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Förord 
 
Innan vi ger oss in i djungeln vill jag rikta ett stort tack till Robban Becirovic på Close-Up 
Magazine, Thomas Väänänen på Sweden Rock Magazine, Kristian Gustafsson på Denimzine 
och Pierre Hellqvist på Sonic. Tack för att ni tog er tid att svara uppriktigt och utförligt på 
mina ibland underliga frågor. Min förhoppning är att ni ska hitta åtminstone några guldkorn 
av kunskap i denna uppsats. Och det borde ni. Det är mest era ord. Jag har bara lyssnat, 
lyssnat igen och försökt se ett och annat samband. Tack också för massor av bra läsning och 
lyssning genom åren. Fortsätt göra bra musikmagasin.  
 
Tack också till Mikael Reberg, min handledare, som läst, begrundat och för det mest haft 
alldeles rätt i sina synpunkter.    
 
Och slutligen. Stort tack till Martina Eriksson, min sambo, för att du fortfarande är min 
sambo.  
 
 
 
 
Emil Sandgren 
Malmö, 18 mars 2009  
 
 



Sammanfattning 
 
På Kritiker.se kan man läsa 20 recensioner av Guns ´n´ Roses senaste platta Chinese 
Democracy. Sidor som Pitchfork och Blabbermouth uppdateras dagligen med både nyheter 
och recensioner. Dagens skiva publicerar nya recensioner dagligen. På sidor som Adlibris, 
Ginza och Discshop kan man ta del av användarnas egna omdömen av böcker, skivor eller 
filmer. Sidor som Myspace och Facebook har miljoner och åter miljoner användare. Och en 
sökning i Google på ordet ”musikblogg” ger drygt 25 000 träffar en dag i mars 2009. Med 
engelsk stavning blir träffarna drygt tolv miljoner.  
 
Samtidigt finns det både i Sverige och i utlandet magasinsfolk och musikjournalister som 
fortsätter att ge ut pappersmagasin om sina egna musikaliska favoritnischer. Det handlar ofta 
om små, slimmade redaktioner som jobbar med ett helt annat tempo. Som har en 
utgivningstakt på ett nummer per månad, eller rentav ett nummer varannan månad, och har sin 
mest trogna publik just i detta fysiska medium. Men som ändå väljer att finnas med också på 
Internet, trots att antalet konkurrerande röster kan tyckas öronbedövande.   
 
Min uppsats handlar om fyra sådana magasin och deras hemsidor. Det är de svenska 
musikmagasinen Close-Up Magazine, Sweden Rock Magazine, Sonic och Denimzine. Syftet 
är att undersöka hur dessa fyra musikmagasin använder sig av egna Internetsidor idag, vilka 
möjligheter och begränsningar magasinens chefredaktörer ser för den egna produkten på 
Internet, samt vilka planer och tankar de har kring framtida användning av Internet. 
 
Jag har valt att arbeta med två olika metoder, dels en kvantitativ innehållsanalys av själva 
hemsidorna, dels personliga intervjuer med chefredaktören på respektive tidning. 
Innehållsanalyserna har bildat grunden som jag sedan byggt intervjuerna på. En viktig del i 
undersökningen har varit att låta de intervjuade få utrymme att utveckla sina resonemang 
kring olika aspekter av arbetet med Internet.  
 
Undersökningen visar bland annat att resursbrist är det klart tyngsta skälet till att magasinens 
Internetsatsningar är förhållandevis blygsamma. Alla chefredaktörerna nämner brist på 
resurser som skäl. Och de gör det ofta. Undersökningen visar också att det finns gott om idéer 
och visioner om vad man skulle kunna göra på nätet, men att chefredaktörerna samtidigt är 
medvetna om de egna redaktionernas begränsade möjligheter att förverkliga dem. Mycket 
handlar i stället om att hitta resurssparande lösningar, som får den egna hemsidan att kännas 
levande med så små medel som möjligt.  
 
