
Bilaga 1: Kodschema och kodinstruktioner 
 
Close-Up □ 
Sweden Rock □ 
Sonic □ 
Denimzine □ 
 
Datum för kontroll:  
 
Nyheter 
Notisspalt:         □JA □NEJ 
Uppdateringsfrekvens: 
□ Låg, mindre än en gång/vecka  □ mellan, mer än en gång vecka □ Hög, mer än tre ggr/vecka  

Alla nya inlägg på sidans notisspalt räknas, baserat på den senaste månaden innan 
undersökningen började. Eftersom jag gjort undersökningen två gånger, i december och 
mars, blir uppdateringsfrekvensen ett medelvärde av dessa två månader. Om gränsen är 
oklar kodas båda nivåerna.  

Nyhetsnotiser internt         □JA □NEJ 

tävlingar, nya nummer, egna evenemang, info om egna skribenters publikationer etc. 
räknas som interna nyheter. Även nyheter om konserter som magasinet är med och 
arrangerar räknas som interna. 

Nyhetsnotiser externt:        □JA □NEJ 

musikvärlden, nya skivsläpp, turnéer, dödsfall etc.. Det ska ej finnas någon uppenbar 
koppling till magasinet.  

Recensioner:  
Kontinuerligt uppdaterade skivrecensioner:     □JA □NEJ 

Exklusiva recensioner av fullängdsplattor och EP, men inte demo, som uppdateras med 
jämna mellanrum. Enstaka skivor räknas inte. Det måste finnas ett kontinuerligt 
uppdaterinsgmönster.  

Skivrecensioner på nätet efter att de tryckts i papper:    □JA □NEJ 

 Hela eller delar av recensionsdelen från senaste numret. Minimum tre skivor.  

Demorecension/recensioner:        □JA □NEJ 

Recensioner av demos på sidan. Inget kontinuitetskrav.  

Liverecensioner:        □JA □NEJ 

Recension/recensioner från livekonserter. Inget kontinuitetskrav.    

Magasinsartiklar på nätet 
Artikel/artiklar ur senaste tryckta magasinet på nätet:    □JA  □NEJ 

Minst en ”halv” artikel ur senaste magasinet på nätet. Endast ingress räknas inte.  

Hela senaste numret läsbart på nätet:      □JA □NEJ 

Hela senaste numret läsbart på nätet. Om det är ren textfil, pdf eller annat format 
spelar ingen roll.  



 
Innehållsförteckning över senaste numret på nätet:     □JA □NEJ 

Någon form av presentation av innehållet i det senaste numret. Endast en bild eller 
rubrik räcker inte.  

Mer material via lösenord:        □JA □NEJ 

Möjlighet för medlemmar/prenumeranter/betalande att logga in med lösenord 
eller liknande för att få ta del av mer material. Ej forum.  

Arkivering: 
Fulltextarkiv av gamla nummer (I PDF eller annat format)   □JA □NEJ 

Arkiv som gör det möjligt att läsa hela gamla nummer i något format, för alla eller bara 
för prenumeranter/medlemmar spelar ingen roll.  

 
info-rubrik- arkiv över gamla nummer (det här fanns med i ex nr. 43):  □JA □NEJ 

Arkiv över innehåll i gamla nummer, som minst motsvarar kraven för 
innehållsförteckning (se ovan)  

 
Sökfunktion i fritext:         □JA □NEJ 
  

 Sökfunktion med möjlighet att själv formulera sökord. 
 
Artikelregister:        □JA □NEJ 

Register över magasinsartiklar, där man kan se vad som publicerats när.  

Bloggar  
Blogg/bloggar:        □JA □NEJ 

Hit räknas endast bloggar som marknadsförs som bloggar. Sonics notisspalt 
räknas därför inte. 

Uppdateringsfrekvens: 
□ Låg, mindre än en gång/vecka  □ Mellan låg, en gång per vecka eller mer □ Mellan hög, tre 
ggr/vecka per vecka eller mer □ Hög, en gång om dagen eller mer 

Alla inlägg räknas, baserat på den senaste månaden innan undersökningen började. 
Eftersom jag gjort undersökningen två gånger, i december och mars, blir 
uppdateringsfrekvensen ett medelvärde av dessa två månader. Vi osäkerhet så kodar jag 
båda nivåerna.  

Externa bloggare (ex kända musiker, band på turné, kulturpersonligheter): □JA □NEJ 

Bloggare som ej är kopplade till redaktionen, och marknadsförs på grundval av 
ett känt namn, något de gjort eller ska göra.  

Annons 
Egna annonser:         □JA □NEJ 

Reklam för sådant som är uppenbart kopplat till det egna företaget, ex 
kryssningar, Mspace-sidor, egna konserter, prenumerationsreklam 

Externa annonser:         □JA □NEJ 

Annonser som är kopplade till andra företag än det egna.  

 



Tidningsinfo för annonsörer (annonspris, utgivning, deadline etc):  □JA □NEJ 

Information som avser annonsering. Exempelvis priser, annonsstorlekar, 
deadlines, utgivningsdatum. Mer än bara kontaktinfo till annonsansvarig.  

Köp 
Egen webbutik:        □JA □NEJ 

En webbutik i eget namn, där man kan köpa gamla nummer och/eller produkter 
relaterade till det egna magasinet. Måste gå att nå via egna hemsidan. 

Prenumerationsmöjligheter via webben:      □JA □NEJ 

Möjlighet att teckna/beställa prenumeration via hemsidan.  

