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Sammanfattning: I takt med medielandskapets förändring så utvecklas möjligheterna för 

medier att positionera sig digitalt alltmer. Denna kandidatuppsats har som syfte att undersöka 

hur denna förändring påverkar de svenska dagstidningarna när det kommer till Apples iPad. 

Vår frågeställning är således; hur tar svenska dagstidningar sig an iPad som en ny 

medieplattform?  

Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer med de ledande aktörerna på den 

svenska dagstidningsmarknaden. Eftersom det här är ett så pass nytt och outforskat område 

finns det begränsat med relevant teori att tillgå. Vi har som hjälp använt oss av teorier om nya 

medier och digitalisering där vi bland annat har tittat på Internets framväxt. Det vi har kommit 

fram till i vår kandidatuppsats är att det är en ny marknad fylld av experiment och tester för 

att utveckla den perfekta modellen över hur man som dagstidning ska positionera sig på iPad. 

De resultat vi har kommit fram till idag komer med största sannolikhet att ändras inom ett par 

år. Både för att tekniken förbättras och skapar fler möjligheter, samt att konkurrenter ändrar 

förhållandena på marknaden. 

 

Nyckelord: iPad, digitalisering, remediation, Internet, dagstidning, medieutveckling 
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1. INLEDNING 

Ny teknik och förändrade ekonomiska drivkrafter, samt internationalisering av 

informationsflödet, har både skapat nya medieformer och förändrat villkoren för tidigare 

medier. Detta har bidragit till en förändring av medielandskapet de senaste tjugo åren. När 

Internet växte fram som en ny plattform, gick utvecklingen så snabbt att dagstidningarna som 

erbjöds på webben inte lyckades ta betalt för sina tjänster där.  

 

Med lanseringen av Apples iPad och med andra läsplattor på ingång pratas det mycket om hur 

media kommer att ändras, om det kommer att ändras. Nya former och forum kan skapa nya 

möjligheter men även göra det svårt för tidigare former att ta plats på mediearenan. En av de 

frågor vi ställer oss är hur tidningarna tänker ta betalt på läsplattan, då de flesta dagstidningar 

har en webbsida där man gratis kan läsa nyheterna. Är det möjligt att ta betalt för något som 

är gratis på en annan plattform?  

 

Något som vi tycker är intressant är att iPad under 2010 stod för nästan 85 procent av den 

totala försäljningen av läsplattor – i världen (http://mashable.com). I februari i år startade den 

första tidningen som finns exklusivt på iPad, amerikanska the Daily (www.thedaily.com) Den 

sattsningen gör man troligen inte om man inte verkligen är säker på att det är där framtiden 

ligger.  

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vårt metodval. Vi vill i vårt 

uppsatsarbete intervjua personer på olika dagstidningar i Sverige för att få se vad de tänker 

om just detta. Exempelvis vad man kan göra med en elektronisk tidning som inte går att göra 

med en papperstidning. Vi tror att den rörliga bilden är något som kommer bli drivkraft för 

många av tidningarna. Men hur ser dagstidningarna på det faktum att många läsare ogillar att 

läsa längre texter elektroniskt? Detta är ämnen som vi vill utforska under våra intervjuer. 

Syftet med intervjuerna är att få en förståelse för hur de olika dagstidningarna i Sverige ser på 

lanseringen av sin tidning på iPaden. Vi har valt att inte undersöka hur läsarna och 

användarna förhåller sig till detta på grund av uppsatsens utrymme och för att få en så klar 

avgränsning av ämnet som möjligt. 

 

Problemet med att studera det ämne vi har valt, är att det finns lite, om ens någon, tidigare 

forskning om det. Vad iPaden har för inverkan på medievärlden är ännu okänt, eftersom 
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denna teknik bara funnits på marknaden ett par år. I vår litteratursökning har vi därför inriktat 

oss på att undersöka vad som hände när Internet blev ett nytt medium och hur detta har 

påverkat papperstidningar. Med detta som en grund att stå på och utgå ifrån hoppas vi kunna 

få fram bra resultat. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer granska hur svenska 

dagstidningar tänker ta sig an iPaden som en ny medieplattform. Vi vill även undersöka vilka 

problem och möjligheter den för med sig, samt om dagstidningarna väljer att lansera sin 

tidning även som en elektronisk tidning för att nå fler läsare och som en förlängning av 

papperstidningen. Frågor som vi tror att tidningarna ställs inför är hur de kommer att kunna ta 

betalt för en elektronisk tidning när webben erbjuder tidningen gratis och om det måste 

erbjuda någonting extra på iPaden för att locka läsarna. Även frågor kring hur själva 

utformningen av en elektronisk tidning ska se ut och hur de ska utforma den på bästa sätt tror 

vi är något som är i fokus. Såsom layout, gränssnitt och användarvänlighet. Syftet är med 

andra ord att ta reda på huruvida dagstidningar ser en lukrativ marknad inom app-världen. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vår huvudfråga i uppsatsen är således; Hur tar svenska dagstidningar sig an iPad som en ny 

medieplattform?  

 

Eftersom det är svårt att bara ha en fråga att bygga hela uppsatsen på, så har vi utgått från 

olika angreppssätt i form av mindre frågor. Detta för att få en mer övergripande och i 

slutändan djupare bild av situationen. Några av dessa frågor är: 

Varför ska man prenumerera på papperstidning om man har en iPad?  

Hur ser dagstidningarna på betalning? Ska läsarna betala per nummer eller prenumeration? 

Förväntar sig folk att apparna ska vara gratis?  

Kan dagstidningarna gå ifrån gratis på webben till betalning på iPad?  

Vad erbjuds i appen som du inte får på hemsidan (som är gratis)? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Vi kommer inte undersöka hur man förhåller sig till iPaden i andra länder, eftersom det inte 

finns plats för det i denna uppsats. Vi kommer inte heller fokusera på magasin eller andra 

månadstidningar, även det på grund av platsbrist. Vi avgränsar oss till stora svenska 
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dagstidningar. De tidningar som vi har med i vår undersökning är Dagens Nyheter, Expressen, 

Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. Anledningen till att vi valt dessa fyra är för att 

de i nuläget har en fungerande iPad app och för att alla fyar är stora svenska dagstidningar. De 

är alla fyra ledande i Sverige. Vi har även intervjuat Microsoft Sveriges webbredaktör, Filip 

Biel, för att vi vill få en expertkunnig att uttala sig.  

 

I vår undersökning fokuserar vi på iPaden och inte alla läsplattor. Den största anledningen till 

att det är iPad som ligger till grund i vår undersökning är att, som nämnt ovan, iPad  är 

ledande på marknaden. Att iPad är den läsplatta tidningar väljer att fokusera på är inte så 

konstigt, med tanke på att de stod för som sagt drygt 85 procent av alla läsplattor sålda under 

2010. Alla fyra dagstidningar som vi har pratat med finns antingen bara på iPaden i dagsläget, 

eller så har de först nu börjat arbeta med andra läsplattor. Det är således iPaden som ligger i 

fokus i nuläget. 

 

1.4 iPad 

iPad är en läsplatta från det amerikanska elektronik företaget Apple. Den presenterades för 

första gången den 27 januari 2010 och har sedan dess snabbt blivit störst på en än så länge rätt 

outvecklad marknad. Den fungerar som en stor smartphone alternativt en liten dator. Man 

navigerar sig på den med hjälp av händerna på en touch screen. Apple, som redan är stora 

med sina datorer och sin telefon iPhone, har det största utbudet av appar i sin såkallade app-

store. En app är en förkortning för applikation som är ett typ av dataprogram med specifik 

inriktning. Till exempel erbjuder de olika musikspelare, spel, redigeringsprogram med foton 

och även tidningar. (www.apple.com) 

 

2. TEORETISK RAM 

Som tidigare nämnt finns det väldigt lite forskning om detta ämne. En del artiklar på Internet 

men inte mycket mer än så. Vad iPaden och läsplattan har för inverkan på medievärlden är 

ännu okänt. Vi har därför i vår litteratursökning tittat mycket på vad som hände när internet 

blev ett nytt medium och hur detta har påverkat papperstidningen. Vi finner ämnet relevant då 

det enligt vår åsikt är en del av framtiden. Nedan följer några olika teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Introducerandet av gratistidningar och Internet 

Med lanseringen av gratistidningen Metro 1995 följde debatter om hur man ska distribuera 

tidningar. Men Metro, som är helt annonsfinansierad, var inte den första gratistidningen i 
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Sverige. Lokala gratistidningar i form av annonsbilagor har funnits runt om i landet sedan 

1920-talet. Detta skapade dock debatt då det fanns de som tyckte att gratistidningarna stal 

annonser från annonsmarknaden. Att tidningarna däremot valde att själva lägga ut hela eller 

delar av sin tidning på webbem var inte något som skapade debatt i samma utsträckning. 

Detta på grund av att det är tidningen själv som har valt att låta läsarna få tag i tidningen även 

på nätet, vilket då inte sågs som konkurrens på samma sätt. Ofta lades dessutom 

webbupplagan ut senare på dagen, för att inte konkurrera ut den egna morgontidningen. En av 

anledningarna till att man valde att distribuera sin tidning i form av en elektronisk tidning var 

för att många trodde att Internet inom snar framtid skulle ersätta de traditionella 

papperstidningarna. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008:76-80) Detta är något som leder 

oss in på vår egen fråga, huruvida iPaden kommer att konkurrera ut de traditionella 

papperstidningarna, eller om det, som webben, bara blir ännu ett medium för distributionen.   

 

Vid starten av tidningarnas webbsidor, där läsarna fick tillgång till medieinnehållet, sågs de 

mer som en förlängning av papperstidningen. Läsarna erbjöds alltså samma innehåll på nätet 

som i papperstidningen. Men efter hand blev webben en möjlighet för medieföretagen att 

erbjuda annat. De började erbjuda speciellt material, som inte fick plats i pappersupplagan. 