Genom intervjusvaren har jag också kunnat dra slutsatsen att det inte är publicering av 
redaktionellt material på Internet i sig som lockar. Snarare ser chefredaktörerna hemsidorna 
som viktiga kanaler för att locka prenumeranter, sprida information och nå ut, uppmuntra till 
köp av magasin och relaterade produkter samt underlätta kommunikationen med läsare och 
annonsörer. På längre sikt finns det också förhoppningar på att annonsförsäljning på de egna 
hemsidorna ska komma igång ordentligt. Men på det området anser chefredaktörerna att det är 
en låg väg kvar att vandra. Och skivbranschens kräftgång tillsammans med finanskrisen 
skapar en viss oro inför framtiden. 
 
Undersökningen visar också att chefredaktörerna tänker mycket olika i fråga om fördelarna 
och nackdelarna med öppen interaktion med läsarna. I synen på forum skiljer sig åsikterna åt 
markant, från djupt negativa till mycket positiva.  
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1. Inledning 
För några månader sedan surfade jag efter svenska rocktidskrifter på nätet. Jag var inte ute efter 
något särskilt, jag var mest bara nyfiken på vilken sida som hade den livligaste och mest 
genomtänkta hemsidan. När jag inte hittade någon hemsida för rocktidskriften Red Hot Rock 
Magazine, så trodde jag genast att de lagt ned. Det var ju synd, tänkte jag, och fyllde i ett nytt namn 
i Googles sökfönster. Men när jag några dagar senare gick in på Pressbyrån, hittade jag ett 
färskpressat nummer av just Red Hot Rock Magazine i hyllan. De hade inte alls lagt ner. De har bara 
ingen hemsida. Tidningen som kaxigt kallar sig för Sveriges musikbibel har ingen hemsida 2008. 
Det fick mig först att tappa hakan av förvåning. Sen fick det mig att fundera kring Internets 
betydelse för samhället i allmänhet, och dess betydelse för fysiska tidskrifter i synnerhet. Och hur 
viktigt Internet som skyltfönster faktiskt är för företag idag. Finns man inte på nätet så kanske man 
har lagt ner verksamheten. Så tänkte ju jag. 

 Men idag kan Internet användas till så mycket mer än att bara skapa ett skyltfönster. Eller en 
broschyr med lite information om företaget, som så många tänkte sig sina hemsidor på 90-talet.1 

Möjligheterna är många, och lagringsutrymmet är i princip oändligt.2 

 De flesta är idag också överrens om att ett företag som vill nå ut ordentligt behöver en hemsida. 
Vad hemsidan ska användas till är en lite knepigare fråga. För, som Stefan Ekberg konstaterar i sin 
bok Säljande hemsidor: 
 

Den som inte har en webbplats missar ofantligt många affärsmöjligheter men du som har en 
webbplats utan en plan för den missar ännu mer. Du kan till och med skada ditt eget företag 
genom att låta din befintliga webbplats föra en tynande tillvaro därute.3 
 

Det räcker alltså inte att finnas på nätet. Man måste också ha en plan. Ämnet för min uppsats är, lite 
grovt tillyxat, vad ett urval av svenska musiktidskrifter har för planer med sina hemsidor och 
nätpublikationer.  

 

1.1 Problembakgrund 
I mitten på 90-talet var Ines Uusmann kommunikationsminister i Sverige. Det var under denna tid 
hon sade eller åtminstone tillskrevs orden ”Internet är en fluga som kanske blåser förbi.” Hennes 
resonemang var att folk i längden inte kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt 
att surfa på nätet. 

 Citatet är intressant, av flera skäl. Det mest uppenbara skälet är så klart att Internet inte alls blåst 
förbi. Men citatets riktighet är också omdiskuterat, och många menar att hon blev felciterad. Att 
Uusmann i själva verket skulle ha syftat på att det planlösa surfandet var en fluga, inte Internet i 
stort.4 Den betydelseförskjutningen är också intressant att fundera över. Men riktigt intressant blir 
det när man tar Internet till hjälp för att spåra citatets äkthet. Det ger nämligen en ganska god bild 
av hur nätet har utvecklats. Idag kan du hitta citatet på sidor som Susning och Wikipedia, läsa om 
problematiken kring citatet på Wikiquote, läsa otaliga bloggar som gör sig lustiga över Uusmann 
och klart färre bloggare som ger henne rätt, läsa om citatet i tidskriften Fokus sammanställning över 
50 år på Internet, läsa krönikor i DN och SvD som ställer citatet mot dagens Internetanvändning, 
eller följa med i en tråd på forumet Flashback där man försöker reda ut vad hon faktiskt sa. För att 

