidans 

Gensvar var en tidig föregångare till dagens läsarkommentarer på nätet.  

Det är fascinerande att tänka på hur alla tekniska ”revolutioner” förändrat journalistikens villkor bara under mina 

år i branschen. Jag har ofta haft förmånen att vara på första parkett. Mönstret går igen: Medan vi fokuserar på 

nya knappar att trycka på, nya metoder och rutiner på redaktionen, omorganisationer och nedskärningar, är det 

lätt att glömma bort vad alltsammans handlar om: själva journalistiken. Som professorn i litteraturhistoria Carl 

Fehrman skrev i en understreckare redan 19601:  

 

En tidnings historia är också maskinernas. --- när den första skrivmaskinen på 90-talet inköptes: den 

tycks närmast ha betraktats som en kuriositet, och flertalet av medarbetarna föredrog också i 

fortsättningen att lämna in sina bidrag handskrivna. 

 

Och här talas förstås om 1890-talet! 

Skrivmaskinen fanns kvar nästan hundra år senare, när jag tog mina första steg i yrket, som praktikant på 

Expressens redaktion 1979. Då skrev vi på IBM-skrivmaskiner med kula – och på manuspapper med karbonblad 

                                                             
1 www.svd.se/kultur/understrecket/svenska-dagbladets-historia_3879317.svd 
Fehrman, Carl: Svenska Dagbladets historia, SvD Under strecket, 24 oktober 1960. 
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emellan. Också tryckeriet fanns kvar i huset i Marieberg, med blytyper och grafiker och allt. En kaxig 

yrkesgrupp som snart skulle rationaliseras bort. 

Under en mellanperiod var det offsetteknik och klipp-och-klistra som gällde. 1991 flyttade 

Stockholmstidningarna ut till ett gigantiskt, gemensamt tryckeri i Akalla. Då hade redan de första datorerna 

kommit in på redaktionen, med sitt blinkande gröna ljus. World Wide Web hade börjat spinna sitt berömda nät. 

Vem minns sökmotorn Altavista? 

1993 gick Svenska Dagbladets över till redigeringsprogrammet Quark Xpress. Kursprogrammet var omfattande: 

I fem (!) veckor fick vi journalister sitta på skolbänken tillsammans med grafiker för att lära oss ”finna en 

effektiv arbetsfördelning utifrån individuella utgångspunkter”, som det står i mitt eget tjusiga kursdiplom i 

”redaktionell sidproduktion”. Formuleringar som avslöjar att det låg hårda fackliga förhandlingar bakom. 

Hädanefter var typometern en eftertraktad relik från en svunnen värld. Grafikerna förstod att deras dagar var 

räknade, medan vi journalister besvärande ofta hade huvudet i sanden. 

Men snart nog kom nedskärningsprogrammen också till oss. År 2000 tog jag själv chansen att starta eget med 

hjälp av ett generöst avgångsvederlag.2 I dag är det ”drömfabriken” som ska ”minska kostymen”. Nyligen gick 

Bonnier Tidskrifter ut med ett erbjudande om avgångsvederlag till företagets 500 anställda. Målet är att bli av 

med femton procent av medarbetarna, varav 38 journalister. 

Det är där, på Bonnier Tidskrifter, jag under det senaste decenniet har haft en annan legendarisk chef: Amelia 

Adamo (två gånger har hon fått Stora Journalistpriset, 1986 och 2003). Jag minns vad hon sa när jag första 

gången kom upp på tidningen Amelias redaktion på Kungsgatan i Stockholm: – Du är ju morgontidningsflicka. 

Nu får vi se om du kan vara kommersiell också.  

Ja, det var en stor omställning. Att skriva för tidningar som går med vinst! Det hade jag, under hela tiden som 

SvD-are, häpnadsväckande nog aldrig varit med om. 

I princip har jag kunnat fortsätta ägna mig åt mina älsklingsteman: Kvinnor, kriser, känslor och meningen med 

livet. Under åren 2009-2010 fick jag så möjlighet att förverkliga en egen originalidé, tillsammans med kollegan 

Maggan Hägglund: M hälsa & psykologi, en så kallad one shot till M-magasin, som kom ut med tre nummer. 

Jättekul. 

Längtan efter fördjupning, att få möjlighet att betrakta mitt yrkesliv med intellektuell distans, gjorde att jag sökte 

till magisterkursen på Södertörn hösten 2011. Det var en himla tur, för just läsåret 2011-2012 slog krisen i 

magasinsvärlden till med full kraft. Nu blev det plötsligt stopp i pipeline, få artikelbeställningar kom in. Jag 

drabbades av överlevnadsångest – men fick tid över till studierna. I delkursen Berättande journalistik kom 

uppgiften som öppnade mina ögon för Ipaden. Jag lånade en på högskolan – och blev helsåld direkt. Vilken 

totalupplevelse. Vilka bilder! Att Ipaden är en möjlig framtidsväg för tidningsbranschen är ingen vågad gissning 

som jag är ensam om. Närläsningen av de första åtta utgåvorna av Svenska Dagbladets Ipadmagasin Insikt har 

förstärkt den känslan. 

 

 

                                                             
2 I dag består SvD:s redaktion av cirka 175 journalister, enligt redaktionschef Martin Jönsson (intervjuad under 
arbetet med den här uppsatsen). För 25 år sedan var vi nästan dubbelt så många. 
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2. Bakgrund: Strukturomvandling i mediebranschen, kris i 

”drömfabriken” 
Sex av tio3 svenskar mellan 9 och 79 år läser regelbundet en tidskrift. Nästan sju av tio kvinnor och drygt 

varannan man, och ännu fler bland dem är över 45. Många är hängivna tidskriftsläsare – ja, drygt var tredje 

svensk läser faktiskt en tidskrift varje dag! 

Och aldrig har de haft så många titlar att välja bland4. Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter – landets 

största inom medievärlden – hade 380 medlemmar 2011, som gav ut 392 tidskrifter med en upplaga på nästan 22 

miljoner tryckta exemplar per utgivningstillfälle – totalt 318 miljoner tidskrifter årligen.5 Eller om man så vill: 

34 tidskrifter för varenda svensk. Ett försvarligt antal. För att inte tala om hur mycket papper som går åt…6 

Det finns i Sverige i dag tio specialtidningar för lant- och skogsbruk, 25 som ägnar sig åt industri, teknik och 

hantverk, 53 kulturtidskrifter – och hela 135 så kallade konsumentinriktade tidskrifter. Och nya titlar tillkommer 

ständigt: Enbart under 2011 startades 124 nya tidskrifter (även om drygt 127 också lades ned).  

Den allra största undergruppen bland de konsumentinriktade tidskrifterna handlar om hem, bostad och trädgård 

(35 titlar), tätt följd av specialtidningar som Illustrerad Vetenskap och Populär historia (31 titlar) och 

hälsotidningar (26 titlar). Motor- och seglingstidningar kommer på fjärde plats (25 titlar) och damtidningar på 

femte (23 titlar).  

Utgår man från Tidningsstatistiks (TS) upplagesiffror (de har egna kategorier och lägre siffror) är gruppen 

familje-, dam-, herr- och ungdomstidningar nästan lika stora – 94,5 miljoner ex/år – som facktidskrifternas 103,8 

miljoner ex/år. 

Men trots att antalet titlar ständigt ökar (och antalet presumtiva läsare bli allt fler), har upplagorna minskat något 

under 2000-talet. Skälet går att sammanfatta i en mening: Yngre läser inte tidskrifter i samma utsträckning som 

äldre, hur flashiga magasinen än är. Hela 43 procent i åldersgruppen 55-64 läser en tidskrift varje dag i Sverige. 

Men enbart 18 procent av 15-19-åringarna och 21 procent av  20-24-åringarna. Anledningen är uppenbar: 

Medievanorna har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen. Och det har gått fort. 

Samtidigt har tidningsbranschen genomgått radikala strukturförändringar som brutit upp den grund den stått på 

under de senaste 15-20 åren. Från att ha varit en stabil sektor med hög lönsamhet, har medier snabbt blivit en 

bransch som alla andra7 – i starkt ökande ekonomisk osäkerhet och konkurrens om både kunder och om 

annonsörer.  

Ryktet om papperstidningens snara död har visserligen visat sig vara överdrivet, även om de flesta 

dagstidningsföretag under det senaste decenniet genomfört kraftiga rationaliseringar. Så sent som 2011 kunde 

medieforskarna Gunnar Nygren & Maria Zuiderveld konstatera att de svenska papperstidningarna – trots 

minskade upplagor, och trots lågkonjunkturen – under 2009 gjorde en sammanlagd vinst på över 700 miljoner 

kronor: 

 

                                                             
3 Se senaste statistiken från Nordicom – Sveriges Mediebarometer 2010. 
4 Nygren och Zuidenveld 2011. 
5 Källor: TS (Tidningsstatisk) och Sveriges Tidskrifters Tidskriftsfakta 2011, statistiken är från 2010. 
6 Och Sverige skulle inte vara Sverige om det inte fördes statistik också på detta. Eller rättare sagt på 
återvinningen av det förbrukade pappret: så mycket som 91 procent 2009. 420 000 ton tidningspapper lämnades 
då in till pappersinsamling, cirka 45 kg för varje svensk. Då ingår förstås både dagstidningar och tidskrifter. 
7 Se Nygren & Zuiderveld 2011:31. 
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För att möta de vikande upplagorna har mediehuset försökt modernisera den betalda papperstidningen. 

Den främsta förändringen är formatet, och under 2000-talet har så gott som alla dagstidningar gått från 

broadsheet till tabloid, vilket också fått konsekvenser som kortare texter, större andel bild och rubrik och 

en mer medveten redigering (Sternvik 2007). I vilken mån innehållet förändrats är mer osäkert, det 

saknas större jämförande innehållsanalyser för papperstidningar. (Nygren & Zuiderveld 2011: 50) 

 

När det gäller tidskrifter och magasin gör Nygren & Zuiderveld bedömningen att ”Det råder ingen allmän kris”. 

(2011: 62) ”Däremot”, fortsätter de, ”brottas de stora och breda familjetidningarna med svårigheter. Bonnier 

Magazines har valt strategin att satsa på många och smala tidskrifter, samt på en expansion utanför Sverige. Det 

har gett en stabil ekonomisk utveckling under 2000-talet.” Ett knappt halvår senare skulle situationen vara 

radikalt förändrad. 

I magasinsvärlden har man länge hävdat att ”det blanka pappret” skulle vara förskonat i den stora 

strukturomvandling som medieindustrin genomgått under det senaste decenniet. Inte så konstigt, kanske, med 

tanke på det gamla mantrat i ”drömfabriken” (som så ofta visat sig stämma): Har man inte råd med något annat, 

kan man alltid kosta på sig att drömma sig bort med hjälp av en tidskrift. Det är just i kristider upplagorna 

brukar går upp.8 

”I det korta perspektivet är det ingen ko på isen.”, sammanfattar journalisten Hanna Lundquist i ett stort 

uppslaget reportage om svenska tidskrifters ekonomi i Svenska Journalistförbundets tidning Journalisten9. Hon 

lyfter fram två anledningar: 

• En stor del av inkomsterna10 kommer från prenumeranterna (drygt 60 procent). 

• Nätet har ”hittills inte varit någon stor konkurrent om läsarna”. 

Peder Bonnier, chef för Bonnier Tidskrifters digitala verksamhet, citeras i reportaget:  

”På tio år har vi inte sett att webben har kannibaliserat på printtitlarna.” 

Det finns flera skäl till det: Läsarna är som sagt i första hand äldre. Och innehållet ”passar bättre för papper”. Ja, 

det menar i varje fall Sveriges Tidskrifters vd, Kerstin Neld. 

Men hon är också kritisk:  

”Det är klart att det är ett stort problem att 7011 procent av våra intäkter på sikt flyttar över i en kanal där ingen 

vill betala. Det är svårt att kompensera med annonspengar, hur man än gör. Den affärsmodell vi levt med i 

många år är under press.” 

För det är inte bara upplagorna som sjunker. Mellan åren 2005-2010 minskade också reklaminvesteringarna i 

svenska tidskrifter med tolv procent. I princip har populärpressen i behållit sin andel av de totala (för närvarande 

minskande) reklaminvesteringarna i Sverige (2,5 procent); fackpressen har dock minskat sin andel från sex till 

fyra procent.12 

                                                             
8 Jmf med Ulrika Saxon i Läsplattan lockar, SvD 9 oktober 2011: ”Man unnar sig kanske en tidning när man 
drar in på annat.” Men: ”Håller lågkonjunkturen i sig brukar även tidningsprenumerationerna ryka.” 
9 Journalisten 26 februari-7 mars 2012, s 8-14. 
10 Sveriges Tidskrifter beräknar att branschen 2010 omsatte runt sex miljarder kronor. Drygt en tredjedel 
kommer från annonsörerna, resten står läsarna för. 
11 Alltså inkomsterna från prenumeranterna, mellan 60 och 70 procent, om man vill vara noga. (Min 
anmärkning.) 
12 Källa: Nordicom Den svenska mediemarknaden 2011. 
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2011 var alltså ett rekordår för tidskriftsbranschen om man ser till antalet titlar. I en artikel i Svenska Dagbladet 

konstaterar journalisten Hanna Dunér13: 

 

Under årets första halvår har lika många nya tidningar lanserats som under hela förra året, en sådan 

tillväxt har inte skådats på över tio år, oavsett konjunkturläge. 

 

Många förlag hade länge haft idéer som inte förverkligats under lågkonjunkturen 2008-2009, förklarar i artikeln 

Daniel Andersson, vd för distributören Tidsam. Men de nya idéerna föll inte väl ut affärsmässigt. Antalet läsare 

ökade som sagt inte, utan tvärtom, vilket fick till följd att annonsörerna också drog öronen åt sig.  

I november 2011 meddelade Bonnier Tidskrifter att nysatsningen Your Life skulle läggas ner, efter bara ett år. 

Trots att den var Bonniers första ”framtidsmagasin”, som byggde på en ny affärsidé med fler ”intäktsben” (som 

till exempel så kallade events, e-handel och läsarresor, se Bilagor på sid 57) än traditionella magasin, och trots 

en tryckt upplaga på runt 40 000 exemplar, lönade den sig inte. Bonnier Tidskrifters vd Ulrika Saxon 

kommenterar i SvD: ”Annonsintresset har varit stort, men i den allt tuffare konkurrensen på tidskriftsmarknaden 

ser vi inte att konceptet bär sig.” 

Ytterligare två titlar gick i graven hösten 2011: Bonnier Tidskrifters Laga lätt och Egmonts hälsotidning 

Blossom. I SvD-artikeln får medieanalytikern Olle Lidbom uttala sig: ”Förlagen har blivit tagna på sängen av hur 

svårt det är att få bäring i en ny tidskrift i dag. Tidigare kunde man med tunga marknadsinvesteringar och 

långsiktighet få tidskrifter att växa, men det har inte hänt sedan 2006 att en titel har kommit upp i vad jag kallar 

elitserien, som är de 50 största. Då var det Bonniers och Amelia Adamos M-magasin. Alla förlag i hela världen 

har det tufft att få tillväxt i sina intäkter från tryckta produkter i dag”, säger han. ”En ny tidskrift som når 20 000-

30 000 i upplaga är bra i dag. För fem år sedan var det en katastrofsiffra.”  