Interaktivitet  
Nyhetsbrev via nätet:        □JA □NEJ 

Möjlighet att fylla i mejladress på nätet och prenumerera på nyhetsbrev.  

Frågor, röstningar på nätet:        □JA □NEJ 

Ex vad tycker du är världens bästa thrashplatta? eller ska vi göra om hemsidan? 
Möjlighet att svara genom knappar eller formulär krävs.  

Tävlingar via nätet:        □JA □NEJ 

Tävlingar som involverar någon form av interaktion direkt via nätet, ex via 
knappar, formulär eller mejladress. 

Kommentarfunktioner på texter och recensioner:     □JA □NEJ 

Formulär under texter/recensioner där besökare kan kommentera.  

Kommentarfunktioner på bloggar:      □JA □NEJ 

 Formulär under texter/recensioner där besökare kan kommentera.  

Eget forum/message board:       □JA □NEJ 

Forum eller motsvarande där man kan läsa, svara på och starta egna trådar.  

Kontaktinfo:         □JA □NEJ 

Kontaktinfo till redaktionen, exempelvis mejl, telefon, adress 

Myspace & Facebook 
Myspace-sida:          □JA □NEJ 

Myspace-sida i tidningens namn, som redaktionen själv känns vid.  

Antal vänner: ___________ 

Noteras det datum kodschemat fylls i. 

Facebook-grupp:        □JA □NEJ 

Facebook-grupp i tidningens namn, som redaktionen själv känns vid.  

Konvergerande medier 
Filmklipp/musikvideos        □JA □NEJ 

Minst ett klipp med rörliga bilder. Behöver ej vara egenproducerat. 

Bildspel/bildavdelning       □JA □NEJ 

Speciellt avsatt utrymme för bilder. Får ej vara tomt. Enbart magasinsomslag räknas inte. 



Musikspelare/radio        □JA □NEJ 

En spelare/radio som man kan starta och stoppa själv. Minst en låt 

På Myspace: 
Filmklipp/musikvideos        □JA □NE 

Minst ett klipp med rörliga bilder. Behöver ej vara egenproducerat. 

 
Bildspel/bildavdelning       □JA □NEJ 

Speciellt avsatt utrymme för bilder. Minst en bild. Enbart magasinsomslag räknas inte. 

 
Musikspelare/radio        □JA □NEJ 
  
 En spelare/radio som man kan starta och stoppa själv. Minst en låt.  
 
Mobilsajt:         □JA □NEJ 
  
 Specialsajt speciellt utformad för att nå från mobilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2: Intervjuguide   
 
A:Bakgrund 
Hur länge har magasinet funnits?  
Hur mår magasinet idag? 
Hur länge har du jobbat för magasinet? Hur länge har du varit chefredaktör? 
Hur stor upplaga har tidningen? Hur stor del av den är prenumeranter?  
När fick ni er första hemsida? (Minns du något från de första internetäventyren?) 
Vem tog initiativ till att först starta hemsidan? 
Vad låg till grund för det beslutet då? (Vilka var målen?) 
Vem, vilka har drivit på utvecklingen av hemsidan sedan dess? 
Hur mycket personal jobbar med hemsidan idag?   
 
B: Övergripande om hemsidan 
Varför, om du får resonera löst kring frågan, är det betydelsefullt (eller inte betydelsefullt) för er att 
finnas på Internet?   
Vad är du mest nöjd med på er hemsida idag?  
Vad är du minst nöjd med på er hemsida idag?  
Vad är de viktigaste funktionerna, som du anser måste finnas på en hemsida som är kopplat till ert 
magasin? 
Skiljer sig målgruppen för magasinet och hemsidan åt? och i så fall, på vilka sätt?  
 
C: Aktualitet och exklusivitet  
Hur tänker ni kring möjligheterna med aktualitet och snabba nyheter som Internet ger?  
Ni erbjuder ingen möjlighet att läsa gamla nummer på webben. Hur tänker du där?  
Hur resonerar ni kring att lägga ut material ur magasinet på nätet? 
Hur resonerar ni kring att skriva material som är exklusivt för webben? 
Hur resonerar ni kring att lägga ut recensioner på nätet?  
 
D: Annonser 
Hur upplever du att intresset är för att annonsera på hemsidan idag?  
Hur väl lönar sig hemsidan idag?  
 
E: Interaktion 
Vilka typer av interaktivt material, där läsarna har möjlighet att vara med och kommentera, svara, tycka 
och påverka, skulle du vilja ha på hemsida? ( Vilka, av de ni har nu, fungerar bäst och sämst)  
 
F: Andra sidor och sociala nätverk 
Hur viktigt är det att synas i sociala nätverk som Myspace och Facebook?  
Vilken eller vilka alternativa kanaler är mest betydelsefulla för er?  
Vad har dessa kanaler genererat för er?  
 
G: Konvergens 
Hur ser ni på att blanda in andra medieformer på hemsidan, som videos, filmklipp, musikspelare etc? 
 
H: Konkurrens och framtid 
Vilka är de största konkurrenterna på webben? Är de samma som i tidningshyllan, eller helt andra?  
Hur stor betydelse har det vad andra svenska musikmagasin gör på nätet? 
Vad har ni för planer för ert magasin och Internet i framtiden?  
Vad har ni för visioner för ert magasin och Internet i framtiden?  
Vad tror ni om framtidsutsikterna för tryckta svenska musikmagasin i allmänhet? Och det egna 
magasinet i synnerhet?  
 