                                                 
1 Ekberg (2002), Säljande hemsidor, s. 21 f 
2 Karlsson (2006), Nätjournalistik, s. 36 
3  Ekberg, s. 22 
4  Wass, (11-04-08) ”50 år med Internet”, Fokus.se   
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bara nämna några av de exempel som dyker upp om man skummar lite på ytan.  

 Att ett enstaka citat kan studsa runt i så många medier och forum samtidigt säger något om hur 
vårt informationssamhälle utvecklats. För faktum är att Internet sedan mitten av 90-talet fullkomligt 
slagit sitt grepp om både vårt land och stora delar av världen. Som exempel kan nämnas att 95 
procent av svenska ungdomar i åldrarna 12-16 idag använder Internet regelbundet. I åldrarna 16-74 
är 67 procent av männen och 55 procent av kvinnorna ute på nätet varenda dag.5 

 För mediebranschen har Internet ritat om kartan markant, för att använda ett svagt ord. Inte bara 
genom att redan etablerade medier och mediehus skaffat nätupplagor och fått lära sig att jobba med 
nätets ständiga deadlines parallellt med den traditionella pressläggningen någon gång runt midnatt. 
Och inte bara för att nätet ger möjligheter för alla med tid, engagemang och en publicistisk idé att 
publicera sina egna nättidningar6. Inte bara för att sidor som The Piratebay ständigt utmanar 
upphovsrätten. Och inte bara för att uppkopplingarna nu finns både trådlösa i hemmet, hängande 
någonstans i luften på ditt café, bärbara i dataväskan och i din mobil. Bloggarnas framväxt har 
också gett varje person med dator och uppkoppling en smidig plattform för att snabbt och enkelt 
uttrycka sina egna åsikter om allt från vardagslivets små dramer till omskakande världshändelser.   

 I denna värld kan man ju tro att ett medium som fysiska magasin och tidskrifter, som trycks på 
papper, tar upp plats på din hylla och kommer ut en gång i veckan, en gång i månaden eller rentav 
en gång per kvartal, är en hopplös återvändsgränd. Ett medium som inte har en chans att mäta sig 
med den blixtsnabba strömmarna av information som bara är några musklick borta för 
Internetanvändarna. För även om magasin kan erbjuda fördjupning på aktuella ämnen, så kanske 
hetsiga nutidsmänniskor inte har tålamod att vänta i månader på den. Hur tjockt och glansigt 
pappret än är. Eller? 

 Tvärtemot vad man kan tro, så blir det inte ödsligare på tidskriftshyllorna. Det blir allt trängre. I 
en undersökning som branschtidningen Journalisten gjorde 2004 kunde man konstatera att runt 500 
svenska och 1800 utländska tidskrifter trängs på hyllorna hos de riktigt välsorterade 
tidskriftsspecialisterna. Antalet tidskrifter har ökat med ungefär 40 procent på tio år enligt 
branschorganisationen Sveriges Tidskrifter7. Men därmed inte sagt att läsningen för de specifika 
titlarna ökar. Med fler titlar ökar konkurrensen och många tidskrifter tappar läsare. Enligt 
undersökningen i Journalisten ökar samtidigt turbulensen på tidskriftsmarknaden, när allt fler 
aktörer satsar på trender och nya nischer som inte alltid har så lång livslängd.8 