 

Annonsen på nästa sida en del i en internannonskampanj för Bonnier Tidskrifter vintern 2012. Man kan nog 

misstänka att den framför allt uttrycker förlagets önskedröm – inte läsarnas. De vill ju inget hellre än att vara 

uppkopplade, i ständig kontakt med omvärlden! 

 

                                                             
13 SvD Näringsliv/trend 11 november 2011: Tuff konkurrens slår ut tidskrifter. 
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Tappa mobilen!
Bli omöjlig att nå. 

Stanna hemma och läs  
en tidning istället.
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Också LRF media14, som 2011 hade 41 titlar i sitt ”tidskriftsstall”, med tidningen Land som ”paradnummer”, har 

aviserat stora förändringar i sin utgivning. 2010-11 köpte förlaget tidskrifterna Allt om Vin, Populär Historia, 

Allt om Historia, Militär Historia, Biografi och Driva Eget. Ändå gick förlaget 2011 med en förlust på drygt 53 

miljoner kronor – framför allt på grund av minskad lösnummerförsäljning.15 I ett pressmeddelande hösten 2011 

förklarade Ruben Jacobsson, vd på LRF Media: ”Vi ser inga tydliga trendbrott och mot den bakgrunden 

genomför vi ett omfattande rationaliserings- och effektiviseringsprogram för att långsiktigt säkerställa 

lönsamheten och tillväxten.” Sparåtgärderna innebär nedläggning av sju titlar: Allt om kök och bad, Hemtrevligt, 

Vetenskap & Historia, 25 underbara hem, nyinköpta Biografi, samt Militär historia i Danmark och 25 

underbara hem i Tyskland. Samtidigt fick tre höga chefer lämna företaget: Vice vd:n Fredrik Persson, 

förlagschefen Åsa Holmström och annonsdirektören Christer Karlsson. 

Orvestos upplage- och räckviddssiffror för 2011 visar stora tapp för många stora tidskrifter, och då alldeles 

särskilt för titlar som vänder sig till yngre läsare, som till exempel Bonnier Tidskrifters ”slagskepp” Amelia: 

Från en upplaga på 131 200 år 2002 till 90 400 år 2011. Drygt 40 000 minus, alltså nästan en tredjedel i 

förhållande till toppnoteringen. (I räckvidd: Från 443 000 läsare år 2002 till 352 000 år 2011, minus 91 000.) 

VeckoRevyn har under samma period praktiskt taget halverat sin upplaga, från 60 200 år 2002 till 34 500 år 

2011. (Räckviddssiffror: 257 000 år 2002, 171 000 år 2011)16  

Nyligen fick vi frilansar till tidskriften M-magasin följande gruppmejl från redaktionen: 

 
Från: Hjort Helena (M-magasin) <helena.hjort@m-magasin.se>17 
Ämne: M:s frilansmedarbetare 
Datum: 11 maj 2012 10:54:46 CEST 
 
Kära vänner, 
 
Som ni kanske har sett i vår branschpress så stundar det tuffa tider 
här på Bonnier Tidskrifter. Bemanningen skärs ner rejält och vi är 
dessutom ålagda besparingar av alla slag. 
Egentligen har M inga stora problem men som del av företaget så måste 
också vi delta. 
I skrivande stund vet jag inte riktigt vad det innebär för er. Vill 
mest att ni ska veta hur det står till och att vi inom en snar framtid 
återkommer om detta. 
Det vi alldeles säkert vet är att vi måste glesa ut och inte packa 
tidningen lika hårt. Vilket innebär att vi troligen beställer färre 
jobb. 
 
Hälsning Amelia, nyss hemkommen från en snabbvisit i Turkiet på 
läsarresa, en verksamhet som just nu är ett stort glädjeämne på 
nedersta raden. 
 
Amelia Adamo, M-magasin 

 
                                                             
14 Helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB, med en omsättning på drygt 700 miljoner enligt företagets 
egen hemsida, www.lrfmedia.se. Förlaget ger också ut flera titlar i Finland, Norge, Danmark och Tyskland. 
15 Se Journalisten den 23 februari 2012: 35 färre tjänster på LRF Media. 
16 Räckvidd- och upplageutveckling 2002-2011, TS och ORVESTO ® Konsument : Helår 
17 Helena Hjort är redaktionsassistent på M-magasin. 
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2. 1. Steget från papper till surfplatta 
Flera förståsigpåare, som till exempel amerikanska tidskriften Wireds chefredaktör Chris Anderson, menar att 

det finns en lösning på branschens kris: Surfplattan! ”Det kommer ta mindre en tio år innan den tar över helt”.18  

Inte bara därför att plattan erbjuder en mer mångfacetterad upplevelse för läsaren/tittaren, utan framför allt därför 

att den möter ”google-generationen” på hemmaplan. Traditionella magasins-konsumenter (läs äldre) kommer 

tack vare plattan få ut mer av ”sin” tidskrift, samtidigt som plattan också kommer att locka till sig helt nya 

grupper (läs yngre), som inte tidigare brukade läsa magasin. Och framför allt: Plattan erbjuder större möjligheter 

att skapa kundrelationer. Underförstått: Plattan ger möjligheter äntligen att ta betalt för journalistiskt innehåll i 

digital form.  

Plattan uppfyller också de fem nyckelbegrepp för framtidens medieindustri som flera medieforskare19 lyft fram: 

personalized content, user-generated content, rich media, cross-platform media and mobility. Framtidens 

mediekonsument kräver, menar de, medier vars innehåll kan styras av vars och ens personliga smak, ett innehåll 

som användaren själv kan styra, ett ”rikt” utbud med rörliga bilder och musik, ungefär som i den smarta 

mobilen, där olika medieplattformar samverkar och används samtidigt och parallellt. Och produkten måste vara 

möjlig att ta med sig överallt, för det är ju vad den nya tekniken vant oss vid. Ipaden (och dess kusiner av andra 

märken) erbjuder allt detta.20 

Ja, surfplattan ”är egentligen första gången som tidskrifter och magasin kommer till sin rätt i elektronisk form”, 

instämmer Bonnier Tidskrifters vd Ulrika Saxon i Svenska Dagbladet21. Hon fortsätter: ”Än så länge ser vi mest 

en variant på papperstidningen med vissa interaktiva element, men det kommer att förändras.” I artikeln beskrivs 

hennes framtidsscenario: En Ipadversion av tidskriften med tätare utgivning och i mindre omfångsrika utgåvor. 

På nystartade experimentförlaget inom Bonniers, Boom Publishing, arbetar man just med att skapa ”det optimala 

magasinet för surfplattan”. Går planerna i lås kommer man lansera tio (!) nya titlar under 2012. Budgeten är tajt, 

och i skrivande stund (våren 2012) har man bara gett ut ett magasin på engelska, C Mode, som bygger på 

bloggen Carolines Mode. 

I tidningen Journalistens reportage om framtidens tidskrifter22 kommenterar Peder Bonnier, ansvarig för digitala 

medier på Bonnier Tidskrifter: ”Det vi gör med till exempel Sköna hem på surfplatta i dag är lite av filmad radio. 

Det är som TV:s tidiga dagar. Vi tar en produkt som vi älskar på papper och anpassar den så gott vi kan till ett 

surfplatteformat. Så slänger vi ut den och ser vad folk gör med den. Men jag tror ingen av oss inbillar sig att den 

kommer att se ut så i surfplattan om 25 år.” 

 

2. 2. Presentation av Ipadmediet 
Surfplatta, portabel pekdator, eller varumärket Ipad – den nya, lätta (drygt 600 g), bärbara minidatorn har många 

namn. Det var Apples legendariske grundare och vd Steve Jobs som presenterade den första versionen, den 27 

januari 2010. Det handlar om en 9,7 tums multi-touch IPS-skärm som är LED-bakgrundsbelyst, vilket ger alla 

bilder en unik briljans. Inuti den första versionen (som började säljas i Sverige den 30 oktober 2010) fanns en 1 

                                                             
18 Se www.adweek.com/news/advertising-branding/4as-wired -chief-says-ipad-will-rescue-magazines-101743 
19 Se Fagergjord, Maasøe, Storsul & Syvertsen 2010. 
20 Se sid 23. 
21 Se Läsplattan lockar, SvD 9 oktober 2011. 
22 Se fotnot 7. 
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GHz Apple A4-processor och 16, 32 eller 64 GB internt SSD flashminne. Senare modeller har snabbare 

prestanda och modernare program. Den tredje generationens Ipad har retinaskärm och dubbelt så många 

processorkärnor i grafikkretsen. Den finns i Sverige sedan den 23 mars 2012. Man kan välja mellan Wifi-modell 

och 3/4 G-modell. 

Så här presenterar Apple själva sin läsplatta: 

 

Det blir så tydligt när du håller i nya Ipad i handen. Det känns verkligen som att du rör vid dina bilder, 

läser en bok och spelar piano på riktigt. Ingenting står mellan dig och det du älskar att göra. Nu har vi 

gjort upplevelsen ännu bättre genom att förbättra själva grundfunktionerna i Ipad – skärmen, kameran 

och den trådlösa anslutningen. Allt detta gör att du kan använda nya, tredje generationen Ipad till 

mycket mer än du någonsin föreställt dig. 

 

Reklamtexten ligger mycket nära Marshal McLuhans tes att medier är ”förlängningar” av våra sinnen. (Se 

avsnitt 4.) 

Färsk statistik från Sifo23 visar att cirka en halv miljon svenskar använder en läsplatta, oftast till att surfa med. 

De flesta är storstadsbor, med en övervikt på män (55,8 procent) i åldrarna 25-59 år. Av dem som har tillgång till 

plattan läser nästan sju av tio också magasin på den. 

Många av de tillfrågade säger att de kommer att köpa en läsplatta under 2012; bortåt var femte svensk beräknas 

ha tillgång till en platta vid årsskiftet 2012/2013. 

Men redan nu läser ungefär fem procent av alla svenska dagstidningen på läsplatta och nästan lika många 

använder den till att titta på tv. 

 

2. 3. Ipadmagasinet Insikt 
Svenska Dagbladets Ipad-månadsmagasin Insikt kom med sitt första nummer i september 2011, lagom till 

bokmässan i Göteborg. Varje utgåva av Insikt innehåller tre sektioner – tre ”starter” på vardera omkring hundra 

sidor (alltså totalt ungefär 10 ”starter”): Aktuellt, Kultur och Livsstil.  

Fasta inslag i de olika sektionerna är:  

I Aktuellt-delen: Månadens bilder, Världen, I fokus (som kan vara ett reportage eller en intervju med en aktuell 

person), Det talas om, Berglins. 

I Kultur-delen: I fokus, SvD Session (ett musikinslag), Kulturvalet (recensioner), Under strecket, Månadens 

läsning, Karin Thunberg möter, Stockholmsnatt (en serie). 

I Livsstils-delen: I fokus, Kroggguiden, Hemma hos, Inredning, På modescenen, Matresan, Reseguiden, Teknik, 

Resealbumet. 

Varje utgåva har också en guide – Välkommen till SvD Insikt – med instruktioner om hur man gör för att läsa 

magasinet på läsplattan i form av en liten film som visar hur man gör. Man kan också gå in på 

www.svd.se/svdinsikt och följa arbetet med magasinet. Här presenteras det pris som magasinet fick 2011 av 

                                                             
23 Presenterad av tidskriften Medievärlden. Undersökningen var beställd av Tidningsutgivarna, TU, och bygger 
på intervjuer med 13 990 personer. 
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Society for New Design, SND, Award of Excellence i kategorin Tablet experience. De andra pristagarna var The 

Guardian, National Geographic och Flud (en sociala medier-app). 

Insiktredaktören Magnus Gylje skriver att han är väldigt att glad att Insikt just prisats i kategorin som handlar 

om upplevelse. Han fortsätter: 

 

En surfplatta erbjuder helt nya möjligheter till berättande med dess visuella, ljudmässiga och taktila 

egenskaper. En surfplatta kan självfallet erbjuda snabb uppdatering men formatet bäddar minst lika 

mycket för en tillbakalutad, nära och fördjupad upplevelse. Vår målsättning med SvD Insikt har hela 

tiden varit att renodla och utveckla SvD:s visuella journalistik.  

 

Han hänvisar vidare till SvD:s formchef Anna Thurfjell, som i sin blogg24 presenterar arbetet med Insikt och de 

personer som ligger bakom konceptet. I bloggen konstaterar hon att ”en av de stora utmaningarna med att 

designa för Ipad är att faktiskt välja bort”. Hon förklarar: 

 

Vad du än gör på Ipaden blir per definition x2, eftersom du kan läsa din Ipad i horisontellt och i 

vertikalt läge (porträtt- och landskapsläge som det oftast kallas på Ipad-språk). Det finns ännu ingen 

standard för hur man navigerar och det finns många valmöjligheter, bara den tekniska plattformen SvD 

valt för SvD Insikt, Woodwing, hade sex olika möjliga vägar att gå gällande navigeringen. Du kan 

sedan erbjuda otroligt många olika typer av dynamiska tillägg. Det förväntas, men hur många orkar vi 

med? 

 

Det första SvD:s redaktion valde bort var att inte erbjuda samma upplevelse i de båda lägena i Ipaden. I 

”landskapsläget” finns all layout med bilder och vad hon kallar ”dynamiska tillägg”. I ”porträttläget”, eller 

läsläget, med Ipaden på högkant, är ”mer avskalat”. Här finns texten utan ”störande” moment. Nästa utmaning 

när det gäller att välja bort handlar om vad som ska visas i varje fönster: 

 

Vi har valt att bilderna ska få ta för sig på denna yta och valt bort för många olika varianter på hur 

starterna designas, de största reportagen startas alltid med en stor bild över hela ytan. 

 

Insiktredaktionen har vidare valt att satsa på ”de visuella möjligheterna till att berätta en historia, fördjupa och 

förklara”, berättar Thurfjell, och presenterar ”hjärnorna bakom den visuella presentationen”: SvD:s fotochef 

Joakim Ståhl, bildredaktör Staffan Löwstedt och nyhetsgrafiktecknare Thomas Mohlén, samt redigerarna David 

Stillberg och Anders Lindgren. Den kände designern Mark Porter i London har varit ”bollplank”. Han har 

tidigare utvecklat bland annat Guardian och Eyewitness för Ipad. Han har också arbetat med redesignen av 

SvD.se, där Svenska Dagbladets eget typsnitt Sueca, ritat av Mário Feliciano på Feliciano Type Foudry i 

Portugal, fått en webversion i Sueca webb, tillsammans med en hel ny rubrikskärning – Sueca Banner – som 

”flirtar med magasinstypografi med hög kontrast där det svarta är maximalt fett och det tunna är tunnast möjligt 

för bokstäver på skärm. I arbetet med att anpassa typografin har också designern Jöran Ramhällen medverkat. 