(Hadenius et al 2008:123) Så om webbtsidorna nu erbjöd läsarna annat material än det som 

gavs i papperstidningarna, varför tog de inte betalt för detta? Den här frågan diskuterar 

Hadenius et al och menar att det var för komplicerat att ta betalt, då detta inte gick att 

genomföra direkt på webben. Detta gjorde att många av Internetsidorna började vänja sina 

läsare vid att det de erbjöd var gratis. Istället försökte de locka annonsörer, för att på det sättet 

betala för kostnaderna. Den enda tidning som faktiskt lyckats ta betalt på webben, är 

Aftonbladet, då med bland annat deras specialtjänst viktklubben som har varit något som 

läsarna varit villiga att betala för. För medieföretag har det gällt att antingen få läsarna eller 

annonsörerna att betala. (Hadenius et al 2008:123-124) 

 

Metro och andra gratistidningar utgör en stor konkurrens mot betaltidningar, då 

prenumeranter inte är villiga att betala lika mycket längre när de kan få liknande information 

från andra medier gratis. Detta var något som både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

fick erfara vid starten av Metro, eftersom deras läsare inte längre ville betala så mycket de 

tidigare gjort. Detta är ett så kallat Stockholmsfenomen. Samma problem har nämligen inte 

inträffat i andra delar av landet, som till exempel Göteborg och Malmö. (Hadenius et al 

2008:156) 
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Att mer eller mindre alla tidningar i Sverige även går att finna på nätet är i dagsläget 

självklart. De som inte finns, har gjort ett medvetet val att inte göra det. Men nu börjar nya 

forum och ny teknik dyka upp. Internet i mobiltelefonerna skapar ännu ett forum och gör 

nyheter tillgängliga för läsarna vart de än är. Dagens Nyheter är en av de tidningar som 

erbjuder sina tjänster gratis även på mobilen. Något som har funnits i några år nu, men som 

ännu inte slagit igenom helt, är läsplattan. (Hadenius et al 2008:158) Det vi nu vill titta mer på 

är hur tidningarna kan ta betalt på läsplattan, genom annonser som de gör på Internet, eller 

genom betalande prenumeranter.  

 

Användandet av Internet har exploderat de senaste åren. Enligt undersökningar gjorda av 

Mediebarometern har andelen Internetanvändare ökat från att år 1998 varit 21 procent av 

Sveriges befolkning till att år 2006 hela 62 procent använder Internet dagligen. Detta är en 

ökning med 195 procent. Under samma tid, har tiden som dessa personer använder Internet 

ökat med 430 procent, vilket idag innebär att alla personer som använder Internet i snitt lägger 

ner 53 minuter per dag. Idag spenderar de flesta familjer i Sverige mer tid uppkopplade på 

Internet än de gör framför TV-apparaten. (Hedman 2008:169-170) 

 

2.2 För och mot papperstidning/elektronisk tidning  

Enligt Lowe Hedman i boken Ljusnande Framtid finns det olika faktorer och hypoteser att 

titta på när det kommer till att jämföra för- och nackdelar mellan de olika medieformerna för 

en tidning. Hedman har presenterat tre hypoteser som talar för användandet av papperstidning 

och fyra hypoteser som talar för användandet av elektronisktidning. Vi börjar med att titta på 

hypoteserna för papperstidningsanvändandet. (Hedman 1999:225-227) 

 

Hedmans första hypotes är att vi är fångade i vanans makt. Detta menar Hedman är en av 

svårigheterna för dagstidningar att etablera sig på internet och locka läsare, då 

mediekonsumenter i stor utsträckning väljer att konsumera samma medier om och om igen. 

Han menar att den övergripande hypotesen är att människor inte är särskilt öppna för 

förändringar utan avstår från att prova nya tekniker tills en kritisk massa börjar använda sig av 

den.  

 

Den andra hypotesen är att en tidning måste vara av papper för att rätt känsla skall skapas. 

Detta innebär att det inte bara är tillgången till en dator och Internet som påverkar huruvida 
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läsaren tar del av tidningen på nätet. Spridningen av den elektroniska tidningen hämmas av 

vissa av läsarnas attityder. Hedman menar att det är känslan av att det är en tidning man läser 

som är det viktiga för många läsare. Även att många inte kan tänka sig att avstå från 

papperstidningen då de ser detta som en viktig del av den dagliga rutinen.  

 

Den tredje hypotesen för användandet av papperstidningar är att långa texter på bildskärm inte 

läses. Hedman diskuterar här en vanligt förekommande synpunkt, om att människor uppfattar 

det som svårt att läsa längre texter på en dataskärm. Hypotesen är alltså att människor ofta 

avstår från att läsa dagstidningar på internet både för att de tycker att det är svårare än i 

pappersformatet, men även att det upplevs som komplicerat att leta reda på materialet.  

 

Hedman presenterade som sagt även fyra hypoteser som talar för elektronisk tidning. Den 

första hypotesen är den om ett ständigt ökande behov av nyheter. Den här hypotesen bygger 

Hedman på vårt ständiga behov av nyheter, att vi hela tiden vill bli uppdaterade på vad som 

händer runt omkring oss. Han menar att om Internet i första hand används för att söka 

information och inte används för e-postmeddelandet, kan detta vara en av anledningarna till 

en framtida spridning av elektroniska tidningar.  

 

Den andra hypotesen är att medierna håller på att kommersialiseras i större utsträckning än 

tidigare. Här diskuterar Hedman det faktum att människor i större utsträckning inte längre är 

villiga att betala TV-avgift och Radiotjänst, vilket innebär att de kommer att leta efter gratis 

information. Detta i sin tur innebär att ju längre tid det tar för dagstidningar att ta betalt för 

sina elektroniska tjänster, desto svårare blir det att faktiskt införa en avgift.  

 

Den tredje hypotesen är den att mediekonsumenter väljer det som är gratis, vilket egentligen 

blir en förlängning på hypotesen ovan. Den här hypotesen stärker det som sades innan, att 

elektroniska tidningar kan locka till sig fler läsare just på grund av att de är gratis. Frågan 

många läsare ställer sig är varför de ska betala för en papperstidning när de kan få samma 

material gratis på nätet.  

 

Den fjärde och sista hypotesen är att en formatändring har ägt rum. Denna hypotes bygger 

Hedman på att utbudet av framförallt nyheter har ökat radikalt, speciellt som korta nyheter. 

Han menar att vi som mediekonsumenter kommer att påverkas av att utbudet som ges är 

annorlunda, med kortare texter. Tillslut kommer det vara den här typen av texter som vi 
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efterfrågar. Detta menar Hedman är till de elektroniska tidningarnas fördel, där ofta korta 

texter ges läsarna för att snabbt nå ut med den information man har. (Hedman 1999: 225-227) 

Dessa hypoteser bekräftades mer eller mindre och Hedman gjorde en uppföljning efter ett par 

år där det visade sig att Internetanvändandet ökat och att tillgången var större. Man kunde då 

tycka att detta skulle ändra svarsfördelningen - det gjorde det inte. Nämnvärt. Det är en 

mycket stor andel av det svenska folket som har svårt att tänka sig att nätbaserade tidningar 

kan ersätta en bok eller papperstidning. Däremot så håller de flesta med om att Internet bör 

finnas i hemmet. 

 

Detta gäller hittills studier av Internet och dess digitala tidningar. När det kommer till iPad så 

ändras många betydande faktorer gällande elektroniska tidningar. Greppet om den och de 

interaktiva möjligheterna med händerna som simulerar ett användande likt en tidning där du 

byter blad. (Hedman 2000:300)  

 

2.3 Om journalistens arbete  

I Lowe Hedman och Börje Alströms explorativa studie Hot och möjligheter i morgondagens 

medievärld tar de upp journalistens roll i det alltmer digitala samhället. De analyserar de nya 

krav som ställs på journalisterna och reportrarna i den digitala miljön. Det innebär bland annat 

att journalisten i insamlingsfasen inte vet hur nyheten kommer distribueras, på Internet, i 

tidning eller radio etcetera, då detta bestäms i ett senare skede. Ovetskapen om vilken kanal 

distributionen kommer ske genom gör det svårare för journalisten då denne i praktiken 

behöver vara utrustad med teknik för både bild, text och ljud. Lowe Hedman och Börje 

Alström ställer frågan hur detta påverkar journalistens arbetsmetoder samt hur de 

redaktionella rutinerna påverkas. (Hedman & Alström 2002:9) 

 

2.4 Digitaliseringen och dess inverkan på nyheterna  

Man har de senaste 15 åren insett att digitaliseringen påverkar nyhetsförmedlingen starkare än 

vad man trott tidigare. Den största faktorn är att nyheter kan konsumeras när som helst 

oberoende av tid och rum på mottagarens villkor, något som fått uttrycket ”eating the news”, 

efter journalisten och publicisten Nancy Maynard. Anmärkningsvärt här är att rytmen för 

konsumtionen ändras drastiskt medan nyhetsproduktionen mer eller mindre stannar i samma 

tempo. Detta innebär i praktiken att medieföretagen kan ha svårt att anpassa sig till det nya 

tempot. Däremot så reduceras också produktionskostnaderna i takt med digitaliseringen. 
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Vilket betyder att man i teorin kan anställa flera, vilket möjligen jämnar ut det lite. (Hedman 

& Alström 2002:12-17) 

 

Intervjuer i denna studie visar på hur de flesta företrädare i tidningsvärlden trodde på att 

tidningsmarknaden skulle stå kvar i minst 10 år till i den form den var då studien gjordes 

(2002). Detta betyder att vi närmar oss, om vi inte redan är där, ett skifte. Ett skifte där de 

trodde nätupplagorna skulle ha större inflytande. Den starkaste publicistiska fördel som 

nätupplagorna har är att deadlines inte existerar i samma mån. Nyheterna måste inte passa en 

tryck tid. Sen så är det inte lika långsamt och kostnadsfyllt som att trycka på papper. Det är 

däremot en risk att arbetstiderna för personalen kan försämras då kontinuerlig publicering 

dygnet runt kräver en helt annan bemanning. (Ibid) 

 

2.5 Remediation 

Den amerikanske skolprofessorn och medieforskaren Jay David Bolter inriktar sig på att 

studera nya mediers utveckling och har med åren utvecklat och myntat teorin om remediation. 

Remediation är förena eller representationen av ett medium i ett annat medium. Han skrev 

1999 tillsammans med Richard Grusin boken ”Remediation: Understanding New Media” och 

behandlar i den boken detta område. De menar att remediation är ett karaktäristiskt 

kännetecken för nya digitala medier då de ständigt ”remedierar” sina föregångare - tv, radio, 

journalistik och andra former av gamla medier. 