 Om vi sedan letar oss fram till magasin och tidskrifter om musik, så kan vi i välsorterade butiker 
hitta ett ganska stort antal svenska titlar. Tidskrifter.nu ger exempelvis drygt 35 träffar om man 
söker på ordet musik.9 Många av dem, som hårdrockstidningarna Close-Up Magazine, Sweden 
Rock Magazine och popmagasinet Sonic, har redan en tydlig nisch och en etablerad kundkrets för 
sin papperstidning. Så vad ska de ut på webben att göra? Där de brottas med en lavin av 
musikkännare, bloggare, amatörhemsidor, nättidskrifter, fanzines och fanforum från hela världen. 
Där ingen har riktigt koll på hur många nättidskrifter det faktiskt finns.10  Där konkurrenten hela 
tiden bara är ett par sekunder iväg. Där de dessutom riskerar att undergräva sin egen auktoritet som 
experter, om de låter sina ofta kunniga läsare vara med och tycka, tänka och kommentera.11  För de 
flesta svenska musikmagasin, precis som de flesta magasin inom andra genrer och nischer, finns på 
Internet i dag.  

 
 

                                                 
5 Wahlström (2007) Guide till det virtuella samhället, s. 20  
6 Jais-Nielsen, (2004) Tidskriftsdesign, s. 327 
7 Jansson (2004-02-24) ”Trångt för tidskritferna”, Journalisten.se 
8 Ibid.  
9 Tidskrifter.nu 
10 Jais-Nielsen, s. 326 
11 Jennings, s. 81 ff  
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Remember the dot.com boom? Suddenly, everyone had to have a website. Why, they weren’t 
entirely sure, but they knew they couldn’t be left stalled on the on-ramp of the information 
superhighway. Magazine publishers were no different. Convinced of the web’s opportunities 
and scared to death that their competitors would exploit them first, publishers rushed to the 
Web, with very mixed results.12  
 

Det är länge sedan dot.com-boomen slog till nu. Och många har lärt sig den hårda vägen att det 
krävs mer än att bara lägga ut sin tidning på nätet för att lyckas på den arenan.13 Men Patrick 
Burgoynes ord om magasinens lite förvirrade närvaro på Internet verkar fortfarande ha viss bärkraft.  

 En enkel surfning in på svenska musiktidningars hemsidor visar på väldigt olika förhållningssätt 
till Internet, från enkla prenumerations- och informationssidor med mycket sparsamt med 
uppdateringar till försök med hemsidor anpassade för mobiltelefonen. I en nyskriven C-uppsats om 
svenska musiktidskrifter och vad som gör dem framgångsrika menar författarna att Internet är ett av 
fyra betydelsefulla ben som behövs för att en tidskrift ska klara sig på marknaden.14 Att Internet är 
betydelsefullt är de intervjuade på de olika tidningarna överrens om.  Men vad sidan ska användas 
till är inte lika klart. Eller som Pierre Hellqvist, chefredaktör på Sonic, uttrycker det.  
 

Ska man överleva så tror jag också att man måste finnas med på Internet. Sen är det 
frågan hur mycket man ska göra av det, men man måste finnas med där, på något vis...15 
 

På något vis, alltså. Så, på vilka vis använder några av våra svenska pop- och rocktidskrifter 
Internet, varför har respektive tidskrift valt att göra just så, och vad har de för planer för framtiden 
på nätet? 
 

1.2 Syfte  
Syftet med min C-uppsats är att undersöka hur fyra svenska musikmagasin använder sig av egna 
Internetsidor idag, vilka möjligheter och begränsningar magasinens chefredaktörer ser för den egna 
produkten på Internet, samt vilka planer och tankar de har kring framtida användning av Internet.  
 

1.3 Frågeställningar 
1) Hur använder fyra svenska pop- och rockmagasin egna Internetsidor idag?  

a) Vilka typer av material lägger respektive magasin ut på nätet och hur ofta uppdaterar de 
detta material? (nyhetsnotiser, bloggar, pdf-tidning, tävlingar, recensioner, video med mera) 

b) Vilka former av interaktion med läsarna, om någon, använder magasinen på nätet? 
(kommentarfunktioner, forum, tävlingar med mera) 

c) Hur använder sig respektive magasin av sociala nätverk som Myspace och Facebook? 

2) Varför har, enligt chefredaktörerna, respektive magasin valt att använda de egna Internetsidorna 
som det gör? Vilka funktioner är viktigast? Och hur betydelsefulla är annonserna? 

3) Vilka planer och strategier har, enligt chefredaktörerna, respektive magasin för framtida 
Internetpublicering? 