 

                                                             
24 http://blog.svd.se/svdinsikt/2012/03/10/svd-insikt-i-fint-sallskap-med-national-geographic/ 
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2. 4. Vad vi vet om Ipadläsarna, ett exempel 
Det är framför allt de tekniska lösningarna som Insiktsredaktionen lyfter fram i sin presentation. Forskning visar 

också att den visuella upplevelsen är central för läsarna. I en färsk undersökning gjord vid K3 på Malmö 

högskola, konstaterar Anna Benchert van del Boel25 att det i första hand är appar ”that looks good and feels 

great” som folk laddar ner. En av anledningarna som hon pekar på är att många delar sina nerladdningar; snygga 

appar påverkar alltså ens status i bekantskapskretsen.  

I sin studie beskriver Benchert van del Boel tio Ipadläsares vanor. Här är några av hennes slutsatser: 

- folk tycker om att läsa nyheter i Ipaden på sin lediga tid, 

- de flesta föredrar att ligga eller sitta bekvämt när de använder Ipaden i mer än 20 minuter, 

- att använda Ipaden tillsammans med andra verkar vara en trevlig upplevelse för de flesta, 

- men vuxna använder oftast Ipaden som en personlig upplevelse och inte som en social 

- eftersom man använder Ipaden på ett annat sätt än en tidning (till exempel genom att ställa upp den på 

ett bord) bör Ipadtidningar se annorlunda ut än papperstidningar, 

- många använde Ipaden som en klocka de alltid hade med sig, 

- flera föredrog Ipaden framför både papperstidningen och datorn, 

- men flera tyckte att det var svårt att få överblick över tidningen i Ipaden. 

Men rönen är osäkra, påpekar Benchert van del Boel själv. Inte minst därför att Ipaden är så ny. Flera av hennes 

informanter bara hade haft den några månaden när undersökningen gjordes. Med tiden kommer nya sätt att 

använda läsplattan att utvecklas; Ipaden kommer att skapa helt egna vanor och mönster, menar hon. 

Men innehållet, då? Är det ingen som bryr sig om det? Jovisst. När Anna Benchert van del Boel skissar på en 

idealform för Ipad, funderar hon samtidigt på hur New York Times publisher Arthur Sulzberger brukade säga att  

content is king. Men, fortsätter hon, hur ska traditionella nyhetstidningar som bara flyttar över sitt innehåll rakt 

av till digitala plattformar klara sig i konkurrensen med aktörer som redan är experter på den nya sättet att 

kommunicera? Och som framför allt erbjuder upplevelser.  

Den enda möjliga framgångsvägen, menar Benchert van del Boel, är en kombination av den traditionella 

nyhetstidningens höga trovärdighet och a great user experience, som hon formulerar det, stora upplevelser för 

användaren. (2011: 60-61)  

Och det är också just den väg som Svenska Dagbladet har valt. Den traditionella kvalitetstidningens trovärdighet 

plus stora upplevelser för användaren i den nya plattformen Ipad = Insikt.  Eller, om man så vill: En ny 

”förpackning” där journalistik med hög trovärdighet kan nå en ny publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Designing the future, K3, Malmö högskola. 



 

 

16 

3. Vetenskapliga frågeställningar 
Så vad händer med innehållet – journalistiken – när i klivet från papper till surfplatta? Det är vad den här 

uppsatsen vill ge svar på. 

Jag har brutit ner min huvudfråga om Ipadmagasinets ”grammatik” i följande konkreta frågor, med utgångspunkt 

från SvD:s Insikt: 

 

- Vilka journalistiska kategorier gynnas i Insikt i jämförelse med papperstidningen? 

- Vad utesluts, vad försvinner när journalistiken flyttar från papper till Ipad?  

- Hur påverkas förhållandet mellan text och bild? 

- Hur resonerar man på Svenska Dagbladets redaktion kring Ipadmagasinets ”grammatik”? 

- Vilket mervärde kan Ipadmagasinet erbjuda sina läsare/tittare/användare? 
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4. Teoretisk ram, anknytning till tidigare forskning, renässans för 

McLuhan 
De amerikanska medieforskarna Jay David Bolter och Richard Grusin har myntat en term – remediation26 , 

”ommediering” – för det fenomen som är i fokus för den här studien; alltså vad som händer när ett medium 

”översätts” till ett annat. Deras resonemang är filosofiskt och komplext, och här finns inte plats att fördjupa sig i 

det. Men jag vill nämna det helt översiktligt eftersom det sätter in undersökningen i ett större sammanhang – och 

eftersom det tar upp förekomsten av en viss lagbundenhet i alla ”översättningar” från äldre till nyare medier. 

Åtminstone i Västerlandet har vi, menar Bolter & Grusin, ända sedan renässansen ständigt varit med om sådana 

förflyttningar, i jakten på allt ”genomskinligare” och direktare reproduktioner av verkligheten. I deras 

grundläggande verk27 finns många slående exempel. För att bara nämna två mycket enkla: När konst 

”översattes” till fotografi, eller när ett fysiskt föremål som papperskorgen används som symbol i datorn. Det nya 

nu – menar de – är det unika sätt som dagens nya medier ”översätter” de gamla, och det sätt som de gamla 

medierna omformas för att möta utmaningarna från de nya. (2000: 15)  

Men det finns alltså en ”naturlag” för all remediering: Det nya mediet utlovar en omedelbarare och mer autentisk 

upplevelse än det gamla, vilket paradoxalt nog samtidigt gör oss mer medvetna om att alla medier i grund och 

botten inte är annat än en slags teckenlek (a play of signs; en term lånad från poststrukturalistisk litteraturteori). 

En teckenlek som dock förändrar vår verklighet – till exempel genom det ”fönsterseende” som tv-n, datorn (och 

Ipaden) numera vant oss vid. 

Bolter & Grusin lutar sig mot ikonen Marshall McLuhans berömda tes: Varje mediums innehåll är alltid ett 

annat medium. Talet är innehållet i skriften, på samma sätt som skriften är innehållet i det tryckta ordet, och det 

tryckta ordet är innehållet i telegrafen. Kort sagt: the new medium remains dependent on the older one in 

acknowledged or unacknowledges ways. (2000: 47) Det nya mediet förblir beroende av det äldre, på ett erkänt 

eller icke erkänt sätt. Det kan vara bra att komma ihåg när man handskas med Ipaden – som, om Bolter & Grusin 

har rätt – alltså kommer att förbli beroende av papperstidningen, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Ändå 

kommer det nya mediet oundvikligen att framställas som en förbättring i jämförelse; äktare, sannare. I själva 

verket, påminner Bolter & Grusin, handlar det om en omdefiniering av vad som är äkta och sant.  

 

If someone were to invent a new device for visual representation, its inventors, users, and economic 

backers would inevitably try to position this device over against film, television, and the various forms 

of digital graphics. They would inevitably claim that it was better in some way at achieving the real or 

the authentic, and their claim would involve a redefinition of the real or authentic that favors the new 

device. Until they had done this, it would not be apparent that the device was a medium at all. (2000: 

65) 

 

 

 

 

                                                             
26 Bolter, Jay David & Grusin, Richard (2000) Remediation: Understanding New Media, MIT press. 
27 Se noten ovan. 
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4. 1. Fem norska framtidskriterier 
De norska forskarna Anders Fagerjord, Arnt Massøe, Tanja Storsul & Trine Syvertsen28 tillämpar ett mer 

handfast och konkret sätt att analysera dagens och framtidens medier. 45 medieledare i Norge intervjuades om 

sin syn på framtiden. De uppmanades att vara så visionära som möjligt, och svaren visar att de flesta delade 

liknande uppfattningar. I efterhand kunde forskarna vaska fram fem huvudtrender: 

• Personalized Content – ”skräddarsytt” innehåll. Framtidens mediebrukare är i sjunkande grad intresserade av 

innehåll av ”allmänintresse”, everything is about me. (En förutsägelse som redan har slagit in, konstaterar 

forskarna. Liksom för övrigt nästa punkt:) 

• User-Generated Content – alltså innehåll som innehåll som skapas av mediebrukarna själva. (Och det kan vara 

värt att notera att den förutsägelsen kom till långt innan Facebook, Youtube, Wikipedia och My Space var 

uppfunnet.) 

• Rich Media – eller medier som innehåller en massa extramaterial. Det kan till exempel handla om rörliga 

bilder, direktsändningar, länkar och så vidare. Också på den här punkten har de norska medieledarna fått rätt. 

Numera är det vardagsmat för den fotbollsintresserade att till exempel titta på en Champions League-match (som 

inte sänds i SVT) i sin Ipad med trådlös uppkoppling. Eller, för den delen, att koppla upp sig direkt på Youtube 

från en länk i Svenska Dagbladets Ipad-magasin Insikt. (En länk som man sedan, med ett par knapptryckningar, 

kan dela med en vän genom ett e-brev.) 

• Cross-Platform Media – medier som är designade för att användas på olika plattformar samtidigt. I dag är detta 

mer regel än undantag, konstaterar de norska forskarna. Det går att titta på tv genom on line-versionen av en 

tidning. Eller sms-a in till direktsändingen av ett radio- eller tv-program (som man sen kan se i play-version i 

mobilen eller på läsplattan). Fagerjord, Massøe, Storsul & Syvertsen ser det som ett tydligt utslag av så kallad 

konvergens (se avsnitt 4.2). 

• Mobile Media – rörliga medier, också en självklarhet i dag. Forskarna noterar att 96 procent av alla norrmän i 

dag har mobiltelefon. Färska siffror visar att var fjärde svensk beräknas ha tillgång till läsplatta under 2012 (se 

avsnitt 2.2). 

Intervjuerna med de norska medieledarna gjordes 2005, som förresten råkar vara ett nyckelår för den svenska 

medieutvecklingen, eftersom det var just då som den utbyggnaden av bredband tog fart i vårt land, i samband 

med regeringens IT-politiska proposition, 29  vars mål var att ”en effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med 

hög överföringskapacitet skulle finnas tillgänglig i alla delar av landet, bland annat för att ge människor tillgång 

till interaktiva offentliga e-tjänster”. 30 

I dag har nio av tio svenskar tillgång till bredband i hemmet.31  Drygt sju av tio tittar på nyhetssajter på nätet, 

lika många som använder internetbank.32 

 

 

 

                                                             
28 Se Fagerjord, Anders, Massøe, Arnt, Strosul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010) High Risk, Strong Beleif 
Nordicom Review 31, s 3-16, Göteborg. 
29 Från IT-politik för samhället till politik för informationssamhället (prop. 2004/05:175). 
30 Se vidare www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/61e77df0.pdf 
31 Källa Scb. www.scb.se/Pages/TableAndChart____281490.aspx 
32 Källa Scb. www.scb.se/Pages/TableAndChart____281498.aspx 
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4. 2. Konvergens – en annan form av remediering? 
Redan på 1970-talet lanserade Nicholas Negroponte, den grekisk-amerikanske arkitekten och medieforskaren 

(tillika medgrundare till kultmagasinet Wired), termen konvergens33 för den ”gravitationseffekt” som innebär att 

tidigare åtskilda medietyper har en tendens att smälta samman. I dag talar vi om olika plattformar, som alla kan 

både lagras, bearbetas och i distribueras på liknande sätt och med samma verktyg – ofta en smartphone. Eller en 

surfplatta! Telefoni, internet, tv, tidningar, dator, allt i ett. 

Det är framför allt rörligheten som är nyckeln till framgång för mobilen som ”überbox”, menar de norska 

medieforskarna Fagerjord, Maasøe, Storsul & Syvertsen:  

 

Mobility appeared as a new trend in our 2005 interviews, only a decade earlier, media scenarios did 

not discuss mobility.  

 

Alla de populäraste medierna under de senaste tvåhundra åren har varit rörliga påpekar de: boken, tidningen, 

radion (tack vare transistorn) och musikspelaren (tack vare Walkman). De upplösta gränserna mellan olika 

plattformar – och den ökade interaktiviteten – har lett till att man inte längre kan tala om ”publik” i traditionell 

bemärkelse. Medieforskarna Thorsten Quant och Jane B Singer34  menar att journalister aldrig mer, som förr, 

kommer att kunna kontrollera informationsflödet: den gamla mediemiljön där endast ett fåtal röster fick komma 

till tals är borta för alltid. De påpekar också att det nya medielandskapet gör det knepigt att utföra 

innehållsanalyser. Inte bara på grund av den dynamiska natur som präglar de nya publiceringsformerna, utan 

också därför att det är så många fler källor inblandade. Nya forskningsmetoder krävs, menar de, för att tillfullo 

kunna förstå den förändring som vi just ser. 

Bolter & Grusin å sin sida anser att konvergens är en form av remediering: 

 

Convergence is remediation under another name, and the remediation is mutual: the Internet 

refashions television even as television refashions the Internet. --- Convergence is the mutual 

remediation of at least three important technologies–- telephone, television, and computer – each of 

which is a hybrid of technical, social, and economic practice and each of which offers its own path to 

immediacy. (2000: 224) 

 

Remediering under annat namn, således. Och remedieringen är alltid ömsesidig: Internet skapar nya ”moden” för 

tv liksom tv skapar nya ”moden” för internet. Det finns ingenting som talar för att förhållandet mellan papper 

och Ipad skulle se annorlunda ut. 

 

 

 
                                                             
33 Från latinets con vergo = löpa samman. Definition enligt www.ne.se: En utveckling som på skilda håll och 
med olika förutsättningar ger enahanda resultat. 
34 Se (2009) Convergence and Cross-Plattform Content Production ur The Handbook of Journalism Studies, 
New York, Routledge. 
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4. 3. Featurisering och förnyelse 
Den norske professorn i journalistik Steen Steensen35, verksam vid Oslo universitet, har skrivit så intressant om 

en annan stark trend inom dagens nyhetsjournalistik som har med Ipad att göra: featuriseringen. I sin 

doktorsavhandling36 om framtidens tidningar på nätet, konstaterar Steensen att dagstidningar i allt större 

utsträckning ”övergivit sin hårda nyhetslogik” och i stället mer och mer tillämpar ”magasinssättet” att göra 

tidning. Engelska forskare har räknat och mätt – och kommit fram till att featurematerialet i dagspressen har ökat 

från 10 till 70 procent av innehållet från 1750-talet och till i dag. Många experter menar, enligt Steensen, att 

detta är den största förändringen överhuvudtaget inom modern journalistik.  