 

Denna remedieringsprocess kan ske i fullständiga eller synliga former. En film baserad på en 

bok är till exempel en remediation av bokens skrivna berättelse. I vårt fall så fungerar denna 

teori på iPad då dagstidningarna remedierar själva dagstidningen och återger den i iPaden och 

på så vis gör om iPaden till att representera dagstidningen. (Bolter & Grusin 1999:44-50I 

 

Med Internets framfart så har vi fått möjligheten att skapa hemsidor med så kallade 

hypermedierat innehåll, det vill säga allt i från fotografier till videoklipp och blinkande text 

etcetera. Med andra ord ett potpurri med olika remedierade medier. Det här skapar också en 

vilja att radera alla spår av mediering. Syftet är endast att medla information mellan 

betraktaren och innehållet. Betraktaren vill inte se medieringen utan vill ha tillgång till 

innehållet omedelbart. Det vill säga att inte behöva tänka på hur innehållet presenteras. 

(Bolter & Grusin 1999:2-15) 
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När ett nytt medium införs så förväntar sig användare att det ska förbättra de brister det 

föregångna mediet har och på så sätt leverera innehållet och meningen på ett snabbare sätt, 

mer omedelbart. Så genom att förbättra sina föregångare rättfärdigar sig nya medier 

automatiskt. Medan remediationen gynnar omedelbarhet och öppenhet och mognar så är det 

ändå bara ett annat sätt att ta till sig samma information. (Bolter & Grusin 1999:59.62) 

 

2.6 Snabbt ut på marknaden 

Det finns olika förklaringar och hypoteser till varför många tidningar snabbt etablerade sig på 

Internet, trots avsaknaden av information. Ekonomen Nathan Rosenberg är en av dem som 

diskuterat detta. Han menar att teknologiska förändringar, och framförallt genomförandet av 

denna förändring i en produkt, ofta sker i miljöer där förhållanden ofta är osäkra och 

avsaknaden av information är stor. Under den så kallade IT-bubblan talades det mycket om 

initiativtagarens fördelar, ”first mover advantages”, då man menar att den som är först ut på 

marknaden får fördelar. En av dessa fördelar kan bland annat vara att man skaffar sig ett 

försprång gentemot de som startar upp sina nättidningar senare, både vad gäller teknisk 

kunskap, erfarenheter av den nya tekniken och patenträtt. En annan fördel är att man 

geografiskt sätt kan skaffa sig en bättre placering och välja marknad. Viljan att vara först kan 

därför vara en anledning till att nya produkter och tjänster skapas och kommer ut på 

mediemarknaden. (Hedman et al 2006:27) 

 

2.7 Att studera medieutveckling  

När det kommer till att studera medieutvecklingen så finns det inga klara förutsägelser utan 

mest gissningar och hypoteser. Ett bra sätt att få en bild av hur det kan vara är dock att se 

konsekvenser idag och dra ut dem till dess spets. Ofta så får man väldigt skilda resultat och 

frågan blir således vilken av dem som hamnar mest rätt. Teknikutvecklingen styr vilka medier 

vi får och utbildningsnivån styr hur teknikutvecklingen går. (Hedman et al 2006:25-27) Det är 

många pusselbitar som fallit på plats för att vi år 2011 kan hålla i en iPad och läsa tidningen.  

 

I Media Technology and Society: A History from the Telegraph to the Internet beskriver Brian 

Winston hur olika medier har vuxit fram och hur detta beror på samhällets behov och krav. 

Han menar att det är samhället som avgör om en innovation slår igenom eller inte. 

Det vetenskapliga och teknologiska kunnandet är givetvis grundstenar, men huruvida en 

produkt från laboratorienivå hamnar i händerna på en konsument beror på konsumenten och 

dennes behov. Denna process kallas för innovationsprocessen (Rogers 1995). Och om 
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produkten stannar och tillfredsställer konsumenten så fortskrider utvecklingen och nya bättre 

produkter och konkurrenter framkommer. Innovationsprocessen sägs i snitt vara cirka 30 år 

(Design World 1992). Ofta så är de nya medierna ingen ny teknologi utan bara tidigare 

versioner i nya format och detta känner konsumenterna till. (Hedman et al 2006:25-27) Därför 

pratas det om så kallade ”killer applications”, alltså något som är avgörande nytt (Weibull 

2000). 

 

2.8 Hur vi förhåller oss till teorin 

Gällande iPads utveckling så tror vi att mediekonsumenterna behöver övertygas på nytt. De 

har redan etablerat starka band till Internet, radio, tv och inte minst dagstidningar. Behovet av 

en läsplatta som iPad är därmed inte så stort, än. Ofta upplevs tekniken som ofullkomlig och 

inte så bestående vilket gör att folk inte vill investera i dem. Kanske kan detta ligga till grund 

för varför Apple hårt har betonat att deras läsplatta iPad ska vara så billiga att alla kan köpa 

den. Till skillnad från Internet så tror vi iPadkonsumenter förväntar sig ett kraftfullare och 

mer interaktivt nyhetsmaterial och detta medför då extra alternativt mer krävande 

arbetsmetoder för journalisterna, då dessa kommer behöva använda alltifrån rörligt 

bildmaterial till text och ljud. 

 

När det kommer till tidningarna och iPad så kan det lätt hända att iPad försummas om inte 

tidningsproducenterna tar app-marknaden till nya nivåer. Risken att konsumenter ser iPad 

som ytterligare en läsplatta med bara förmåga att läsa text utan den interaktiva delen. De 

måste visa att de kan erbjuda något annat, något nytt och banbrytande. Alltså inte bara en 

förlängning av papperstidningarna utan en ny och mer interaktiv kanal där en fräsch och ny 

känsla skapas. Något som motsvarar känslan av att hålla i en tidning, fast den elektroniska 

versionen av känslan. 

 

Senaste åren har smartphone användningen brett ut sig i samhället. iPhone banar vägen. 

Många i vårt samhälle har en smartphone, exempelvis en iPhone, och det blir bara fler. Vanan 

att föra fingrarna över en glasskärm och navigera sig runt i en mobil minidator blir allt 

starkare. Kanske är det en tidsfråga innan vi läser allt digitalt, vi kanske bara behöver vänja 

oss vid skärmar.  

 

Vi tror att det viktiga för tidningsproducenterna är att komma snabbt ut på marknaden och 

visa att de finns. Och att sedan bygga upp appen och förbättra kontinuerligt med tiden. Att 
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erbjuda något som inte går att få tag på någon annanstans är som sagt också viktigt. Och när 

det kommer till kostnad och betalning så är det nog viktigt att kunna ta betalt. Detta borde 

vara dagstidningarnas utgångspunkt men är även deras utmaning.  

 

3. METOD 

Eftersom vårt ämnesområde är relativt outforskat anser vi att det är mest gynnsamt om vi 

riktar oss till 5 personer som besitter goda kunskaper och hypoteser. Vi har valt att göra 

kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjuguider för att ge utrymme för eventuella 

frågesatser vi inte har med eller haft kunskap om, samt för att inte leda de intervjuade (Flick 

2002:156). Med detta som utgångspunkt så tror och hoppas vi att våra resultat kommer att 

bidra med en lite smalare men djupare kunskap istället för en ytlig och bred. Det är ett vanligt 

skäl till varför man väljer kvalitativa metoder. (Kaijser & Öhlander 1999:21) Eftersom 

ämnesområdet är så pass nytt går det inte göra så stora studier. Men vi har intervjuat några av 

de ledande aktörer i Sverige.  

 

I Metoder i kommunikationsvetenskap (2000:66) nämner Larsåke Larsson en sammanfattning 

som visar på hur man kan gå till väga med att analysera kvalitativt material. Vi har valt ut 

följande sortering- och analyseringsmetoder att arbeta efter; 

• Sortera svaren - gruppera och sammanför i kategorier. 

• Notera storleken av olika kategorier för att få en god överblick om exempelvis 

riktning. 

• Dela upp och Reducera kategorier - undersök gemensamma komponenter i 

kategorierna. 

• Sök mönster och leta efter sannolika och rimliga slutsatser – se det generella i det 

specifika. 

• Notera relationer mellan variabler och bygg upp en logisk bevisföring - integrera 

analysens kategorier, hypoteser och teman till en helhet. 

• Tolka materialet utifrån de (preliminära) teorier som undersökningen bygger på, 

alternativt skapa inre teoretiskt sammanhang - där olika resultat binds samman till 

förklaringar om ”hur” och ”varför”, efter t.ex. Grounded Theory. 

 

3.1 Intervju 

Det vi har gjort är personintervjuer. Merparten av informationen ska däremot komma från den 
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vi intervjuar, men personintervjuer innebär också att vi som leder diskussionen har möjlighet 

att komma med åsikter och in-puts för att föra samtalet och intervjun framåt. (Larsson 2000: 

51-53) Även om vi inte ska föra in informationen som ges under intervjun i ett statistik 

program, behöver vi andra kunskaper vid intervjutillfället. Bra intervjuteknik och förmåga att 

sortera i ett stort textmaterial är väsentligt i den här typen av intervju. Även möjlighet att vara 

flexibel och kunna komma med nya följdfrågor på plats som passar just den intervjun är 

viktigt för att få ut så mycket information som möjligt. Det finns två typer av intervjuer av det 

här slaget, vilket beror på om man intervjuar en informant eller en respondent. Skillnaden är 

att den förstnämnda kan ge viktig bakgrundsinformation och fakta till ämnet, medan den 

senare kan ge sina egna reflektioner och tankar kring ämnet. I våra intervjuer kan det vara så 

att den intervjuade är både en informant och en respondent, vilket är fullt möjligt. (Ibid) De 

studier vi kommer att göra, de olika intervjuerna, kommer sedan att jämföras för att se om 

samma tendenser och tankar finns hos alla de olika dagstidningar vi pratar med.  

 

Ett par av våra intervjuer gick inte att genomföra på plats eller över telefon. Så i dessa fall fick 

maila våra frågor till den vi skulle intervjua. Det viktigaste i dessa fall var att utforma bra och 

tydliga frågor för att få bra svar. Samtliga muntliga intervjuer har spelats in och transkriberats. 

 

3.2 Urval 

Urvalsprocessen handlar om att välja de personer som passar bäst in på den undersökning 

man gör, som ingår i det fenomen man vill studera. I vårt fall så handlar det inte om, som i 

kvantitativa studier, att hitta en grupp som kan representera den större gruppen, utan att hitta 

de personer som är bäst lämpade för undersökningen. (Larsson 2000: 56)  

 

I vårt uppsatsarbete är urvalet ett strategiskt urval, då vi ska har valt de personer som vi anser 

besitter kunskap inom området. Detta innebär att de vi valt att intervjua arbetar alla på 

svenska dagstidningar som finns på iPaden och de är väl insatta i processen kring iPad. Vi har 

också valt att intervjua en iPad-expert, som inte arbetar med dagstidningar men som har goda 

kunskaper om tekniken och dess möjligheter.  