 

                                                 
12 Burgoyne (2003) Magculture, s. 18 
13 Ibid, s. 18 
14 Andersson, Thörn & Unger (2008) Tidskriftens väg till framgång, s. 57 ff 
15 Hellqvist citerad i Andersson, Thörn, Unger, s. 46 
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2. Magasin och tidskrifter 
Tidskrifternas historia har idag drygt 350 år på nacken. Den första egentliga tidskriften, Journal 
des Scavans, utkom första gången 1665. Även om den stoppades redan efter ett par månader av 
uppretade jesuiter så hade publicisten de Sallo rest en första milstolpe i tidskriftshistorien. 
Journal des Scavans återuppstod efter bara något år, denna gång med en annan ansvarig utgivare, 
och har överlevt ända in i vår tid. Samtidigt inspirerade Journal des Scavans till flertalet 
efterföljare runt om i Europa. Drygt hundra år senare, 1770, släpptes det enbart i Tyskland runt 
240 tidskriftstitlar.16 

 I Sverige kom tidskriftsproduktionen igång under början av 1700-talet. Bland de tidiga 
tidskrifterna kan nämnas den vetenskapliga tidskriften Daedalus Hyperboreus, som utkom 1716-
1718 och skrevs och redigerades av Emanuel Swedenborg och Christopher Polhem, och Literia 
Suecia, som utkom 1720-29, skrevs på latin och hade ett bredare ämnesomfång än Daedalus 
Hyperboreus. 17 

 1732 utkom det första numret av Then Swänska Argus, som i The Tatlers och The Spectators 
fotspår utvecklade den moraliska tidskriften och dess sedelärande historier och allegorier. Den 
brukar räknas som startskottet för den nyare svenska prosan18 och arbetade med att förena det 
nyttiga med det nöjsamma.19 

 Tjugotalet år senare utkom för första gången En ärlig Swensk, Sveriges första politiska 
tidskrift.  

 I början av 1800-talet började romantikerna ge sig in i tidskriftsbranschen. Det resulterade i en 
mångfald tidskrifter, från Phosphoros till Litteratur-Bladet, som började sätta estetiska intressen i 
förgrunden. Under 1800-talet började också grunden till den moderna veckotidningspressen växa 
ram. Men det var först i början av 1900-talet som den svenska populärpressen fick sitt stora 
genombrott. Ingemar Oscarsson beskriver de tre första årtiondena på 1900-talet som 
populärpressens etablerings- och konsolideringsperiod.  De nästföljande tre decennierna var den 
stora guldåldern, då totalupplagan växte oavbrutet fram till den historiska upplagetoppen på runt 
7 miljoner exemplar i början på 1960-talet.20 

 Sedan dess har populärpressen, och framför allt veckotidningarna, gått neråt kraftigt för att nu 
ligga på en ganska stadig veckoupplaga på runt 1,7 miljoner exemplar.21 När veckotidningarnas 
guldålder började mattas av under 60-talet tog i stället specialtidskrifterna steget fram.22 När 
arbetstiderna kortades och den disponibla inkomsten ökade i hushållen, ökade också utrymmet 
för olika fritidsintressen. Och förlagen började satsa på specialtidskrifter som kunde tillgodose 
dessa olika intressen. Specialtidskrifterna har fortsatt att öka i antal sedan dess. 23 

 Men en svår ekonomisk situation har alltid präglat tidskriftsmarknaden, vilket gett en rörlig 
marknad där många titlar blommar upp och vissnar igen på bara några få år.24  