I avhandlingen diskuterar han också vad förnyelsens egentliga natur: 

 

What is being diffused as an innovation must not necessarily be an idea, practice or object which is new 

– it must only be perceived as new by the ones diffusing it. This implies that feature journalism, which is 

not at new practice, can be viewed as an innovation when it is perceived as a new practice in, for 

instance, an online newsroom. (2010: 67) 

 

Man skulle alltså kunna betrakta Ipadmagasinet som en sätt att förnya journalistiken – också till innehållet. En 

annan viktig slutsats man kan dra av Steensens resonemang är att också själva ”gam-mediet”, papperstidningen, 

förnyas av den innovation som Ipadmagasinet innebär. I sin avhandling diskuterar Steensen förutsättningarna för 

förnyelse. Här får endast några punkter plats som i någon mån kan öka förståelsen för varför det just är Svenska 

Dagbladet som har lyckats komma längst i Sverige i utvecklandet av ett avancerad Ipadmagasin. 

Inspirerad av den berömde kommunikationsgurun Everett Rogers37 beskriver Steensen förnyelsens process i fem 

steg:  

1. Agenda setting. Organisationen identifierar ett problem och blir medveten om att det krävs förnyelse. 

2. Matchning.  En innovation matchas med problemet.  

3. Redefining/restructuring. Innovationen anpassas till organisationen.  

4. Clarifying. Organisationens medlemmar blir medvetna om vad innovationen innebär.  

5. Routinizing. Innovationen införlivas med organisationens vanliga verksamhet.  

 

Men för att det hela ska bli framgångsrikt måste innovationen ha a relative advantage compared to existing 

innovations and it must be compatible with the values and norms of the social system in which it diffuses. (2000: 

58). Den måste alltså stämma med de värderingar som råder i organisationen, och den får inte heller vara för 

krånglig och svårbegriplig, fördelarna med den bör vara lätta att se för alla i organisationen. Och ju större och ju 

mer komplex organisationen är, desto troligare är det att den är innovativ.  

 

                                                             
35 Tidigare nämnd i avsnitt 3. 
36 Steensen, Steen (2010) Back to the future, Department of Media and Communication, Faculty of Humanities, 
Oslo Universitet 
37 Rogers, E M (2003): Diffusion of innovations (5:e uppl) New York, Free Press. 



 

 

21 

This opposes the common assumption that small organisations, because they are more flexible, are 

more likely to embrace new ideas and diffuse them successfully. Rogers claims that bigger 

organisations are more innovative simply because they have more resoursces.(2000: 58) 

 

Och den empiri som stöder Rogers teorier (som först presenterades redan 1962!) är så omfattande och kommer 

från så många olika håll, konstaterar Steensen, att man inte kan avfärda dem. Han lägger själv till några faktorer 

som påverkar och påskyndar förnyelseprocesser (och som också stämmer väl med exemplet Svenska 

Dagbladet38), framför allt: ekonomisk kris. Men också: organisationens position på marknaden. Företag med 

ledande position på marknaden riskerar ofta att misslyckas i sina försök till förnyelse, helt enkelt därför att deras 

verksamhet bygger på gammal teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Mer om detta i slutkapitlet. 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

Att läsa på läsplattorna – med länkar ut i världen – våra rastlösa själar, allt 

mer fragmenterade? 

Är inte själen fragmenterad redan, så inte blir den mer fraktal av några 

länkar. 

  

(Bodil Malmsten,  

ur Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag (Finistère, 2012) 
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5. Metod och material  
För att ge svar på frågan om hur journalistiken förändras i klivet från papper till Ipad, har jag valt att använda en 

kombinerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys i tre steg, som beskrivs nedan i avsnitt 5. 2.  

Svenska Dagbladets månads-Ipadmagasin lämpar sig särskilt bra att undersöka, av två grundläggande skäl: 

• Insikt bygger på tanken att ”Ipadisera” redan publicerat material (eller material som ska publiceras) i 

papperstidningen. Det ger en unik möjligt att jämföra de två versionerna, som inget annat svenskt magasin kan 

matcha. 

• Insikt är också det svenska Ipadmagasin som är mest utvecklat i skrivande stund. Det har till exempel 

prisbelönts av oberoende amerikanska stiftelsen Society for News Design39, just för den upplevelse magasinet 

erbjuder sin publik. 

 

5. 1. Avgränsningar 
Jag har valt att närstudera40 de åtta första utgåvorna av SvD:s Ipad-månadsmagasin Insikt – från lanseringen i 

september 2011 (i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg) till och med maj 2012.  

Ett stort reportage i varje utgåva av Insikt – slumpvis utvalt, med lottens hjälp – har också jämförts med 

motsvarande reportage i Svenska Dagbladets pappersutgåva. 

 

5. 2. Genomförande 
Undersökningen är som sagt utförd i tre steg, enligt nedan: 

 

Steg 1: Kvantitativ mätning av allt innehåll i de åtta första utgåvorna av Insikt. 

Varje utgåva av Insikt har ett eget blad i excelfilen. Varje utgåva är uppdelat i tre delar, Aktuellt, Kultur och 

Livsstil. De redovisas för sig på excelbladet. ”Omslaget” redovisas också för sig med samtliga rubriker och med 

en beskrivning. Varje del har ett tiotal inslag, så kallade starter. I undersökningen redovisas samtliga starter (i så 

kallat landskapsläge41) med uppgift om:  

- rubrik 

- antal bilder, om de är i färg eller svartvitt 

- antal illustrationer 

- antal grafikinslag 

- antal textsidor 

- antal interaktiva inslag och av vilken sort de är 

- vilken kategori inslaget tillhör: Nyheter, kultur, näringsliv, sport, reportage eller övrigt42 

- förhållandet mellan text och bild 

- antal annonser 

- antal internannonser 
                                                             
39 Mer informations finns på www.snd.org 
40 Se nedan under avsnitt 5. 2. hur jag har gjort. 
41 Se nedan under Bilagor. 
42 Den klassificeringen har varit praktiskt taget självklar. Tveksamma fall har fått beteckningen Övrigt. Överlag 
har jag princip har följt Karl Poppers genositetsprincip vid bedömningen, se Metodpraktikan (2012: 223).  
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Mätningen redovisas i sammanfattning i avsnitt 6.1. och 6. 1. 1. Se vidare under Bilagor för definition av 

mätenheterna. 

 

Steg 2. En kvalitativ, beskrivande jämförelse mellan ett större reportage i varje utgåva av Insikt och motsvarade 

reportage i papperstidningen. Reportagen är helt slumpvis utvalda – genom lottdragning. I jämförelsen används 

samma variabler som i ”grundundersökningen” av Insikt i steg 1. Jämförelsen redovisas nedan i avsnitt 6. 2. 

 

Steg 3. Som komplement till de kvantitativa och kvalitativa innehållsanalysdelarna har jag också intervjuat 

Insikts redaktör Magnus Gylje för att få ökad validitet i mina slutsatser. En sammanställning av vårt samtal finns 

i avsnitt 6. 3. 

 

5. 3. Metodproblem 
Hur mäter man innehållet i en Ipad? Än så länge finns det ingen vetenskaplig mall för det, eftersom mediet är så 

nytt. Förhoppningsvis kommer forskningen snart hitta en standardmodell för kvantitativa mätningar av 

journalistik i den här formen. 43 Men jag var tvungen att skapa en egen standard för min undersökning, en 

standard som måste betraktas som grov, eftersom den utgår från ett helt annat medium, nämligen journalistik på 

papper. Strikt räknat finns det ju inga ”sidor” i en Ipad (än mindre spalter), bara fönster i olika lägen, och bakom 

varje fönster finns möjligheten att lägga till ett oändligt antal nya fönster, vad Insikts redaktör Magnus Gylje i 

intervjun i avsnitt 6. 3 kallar ”djup”. Detta djup har jag inte haft instrument att mäta på ett helt rättvisande sätt i 

min kvantitativa undersökning. Där finns detta djup endast med som noteringar om ”interaktiva element”, 

eftersom det krävs en interaktiv insats från läsaren/tittaren (kanske borde man säga brukaren?) för att få fram det, 

till exempel genom att klicka på skärmen. 

Ett annat metodproblem i den kvantitativa delen av min undersökning är klassificeringen av de olika inslagen i 

Insikt. Också här har jag utgått från gängse normer i papperstidningen, i brist på för Ipadmagasinet bättre 

lämpade kategorier. I min mätning har jag sålunda till exempel hänfört sådana inslag som traditionellt sett 

betraktas som ”kultur” i Svenska Dagbladet just till kultur, oavsett i vilken del i Insikt det är publicerat. De 

övriga kategorierna i min undersökning är: Nyheter, Näringsliv, Sport, Reportage (= allmänreportage) och, i 

tveksamma fall, Övrigt. Kategorierna underlättar en jämförelse med Svenska Dagbladet på papper, men det går 

inte att utesluta en viss godtycklighet i bedömningen, som redaktör Gylje också påpekar i intervjun i avsnitt 6. 3.  

Det hade också varit möjligt att helt enkelt utgå från varje del i Insikt och hänföra alla inslag efter del-begreppet, 

alltså Aktuellt, Kultur och Livsstil. Då hade kulturinslagen i min mätning minskat något i antal, men å andra 

sidan hade mätningen blivit mycket mindre detaljerad. 

Övriga detaljer i mätningen framgår i Bilagor. 

Den kvalitativa jämförelsemetod jag har använt i steg 2 har också sina begränsningar, framför allt vad beträffar 

extern validitet44. Min mätning visar på tydliga och grundläggande skillnader mellan ett och samma reportage på 

papper och i Ipad när det gäller Svenska Dagbladet och Insikt. Men det går naturligtvis inte att dra några 

generella slutsatser utifrån det. Det skulle vara intressant att få fördjupa studierna också till andra Ipadmagasin 

för att se om mina fynd kan bekräftas. Men den uppgiften ryms inte inom ramen för en magisteruppsats. 

                                                             
43 Se avsnitt 4. 2. 
44 Se Metodpraktikan (2012: 89) 
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5. 4. Förförståelse och preferenser 
Som framgår av Inledningen, har jag ett långt förflutet på Svenska Dagbladet. Det ökar min förförståelse för 

tidningens struktur – inte bara som läsare, utan också ur ett ”inifrånperspektiv”. Vilket i sin tur underlättar min 

”läsning” av skillnaderna mellan papperstidningen och Ipaden.  

Men det innebär samtidigt att min uppsats genomsyras av en varm känsla för tidningen, vilket förstås kan 

påverka slutsatserna. Den journalistik som SvD står för är, i mitt tycke, ofta av god kvalité. Som redan har nämnt 

är jag också väldigt förtjust i läsplattan.  

Någon annan, med annan förförståelse och/eller andra preferenser, skulle möjligen kunna dra något annorlunda 

slutsatser ur mina excelfiler. En självklarhet – som kanske ändå bör påpekas. Men siffrorna i min mätning är 

dem de är. Filerna finns att tillgå på begäran, liksom de två bandade intervjuer som finns redovisade i avsnitt 6. 3 

respektive 7.  

 

5. 5. Reabilitetstest och validitet 
För att styrka reabiliteten i min mätning gjorde jag en omkodning efter en månad av en utgåva – nr 8 – av Insikt, 

alltså av 1/8 av mitt undersökningsmaterial. Överenstämmelsen var 90 procent. 

Som påpekats redan under punkt 5. 3, finns ännu ingen etablerad vetenskaplig mätmetod framtagen just för 

journalistik i Ipad, vilket kan medföra problem för validiteten, särskilt vad beträffar det ”djup” som 

Ipadmagasinet erbjuder, med lager på lager i det oändliga, som läsaren/tittaren själv kan ta fram. I den här 

undersökningen finns lagren med som noteringar om antalet interaktiva inslag. (Se tabellerna i avsnitt 6. 1. 1.) 

De interaktiva inslagen är av många olika slag. Men det allra enklaste och överlägset vanligaste är att klicka 

fram en bildtext till en bild. Det förekommer i princip i varje så kallat fönster, och är så vanligt att det inte har 

noterats i undersökningen.  

Den externa validiteten är som redan nämnts under punkt 5. 3. inte självklar. Men framför allt vad beträffar 

innehåll i Insikt som tagits fram enkom för Ipad kan tydliga journalistiskt-grammatiska tendenser urskiljas. Mer 

om dem i slutkapitlet. 
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6. Resultat och analys 
I det här avsnittet redovisas de tre stegen i min undersökning av Svenska Dagbladets månads-Ipadmagasin 

Insikt.  

 

I avsnitt 6. 1. sammanfattas de viktigaste fynden i den kvantitativa innehållsanalysen av Insikts åtta första 

nummer under följande underrubriker: 

- Fakta om Insikt 

- Totalt omfång, antal textsidor och förhållandet mellan text och bild 

- Antal interaktiva inslag 

- Det finns med i både Ipad och på papper 

- Det finns inte i Insikt 

- Det finns inte i papperstidningen 

- Urvalet i Insikt i förhållande till papperstidningen 

- Antal annonser – och priset 

 

I avsnitt 6. 1. 1. redovisas hela det undersökta materialet i tabellform. 

 

I avsnitt 6. 2. redovisas fynden i jämförelsen mellan åtta – slumpvis utvalda, med lottens hjälp – stora reportage i 

Insikt och i papperstidningen. Reportagen beskrivs med avseende på: 

- omfång 

- antal bilder (och därmed ges förstås också ett mått på texten, omfång – bilder = textutrymme) 

- antal inslag och vilka de är 

- skillnader mellan de två versionerna. 

Till varje jämförelse hör också ett stapeldiagram som visar skillnaderna i grafisk form. 

Varje reportage har dessutom fått ett personligt ”+-omdöme” av mig, för att i någon mån förtydliga skillnaden i 

läsar-tittar-upplevelse mellan Ipadversionen och pappersversionen. Plusomdömet är helt enkelt den första punkt 

jag som läsare kom på, där respektive medium är överlägset.  

Jag lutar mig här mot Metodpraktikans45 resonemang om så kallade stipulativa skattningar. Andra ”+-

omdömen” än de jag fastnat för är fullt möjliga, vilket inte står i motsats till att de jag har valt är helt 

okontroversiella och tämligen självklara. 

 

I avsnitt 6. 3. redovisar jag min intervju med Insikts redaktör Magnus Gylje. Intervjun ägde rum fredagen den 25 

maj på Svenska Dagbladets redaktion. Intervjufrågorna finns redovisade i avsnittet Bilagor. 

 

6. 1. Kvantitativ innehållsanalys av Insikts åtta första nummer 
Fakta om Insikt 

En genomsnittlig utgåva av Insikt är på cirka 300 sidor46, uppdelat på tre avdelningar, Aktuellt, Kultur och 

Livsstil. Varje del har cirka 10 starter (se ovan), med cirka 50 (!) färgbilder totalt.  

                                                             
45 Eisaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012: 144-146). 
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Antal textsidor, förhållande mellan text och bild 

Varierar starkt mellan de olika delarna. I Kulturdelen är förhållandet mellan text och bild i genomsnitt 1/1. I 

Aktuellt- och Livsstilsdelen däremot varierar förhållandet mellan text och bild mellan 1/2 och 1/3. 