 

Något som är viktigt för oss som intervjuare och undersökare är att hålla en god relation med 

våra intervjupersoner. Så när det kommer till intervjuerana är det viktigt att upprätthålla en 

vetenskaplig karaktär och roll som undersökare. Enligt McCracken betyder det att vi bland 

annat bör klä oss neutralt och hålla vår utstrålning balanserad mellan formell och icke-
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formell. Detta för att svaren ska vara så fruktbara som möjligt men också av en relativt 

avslappnad karaktär så att den intervjuade kan reflektera fritt och inte känna sig stressad eller 

hämmad. (McCracken 1988:25-26)  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

När det kommer till reliabilitet så har vi inte optimala förhållanden då undersökningens 

resultat med största sannolikhet kommer att förändras inom en snar framtid, med tanke på den 

tekniska delen. Om några år kan resultaten i den här undersökningen ha ändras helt. Eftersom 

att vi är inne i en utvecklingsfas kan ingen nu säga hur det kommer att se ut i framtiden, då 

iPaden troligen fått fler konkurrenter. Så för att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt så 

krävs det att vi i uppsatsen transkriberar så noga som möjligt och skriver ner noteringar. Detta 

för att stommen, vilken på våra resultat lutar, ska kunna gå att kontrollera, även i ett senare 

skede. (Flick 2002:386) 

 

Det finns både positiva och negativa konsekvenser av att föra intervju via mail. Det är inget vi 

hade önskat att göra innan vi började undersökningen, men i efterhand har vi förstått att det i 

vårt fall spelar liten, om ens någon, roll för resultatet. Nackdelen med mailintervjuerna var att 

personen som skulle svara på frågorna kunde missuppfatta vad vi var ute efter, därför var det 

väldigt viktigt för oss att formulera bra och tydliga frågor. Däremot utgår det spontana 

frågorna, som vi som intervjuare kan komma på under samtalets gång. Som tur var, var 

mailintervjuerna de sista intervjuerna vi gjorde, så vi visste vad vi ville ställa för frågor och 

hur vi skulle formulera dom.  

 

Det kanske viktigaste i uppsatsen blir att hålla en hög validitet. Detta eftersom en låg validitet 

direkt leder till att läsaren förkastar uppsatsen omedelbart. Det finns tre vanliga fel som kan 

hända. Den första är att man ser en princip som faktiskt är fel, den andra att man avvisar 

uppsatsen trots att det är rätt och den tredje är att intervjuarna ställer fel frågor. (Flick 

2002:387) 

 

För att motverka dessa vanliga fel så kommer vi givetvis att lägga ner extra tid för att utforma 

våra frågor in i minsta detalj, så det är starkt relevant. Samt att försöka hålla oss objektiva för 

att inte blanda in våra egna åsikter och tycken. Att hålla sig objektiv är ytterst viktigt då 

resultatet kan påverkas markant och ge en felaktig bild.  

 



Kandidatuppsats ”Svenska dagstidningar och iPad”  Fabian Biel V11 Mkand 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Hanne Malmsten V11 Jkand 

16 
 

4. RESULTATREDOVISNING  

Nedan följer en resultatredovisning byggd på våra intervjuer. Det är intervjuer med Gunnar R 

Johansson, Mobilredaktör Expressen, Nils Öhman, chef för DN digital, Jonas Gillberg, 

redaktör för Sydsvenska Dagbladets projekt för läsplattor, Martin Holmberg, digital 

utvecklingschef på Göteborgs-Posten och slutligen Filip Biel, teknikexpert och webbredaktör 

på Microsoft Sverige. Vi har valt att redovisa detta med hjälp av underrubriker, som står för 

de olika kategorier och frågor vi berört i intervjuerna. Detta för att göra resultatredovisningen 

så tydlig som möjligt. 
 

Vårt syfte med uppsatsen är, som sagt, att titta på hur svenska dagstidningar tänker ta sig an 

iPaden som ett nytt medieforum. De fyra dagstidningar vi har med i vår undersökning finns 

alla på iPaden i nuläget, men de har förhållit sig till den på lite olika sätt. Vi har delat upp vår 

redovisning i följande underrubriker; iPadens användningsområden, Skillnad mellan iPad och 

Internet/papperstidning, Svagheter & Styrkor, Betalning & Resurser och iPads möjligheter. 
 

4.1 iPadens användningsområden 

Frågor som varför man behöver ha en iPad när man har papperstidningen eller Internet, är 

något vi ställde oss i början av arbetet. Vad är iPadens största dragningskraft och vilka är de 

största användningsområdena. När vi under våra intervjuer ställde denna fråga till de olika 

dagstidningarna, blev vi förvånade över att deras svar inte var ”för att läsa vår tidning”. Utan 

både Dagens Nyheter och Expressen menar att det bästa med iPaden är Safari-appen, där du 

kan surfa på vilken Internetsida som helst.  
 

“Det bästa apptipset jag alltid ger folk - det är Safari. Jättetråkigt, men Safari är ju en helt 

grym app. För där är webben precis som du är van vid att uppleva den, fast lite snabbare. 

Och att en del anpassar sina sidor till iPad, vi är ju i ett ganska tidigt skede men... Tråkigt 

svar men det är nog det bästa användningsområdet tror jag iallafall. Att köra iPad som en 

enkel snabb surfplatta. Sen finns ju hela skalan såklart, vi har rss-läsare, enkel nyhetstjänst 

och sådär. Sen så är det ju många som, ex. Expressen, paketerar tidningen i en app. Men där 

är ju lika mycket skälet för att det finns en väl fungerande betalningsstruktur, kring 

appvärlden.”  

Gunnar R Johansson, Expressen 

 

Det som intresserade oss med det här svaret från Gunnar R Johansson på Expressen, var att 
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det ändå görs appar till dagstidningarna när, som han själv säger, webben finns på ett smidigt 

sätt genom Safari-appen. Detta går att återknyta till teoridelen, där Lowe Hedman (2008:169-

170) menar att Internetanvändandet har exploderat de senaste åren. Inte bara ökningen av 

antal människor utan även tid spenderat på Internet har gjort oss mer vana vid webbläsare. 

iPad-användaren kan alltså gå in på dagstidningens Internetsida och läsa tidningen gratis, 

istället för att betala för en prenumeration och app-avgifter för att läsa iPad-versionen. Varför 

läsaren ändå ska lägga pengar på iPad-appen, när man kanske redan har pappersversionen 

eller tillgång till Internet, ger Nils Öhman på Dagens Nyheter ett svar på. 

“Den som gillar papperstidningen kanske ser iPaden som ett komplement för resor och när 

man åker till landet. Eller reser till jobbet.” 

Nils Öhman, DN 

 

Ett stort användningsområde för iPaden kan således vara under resor. Att läsaren på annan 

ort än i hemmet får tillgång till hela tidningen, och inte endast Internetversionen av den, är 

troligen en av iPadens största styrkor. Martin Holmberg på Göteborgs-Posten håller med att 

den är bra att ha på resor, men tror själv att det största användningsområdet blir i hemmet.  

 

“Tillbakalutad konsumtion. Främst i hemmet, men också på resor exempelvis. Mycket spel 

och tittande på rörlig bild. Nyhetskonsumtionen = främst surfande till exempelvis gp.se” 

Martin Holmberg, Göteborgs-Posten 

 

Martin Holmberg menar också, likt Gunnar R Johansson, att den främsta aktiviteten på iPaden 

är genom Safari-appen och att surfa på Internet. Han säger även att det är på Göteborgs-

Postens webbsida iPad användaren kommer konsumera nyheter, inte i deras app.  
 

“Som anställd på ett företag som håller på med redaktionell kommunikation tror  jag att 

iPadens stora användningsområden finns just i vår bransch - tidningsbranschen. För att 

skapa ett mervärde och kunna ge läsare en rikare upplevelse än vad som är möjligt i print 

eller på webben - iPad blandar enligt mig de två på ett bra sätt. Jag tror för övrigt att ordet 

”läsare” är ett begrepp som snart kanske ersätts av något i stil med betraktare, då iPad även 

erbjuder ljud och bild.“                                             

Filip Biel, Microsoft 
 

Detta kan bli den digitala tidningens styrka, att den kan skilja sig från både papperstidningen 
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och den som finns på Internetsidan. iPaden kommer att kunna erbjuda läsaren en helt ny 

upplevelse i form av ljud och bild. Detta är anledningen till att läsaren ska skaffa sig 

tidningsappen, istället för att surfa runt genom Safari, för att få allt som erbjuds. 
 

En annan intressant sak när det kommet till iPadens användningsområden är hur vi som 

konsumenter styr hårdvaruutvecklarna. Brian Winston menar att det är samhällets behov och 

krav som bestämmer utvecklingen. Om produkten stannar och tillfredsställer konsumenten så 

fortskrider utvecklingen och nya bättre produkter och konkurrenter framkommer. 
 

”Man brukar prata om Moore's lag, och den säger att datorer blir dubbelt så snabba och 

hälften så dyra var 18:e månad vilket gör att det vore löjligt att tro att tekniken om två år inte 

tillåter oss att göra otroligt mycket häftigare saker än vad vi kan göra idag i en rätt dålig 10-

tummsdator men som är lika tunn som en mobiltelefon...”  

Filip Biel, Microsoft  
 

Detta innebär att utvecklingen av ny teknik hela tiden går framåt och resultaten på vår uppsats 

kan komma att ändras. Till exempel så kan konsumenterna komma att vilja ha iPaden till 

något annat, vilket kan ändra användningsområdena. Däremot så fokuserar vi inte på den 

tekniska biten utan på hur dagstidningarna positionerar sig på iPaden i dag. Den är dock inte 

att försumma då den kan komma att förändras inom en snar framtid och ändra på 

förutsättningarna för dagstidningarna till det bättre eller till det sämre. Tiden medför också 

konkurrenter som kan komma att förändra marknaden som vi vet idag. 
 

4.2 Skillnad mellan iPad och Internet/papperstidning 

Att få läsare att tycka det är värt pengarna att prenumerera på en dagstidning även på iPaden, 

och då alltså betala för både pappersupplagan och iPad-upplagan, kräver att det som ges i 

appen är något extra. I denna underrubrik ska vi därför titta närmare på vad skillnaderna 

mellan dagstidningen i pappersform, på Internetsidan och på iPaden faktiskt är. Även hur 

detta kan komma att påverka journalistens arbete, då ny teknik kan kräva annan kompetens. 
 