                                                 
16 Malmquist (1990) Tidskriftiana, s. 9 f 
17 Ibid, s. 10 f 
18 Ibid, s 13 
19 Oscarsson (2005) ”Nöjsamt och Nyttigt”, i Veckovis – en antologi om veckopress, s. 11 
20 Ibid, s. 12 ff 
21 Antoni (2007) MedieSverige 2007, s. 105 
22 Oscarsson, s. 13  
23 Hafstrand Kolås (2005) ”Populärpress i förvandling” i Veckovis – en antologi om svensk veckopress, s. 60 
24 Malmquist, s. 20 
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2.1 Tidskriftsmarknaden i dag 
I dag läser 40 procent av den svenska befolkningen en tidskrift en genomsnittlig dag. Tidskrifterna 
är något populärare bland kvinnor än hos män. 44 procent av kvinnorna läser en tidskrift en 
genomsnittlig dag, medan motsvarande siffra ligger på 35 procent för svenska män. Något oroande 
för återväxten är att tidskriftsläsningen är som allra högst i åldersgruppen 65 till 79 år, medan en 
viss nedåtgående trend kan anas i svenska ungdomars tidskriftsläsning.  Ser man på läsningen totalt 
i den svenska befolkningen så har dock siffrorna stabiliserats de senaste åren efter en nedgång i 
slutet av 90-talet. 25 

 Samtidigt blir det allt trängre i tidskriftshyllorna. Enligt Nordicoms stora, årliga sammanställning 
Mediesverige 2007, startades runt 600 nya tidskriftstitlar i Sverige mellan åren 1995-2005, och tre 
fjärdedelar av dem har överlevt.26 Så det råder, föga förvånande, en hård konkurrens på den svenska 
tidskriftsmarknaden. Enligt MedieSverige var antalet kulturtidskrifter 2005 uppe i siffran 370.27 ( I 
Nordicoms breda benämning kulturtidskrifter räknas här tidskrifter om allt från konst och musik till 
medicin och naturvetenskap)  Men även om antalet titlar blir fler, så är det samtidigt så att antalet 
titlar idag växer snabbare än den totala upplagan. Det innebär att vi visserligen får ett allt större 
antal titlar att välja mellan, men att de enskilda titlarna får lägre upplaga. Samtidigt blir kunderna 
allt mindre trogna vissa titlar, vilket kan förklara en del av den rörlighet som präglar marknaden28.  

 Och de svenska titlarna konkurrerar inte bara med varandra. De måste också brottas med större 
titlar från bland annat England och USA, samtidigt som konkurrensen från andra medier växer. 
Denna situation kallar medieforskaren Rudolf Antoni för hyperkonkurrens.  

 
Man kan tala om hyperkonkurrens – en situation där medieföretagen hela tiden måste skapa 
nya konkurrensfördelar, där motståndet kommer från nya och oväntade håll, där 
produktutvecklingen går allt fortare och produkterna får allt kortare livslängd. Vecko- och 
månadstidningarna får exempelvis numera konkurrera med kvällstidningarna om vem som är 
bäst på konsumentupplysning och skvaller och båda sidor använder regelbundet medföljande 
dvd-filmer som konkurrensfördel. Denna konkurrens ligger såklart utanför den självklara 
konkurrensen mellan olika tidningar och tidskrifter och över alltihop ligger idag 
konkurrensen från Internet, som i varierande grad hotar samtliga andra medieformat genom 
att själv erbjuda i princip allt i en burk.29 

 

2.2 Musikmagasinen 
Mellan 1995-2005 startades 15 magasin och tidskrifter inom kategorin musik. Under samma period 
var det bara ett musikmagasin som lades ned. Samtidigt startades 16 datormagasin under samma 
tioårsperiod, medan 10 datortitlar lades ned.30 En tydlig indikation på att musikmagasin ligger i det 
spektra av magasinsgenrer som, tillsammans med bland annat motormagasin, resor, djur och hem 
och trädgårdsmagasin, visat sig ha en förhållandevis god överlevnadsförmåga.31 

 

                                                 
25 Sveriges Mediebarometer 2007, s. 80 
26 MedieSverige 2007, s. 105 ff  
27 Ibid, s. 127 
28 Hafstrand, Kolås, s. 63 
29 Antoni, s. 105 
30   MedieSverige 2007, s. 114  
31 Antoni, s. 107 
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 De svenskspråkiga musikmagasinen i Sverige är många. Bland titlarna på Tidskrift.nu finns allt 
från populärkulturella pop- och rockmagasin som Sonic och Sweden Rock Magazine, till Opus och 
Opera, som nischat in sig på klassisk musik respektive opera. Dessutom finns det mer 
musikerorienterade magasin, som Fuzz och Musikermagasinet. Ett nytt tillskott till de svenska 
musikmagasinen är Novell, som gav ut sitt första nummer i april 2008 och inriktat sig på en mer 
reportagebaserad musikjournalistik. Novell, som föddes ur tidningen Ondskan, publicerar inga 
recensioner.  