 

Antalet interaktiva inslag  

Varierar också mellan delarna och i olika utgåvor. De flesta finns i Aktuellt- och Kulturdelen. Där brukar det i 

varje utgåva finnas ett trettio- femtiotal interaktiva inslag – många avancerade, av typen ”lyssna på författaren 

själv”. 

Också i Livsstilsdelen finns interaktiva inslag, men de är färre och av enklare slag som text som kan klickas 

fram.  

 

Det finns med både i Ipad och på papper 

Vissa inslag är i princip likadana (fast oftast med fler bilder och/eller interaktiva inslag): 

• Under strecket 

• Serierna Berglins och Stockholmsnatt 

• Recensioner (i urval i Insikt) 

• Krogguiden och Reseguiden (i urval i Insikt) 

• Annina Rabes krönika 

• Karin Thunberg möter 

 

Det finns inte i Insikt 

I urvalet finns en klar tendens att välja bort mellanstora till små inslag inte platsar i Ipadmagasinet. Här är 

”starterna” antingen riktigt stora, på typ 20 sidor, eller riktigt små, som två sidor med tio teknikprylar. Alla 

inslag har också någon form av bild eller illustration/grafik. Notiser utan bilder saknas.  

Magasinet har av naturliga skäl (det kommer ju bara ut en gång i månaden) samma krav som papperstidningen 

på heltäckande bevakning av nyhetsflödet. Men varje nummer har inslaget Världen i (+aktuell månad), som 

består av en världskarta med punkter som man kan klicka på för att – i korthet – få en överblick över de senaste 

händelserna. Samt Det talas om på en sida med några mindre, aktuella bilder och bildtexter som kan klickas 

fram. Aktuella kulturrecensioner finns också med. (Se nedan under Urvalet.) 

 

Det finns inte i papperstidningen 

• Alla interaktiva inslag, som av naturliga skäl inte finns i tidningen (annat än som hänvisning till en länk i 

datorn). Ljudinslagen är särskilt effektfulla och kompletterar magasinsläsningen och gör den till en 

totalupplevelse. 

• Grafik, särskilt rörlig sådan, som kommer mycket väl till sin rätt i Ipaden.  

• Månadens läsning, noveller som får breda ut sig på riktigt många sidor, ofta utan annan illustration är rent 

grafisk, som till exempel citat i stor stil. 

• SvD Sesssion. Ett musikinslag från till exempel en aktuell konsert. 

                                                                                                                                                                                              
46 Se under Bilagor vad som avses med ”sida”. 
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• Ett stort antal bilder och illustrationer. Ett modereportage i papperstidningen innehåller kanske fyra bilder. I 

Insikt får tio gånger fler bilder rum. 

• Ipadmagasinet lämpar sig också väl för att samla olika inslag, som till exempel serierutor eller recept. I 

papperstidningen ser man en serieruta åt gången, här kan man läsa en hel serie serierutor. 

 

Urvalet i Insikt i förhållande till papperstidningen 

Ipaden är ett visuellt medium, och det är framför allt publicerade reportage med många starka bilder som har en 

chans att leva vidare i Insikt. Men Ipaden lämpar sig också mycket väl för läsning av långa texter, särskilt om 

man håller den i så kallat läsläge, på högkant, då erbjuder Insikt en möjlighet att läsa texten med 

skrollningsfunktionen, utan att bläddra. Båda dessa funktioner – bildmässigheten och lättheten att sluka långa 

texter – gynnar kulturreportaget, som också har en mycket starkare ställning i Insikt än i papperstidningen. I ett 

genomsnittligt nummer av Insikt förekommer kulturreportaget – förutom i Kulturdelen – också både i 

avdelningarna Aktuellt och Livsstil. Reportage om sport förekommer däremot inte i alla utgåvor. Näringsliv och 

Idag är också sparsammare förekommande än i papperstidningen. 

 

Antalet annonser – och priset 

Oftast bara ett par stycken per utgåva. I varje utgåva finns också ett litet antal internannonser för olika 

kringaktiviteter som Svenska Dagbladet ordnar, som till exempel resor. Varje nummer av Insikt kostar 49 kronor 

(39 för SvD:s prenumeranter). Ett pappersmagasin brukar normalt sett kosta mellan 40 och 60 kronor. (Se vidare 

under avsnitt 6. 3.) 

 

6. 1. 1. Tabeller  
I det följande redovisas undersökningens resultat i tabellform, utgåva för utgåva. Till vänster (det tre spetsarna) 

visas förhållandet mellan text/bild/interaktiva inslag i varje utgåvas tre delar. Till höger (cirkeln) visas 

fördelningen i utgåvan mellan olika journalistiska kategorier (enligt punkt 5. 2). De är räknade i antal så kallade 

starter, oavsett omfång. 
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Insikt nr 2 
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Insikt nr 4 

  
 

 

 

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  
120	   Antal	  

interaktiva	  
inslag	  

Textsidor	  

Bildsidor	  

Antal	  starter	  

Nyheter	  5	  

Allmänrep	  5	  

Kultur	  13	  

Sport	  0	  

Näringsliv	  3	  

Övrigt	  0	  

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  
120	  
140	   Antal	  

interaktiva	  
inslag	  

Textsidor	  

Bildsidor	  

Antal	  starter	  

Nyheter	  5	  

Allmänrep	  7	  

Kultur	  12	  

Sport	  2	  

Näringsliv	  1	  

Övrigt	  1	  

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  
120	  
140	   Antal	  

interaktiva	  
inslag	  

Textsidor	  

Bildsidor	  

Antal	  starter	  

Nyheter	  4	  

Allmänrep	  3	  

Kultur	  15	  

Sport	  1	  

Näringsliv	  2	  

Övrigt	  2	  



 

 

30 

Insikt nr 5 
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Insikt nr 8 

 
 

6. 2. Kvalitativ, beskrivande jämförelse mellan papper och Ipad, 

åtta exempel 

Ett slumpvis utvald reportage i var och en av de åtta första utgåvorna av Insikt har jämförts med ”originalet” i 

papperstidningen.  

Journalistforskaren Britt Hultén gör något snarlikt47 när hon jämför två vårdreportage från Dagens Nyheter 1969 

med Idun 1934, i sin klassiska Journalistanalys: en introduktion. I Hulténs framställning är reportagen 

redovisade tematiskt i kolumnform intill varandra. Jag har av praktiska skäl lagt mina jämförelser efter varandra, 

men principen är densamma.48 

Jämförelsen sammanfattas i tabeller med antal text-, bild-, illustrationssidor, samt grafiker och interaktiva inslag 

finns angivna både för Insikt och för pappersversionen av artikeln.  

 

• Insikt nr 1: Karin Thunberg möter Leif GW Persson 

 I papperstidningen: 

Intervjun med polisprofessorn börjar på ettan på K-delen lördagen den 24 september 

2011 (två dagar efter lanseringen av Insikt). Rubriken är Tjurskallig. Själva reportaget 

löper på två och ett halvt uppslag, med den fyndiga rubriken Personliga Persson49. 

Första uppslaget domineras av en närbild tagen av fotograf Dan Hansson. Uppslag två 

domineras av en bild där GW Persson sitter hemma i sin fåtölj. Plus en klassisk 

faktaruta om honom. På den femte sidan (halva tredje uppslaget) finns ytterligare en 

bild från hemmet, där GW Persson vänder ryggen åt fotografen. Där finns också en 

hänvisning till Insikt, som alltså kom ut innan reportaget publicerades i 

papperstidningen. På den andra sidan på tredje uppslaget finns en internannons för 

                                                             
47 2000: 60-66. 
48 Se vidare under avsnitt 5. 2. Genomförande på sid 28. 
49 Som ju som bekant är en låt av Cornelis Vreeswijk från kultåret 1968. 
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SvD på bokmässan med ytterligare en bild på GW Persson, som kommer att 

intervjuas live av Karin Thunberg på mässan. 

 I Insikt: 

I Insikt löper reportaget om Leif GW Persson på 13 sidor. Samma fyra bilder som i 

papperstidningen (1 på K-delens etta + 3 inne i tidningen), plus ytterligare en bild på 

sista sidan, där läsaren/tittaren/lyssnaren kan klicka fram fem olika citat ur GW 

Perssons bok Gustavs grabb, som författaren läser själv. Faktarutan är med, liksom 

hela texten, förstås. Rubriken är dock nedtonad och helt rak på sak: Leif GW Persson. 

I ingressen har slagordet Hårdkokt tillkommit, i stället för papperstidningens fräckare 

Tjurskallig. 

 
SvD/Insikt nr 1: Karin Thunberg möter Leif GW Persson 

 

Mitt omdöme: Versionerna är mycket lika. Men texten träder fram mer i Ipadmagasinet. 

+ för Ipad: Att höra författarens röst läsa ur nya boken gör att man kommer 

närmare. 

+ för pappret: Man kan klippa ut citat och sätta på kylskåpet eller lägga i 

plånboken. 

 
• Insikt nr 2: 7 miljarder 

 I papperstidningen: 

Söndagen den 30 oktober 2011 finns ett stort uppslaget reportage – tre uppslag – om 

världens befolkning: Nu blir vi 7 miljarder, skrivet av Gunilla von Hall och Kristofer 

Gustafsson. Bägge har bildbyline på första uppslaget, som domineras av en mycket 

stor bild, som går över en hel sida och halva andra sidan. I botten finns en grafik över 

världens befolkning från år 0 till i dag, grafiken går över alla tre uppslagen. 

Andra uppslaget upptas av en grafik med en världskarta med olika färger för 

befolkningstätheten i världen (Indien, Kina, Västafrika och Centraleuropa i topp, 

USA, Nordeuropa, Australien, Sydamerika, Kanada och Ryssland är glest befolkat, 

här finns mera plats för folk!), plus tolv olika mindre cirkel- och stapeldiagram, på till 

exempel boende i städer, fertilitet, inkomstfördelning (fem miljarder, drygt två 

tredjedelar av världens befolkning, lever på 2-40 dollar/dag) etc. 

Tredje uppslaget utgörs av text plus fem mindre bilder, slutet på grafiken (som går i 

topp), hänvisning till Insikt, som publicerade reportaget redan dagen innan, den 29 

oktober, och till svd.se, där fler bilder finns i storformat. 

 

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	  

I	  Insikt	  

På	  papper	   GraJik	  

Interaktivt	  

Antal	  bilder	  

Antal	  sidor	  



 

 

33 

I Insikt:  

Samma rubrik som i papperstidningen. Reportaget finns med på omslaget. Men trots 

att Ipadmagasinet framför allt är visuellt – ger reportaget i papperstidningen en 

mycket tydligare bild av befolkningstillväxten. I Insikt saknas världskartan och flera 

av de diagram som finns i papperstidningen. Här domineras reportaget av grafiska 

illustrationer, fyra helsidor, som inte ger någon information alls. Befolkningsgrafiken 

är skrollbar, men det ökar inte tydligheten. En rörlig pyramidgrafik över fem länders 

ålderssammansättning 1950, 2010 och prognosen för 2050, är dock mycket 

klargörande.  

 
SvD/Insikt nr 2: 7 miljarder 

Mitt omdöme:  Versionerna skiljer sig mycket åt, även om texten är densamma. 

   + för Ipad: Rörlig grafik som ökar förståelsen. 

   + för papper: Mer fakta. Mer slagkraftiga illustrationer! 

 

• Insikt nr 3: Spelet om euron 

 I papperstidningen: 

Näringslivsreportaget om euron (skrivet av Therese Larsson) publicerades i 

söndagstidningen den 4 december 2011. Det löpte på två uppslag – och dominerades 

av en stor färgbild på uppslag ett av Europeiska kommissionen, och på uppslag två av 

en stor grafik över euroländernas ekonomier med bilder på hur själva euro-pengen ser 

ut i de olika länderna. I botten på uppslag två en faktaruta: Sex tunga spelare på 

vägen mot valutaunionen, med bild på Kohl, Mitterand, Delors, Thatcher, Major och 

Andreotti. Den gamla knappen Nej till Emu! finns också med, samt, på första 

uppslaget, en pytteliten faktaruta om själva myntet. 

Reportaget ingår i en serie Slaget om EU. Artikeln om euron är nr 5 i serien. 

 I Insikt: 

Här löper euroreportaget över hela 13 sidor, som är mycket elegant layoutade med eu-

mynt infällda i texten på ett raffinerat sätt. Grafiken är specialgjord för Ipad och 

rymmer annan information än den i tidningen. Här betonas själva mynten, medan 

informationen om euroländernas ekonomier saknas. Rubriken på hela reportaget är 

hela annorlunda: Utbränd. Två nya faktarutor har tillkommit med en rörlig bild- och 

ljudillustration: Ecu blev euro, om hur processen gick till när euron skapades, och 

Hur uttalas euro? De sex tunga spelarna kan klickas fram i en särskild Ipadfaktaruta. 
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Reportaget finns med på omslaget till Insikt nr 2, med rubriken Härdsmälta. Den bild 

som används där finns också med i papperstidningen. Men bilden från Europeiska 

kommissionen är utbytt. 

 
SvD/Insikt nr 3: Spelet om euron 

Mitt omdöme: Versionerna skiljer sig åt i tonen, även om huvudtexten är densamma. 

+ för Ipad: Mer rolig kuriosa. Elegantare formgivet. 

+ för papper: Mer hårdfakta. Mer koncentrerat. 

 

• Insikt nr 4: Om skägg 

 I papperstidningen: 

Reportaget om skägg var infört ett halvår tidigare i papperstidningen, söndagen den 

24 juli 2011. Rubriker var Klippt och skuret. Martin Cöster skrev, David Magnusson 

tog bilderna. Reportaget upptog tre uppslag i tidningen.  

Första uppslaget är mycket rent med en textsida och en stor bild, samma bild som 

inleder reportaget i Insikts decembernummer. 

På nästa uppslag finns fyra halvstora bilder på fyra män som presenteras i utbyggda 

bildtexter. 

På det tredje uppslaget fortsätter huvudtexten. Ytterligare en stor bild på en man 

dominerar sista sidan, tillsammans med en utbyggd bildtext. 

Det finns också en ruta med ”skäggbloggaren Eric Thorssons favoritskägg. Samt en 

hänvisning till webben där det finns en bildspecial med fler skäggiga män och en länk 

till bästa skäggpopen. 

I Insikt: 

Här finns de fem männen i stora bilder och genom att klicka på bilden kan man höra 

dem själva tala om sitt förhållande till skägg. Här finns också ett ”spel” där man kan 

gnugga fram åtta olika kända skägg. Här finns också tre småbilder på rakattiraljer 

som gör lässidorna läckra att se på. 

 
SvD/Insikt nr 4: Om skägg 

Mitt omdöme: Versionerna är mycket lika, men i Ipad finns mer material.  
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+ för Ipad: Lyssna på intervjupersonerna! 

+ för papper: Lättare att få överblick över reportaget. 

 

• Insikt nr 5: Ai Weiwei 

I papperstidningen: 

Två uppslag i papperstidningen, lördag den 4 februari 2012. Rubriken är Obotligt 

obstinat. Artikeln är skriven av Erica Treijs, som ovanligt nog inte har bildbyline. 