”I Expressenappen så har du hela Expressens papperstidning och den har du faktiskt inte på 

nätet, hela tidningen. På nätet så försöker vi jobba mycket mer med händelsenyheter, 

exempelvis branden på KTH (aktuell händelse). Det har vi arbetat mest med nästan hela 

dagen. Just idag på förmiddagen. Det står ju inte en rad om det i papperstidningen. Utan där 
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finns det mycket mer bakgrund och texter om t.ex. Usama Bin Laden. (Aktuell händelse - 

Usamas död). En dag som denna. Vi försöker skilja upplagorna lite åt just för att använda de 

till vad dem är.”                                                        

                 Gunnar R Johansson, Expressen 

 

Gunnar R Johansson på Expressen förklarar tydligt vad skillnaden mellan iPad-appen och 

Internetsidan är, vad de erbjuder läsaren. Surfar man runt på dagstidningens Internetsida få 

man alltså inte allt som erbjuds i tidningen. Han svarar även på frågan varför läsaren ska lägga 

pengar på appen, istället för eller som komplettering till, papperstidningen.  

Som tidigare nämnt i teoridelen så fick läsarna tillgång till medieinnehållet som en 

förlängning av papperstidningen, då tidningarna började etablera sig på Internet. Det erbjöds 

samma innehåll på nätet som i papperstidningen. Men senare så gav Internet möjligheten att 

erbjuda annat. Tidningarna började erbjuda speciella material, som inte fick plats i 

pappersupplagan. (Hadenius et al 2008:123)  
 

Till skillnad från Internets utveckling, då informationen som gavs på tidningens Internetsida 

distanserade sig ifrån pappersupplagan, går nu innehållet i appen tillbaka till pappersupplagan. 

Fast med mer interaktivitet. iPaden remedierar på så sätt dagstidningen. Som Gunnar R 

Johansson säger ovan, är innehållet i pappersupplagan och appen mer eller mindre densamma, 

medan Internetsidan inte erbjuder allt som finns i papperstidningen. Utan idag består 

Internetsidan nästan bara av händelsenyheter. Nils Öhman på Dagens Nyheter bekräftar att 

innehållet på Internet har ett mindre utbud. När vi frågar honom om skillnader mellan DN-

appen och Internetsidan svarar han; 
 

“Avsevärt mycket mer innehåll. Hemsidan innehåller bara cirka en tredjedel av innehållet i 

papperstidningen. DN+ innehåller nästan allt.” 

Nils Öhman, DN 

 

Han menar också att vi fortfarande är i ett tidigt skede och att en del tidningar gör pdf-

versioner av papperstidningen och gör den tillgänglig på iPaden. Medan andra gör snygga 

ompaketeringar av webbinnehållet. Samt att det finns de som försöker att anpassa materialet 

till läsplattans möjligheter. Det finns med andra ord gott om olika tillvägagångsätt att 

utforska. Det som gör iPaden unik är att den möjliggör en portabel och interaktiv dagstidning. 

Interaktivitet är något som de flesta läsare förväntar sig, fortsätter han. När vi frågade om det 
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finns någon likhet mellan utformandet av DN-appen och Internetsidan så svarar han; 
 

“Kanske att vi åter ser en stor experimentlusta som liknar den som fanns på nätet i slutet av 

nittiotalet. På nätet i dag ser de flesta tidningar likadana ut och vi ser relativt få annorlunda 

lösningar, trots att många nättidningar har problem att få tillräckligt stora annonsintäkter.” 

Nils Öhman, DN 

 

Företrädare i tidningsvärlden trodde på att tidningsmarknaden skulle stå kvar i minst 10 år till 

i den form den var 2002. Detta betyder att vi närmar oss, om vi inte redan är där, ett skifte, där 

de trodde nätupplagorna skulle ha större inflytande. (Hedman & Alström 2002:12-17) Detta 

var innan man visste att iPad skulle slå igenom.  
 

Skillnaden mellan elektronisk tidning och papperstidning tar Lowe Hedman (1999:225-227) 

upp i sina hypoteser där han beskriver vad som är bra respektive dåligt. Några som talar för 

papperstidningar är att vi är fångade i vanans makt. Att vi har det svårt att gå över till det 

digitala på grund av vår vana med tidningar. En annan är att en tidning måste vara av papper 

för att rätt känsla skall skapas och slutligen att långa texter på bildskärm inte läses.  
 

Några hypoteser som talar för elektronisk tidning är att vi har ett ständigt ökande behov av 

nyheter. Vilket gör att vi behöver kunna uppdateras många gånger per dygn och detta är inte 

möjligt i en papperstidning. (1999:225-227) En annan hypotes är att mediekonsumenter väljer 

det som är gratis. Nu finns det inte riktigt någon standardmall för hur man tar betalt för 

tidningar via iPad men Internet-appen som möjliggör webbläsning gör det gratis att hålla sig 

uppdaterad med nyhets världen. En tidning kostar dock alltid pengar, såvida man inte vill läsa 

Metro eller någon annan annonsfylld tidning.  
 

”Man kan läsa en tidningsartikel på iPad och tidningen är portabel men de två har 

egenskaper som inte de andra kan ersätta - man lämnar förmodligen inte sin iPad på 

tunnelbanan när man ska kliva av. Video fungerar endast i iPad men en tidning går, till 

skillnad från dagens tablets, att veckla ut.”                                                 

Filip Biel, Microsoft 
 

Filip Biel nämner att iPaden kan, till skillnad mot papperstidningen, använda sig av rörligt 

bildmaterial i sin nyhetsutformning. Och som tidigare nämnt, är det kanske det som blir 

iPadens starkaste egenskap, att nyheterna kan uppdateras snabbare än i papperstidningen, och 
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att rörliga bilder och ljud kan visas i samband med nyheten. Men detta är dock inget som är 

nytt, eftersom tidningarna redan i viss utsträckning använder sig av ljud och bild på sina 

Internetsidor. Men som vi nämnde ovan, erbjuds inte läsaren allt på Internetsidan, vilket de 

däremot gör på iPaden. Gunnar R Johansson menar också att papperstidningen inte ska vara i 

samma form när den digitaliserats utan att man bör hitta andra sätt att förmedla samma 

information. Han för resonemanget; om man startar radiokanal idag så skulle man inte sitta 

och läsa upp tidningen och om man startade en tv-kanal så skulle man inte sitta och visa 

tidningen. Det bästa sättet är då att låta Internet ha direkta nyheter, snabba och korta texter. 

Och att man i iPad-appen paketerar innehållet snyggt, tillför lite extra material såsom rörlig 

bild och skapar en “klicka-dig-runt-i-appen-känsla”. 
 

Jonas Gillberg på Sydsvenska Dagbladet pratade också om olika möjligheter med ljud och 

bild. Fast han utgick då ifrån hur detta påverkar journalistens arbete. 
 

”Frågan ’Hur kan jag berätta den här historien på bästa möjliga sätt’ har nu fått en bredare 

svarspalett. Plötsligt kan svaret i iPad vara ljudfiler, klickbar grafik, bildspel, film. Det ställer 

högre krav på alla journalister att tänka ett steg till.” 

                                                          Jonas Gillberg, Sydsvenska Dagbladet 
 

Hedman och Alström (2002:9) analyserar journalistens roll i det digitala samhället och menar 

också att det ställs högre krav på dem då förutsättningarna för nyhetsrapporteringen ändras 

eftersom distributionskanalen bestäms i efterhand. En journalist som ska förmedla en nyhet 

måste då kunna avgöra på vilket sätt nyheten bäst förmedlas. Genom ljud och bild eller 

skriftligt. Vilket i sin tur kräver att journalisten ska kunna använda sig av teknik som kan 

filma och också kunna göra detta på ett bra sätt. Spinner man vidare på detta, kan det i 

längden innebära att en och samma person har flera personers jobb, då journalisten inte 

behöver exempelvis en kameraman för att kunna filma. Detta betyder att vem som helst kan 

ge sig ut och filma olika händelser och sedermera kalla sig för journalist.  
 

En viktig och oundviklig del i tidningsproduktionen är deadlinen. Den är av naturliga skäl 

avgörande för om en nyhet kommer med i tidningen eller inte. Vi nämnde tidigare Nancy 

Maynards uttryck “eating the news”, där hon menar att digitaliseringen påverkar 

nyhetsförmedlingen på det sett att vi konsumerar den oberoende av tid och rum. På våra 

villkor. Den starkaste publicistiska fördel som nätupplagorna har är att deadlines inte existerar 
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i samma mån då Internet främst fylls med händelsenyheter. Det skiljer sig från iPad-

versionerna av tidningarna som faktiskt har deadlines.  
 

“Vår Ipadtidning har också en deadline. Klockan 01.30 laddas tidningen upp mot Adobes 

servrar. [...] Sen blir det ändå en skillnad eftersom vi har andra deadlines än 

papperstidningen. Vår kultur- och nöjesredaktion får plötsligt fem timmar till på sig att 

leverera material och därför kan vi få med sena recensioner och nyhetshändelser som inte 

papperstidningen kan ha med pga att vår kulturdel trycks vid 20-tiden.” 

Jonas Gillberg, Sydsvenska Dagbladet 
 

Han menar också att detta system är under utveckling och att iPad-versioner av tidningar inte 

har funnits särskilt länge, så det kommer att vara väldigt annorlunda om 1-2 år.  
 

4.3 Betalning, ekonomi och resurser 

En av de största frågorna och problemen för tidningar som vill finnas på iPaden, är hur de ska 

ta betalt för tidningen och om läsarna är villiga att betala för ännu en utgåva. Vi har däremot 

inte undersökt vad läsarna tycker om detta, eftersom vårt syfte är att undersöka hur 

dagstidningarna tar sig an iPaden. Så det vi kommer redovisa här är dagstidningarnas 

perspektiv på förhållanden mellan betalning, ekonomi och resurser.  
 

”De finns också en strid mellan de företag som producerar publiceringsverktyg för iPad. Här 

handlar det om att göra det så enkelt som möjligt för personer inom t.ex. tidningsbranschen 

eller bokförlag att få ut sina alster så lätt som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Idag 

finns i princip dyra och bra samt billigare och mindre bra.”  