Första uppslaget domineras av en helsidesbild från en installation Ai Weiwei gjort i 

Kassel nyligen. Två mindre bilder finns i topp på textsidan. I en liten faktaruta anges 

ett antal aktuella utställningar med Ai Weiwei. 

Nästa uppslag domineras också av en helsidesbild – på solrosfrön, från Tate modern i 

London. En kommentar kring massproduktion och brist på mat, enligt bildtexten. Fem 

ton solrosfrön av porslin! Målade i staden Jingdexhen av 1 500 hantverkare! 

Fantastiskt. 

Två andra mindre bilder finns med på textsidan,  

 I Insikt: 

Insiktreportaget publiceras först, redan den 27 januari 2012. Här börjar reportaget 

med en film där solrosfröna faller ner. Mycket effektfullt. Rubriken är kortare: Frihet.  

Ingressen är i princip densamma – och här har Erica Treijs bildbyline. Reportaget har 

7 briljanta färgbilder, ett bildgalleri med fem andra, aktuella, kinesiska 

konsthändelser, ett bildgalleri med Ai Weiweis konst: 17 stycken, en video på fem 

minuter som visar Pekings trafikflöden från 33 av stadens broar, en film på 58 

minuter, där Ai Weiwei låter 1001 kineser komma till Kassel och berätta sin egen 

historia, en faktaruta på Ai Weiwei. 

 
SvD/Insikt nr 5: Ai Weiwei 

Mitt omdöme: Ipadversionen har mycket mer material.  

+ för Ipad: Många rörliga inslag, filmer och bilder som gör upplevelsen helt 

överlägsen papperstidning. 

+ för papper: Lättare att hantera.  

 

• Insikt nr 6: Nyhetsreportaget om Vladimir Putin 

I papperstidningen: 

Reportaget om Putin – Tsar Putin – upptar tre uppslag. Det är skrivet av tidningens 

Rysslandskorrespondent Jan Blomgren och publicerat i söndagstidningen den 26 

februari 2012.  

0	   5	   10	   15	   20	  

I	  Insikt	  

På	  papper	  
Illustrationer	  

GraJik	  

Interaktivt	  

Antal	  bilder	  



 

 

36 

Det första uppslaget domineras av en bild som upptar mer än en sida. En bild som 

inte finns med i Insikt. Här finns också en liten bild. 

Nästa uppslag domineras av fem bilder (som inte heller finns med i Insikt). I botten 

finns två faktarutor: Så har Gasprom mjölkats på tillgångar  och Vladimir Putin, hans 

liv i årtal. 

Tredje uppslaget har en stor illustration, en liten grafik på Korruptionsindex, samt en 

bildserie Fyra presidenter, plus en mindre bild från en demonstration – och en 

hänvisning till Insikt, som alltså publicerade sin version först, den 24 februari 2012. 

I Insikt : 

Reportaget finns med på omslaget till det här numret av Insikt. Men har en annan – 

men inte kortare! – rubrik: Putins kupp, samt en annan öppningsbild. Ingressen är 

densamma som i papperstidningen, med tillägg av ett slagord: 

MAKTFULLKOMLIG. Sex stora, briljanta färgbilder finns med, plus två mindre och 

ett bildgalleri med 18 (!) stora färgbilder, flera berömda, som de där Putin visar sig i 

vildmarksmiljö med bar överkropp. 

 Faktarutan över hans liv i årtal finns också med. Liksom en specialgjord, rörlig grafik 

över de tre presidenterna efter Sovjetunionens fall. I papperstidningen finns också 

Gorbatjov med – men inte här. Man undrar varför. Korruptionsindexet finns inte 

heller med i Insikt. Faktarutan om Gazprom saknas likaså. 

 
SvD/Insikt nr 6: Tsar Putin 

 
Mitt omdöme: Ipadversionen saknar några faktarutor. Men har fler bilder, några klassiska.  

+ för Ipad: Mer briljanta och större bilder som påverkar upplevelsen.. 

+ för papper: Mer fakta.  

 

• Insikt nr 7: Kulturreportage om tv-serien Mad Men 

I papperstidningen:  

Reportaget om Mad Men – Tillbaka på kontoret – upptar två uppslag. Det är 

publicerat den 30 mars, samma dag som Insikt kom ut. En artikl av Erik Augustin 

Palms finns i sin helhet på första uppslaget. Där finns också en stor färgbild som 

toppar båda sidorna. Plus en liten bild på Matthew Weiner, skaparen av tv-serien. Och 

en hänvisning till när serien sänds. 

På nästa uppslag finns färgbilder på sju olika karaktärer i serien med utbyggda 

bildtext till (skrivna av Kristin Lundell, som också har bildbyline). 
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I Insikt: 

Insiktversionen har en annan och kortare rubrik: Återkomst, samt en annan 

öppningsbild. Ingressen är densamma som den på uppslag två i papperstidningen 

(Lundells text). Hennes bildbyline finns med. I Insikt finns också sju färgbilder för de 

sju huvudkaraktärerna i serien. Plus möjligheten att titta på ett smakprov av serien. 

Och en länk till en tidigare understreckare om Mad Men från den 15 mars 2012. 

Men vart tog Palms text vägen? Den är inte med alls. 

 
SvD/Insikt nr 7: Mad Men 

Mitt omdöme: Ipadversionen saknar själva artikeln om Mad Men. Men har en trailer inför 

säsong 5. Och större, mycket mer briljanta bilder som påverkar upplevelsen.  

+ för Ipad: Rörliga bilder, mer briljanta och större bilder. 

+ för papper: Mer att läsa.  

 

• Insikt nr 8: Nyhetsreportage om Syrien 

I papperstidningen: 

Reportaget om Syrien – Omvärlden låter blodbadet fortsätta upptar tre uppslag. Det 

är skrivet av tidningens mellanösternexpert Bitte Hammargren, och publicerades den 

22 april 2012, fem dagar innan Insikt kom ut (den 27 april). 

På det första uppslaget finns en helsidesbild på en död syrier av kurdisk etnicitet, Isa 

Hussein, 20. Bilden på den döde är tagen med en väns mobiltelefon. Texten är 

kompletterad med en liten bild av Syriens president Bashar al-Assad och hans fru 

Asma. Ingressen är densamma som i Ipadversionen, som dock har en annan och 

kortare rubrik: Blodbadet fortsätter. 

På nästa uppslag finns fem färgbilder från internationella bildbyråer över drygt halva 

”toppen”. Endast en av bilderna finns med i Ipadversionen av reportaget. 

På det tredje och sista uppslaget finns en stor grafik med en karta över Syrien. Kartan 

finns också med i Ipadversionen, i specialanpassat format med punkter som man kan 

trycka på för att få fram den text som finns med i pappersversionen. Ipadversionen är 

överlägset lättast att förstå, då informationen när man klickar lägger sig direkt över 

kartan. Ipadversionen är också mycket effektivare, samma information tar mycket 

mindre utrymme än på papper. En särskilt grafik över dödsoffren i Syrien dag för dag 

ligger i Ipadversion inlagd på en annan sida. Ipadversionens offer-grafik är skrollbar. 

Men en faktaruta om familjen al-Assad som finns på uppslaget i papperstidningen är 

inte med i Ipadversionen. 
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Reportaget i papperstidningen avslutas med en liten ruta med hänvisning just till 

Ipadmagasinet Insikt. Här puffas för en ljudinslag: Hör Mohammad al-Adballah. 

(Som alltså är en regimkritisk person som Bitte Hammargren har intervjuat.) 

I Insikt: 

9 stora färgbilder som inte finns med i papperstidningen finns med i Insikt. Här finns 

också 4 interaktiva inslag (utöver kartan och dödsfallslistan): 

- Lyssna på Mohammad al-Abdallah (Bitte Hammargrens intervju på engelska, 5 

minuter lång), 

- Tre direktlänkar till Youtube och om Syrien som Bitte Hammargren har valt ut. Och 

när man väl är där finns många fler Youtube-klipp från Syrien att titta på: Från från 

massdemonstrationen i staden Hama hösten 2011, då folk ropade ”Folket vill att 

regimen faller”, CNN:s krigsreporter Marie Colvins sista rapport innan hon dör i en 

granatattack, och ett klipp från Homs den 14 april 2012, där det syns att alla hus är 

skottskadade. 

I så kallat läsläge kan man också läsa hela artikeln utan ”störande” bilder och utan att 

bläddra. 

 
SvD/Insikt nr 8: Syrien 

Mitt omdöme: Ipadversionen saknar en faktaruta om familjen al-Assad. Men har mycket mer 

information i övrigt, framför allt visuellt och i ljud och rörliga bilder vilket 

påverkar upplevelsen.  

+ för Ipad: Man kommer närmare Syrien.  

+ för papper: Man kan klippa ut och spara.  

 

6. 2. 1. Kvalitativ jämförelse – en summering 
Tabellerna i förra avsnittet visar tydliga skillnader mellan journalistik på papper och i Ipad. Men kan 

sammanfatta dessa skillnader i sex punkter: 

• Journalistik i Ipad ger en upplevelse för flera sinnen på ett helt annat sätt än på papper. Och det är denna 

upplevelse som står i centrum i Ipadmagasinet. Där finns hundratals olika möjligheter att klicka fram mer text 

och bild, lyssna på ljud och musik, se rörliga bilder och filmsnuttar, själv styra vilken information i en grafik 

man vill ta fram och så vidare.  

• Journalistik i Ipad ger alltså mycket mer än på papper. Framför allt fler bilder, och bilder med 

ojämförligt bättre kvalité. Bakgrundsbelysningen i skärmen ger en briljans som är svår att slå i något annat 

medium.  

• Men journalistik i Ipad innebär också att det inte finns någon begränsning i omfång för texten. I 

Ipadmagasinet behöver man inte ”stryka in” någonting, här får allt plats.  
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• Samkörningen mellan papper och Ipad visar att redan publicerade reportage på papper kan få ”nytt 

liv” i Ipad.  

• Men papperstidningen ger bättre överblick än Ipadmagasinet, som kräver vana vid navigeringen för att 

kunna utnyttja alla finesser.  

• Det är också lättare att spara inslag som är tryckta på papper. Ja, frågan uppkommer: Hur lagra unik 

journalistik i det här nya mediet för framtiden? Än finns inget säkert svar på den. 

 

6. 3. Intervju med Insikts redaktör 
För att få ökad validitet i mina rön har jag intervjuat Insikts redaktör Magnus Gylje. Hur ser han på 

Ipadmagasinets grammatik?  

Gylje kom till Svenska Dagbladet 2004, och har, under de åtta år han har varit anställd på tidningen, framför allt 

arbetat som kulturredaktör. I dag är han redaktör för Insikt, samtidigt som har fortsätter sitt jobb som chef för K, 

SvD:s kulturdel. Men numera finns det också en biträdande chef för K, eftersom Magnus lägger ner största delen 

av sin arbetstid på Insikt.  

Vi träffas på Svenska Dagbladets redaktion fredagen den 25 maj 2012. Intervjun äger rum i en besöksvrå på plan 

ett, inte långt från den hörna där Insikts lilla redaktion sitter. Innan vi ses har vi bara haft kontakt via mejl helt 

kort. Då bad jag Magnus ta fram eventuella redaktionella policies för Insikt, samt uppgifter om upplaga och 

läsare. Jag frågade också om redaktionen har gjort några egna utvärderingar och om de reaktioner de har fått från 

andra. Och vad säger annonsörerna? (Gyljes svar finns i slutet av det här avsnittet.) 

Gylje hade också fått möjlighet att se den vid det tillfället halvfärdiga uppsatsen. Vårt samtal tog cirka en timme, 

och kretsade framför allt kring de fynd som min undersökning frilagt om Ipadmagasinets ”grammatik”. Intervjun 

finns bevarat i en ljudfil, som kan lämnas ut på begäran. Jag har valt att redovisa de för uppsatsen mest relevanta 

delarna tematiskt.  

 

Om utvecklingsarbetet med Insikt 

Magnus Gylje berättar att utvecklingsarbetet med Insikt tog cirka ett halvår: 

– Men det handlade inte om en grupp som satt instängd och jobbade på heltid. Så fungerar det inte här – vi gör 

punktinsatser vid sidan om vårt vanliga jobb. Vi började med en workshop, där vi samlade en månad av 

utgivningen av Svenska Dagbladet och spred ut alla tidningarna och tittade närmare på vad som vi tyckte hade 

lång hållbarhet, eller vad som till och med kan utvecklas och göras bättre. En papperstidning ersätts ju av en ny 

dagen efter. Men vi kände att vi producerar så på mycket material som har en betydligt längre livslängd. Ibland 

kan det gå först i ”paddan”, ibland i pappret. Material som är mitt i nyhetsflödet håller inte i ett magasin, då kan 

du vara ”bränd” dagen efter. Men mixen är förstås väldigt viktig. Jag väljer delvis det material som jag tror kan 

bli en ny upplevelse i Ipad, sådant som kan fördjupas på ett nytt sätt. Visuellt, ljudmässigt, taktilt. Vi kallar det ju 

”det bästa ur Svenska Dagbladet, i ny form”. Så jag väljer också det jag tycker vi gör väldigt bra, det som håller 

hög kvalitet. En riktigt bra text är en riktigt bra text. Då är den själva upplevelsen. För att sammanfatta: 

Hållbarhet, kvalitet och utvecklingsbarhet.  
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Fem fynd om Ipadmagasinet 

• Insikt gynnar litet och stort. Mellanstora/små inslag går bort. 

Gylje: – Till viss del håller jag med, absolut. Men det finns en del annat också, lite kortare intervjuer, till 

exempel från kulturen. Inslag som är fem-sex sidor, som jag skulle säga är av mellanstorlek. Å andra sidan finns 

det en risk med att räkna sidor, eftersom allt material i Insikt också är på djupet, på flera nivåer. Vi kan göra 

fristående grafier som bara är på två-tre sidor, men som har ett enormt djup bakom varje sida. Men jag håller 

med vad du säger, och ofta tar vi i rejält. Ett modereportage om visningarna i Paris kan bli 30 sidor i Insikt, för 

att vi tycker att det håller för det. Det kan man aldrig göra i papperstidningen, som ju har ett begränsat mät.  

 

• Insikt gynnar kulturreportaget. På bekostnad framför allt av sport och näringsliv. 

– Jag vill först reagera på din mätning, som jag tycker är lite för traditionell. Å andra sidan är det sant att vi ju 

har en hel del som heter Kultur… Och Livsstil ryms ju också traditionellt inom kultur… Så det finns medvetet 

en viss överrepresentation av kultur. Det beror på att de ämnena har lång hållbarhet och ofta är visuella. En stor 

del av innehållet i Insikt kommer ju också från helgmaterialet i papperstidningen, som bärs upp av tre K med 

endast en nyhetscover och ett näringslivsreportage. Så att det finns en dragning åt kulturhållet hänger ihop med 

vår avsikt att ge tillbakalutad läsning. 

 

• Bilden styr. Allt material i Insikt är bildsatt. 

– Ja, du ska komma ihåg vilken arena vi är på. Det här är handlar om tillbakalutad upplevelse. Vill jag vara 

uppdaterad har jag nyhetsflödet två klick bort. Vi konkurrerar inte med det. För oss är det visuella en avgörande 

faktor. 

 

• Opinionsmaterial saknas. Inga ledare, ingen debatt, inga insändare. 

– Vi tycker helt enkelt inte det hör hemma i Insikt. Men snällt? Nej, det vet jag inte. Det håller jag inte med om. 

Det kan ha med hållbarheten att göra. Vi kan inte hoppa in mitt i en politisk fajt när den håller på, vi vet ju inte 

vart den tar vägen. Det här är planerad journalistik. Aktuella skeenden sammanfattar vi i Det talas om, där vi 

försöker ha lite udd och ofta är inne i politiken. Det vi vill är att visa Svenska Dagbladets vidd, så vi vill ha olika 

typer av texter. Det gemensamma är att de ska vara bra. 

 

• Ipaden ger plats för folkbildning. 

– Vi pratar mycket om fördjupning, det tycker jag är ett bra ord för vad det handlar om. Om du är intresserad av 

något vi tar upp, kan du fördjupa din läsning. Om det inte är för dig, kan du lätt gå vidare. Det finns mer om 

Putin om du vill ha mer, annars kan du gå vidare. 

 

Här följer ytterligare fem teman som kom upp under intervjun: 

 

Om utvärderingar 

– Den bästa utvärderingen är att se vad folk skriver om oss, till exempel i app-store, vad vi får för betyg. Jag 

håller också koll på olika flöden i digitala sammanhang, och försöker själv vara öppen och hela tiden uppmana 

läsarna att höra av sig. Just nu håller vi på med en större utvärdering, men den är inte klar än. 
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Vad är ditt intryck då, vilka reaktioner har ni fått? 

– Överväldigande positiva! Många tycker att det är en ny upplevelse, och att det är framtidens journalistik, 

journalistik på ett nytt sätt, där man tar tillvara möjligheterna utan att tappa kvaliteten. Det är faktiskt det 

grundläggande. Sedan finns det alltid synpunkter, till exempel tekniska. Man vill kunna klicka på en reporter och 

direkt kunna skriva till vederbörande. Och varför finns vi bara för Ipad och inte för andra surfplattor? Vi tittar på 

det, men har inte landat i någon lösning där än. Papperstidningsläsare kan höra av sig, som inte har någon Ipad, 

och undra vad det är. 

– Vi har fått mycket bra press och nyfikenhet, men jag tycker medietidningarna borde skriva mycket mer om 

tidningar i Ipad över lag. I tidningen Journalisten ser jag inte så mycket av den saken… Och Ipadmagasinet är ju 

en av de stora utmaningarna och möjligheterna i hela vår bransch. 

Om antalet läsare och prenumeranter: 

Redaktionen lämnar inte ut några läsar- eller prenumerantsiffror. Enligt uppgifter i pressen50 laddade 17 000 

personer ner det första numret, som var gratis. 

Gylje: – Så mycket kan jag säga: Jag är nöjd. Framför allt i en jämförelse med andra magasin i hela världen. Det 

finns olika sätt att räkna: Man kan ju dels köpa lösnummer i appen, dels prenumerera i appen, men också 

prenumerera via Insikt, eller köpa det så kallade digitala paketet, som ju erbjuder både det dagliga och den 

tillbakalutade läsningen, papperstidningen som pdf + Insikt. 

 

Om annonsörerna 

– Det är samma sak där: Det är tidigt i utvecklingsprocessen. Det finns inte fasta strukturer för hur man jobbar 

med annonser i Ipad. Det är ett nytt format, vad ska det kosta, vem säljer det, vem producerar det? Framför allt: 

Hur kan de ge en upplevelse? Det finns internationella exempel, men än har det inte kommit hit. Men om 

internationella företag som redan har utvecklat annonser i Ipadformat funderar på var de vill förekomma i 

Sverige, så är det ju smidigare än någonsin att flytta över färdiga annonser till oss. Så sent som i förra veckan 

pratade jag Insikt inför internationella annonsörer. 

 

Det bästa hittills 

– Kinanumret blev inbjudande, visuellt och interaktivt. Det är jag jättenöjd med. Sedan är jag också jättenöjd 

med hur vi har arbetat med grafik, text och bild ihop, som vi gjorde i inslaget om fåglarna [nr 7]. Det inslaget ger 

en unik upplevelse. Det berättar om ett fenomen i en välskriven text och ger samtidigt en väldig fördjupning om 

fåglar med Ipadens alla möjligheter. Du kan snurra på fåglarna, lyssna på dem, testa dig själv, lära dig mera. Det 

inslaget skulle nästan hålla för en egen app. 

 

Om möjligheten att ta betalt för ett Ipadmagasin 

Magnus Gylje tror att Insikt anser möjligheten för Insikt att bära sina egna kostnader är god.  

– Men ingen här på redaktionen jobbar enbart mot papper längre, så det går inte att räkna ut exakt vad Insikt 

kostar att göra. Sedan många år jobbar vi mot webben, att en reporter till exempel läser in något är en del av den 

journalistiska vardagen i dag. Vi måste alla bidra på olika fronter. Man kan säga att Insikt blir ytterligare en del 

av hur man ska disponera sin tid. Och man tänkt Ipad från början, så ingår det i jobbet. Sedan tillkommer förstås 

                                                             
50 Se www.medievarlden.se/nyheter/2011/10/17-000-laddade-ner-insikt. 
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en del helt unika inslag, som inte finns i papperstidningen. Men min bedömning är att kanske 75-80 procent av 

starterna i Insikt finns i båda kanalerna. Sedan får de rätt olika uttryck. 

 

Om framtiden 

– Vårt mål är att bli ännu bättre, erbjuda en ännu bättre upplevelse. Att integrera den här typen av tänkande i 

medievardagen, så att vi kan erbjuda ännu mer mervärde där vi vill göra det. Sedan får vi se, Insikt är ju ett 

månadsmagasin. Det är möjligt att vi kan göra något som kommer oftare, som också tar tillvara ännu mer på 

Ipadens unika möjligheter. Det tror jag att det finns ett sug efter. Vi tittar på det. Jag ser det som att vi bara har 

börjat på den här vägen. Det viktiga är att förstå möjligheterna när man har ett idéarbete: Vad skulle vi rent 

praktiskt kunna göra? Och sedan göra det – och se hur det mottas. Det finns en massa saker vi inte har gjort än. 

Resejournalistiken, till exempel, skulle kunna utvecklas enormt med Ipadens unika möjligheter. 

– Jag tror att surfplattan kommer att slå igenom på väldigt bred front. Jag ser tendenser på att Apple sedan länge 

säljer mer surfplattor än datorer. Vissa datortillverkare har sålt sin datordel, därför att de tror att datorn är på väg 

ut. Det kommer inte bara vara Ipad i framtiden, men surfplattor och läsplattor kommer att bli en del många 

människors liv. Plattan är väldigt lätt att ta med sig, den kommer att kunna bli som ett nav i vardagsrummet eller 

sängen, där du också kan styra vad du ser på tv, och uppfylla många behov som en dator i dag inte klarar av.  

 

6. 4. Analys och sammanfattning 
I Svenska Dagbladets egen annonstext om Insikt (se Bilagor på sid 57) trycker man särskilt på fyra egenskaper 

som ringar in vad man vill med magasinet. Det ska vara: 

• modernt 

• visuellt 

• överraskande 

• och ge en ”komplett upplevelse”. 

 

När det gäller innehållet nämns framför allt följande fyra begrepp: 

• kvalitet 

• översikt 

• inspiration 

• och fördjupning. 

 

Härvidlag tycker jag att redaktionen har lyckats mycket väl. Men min jämförelse mellan åtta reportage i Insikt 

och i papperstidningen visar också att de två plattformarna Ipad och papper kompletterar varandra. Eftersom 

Insikt i första hand är utformad med helgläsningen som förlaga, saknas många inslag i Ipadmagasinet framför 

allt därför att det är ett månadsmagasin som kräver lång hållbarhet. Men det ger å andra sidan ”en ny chans” åt 

”det bästa i Svenska Dagbladet.  

Papperstidningen är lättare att hantera, ger oftast större överblick, är lättare att ”navigera i” än Ipadmagasinet, 

och man kan till exempel klippa ut och spara delar av ett reportage på papper. Inte sällan finns fler aktuella eller 

komplicerade texter på papper än på Ipad. 
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Å andra sidan ger Ipaden just den upplevelse som redaktionen framhåller som central för Insikt. Bilderna i 

Ipaden är överlägset återgivna, och de rörliga, taktila och ljudmässiga inslagen ger ökat närhet och möjlighet till 

inlevelse. 
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7. Slutsatser och diskussion 
Frågan om vad som händer med innehållet i klivet från papper till surfplatta är utgångspunkten för den här 

uppsatsen – även om medieforskarna Thorsten Quant och Jane B Singer51  har konstaterat att det nya 

medielandskapet gör det knepigt att utföra innehållsanalyser. Det finns ännu inga utprövade metoder att till 

exempel mäta ”djupet” i ett ”fönster” i Ipaden. Därför är huvudfrågan nedbruten till fem konkreta och mer 

lättmätta underfrågor. Här presenteras de en i taget. 

 

- Vilka journalistiska kategorier gynnas i Ipad i jämförelse med papperstidningen?  

 

• Ipadmagasinet skapar en ny form av journalistik med en helt egen ”grammatik”, där den visuella upplevelsen 

står i centrum. Tre sinnen stimuleras samtidigt: Syn, hörsel och känsel. 

• Undersökningen av Insikt visar att kulturreportaget är särskilt gynnat. Det kan ofta ge upphov till starka 

bilder och många givande interaktiva inslag, som ”lyssna på författaren själv”, ”lyssna på musiken”, ”testa dig 

själv”, ”klicka fram ännu mer text”. Och det ofta är ”hållbart” över tid. 

• Folkbildande inslag av typen ”Lär dig allt om fåglar” eller ”Vad kommer pengar ifrån?” kommer mycket väl 

till sin rätt i det nya mediet. 

 

Den norske medieforskaren Steen Steensen – inspirerad av Marshal McLuhan – påpekar att också ”gammal 

journalistik”, redan publicerad i ett annat medium, på papper, blir ”ny” i och med att den sprids i en ny form, i 

ett nytt medium. All journalistik i Ipad skulle alltså vara en ny sorts journalistik, eftersom det nya sammanhanget 

ger upphov till nya associationer, nya upplevelser som papperstidningen inte kan erbjuda. I förlängningen skulle 

det betyda att Svenska Dagbladets journalister, i och med Ipadmagasinet Insikt, nu fått möjlighet att skapa 

journalistik som både är nyare och hållbarare – på en och samma gång – än den på papper, där hållbarheten ju 

endast räcker till nästa dags tidning. 

”Den viktigaste tänkaren sedan Newton, Darwin, Freud, Einstein och Pavlov”, det var så den amerikanske 

författaren Tom Wolfe beskrev Marshall McLuhan i ett berömt porträtt 1967. 52 Förra året – 2011 – skulle han ha 

fyllt 100, den kanadensiske litteraturvetaren som redan för nästan ett halvt sekel sedan förutspådde att framtidens 

medier skulle skapa en taktil, involverande och medskapande kultur. En kultur där innehållet i medierna är 

underordnat medierna själva och de förändringar de för med sig. Då var det näst intill obegripligt för de flesta – 

sedan dess har McLuhans teser blivit vardagliga självklarheter för många, åtminstone i Västvärlden.  

 

- Vad utesluts, vad försvinner?  

 

• Eftersom Insikt är skapat med Svenska Dagbladets helgläsning som förlaga, är antalet inslag om sport och 

näringsliv starkt underrepresenterade. Opinionsmaterialet saknas helt, vilket ibland gör magasinet ”snällt”, 

även om det inte är redaktionens avsikt.  

                                                             
51 Se (2009) Convergence and Cross-Plattform Content Production ur The Handbook of Journalism Studies, 
New York, Routledge. 
52 Ingvarsson, Jonas: Framsynt, Svenska Dagbladet 23 juli 2011. 
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• Det finns också en stark tendens att välja bort mellanstora inslag, till förmån för framför allt: riktigt stora 

inslag. Men det har som redan påpekats tidigare blivit tydligt under arbetets gång att det är svårt att mäta 

inslagens omfång i Ipad, eftersom de är mångdimensionella. Korta inslag kan ha stort djup, med många nivåer 

att klicka fram om man vill. 

 

- Hur påverkas förhållandet mellan text och bild? 

 

• Den långa texten får gott om plats i Ipadmagasinet. Utrymmet i ett Ipadmagasin är ju praktiskt taget 

obegränsat. Men om texterna blir längre, blir bilderna ännu fler. I Insikts första åtta nummer är förhållandet 

mellan text och bild i genomsnitt 1/1, men det beror huvudsakligen på att Kulturdelen rymmer så många långa 

texter. I övriga delar, Aktuellt och Livsstil, pendlar förhållandet mellan text och bild mellan 1/2 och 1/3.  

 

- Hur resonerar man på Svenska Dagbladets redaktion kring Ipadmagasinets ”grammatik”?  

 

I intervjun med Magnus Gylje återkommer han flera gånger till den redaktionella idén med Ipadmagasinet:  

• Det ska ge ”tillbakalutad upplevelse”.  

 

Man skulle också kunna säga att Ipadmagasinet är ett tydligt bevis på den ökade featuriseringen i dagspressen. 

Ingen slump förstås, i en tid när snabba nyheter har blivit så snabba att papperstidningen per definition mycket 

sällan kan vara först.  

En rad nya genrer och normer växer fram i ett intrikat samspel i featuriseringens spår, visar Steensen. Skälen till 

den utvecklingen är mångfacetterade, och det finns inte plats att fördjupa sig i ämnet här. Men jag vill gärna 

nämna en aspekt som jag tycker är relevant i sammanhanget: Eftersom det mesta av featurematerialet tidigare 

framför allt återfanns i veckopressen (som framför allt vände sig till kvinnor), tycker jag att man också kan se en 

feminisering av medielandskapet. Inte så förvånande alltså att det just är kulturreportaget som dominerar i Insikt. 

(Att det är damer i medelåldern som bär upp det svenska kulturlivet är ju allom bekant.) 

 

- Vilket mervärde kan Ipadmagasinet erbjuda sina läsare/tittare/användare? 

 

• Som Insikts redaktör Magnus Gylje påpekar53: I det nya mediet kan journalistiken tillfredsställa fler behov än 

någonsin tidigare hos publiken. Samtidigt som publiken har möjlighet att interagera med innehållet och 

anpassa det efter tycke och smak.  