Filip Biel, Microsoft 
 

När det kommer till de stora dagstidningarna som Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet 

så finns det sannolikt större resurser till att skapa en app än exempelvis Borås Tidning. Och 

dessa tidningar med större resurser skapar förmodligen bättre, snyggare och mer interaktiva 

appar och styr således merparten av marknaden. Däremot så skulle Borås Tidning ha en fördel 

då den skulle kunna satsa på de lokala nyheterna, som den tryckta tidningen gör.  
 

“För att läsare ens ska fundera på att betala måste man som publicist tillhandahålla exklusivt 

innehåll och inte bara mer utan även bättre, alltså innehåll som inte går att återge i en 

tidning eller på webben.” 
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Filip Biel, Microsoft 
 

Efter att ha pratat med de olika dagstidningarna, så verkar det som att en det bästa sättet att ta 

betalt för tidningen på iPaden är genom prenumeration. Nils Öhman på Dagens Nyheter säger 

dessutom att de i sina undersökningar med läsare har förstått att de är villiga att betala för 

tidningen på iPaden.  
 

I teoridelen tog vi upp att Metro och andra gratistidningar utgör en stor konkurrens mot 

betaltidningar, då prenumeranter inte är villiga att betala lika mycket längre när de kan få 

liknande information från andra medier gratis. (Hadenius et al 2008:156) Detta gäller dock 

inte iPad, då denna inte har övervägts i studien. Vi kan bara få riktlinjer från tidigare mediers 

utveckling och sedan överföra hypoteser så gott det går. Det har nu som sagt visats sig att folk 

är villiga att prenumerera på iPad och att de till och med finner affären lönsam. 
 

“Vi har pratat med folk uppe i Norrland som alltså har köpt iPad och tar en sån här 

prenumeration för att spara bensinpengar. För de brukar ta bilen annars, och då har de 

räknat ut att -Jamen, jag sparar ju bensinpengar på en iPad på en månad.” 

    Gunnar R Johansson, Expressen 

 

Han menar att när det kommer till prissättningen så är det delvis Apples egna prisstege som 

avgör kostnaden. De har där den lägsta börjar på 7 kronor och sedan är nästa steg 15 kronor. 

Vid lösnummerförsäljning så blir det ett problem här då 7 kronor är för billigt då Expressens 

papperstidning kostar 11 kronor. Därför kostar iPad-versionen 15 kronor och bidrar till att 

gynna prenumerationskostnaden som ligger på 99 kronor i månaden. Vilket blir ca 3 kronor 

om dagen. Något som klart gynnar exempelvis Norrlandsbor. 
 

I vår undersökning så tittar vi inte på vilken målgrupp tidningarna har och vi har heller inte 

pratat med läsarna. Men det intressanta i Gunnar R Johanssons citat ovan är att tidningen har 

fått kunder på iPad som de själva inte räknat in. Att människor som bor i glesbygd har nytta 

av iPad, och inte bara early-adopters, pryltokiga stadsbor och män mellan 40 och 50 år, som 

är de vanliga målgrupperna enligt de intervjuade. Nils Öhman menar att i takt med 

spridningen av iPad så kommer målgrupperna att ändras, vilket vi kan se en början på i detta 

exempel som Gunnar tar upp. 
 

“Och sen så har vi ju de här som är över 70 år. Konstigt nog. De har jag pratat i telefon med, 
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för de ringer ofta när de stöter på problem istället för att maila. Då är iPad deras första 

dator, de har aldrig haft en dator förut, men de har barnbarn som sagt till dem att "-iPad ska 

du ha, det är jättebra, då kan du hänga med på facebook och se på barnbarnen när de fyller 

år och sådär. Och så kan du skriva enkla meddelanden, och köpa tidningen där varje dag. 

Och mycket billigare.” 

Gunnar R Johansson, Expressen 
 

Gunnar R Johansson säger också att många som löser korsord på iPaden vill ha möjlighet att 

kunna skicka in svaren direkt från iPaden, vilket tidningen själv inte tänkt på. Det verkar som 

om att läsarna hela tiden är med och utvecklar och förbättrar apparna, som är inne i sin start 

fas.  
 

4.4 Svagheter och styrkor 

I det här avsnittet presenterar vi vilka svagheter och styrkor dagstidningarna ser i att lansera 

sig på iPaden. Vilka fördelar som finns, både i marknadsföringssyfte och vad tekniken kan 

hjälpa till med. Även de svårigheter och problem dagstidningarna har stött på. Anledningen 

till att vi valde att göra vår undersökning på just iPaden, berodde som sagt på både utrymmet i 

uppsatsen och iPadens överläge gentemot de andra läsplattorna. Nils Öhman på Dagens 

Nyheter nämner i en kort mening det som delvis motiverade oss till att undersöka just iPad, 

den enkla orsaken “det finns många fler iPads”. De dagstidningar vi har med i vår 

undersökning har alla valt att fokusera sig på iPaden och inte på Androids och andra 

läsplattor. När vi pratade med Gunnar R Johansson på Expressen, gav han en gedigen 

förklaring på skillnader mellan iPaden och andra läsplattor genom att förklara de olika 

styrkorna & svagheterna, och varför de valt att fokusera på just iPaden.  
 

“Alltså skillnaden är ju antalet olika upplösningar i skärmar och i hårdvaran. Hårdvaran kan 

ju se ut, på gott och ont precis hur som helst. Det kan vara en tv, det kan vara en 7-tumsskärm 

eller en, aa, hela skalan. Men iPad och med iPhone så är det så oerhört hårt styrt från Apple, 

inklusive deras Review Board där de godkänner allting som läggs ut som en app, också på 

gott och ont. Det är ju gott på det sättet att de också sätter en stämpel på att produkterna 

fungerar på eran plattform. Och så är det ju verkligen inte på Android [...]Och 

Androidversionen, att bara tänka att man ska sitta och buggtesta det utan att ha alla de 

telefoner som finns och de versioner av operativsystem mobilerna har. “ 

Gunnar R Johansson, Expressen 
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Detta som Gunnar R Johansson säger här ovan, visar på att en av iPads största styrkor är dess 

användare. Eftersom att Expressen, och de andra tidningarna, kan se vilken version av 

operativsystemet en användare har så har de förstått att Apples kunder, de som har iPad eller 

andra Apple produkter, generellt sett uppdaterar oftare. Detta har gjort att Expressen har 

fokuserat mer på iPad och inte andra läsplattor. Filip Biel menar även att Androids inte är lika 

kvalitetssäkrade som iPaden, på grund av att mjukvaran måste kunna anpassas efter en rad 

olika kombinationer av hårdvaror. Medan iOS, som är det operativsystem som Apple 

använder i iPaden, bara är anpassat till en enda produkt. De får därmed ut optimal prestanda 

och kan skräddarsy operativsystemet efter produkten.  

 

“Det gör ju hela testprocessen till en mardröm nästan, att det är så många olika varianter. 

Och då försöker man ju ändå nå, ja de flesta. Och det gör det väldigt svårt att ta betalt för 

någonting. Man måste lägga ner oerhört mycket tid som blir pengar på supporten i de här 

frågorna. Och så kommer det en uppdatering för Android och så slutar det funka. Där är ju 

Apple i sin strikthet lite lättare att ha att göra med” 

Gunnar R Johansson, Expressen 

 

Samtidigt fortsätter Gunnar R Johansson med att förklara att Apples strikthet kräver en hel del 

av app-producenterna. En app måste uppfylla ett syfte, därför har Apple utformat vissa regler 

som måste följas. Exempelvis att någonting måste hända om man skakar iPaden eller att 

appen skickar notiser när något har uppdaterats. Detta gör att vissa appar nekas, om de till 

exempel går att göra som en webb-app. Alltså en mobil webbsida som nås genom Safari. Det 

Gunnar R Johansson menar är bra med detta, är att apparna uppehåller en viss kvalitet. 

Nackdelen däremot är bland annat att Apple möjligtvis reglerar innehållet på iPaden för hårt.  
 

I teoridelen presenterade vi Lowe Hedmans olika hypoteser som jämför för- och nackdelar 

mellan tidningars olika medieformer. Bland annat säger han att vanan av att läsa 

papperstidning gjorde det svårt för tidningarna att få läsare även på Internetsidan i början. Han 

fortsätter med att presentera hypoteserna mot läsandet av papperstidning. Hur vissa läsare är 

fångade i vanans makt, och trots att Internet är så lätt tillgängligt fortsätter de att läsa 

papperstidningen. (Hedman 1999:225-227) Detta är en av iPadens svaghet, att många inte är 

särskilt öppna för den här typen av förändring och avstår från den nya tekniken tills en kritisk 

massa har börjat använda sig av den. Men som Nils Öhman, Dagens Nyheter, säger så finns 
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det många fler iPads. Så kanske har redan den kritiska massan tagit till sig den nya tekniken. 

En annan av iPadens styrkor är att känslan av att hålla i en iPad skiljer sig mot att sitta vid en 

dator. Så att läsa en dagstidning på iPaden liknar mer läsandet av en papperstidning, jämfört 

med via datorn på Internet. Fortfarande kan Hedmans hypoteser komma in som en 

motsättning, eftersom att han menar att läsare ofta väljer att inte läsa längre texter på Internet, 

då dem tycker att detta är svårt. (Hedman 1999:225-227)  
 

“iPads styrkor ligger i dess soff-slash-kaffebordskompatiblitet i kombination med att det är en 

produkt som lämpar sig för att vara mobil. Den fyller ett slags mobilitetshål som funnits fram 

till idag mellan bärbar dator och smartphone. Den är inte till för att ersätta någon av dem 

utan att komplettera båda liksom.” 

Filip Biel, Microsoft 
 

I takt med ny teknik och människans ständigt ökade behov av nyheter, finner vi ännu en av 

styrkorna för iPad. Hedman menar att med detta som grund, att människan hela tiden vill bli 

uppdaterad, kan spridningen av elektronisk tidning bli stort. (Hedman 1999:225-227) Detta 

gäller hittills studier av Internet och dess digitala tidningar. När det kommer till iPad så ändras 

många betydande faktorer gällande elektronisk tidning. Greppet om den och de interaktiva 

möjligheterna med händerna som simulerar ett användande likt en tidning där du byter blad. 

(Hedman 2000:300) 

 

” iPadtidningen är en “färdig produkt” som idag kommer ut en gång varje dag, medan 

webben är under ständig utveckling under dagen. Det gör givetvis att iPadtidningen idag mer 

liknar papperstidningen än webbtidningen. I mångt och mycket har vi ju annars samma 

möjligheter med webb och iPad när det gäller film, ljud, rörlig grafik etc.” 