 

De norska forskarna Fagergjord, Massøe, Storsul & Syvertsens fem framtidskriterier54 – 1. Personalized 

Content, 2. User-Generated Content, 3. Rich Media, 4. Cross-Plattform Media och 5. Mobile Media – beskriver 

det nya medielandskapet mer i detalj. Insikt uppfyller med råge de tre sista punkterna. Ipadmagasinet är oerhört 

”rikt” (punkt 3: Rich Media). Här finns inga ”mät”, inget begränsat format, som Gylje säger i intervjun: ” Ett 

modereportage om visningarna i Paris kan bli 30 sidor i Insikt, för att vi tycker att det håller för det. Det kan man 

                                                             
53 I avsnitt 6. 1. som börjar på sid 41. 
54 Se avsnitt 4, Teoretisk ram… på sid 21. 
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aldrig göra i papperstidningen, som ju har ett begränsat mät.” Och här finns hundratals olika möjligheter att 

klicka fram mer text och bild, lyssna på ljud och musik, se rörliga bilder och filmsnuttar, själv styra vilken 

information i en grafik man vill ta fram och så vidare. Genom ett enkelt klick kan man se ett berömt CNN-inslag 

från Syrien som finns på Youtube – (punkt 4: Cross-Plattform Media) – närmast en självklarhet i dag i alla 

digitala miljöer, förresten. Allt går samman, i så kallad konvergens. Tidning, tv, film, spel, foto, musik, telefon, 

dator – i din Ipad. Eller om man föredrar de amerikanska forskarna Bolter & Grusins begrepp: remediering, 

”översättning” från ett medium till ett annat. Och för att tala ”mcluhanska”: Alla nya medier rymmer gamla 

medier – och kommer att förbli beroende av dem. I det här fallet: Ipaden rymmer papperstidningen – och 

kommer att förbli beroende av den. (När Ipaden framställs som äktare och sannare handlar det i själva verket om 

en omdefiniering av vad som är äkta och sant…) Men samtidigt kommer också det gamla mediet 

(papperstidningen) att påverkas av det nya (Ipaden). På Svenska Dagbladets redaktion betonar både Magnus 

Gylje och redaktionschef Martin Jönsson att arbetet med Insikt har stimulerat till ökad kreativitet och lekfullhet. 

I intervjun med Martin Jönsson säger han så här: 

 

– Vi ägnar i dag mycket, mer tid än förr åt att sitta och prata idéer. Vi har rutiner och modeller för det, 

fasta tider och fasta platser för det. Vi jobbar väldigt konsekvent med att se till att idéer inte stannar på 

vägen. Nu dyker de upp mycket snabbare. Och när vi har idéspåning är det förbjudet att dissa en idé! 

Vi vill behålla lekfullheten. Lekfullhet är underskattat förnyelsearbetet inom journalistiken. 

Vilken roll spelar Insikt i det här projektet? 

– Insikt har varit jätteviktig. Av två skäl: Den ena är just att den har låtit idérikedomen blomma. Insikt 

erbjuder en plattform där man kan vara lekfull och kreativ fullt ut. Det betyder väldigt mycket för 

arbetsmiljön. Det andra skälet handlar om planeringshorisonten. Eftersom Insikt har så lång 

produktionstid och bygger på material som har varit publicerat i papperstidningen eller ska publiceras 

där, så gör det att reportagen måste göras klart tidigare. Det är väldigt bra för våra flöden. Ju mer 

förproduktion och planerad journalistik vi gör, desto högre kvalitet.  

 

Den gamla journalistmyten om att vikten av att lämna i sista stund har alltså spräckts i och med arbetet med 

Insikt. Magnus Gylje: 

 

Som redaktör för Insikt vill jag vara med från början, redan i idéarbetet, för det är väldigt svårt att 

utveckla ett material i efterhand. Till exempel i nya numret [nr 9, som inte finns med i den här 

undersökningen] har vi varit i London och träffat tre kvinnor som gör karriär där i affärsvärlden. Då 

har vi från Insikt varit med från början och gjort en filmad video som ska starta Ipadreportaget och 

tagit upp ljud på alla. Sådant gör inte att göra i efterhand. Det betyder att upplevelserna i Insikt och i 

papperstidningen kan bli rätt olika. 

Vi värnar mycket om idéarbetet och det är väldigt givande i en redaktionell miljö, där du verkligen kan 

förverkliga idéerna, säger Gylje. Vi har till exempel som mål att göra en innovation i varje nummer av 

Insikt, något som vi inte har gjort tidigare. Och det har vi lyckats med. 
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Att Ipaden uppfyller punkt 5 (Mobile Media) i Fagergjord, Massøe, Storsul & Syvertsens kriterier är självklart – 

en Ipad väger lite drygt ett halvt kilo och får plats i handväskan. Men de två första punkterna i deras ”schema” 

uppfylls däremot inte. Ipadmagasinet är varken ”personalized” (punkt 1) eller ”user-generated” (punkt 2) i 

gängse mening. För att citera Magnus Gylje igen: 

 

User-generated innebär ju att du kan styra innehållet själv, och det kan man inte i Insikt. Vi står för 

innehållet, vi sätter emot en mix där många kan hitta något det är intresserade av. Men det är väldigt 

interaktivt!  

Det är inte heller personalized i avseendet att du till exempel bara kan prenumerera på Kulturdelen. 

Men det handlar mycket om hur man ser på begreppen. I vår produkt kan du inte klicka för tio ämnen 

och få bara dem. Men du kan själv styra om du vill ta fram bildtexterna eller inte, eller med hjälp av 

innehållsförteckningen navigera i magasinet efter eget huvud. 

 

Så finns det inga nackdelar med Ipadmagasinet? Undrar nu kanske ”vän av ordning”. Självfallet – även om de 

inte ryms inom ramen för den här undersökningen. Men än så länge är det ju bara en bråkdel av alla svenskar 

som överhuvudtaget har tillgång till en platta – många tvekar säkert inför priset. Även om det är lägre än för en 

iphone eller en dator, kostar plattan flera tusenlappar. Som antyds i flera tidigare studier55 krävs också en viss 

”inkörningsperiod” för att tillfullo kunna ta del av Ipadsmagasinets många finesser. Huruvida man kan ta betalt 

för ett Ipadmagasin är inte heller utrett. 

 

7. 1. Förslag till framtida forskning 
Men hur kommer det sig då att just den fattiga nyhetstidningen Svenska Dagbladet – och inte någon av de riktigt 

stora aktörerna i magasinsvärlden – var först i Sverige med ett avancerat Ipadmagasin? Vilken är hemligheten 

bakom den ”innovativa tidningen”? SvD:s redaktionschef Martin Jönsson tar själv upp frågan i sin veckokrönika 

den 20 maj 2012, under rubriken Nya arbetsmetoder. Den börjar så här: 

 

SvD har under ganska många år lyckats profilera sig som en innovativ tidning, både i de större strukturella 

greppen och i den dagliga journalistiken. Vi vann till exempel Guldspaden 2010 för att som första svenska 

tidning ha jobbat med ”realitygräv” och ”crowdsourcing”, där läsarna aktivt bidrar till journalistiken i en mer 

transparent form av undersökande journalistik. Det är ett grepp som i dag är vanligt förekommande på många 

redaktioner och etablerat som ett bra sätt att höja både kvaliteten och läsarengagemanget. 

 

Andra exempel som Jönsson nämner är räntekartan, som visade på stora skillnader i bolåneräntan i olika 

områden i Stockholm, hashtaggarna #skolmatkollen och #fultaxi på twitter, där läsare kunde skicka in bilder och 

berättelser, sajten Storify, Facebooksidan SvD Granskar, samt ett reportage om en stulen cykel med gps som 

läsarna har kunnat följa i en artikelserie om vardagsbrott. Nyligen startades också en blogg där 

agendaredaktionen skriver om hur mycket hormonstörande bisfenol som finns i maten – och vilka effekter det 

får. När jag ringer upp Jönsson beskriver han en organisation som sedan länge har ett starkt krismedvetande – 

                                                             
55 Se till exempel Benckert van de Boel, Anna, och Wedin, Frida i litteraturlistan. 
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och den förändringsprocess han beskriver stämmer väl överens med de tankegångar som Steen Steensen tar upp i 

sin doktorsavhandling (se avsnitt 4) om vad som krävs för att lyckas: 

 

Förändrings- och innovationsarbetet på Svenska Dagbladet går tillbaka till 1990-talet, då tidningen 

var mycket nära nedläggning. Man var tvungen att starta om, företaget gick ju med fruktansvärda 

förluster. För att överleva krävdes drastiska förändringar. Alla insåg allvaret, därför tog man till sig 

budskapet med entusiasm. Det fanns ju inga alternativ.  

Vi är övertygade om att om vår journalistik ständigt blir bättre, mer kreativ och innovativ, så kan vi 

överleva och fortsätta att ta marknadsandelar av DN och DI. Och gör man det spelar det inte lika stor 

roll att marknaden krymper. 

 

De starkaste drivkrafterna för fortsatt förändring är – menar Jönsson – att folk ser att det ger resultat. Och sedan 

2005 har tidningsledningen också kunnat visa på en positiv spiral både vad gäller upplaga, räckvidd, priser och 

marknadsandelar. 

 

Vi har haft en tydlig röd tråd i vårt förändringsarbete. Man kan aldrig få med sig folk om det bara 

handlar om att spara pengar. Men om det finns en tydlig redaktionell idé, och man tar den steg för 

steg…  

Hur ser den idén ut? 

2007 gjorde vi en analys av papperstidningen, vilken roll den spelar i dag och vilken roll den kommer 

att spela om tio år. Då kunde vi lägga en tydlig plattform för framtiden: Vi måste bygga på de styrkor 

som varje plattform redan har, förstärka det som är unikt, både på papper och på webben. Vi 

definierade det som att vi måste vara något annat än ”det allmänna nyhetsflödet”, vi måste sätta 

nyhetsagendan. Vi vill ge en magasinsupplevelse, men med egna nyheter. Det har vi jobbat med att 

utveckla. Webben har jobbat parallellt med sina styrkor, interaktivitet och live.  

 

2009 genomgick tidningen ytterligare ett stålbad med nedskärningar, omorganisationer och ytterligare fokus på 

de långsiktiga målen. Genom att satsa ännu mer på förproducerat material kunde man frigöra tjänster på kvällen 

och i allt större utsträckning redigera tidningen på dagtid, och prioritera coaching, idéarbete och planering. Det 

är den här miljön som varit ”kuvös” för Insikt. I avvaktan på vidare forskning får vi nöja oss med att helt enkelt 

sammanfatta processen med gamla talesättet: Nöden är uppfinningarnas moder. 
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Bilagor 
Min kartläggning 
Omfattar de åtta första utgåvorna av Insikt. Studien finns i en Excelfil, där varje utgåva har ett eget ark.  

Alla inslag har noterats (i så kallat landskapsläge), med uppgift om 

- rubrik 

- antal bilder, om de är i färg eller svartvitt 

- antal illustrationer 

- antal grafikinslag 

- antal textsidor 

- antal interaktiva inslag och av vilken sort de är 

- förhållandet mellan text och bild 

- antal annonser 

- antal internannonser 

Ettans rubriker finns också med, liksom en beskrivning av innehållet 

 

Följande mätenheter har använts i undersökningen: 

1 sida = 1 Ipadfönster i landskapsläge 

1 bild = bild som upptar 1 Ipadfönster i landskapsläge 

1 textsida = text som upptar 1 Ipadfönster i landskapsläge 

interaktiva inslag = inslag som läsaren kan påverka själv, som till exempel inslag som går att klicka fram. 

Vanligast förekommande i Insikt är text som kan klickas fram. Andra vanliga interaktiva inslag är: Filmtrailer, 

panoreringar i bilder och illustrationer, bildgallerier, ljudillustrationer, Youtube-inslag och andra länkar, musik, 

med mera.  

Obs! Bildtexter har inte räknats in bland interaktiva inslag, även om alla bilder i magasinet har bildtexter går att 

klicka fram.) 

 

Svenska Dagbladet egen annonstext för Insikt: 
Upplev det bästa av Svenska Dagbladet på ett helt nytt sätt i vårt månadsmagasin för Ipad. SvD Insikt är ett 

samtidsmagasin som ger dig fördjupande reportage, ingående intervjuer och inspiration – med Ipadens alla 

möjligheter.  

SvD Insikt ger en översikt av månadens viktigaste nyhets-, näringslivs- och kulturhändelser. Dessutom 

inspirerande reportage om inredning, mode, resor och mat. Bilder, video och rörlig grafik är viktiga inslag som 

tar till vara på Ipadens styrkor och lyfter innehållet till nya nivåer. Vi har valt det viktigaste, det mest 

engagerande och visuella vi publicerar i morgontidningen SvD och av det gjort ett månadsmagasin. Flera inslag 

har vi skapat speciellt för SvD Insikt, andra får du läsa först här. Vi vill ge fördjupning, överraska och erbjuda 

en än mer komplett upplevelse av Svenska Dagbladets kvalitetsjournalistik. 

 

Kompletterande mejl 
Efter att ha lämnat in uppsatsen fick jag följande mejl från Insikts redaktör Magnus Gylje. 
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Från: magnus.gylje@svd.se 
Ämne: Re: Forskningsintervju om Insikt 
Datum: fr 1 jun 2012 17.24.22 GMT+02:00 
Till:  baldo@telia.com 
Svara till:  magnus.gylje@svd.se 
 
Hej Catarina, 
Tack för ditt mejl. Jag tycker att intervjun ser bra ut. Ett litet klargörande: När det gäller 
opinionsmaterial, så menar jag att det inte passar in i mixen. Det hör hemma i SvD och är en viktig del 
av tidningen. Jag menar att SvD Insikt inte är rätt forum för att föra en debatt eftersom det bara 
kommer en gång i månaden och därmed blir ganska tillbakalutat/långsamt. 
 
Lycka till med uppsatsen! Hör av dig om du har några fler frågor. Och jag läser jättegärna den färdiga 
uppsatsen. 
 
Magnus 
 
Redaktör för SvD:s kulturmagasin K 
och Ipadmagasinet SvD Insikt 
 
 

En platsannons för Egmont Tidskrifter som belyser trenden i branschen 
Projektledare Koncept 

Egmont Tidskrifters affärsområde Koncept arbetar med förlagets varumärken för att stärka dem på nya 

plattformar och i nya kanaler. Våra huvudsakliga verksamhetsben är event, läsarresor och e-handel. Vår 

affärsområdeschef går nu på föräldraledighet och vi söker därför en Projektledare…56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Från hemsidan www.egmont.com 
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Var tråkig!
Stanna hemma.  

Ät godis och läs en 
tidning istället.
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Jag vill ha en ny Ipad. Jag har ingen gammal, och nu vill jag ha en ny. Jag tycker om modern 

teknik, uppgraderingen till senaste systemversion, tillgången till internet, all information i 

världen genom ett tangentbord. 

 

(Bodil Malmsten,  

ur Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag (Finistère, 2012) 

 

 

 

 