                                           Jonas Gillberg, Sydsvenska Dagbladet 
 

Det Jonas Gillberg säger går emot Hedmans hypotes om att den elektroniska tidningen 

kommer att använda sig mycket av uppdatering. Det gör det ju visserligen på Internet, men än 

så länge är det inget som de använder sig av på iPaden. Där kommer, som sagt, tidningen ut 

en gång per dag och går då ifrån Internet och dess frekventa nyhetsflöde. Det blir således en 

fråga om innehåll. 
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4.5 iPadens möjligheter 

Som avslutning, innan diskussionen, har vi avsnittet om iPadens möjligheter. Det blir som en 

kort inledning till diskussionen, och som en framtidsblick. Vi fokuserar bland annat på vad 

dagstidningarna kan göra i iPaden, som inte varit möjligt innan.  
 

”Tablets är inget nytt koncept, Apple har bara lyckats göra det behagligt att använda och att 

titta på. Inget fel i sig men de kommer snart få tuffare konkurrens när allt fler företag gör det 

till sin kärnverksamhet att kopiera iPads senaste produkt till ett billigare pris.” 

        Filip Biel, Microsoft 
 

 Återigen så spelar samtiden och konkurrens stor roll. Likt de konkurrerande företagen som 

gör mjukvaran som möjliggör app-tillverkning så kommer företag från andra håll och kopierar 

hårdvaran. Detta skapar kanske en bra marknad för konsumenterna men det kan säkert 

medföra att Apple gör apptillverkningen exklusiv så att apparna bara kan läsas på iPad och 

inte på någon annan produkt. Detta skulle förmodligen bidra till att konsumenterna köper iPad 

– då de har störst app-utbud. 
 

Filip pratar också om hur han tror vi kommer se mer och mer rörlig media framöver när 

dagstidningarna tar klivet ut på surfplattan. Både i form av animerad infografik, alltså grafer 

där läsaren själv kan mata in utgångsvärden, rörliga eller tredimensionella illustrationer, som 

till exempel kan visa vägen gärningsmännen tog vid ett bankrån. 
 

“En aktör som ligger i framkant här är CNN och deras iReport som är ett slags community 

där folk kan filma sina egna reportage och ladda upp. Ett youtube med bara nyheter – från 

hela världen.” 

        Filip Biel, Microsoft 
 

Han menar dock att dagstidningarna inte kommer vara pionjärer på iPad. Då många saknar 

exklusiviteten som många magasin har. Som förmodligen kommer ta första steget i många 

riktningar. Vidare så tror han att dagstidningarna behöver satsa mycket på redaktionellt rörligt 

innehåll i iPad-versionen.  

 

Något vi ser mer och mer utav är så kallade tilläggstjänster. Det vill säga att man parar ihop 

digitala tjänster med varandra. Att man exempelvis får en månads Spotify Premium gratis om 
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man börjar prenumerera på en tidning. Detta är något som Gunnar R Johansson tror på. Han 

berättar hur de på Expressens iPadredaktion hela tiden jämför med papperstidningen när det 

kommer till prismodell och nya idéer. Bland annat hur man som exempel kan betala lite extra 

för papperstidningen och få en Bondfilm på köpet.  

 

Han tror också att vi om några år kommer gå ifrån app-världen och tillbaka till webben. 

Delvis för att det händer väldigt mycket med programmeringsspråket html nu och att 

utvecklingen inte kräver appar då dessa blir överflödiga. Han tror på en ny renässans på 

webbsidor. De är enkla, lätta och snabba samt förenklar upplägget för producenterna och 

tillgången för konsumenterna. 

 

En gemensam inställning till vad iPad har för möjligheter och framtid verkar vara att 

utvecklingen och förändringen sker i rask takt. Och att vi inom bara ett par år har helt 

förändrade förhållanden och annorlunda synsätt på iPad. Tills dess får tidningsproducenterna 

genom gemensamma experiment testa, förändra och hitta nya vägar att ta sig an iPad. 

 

5. DISKUSSION 

Som nämnt tidigare så finns det inga klara förutsägelser utan mest gissningar och hypoteser 

när det kommer till att studera den här typen av medieutveckling. Vi kan bara titta på hur iPad 

används idag av tidningarna och vilka områden som kan tänkas komma att utvecklas. Så för 

att få en bra bild av iPadens möjligheter så kommenterar och diskuterar vi 

resultatredovisningen i detta avsnitt. Det vi bland annat gör är att titta på 

användningsområden, tillvägagångsätt och konsekvenser av iPaden idag och dra dem till 

ytterligheter. På detta sätt kan vi få väldigt skilda resultat men kanske också en inblick i 

framtiden. 
 

Den kanske största skillnaden mellan just papperstidningen och iPad-versionen är såklart inte 

innehållet, utan snarare sättet det betraktas av läsaren. Att interaktivitet är ett nyckelord när 

det kommer till iPad är inte konstigt. Det är trots allt en dator som liknar en stor mobil. Eller 

tvärtom. Som några utav de intervjuade nämner så är iPaden inte här för att ta över varken 

mobilmarknaden eller datormarknaden, utan bör ses som ett komplement. Den är här för att 

skapa en ny marknad. Med det sagt, så är det inte konstigt att dagstidningar vill publicera sitt 

innehåll på den. Eftersom läsplattor generellt verkar vara här för att stanna så gör 

dagstidningarna såklart bäst i att marknadsföra sig tidigt och ta reda på vilken läsplatta som 
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dominerar på marknaden, just nu är det iPaden. En av anledningarna till att dagstidningarna 

redan positionerat sig på iPaden är för att de vill vara med och arbeta fram en modell som 

passar och som är lönsam. Det som är först ut på marknaden,  de så kallade first mover 

advantages, får ett försprång mot de som ger sig ut på de nya marknaden. Vill man vara störst 

och bäst är det troligen ett väldigt bra drag, så att man hänger med och vet vad som fungerar 

och inte när resten hänger på och ska pröva sig fram. 
 

Det är inte mer än naturligt att försöka experimentera sig fram vi utformningen av 

dagstidningarnas appar, då det som sagt är ny mark. iPaden bryter ifrån tidigare medier och 

skapar sin egen historia. Den kan plötsligt innehålla alla olika typer av medier, i en och 

samma produkt. Och inte nog med det, innehållet kan uppdateras och vara dagsfärskt genom 

att bara klicka på en knapp. Det är enkelheten som förefaller vara iPadens mest åtråvärda 

egenskap. Det känns som om att man, i takt med iPadens framfart, börjar ifrågasätta andra 

medier. Är det egentligen inte bara vanan som gör att vi fortfarande lyssnar på radio, tittar på 

tv eller läser en tidning? Vad skulle hända om man var tvungen att välja en enda produkt? Om 

vi bortser från vanans makt, skulle man inte då välja en iPad? 

I takt med Internet så har dagstidningarna fått smaka på den relativt nya journalistiska 

arbetssättet, där ljud, bild och interaktivt material krävs snabbt av läsaren. Det är med andra 

ord egentligen inga nya arbetssätt från dagstidningarnas sida att skapa innehållet utan snarare 

utformningen av materialet. Eftersom att vissa väljer att göra pdf-versioner av tidningen, 

andra gör snygga ompaketeringar av innehållet och några anpassar materialet till läsplattans 

möjligheter så finns det ingen standardmall över hur man på bästa sätt distribuerar sin 

dagstidning på iPaden ännu. Det här är nog den svåraste utmaningen när det kommer till att 

lansera en iPad-version. Innehållet är bestämt men utformningen är upp till de olika 

tidningarna att bestämma. Troligen kommer de närmaste åren vara en period fylld med tester 

och experiment för att komma fram till vad det är läsarna helst vill ha och hur man på bästa 

sätt distribuerar sin tidning. Det är helt ny mark för alla, det finns inga givna regler än för vad 

som är det ultimata sättet. Detta går att återkoppla till det Nils Öhman pratade om, att det i 

början av Internet var en stor experimentlusta, som troligen även kommer dominera iPad-

marknaden. Däremot är både vi och de intervjuade överens om att med Internets utveckling i 

ryggsäcken så kommer iPads utveckling att gå mycket snabbare. Även om det är helt nytt med 

iPad och tidningar via appar, kan troligen de flesta tidningar som även finns på webben 

jämföra lite och på så sätt nå en bra lösning snabbare. Men till skillnad mot Internets 
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utveckling så kommer dagstidningarna den här gången förmodligen att tänka mer på 

betalning. Något de som sagt inte riktigt visste hur de skulle ta sig an på ett bra sätt när de 

lanserade sina tidningar på webben. 
 

Eftersom nya arbetssätt och nya digitala tekniker krävs för att producera en iPadtidning så 

måste dagstidningarna inte bara tänka på vad konsumenterna vill ha, utan också på vad det 

kostar dem i form av producerings- och publiceringsverktyg, arbetskraft och andra resurser. 

Detta är såklart en svårare fråga för de lite mindre tidningarna som inte har lika stora resurser 

som exempelvis Dagens Nyheter eller Expressen. Samtidigt så har de nog inte lika högt tryck 

på sig, och pressen över att iPadtidningen bör vara felfri är nog inte riktigt lika hög, visst är 

det viktigt att iPadtidningen är bra, men det är nog heller inte ett lika stort “måste” för de 

mindre tidningarna att finnas på iPad.  
 

En annan viktig skillnad är att de geografiska hindren som tidigare skyddat lokala tidningar 

minskar. Om iPad sprider sig så pass mycket att de geografiska gränserna till slut suddas ut, 

får till exempel Borås tidning kanske större konkurrens från Göteborgs-Posten än vad de har 

idag. En iPad-användare behöver inte välja tidning efter var han eller hon bor, utan kommer 

troligen välja den tidning som är bäst och passar de intressen man har. Detta kan i sin tur öka 

kraven på den digitala tidningen, genom att läsarna kan kräva att de ska innehålla video, 

länkar, interaktiva möjligheter etcetera. Det kan både skapa möjligheter för alla tidningar att 

sprida sig över de geografiska gränserna, men det kan även göra det svårt för mindre 

dagstidningarna att kunna konkurrera, eftersom detta kan kräva mer resurser och ekonomi för 

att göra det riktigt bra. Detta kan förstärka koncentrationen på dagstidningsmarknaden i 

framtiden. 
 

Vad kan tidningarna då ge läsaren för fördel i appen som man inte kan i papper? Antingen kan 

man ge läsaren det som de anser är bättre, om det är en video eller någon annan typ av 

interaktivitet är i nuläget inte helt klart. Eller så får man ge läsaren en prisfördel, alltså sälja 

appen billigare än papperstidningen, men det verkar inte dagstidningarna vilja i dagsläget. 

Varför ska folk köpa appar? Är de bättre eller billigare än papperstidningen? Än så länge 

provar tidningarna att producera ungefär detsamma som i tryckt format och att ta lika mycket 

betalt. Det är bara intressant om man som läsare tycker att det är bättre att läsa tidningen i 

appen än papperstidningen, och det verkar bara stämma vid resor och liknande, som Nils 

Öhman är inne på. Något som särskiljer iPaden från webbsidan och som också är en viktig 
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kvalitetsskillnad är den behagliga möjligheten att kunna läsa längre texter. För att återgå till 

Hagmans hypoteser från vår teoridel, menade han att de flesta läsare ogillar att läsa längre 

texter på webbsidorna. Att detta inte gäller iPad är något som dagstidningarna måste ha 

väldigt stor nytta av.  
 

En annan sak som kommer att bli intressant att följa, är vad tidningarna väljer att göra med 

sina  webbsidor, om de kommer att upptäcka att det finns en mer lukrativ marknad för app-

versionen. Få dagstidningar tjänar pengar på sina webbsidor i dagsläget och om de istället 

tjänar pengar genom iPaden kommer det kanske välja att minska innehållet på webbsidan 

ännu mer. Det verkar som om de olika dagstidningarna har pressat varandra till att sänka sin 

lönsamhet i takt med Internets framgång. Det lilla de tjänar genom webbsidan räcker helt 

enkelt inte. Så genom att minska innehållet på webbsidan och på så sätt få folk att köpa appen 

istället så återfår de nog lite kontroll över marknaden igen, och kan således börja skapa extra 

kvalitativt innehåll, med hjälp av de nya resurserna. 

Som vi nämnde i resultatredovinsnigen ovan, tror vissa att journalisten kommer att behöva 

kunna ta in nyheter på olika sätt. Tidigare kanske utan vetskapen om vart deras nyhet hamnar, 

om det blir i papperstindningen eller på webben. Det vi däremot tror är att journalisten via 

iPaden, där alla olika medieformer så som ljud, bild och video samsas i ett medieforum, 

kommer tänka; hur berättar jag denna nyhet bäst, inte i vilket medium.  
 

Eftersom Safari-appen finns på iPaden och människor i första hand har vana vid Internet så 

kommer nog läsarna titta på tidningarnas hemsida innan de köper iPad-versionen. Men det 

kommer nog inte hindra dem från att tids nog betala det lilla priset för iPad-versionen och 

sedan upptäcka att den kanske faktiskt är bättre än både Internetsidan och papperstidningen. 

Om utformningen av iPad-versionen är bra gjord det vill säga. Och med bra gjord så menas 

samma innehåll, kanske mer och med en stor dos av interaktivitet. Men med detta i åtanke så 

måste dagstidningarna troligen snart bestämma sig för hur de ska göra med sin webbsida. 

Fysiskt sätt är deras webbsida och deras app väldigt nära varandra på iPaden, det finns på 

samma produkt och öppnas med ett klick på skärmen.  
 

Det finns som sagt många fördelar med iPad-versionen av tidningen. Vi har till att börja med 

lättnaden för konsumenten att slippa samla tidningar på hög för att sedan vid det tråkiga och 

smått jobbiga ögonblicket bära den tunga traven till återvinningsstationer. Med iPad-

versionen slipper du inte bara ont om plats i köket och möjliga ryggskott vid bärandet utan 
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även bläck från tidningens text på fingrarna. Det är ju trots allt de små sakerna som gör 

helheten.  
 

För att gå vidare till producenterna, i det här fallet dagstidningarna, så har de också en del 

fördelar med att producera iPad-versionen. Först och främst så sänker de sina 

produktionskostnader markant med att inte behöva köpa papper eller på lång sikt ens 

tryckpressar. Detta gör så att de kan lägga mer resurser på den digitala biten och anställa fler 

folk som gör en bättre, snyggare och mer interaktiv tidning. Det är en typiskt win-win-

situation. Låt oss som ett kort exempel säga att alla dagstidningar i världen om ett 20-tal år, då 

iPadens efterföljare blivit mycket mer kraftfulla och billiga nog att kunna köpas för en liten 

slant, helt och hållet skulle gå över till den digitala versionen av tidningen. Detta skulle spara 

på vår natur väldigt mycket då pappersförbrukningen skulle sänkas enormt. Så ur ett 

miljömässigt perspektiv så finns det goda konsekvenser. Sen finns det säkert många nackdelar 

med att producera en iPad utifrån miljösynpunkt.  
 

Om vi hade tid och utrymme att fortsätta med denna studie är det första vi skulle göra att prata 

med iPad-användarna. Det är något vi i efterhand kan sakna, inte för att det nödvändigtvis 

hade behövts i denna studie, utan för att vi vill veta vad de tycker för vårt eget intresse. Och 

självklart även för att de är en sådan viktig faktor i utvecklingen av dagstidningarna på 

iPaden. Om användarna inte gillar det kommer det kanske inte alls bli en sådan stor 

förändring som vi nu tror. Några av de frågor vi skulle vilja ställa till användarna är hur det är 

att läsa en tidning på iPaden, varför inte bara papperstidning och på webben och självklart om 

det är värt pengarna.  
 

Det skulle även vara intressant att få återknyta till de dagstidningar vi har med i vår 

undersökning om nåt halvår, för att se vad som hänt och vad de tänker om marknaden då. Det 

är trots allt det vår undersökning handlar om, hur de svenska dagstidningarna tar sig an 

iPaden. Därför skulle det vara intressant att se hur det hela utvecklar sig. Vart 

tidningsmarkanden befinner sig om nåt halvår eller år, om det ens är någon revolutionerande 

skillnad att tala om.  
 

Även att göra en jämförelse mellan dagstidningar och magasin på iPaden. Vi kan bara gissa, 

men första tanken är att det är lättare för magsin att få betalt på iPaden, eftersom deras tidning 

inte finns på webben. Det är självklart en skillnad på hur man distribuerar en dagstidning 
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jämfört med ett magasin, men på iPaden finns det gemensamma att de båda kan använda sig 

av interaktiviteten. Det skulle vara roligt att jämföra hur de använder iPads möjligheter. Men, 

som sagt, det får bli en annan undersökning.  
 

6. SLUTSATSER 

För att summera måste vi gå tillbaka till början av vår undersökning, vår utgångspunkt, hur 

svenska dagstidningar tänker ta sig an iPaden. Något som vi snabbt blev medvetna om redan i 

förundersökningen är hur långt dagstidningarna redan har kommit. Det blev också den 

vetskapen som gjorde att vi valde de fyra tidningar vi gjorde. De hade alla redan etablerat sig 

på iPaden och vår undersökning blev nu att ta reda på hur de hade tagit sig till väga och vilka 

tankar de har mötts av på vägen.  
 

Den största frågan både för oss och för dagstidningarna är hur de ska ta betalt för sina tjänster 

på iPaden och om läsarna är villiga att betala. I vår teoridel presenterade vi de olika 

hypoteserna som Hedman menar argumenterar mot och för papperstidning respektive 

elektronisk tidning. Att läsare generellt sätt inte gillar att läsa längre texter på Internet och inte 

är villiga att betala för något som de kan få gratis på Internet. Men studier gjorda av Dagens 

Nyheter, för att få reda på vad deras läsare tyckte, visade på att det finns de som tycker det 

känns helt naturligt att betala för det som erbjuds på iPaden. Detta är ett tydligt exempel på att 

vår undersökning och iPaden är nytt. Det finns inga tidigare studier som säger exakt hur det 

kommer att bli. Detta är både intressant och spännande. Ingen vet ännu i hur stor utsträckning 

iPaden kommer att expandera, om den kommer att göra det, och vad den kommer att erbjuda 

läsaren i framtiden. Men framför allt vet dagstidningarna ännu inte exakt vad läsaren vill få ut 

av den nya produkten. 

Det får oss att komma in på de läsare som har hjälpt dagstidningarna att komma på nya 

lösningar, som är speciellt bra för iPaden och som kommer att hjälpa till att göra upplevelsen 

unik. Att läsare vill kunna skicka in sitt avklarade korsord direkt från iPaden borde kanske ses 

som självklart, men i ett sådant här tidigt skede är det svårt att komma på alla de självklara 

sakerna. Även annonsörerna kommer troligen kunna använda sig av iPaden på ett nytt sätt. 

Att som läsare se en annons och direkt kunna klicka sig vidare in på den sidan som förmedlar 

den tjänst eller säljer den varan som annonseras känns revolutionerande.  
 

Så hur har då dagstidningarna i vår undersökning tagit sig an iPaden? Jo, de har förstått att de 

måste etablera sig på den, eftersom framtiden troligen ligger i den digitala skärmen. Våra 
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fyra dagstidningar har som många andra stora tidningarna nu lanserat iPad-appar för att de vill 

vara med och styra utvecklingen när förutsättningarna förändras. Det de har lärt sig av sina 

Internetversioner är begreppet “first mover advantages”. De som är först ut kan vara med och 

påverka hur det kommer att bli, de får mer erfarenhet än det som etablerar sig senare och har 

därmed ett försprång och kanske även får med sig fler läsare. Dagstidningarna i vår 

undersökning tar sig an iPaden delvis för att de vill vara med och utveckla affärsmodellen. De 

vill inte vara med om att allt blir gratis som på Internet. Som de har fått erfara kan det vara 

svårt att ta betalt om läsarna vant sig vid att allt är gratis på tidningarnas Internetsidor.  

Det här är bara början på något nytt. Man kan se det som att iPad och tidningarnas utveckling 

i detta skede är i början av en fotbollssäsong. Vi kommer att se många försöka, på olika sätt 

och med olika strategier, ta sig mot mål. Nya möjligheter och problem kommer uppstå på 

vägen. Troligen kommer det vara många olika experiment och misslyckanden i början. Alla 

kommer att få pröva sig fram. Det finns inga färdiga modeller, inget som är rätt och inget som 

är fel. Men en sak som vi är säkra på är att iPaden påverkar dagstidningsmarknaden och kan, 

om konsumenterna vill, komma att förändra den helt. 
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