 I tidskriftshyllan trängs alla dessa svenska titlar med ett stort antal utländska musikmagasin från 
framför allt USA och England. Bland de stora konkurrenterna inom genrerna pop och rock, som 
magasinen i denna undersökning faller under, finns magasin som New Musical Express, Q 
Magazine, Classic Rock, Rolling Stone, Metal Hammer, Uncut, Kerrang och Mojo. Konkurrensen 
från utländska magasin är en tendens som går igen även i andra magasinsgenrer, och kan spåras 
tillbaka till 80-talet. Sedan dess har tidskriftsmarknaden präglats av en ökad internationalisering, 
som visserligen gett möjlighet till expansion för nordiska magasin men också resulterat i allt fler 
starka, internationella konkurrenter på hemmamarknaden.32 

 På senare år har också Internet tagit en alltmer framträdande roll som konkurrent till 
musikmagasinen. I dag kan du exempelvis få färska musiknyheter och välskrivna recensioner på en 
rad stora, etablerade internationella sajter som Pitchfork och Blabbermouth, fördjupa dig i 
biografier eller läsa recensioner på artisters hela skivutgivning på den ambitiösa encyklopediska 
sajten Allmusic, få en ny recension om dagen på den svenska skivsajten Dagens skiva, eller snabbt 
få ett tvärsnitt av professionella svenska kritikers omdömen på Kritiker.se. Och då har vi inte börjat 
tala om alla musikinriktade bloggar och webzines därute på nätet.  

 
 

3. Teori 
 

3.1 Läsning på Internet 
Sedan de första dagstidningarna började experimentera med Internet i mitten på 90-talet har 
mediernas omfattning på nätet expanderat snabbt. Mellan åren 1996 och 2002 skapade exempelvis 
över 4000 amerikanska dagstidningar sidor på nätet. 33 Och både användarnas vanor och mediernas 
utformning har förändrats på vägen.  
 

The sites are responding to the increased sophistication of online readers, providing more 
multimedia features, deeper content, and more frequent updates. The first simple, gray 
background pages of blinking icons and long scrolling pages available in 1994 have given 
way to tightly packed, content-rich news sources available 24 hours a day to significant 
numbers of readers around the world. 34 

 
 2002 hade 66 procent av Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år tillgång till Internet i hemmet. 
Fem år senare var siffran 83 procent. Under samma period ökade tillgången till bredband från 19 
procent 2002 till 68 procent 200735. Att Aftonbladets hemsida hade drygt 3,7 miljoner unika 
besökare en vanlig vecka 200636, är ett exempel på att nyhetsläsning på Internet blivit en viktig del i 
många svenskars liv.  Ett annat exempel på detta är att 25 procent av Internetanvändarna använde 

                                                 
32 Hafstrand Kolås, s. 61 f 
33 Li, Xigen (2006) Internet Newspapers, s. 2 
34 Greer & Mensing, ”The evolution of online papers” i Internet Newspapers, s. 30 
35 Mediebarometer 2007, s. 104  
36 MedieSerige 2007, s. 181 
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Internet till att läsa dagstidningars nätversioner en genomsnittlig dag 2007, och 11 procent tog del 
av nyheter genom olika nyhetstjänster.37 Ännu ett tecken på att folk accepterat Internet som en kanal 
för läsning hittar man i Medieakademiens Förtroendebarometer från 2006. Enligt den 
undersökningen håller 51 procent inte med om påståendet att ”innehållet i dagstidningar på Internet 
är svårare att överblicka än innehållet i papperstidningar”. 47 procent håller med om påståendet. 
Dessutom håller hela 59 procent inte med om påståendet att ”personer som läser den lokala 
papperstidningen har inget behov av att besöka tidningens nyhetssajt.” Endast 35 procent av de 
tillfrågade håller med om påståendet.38 
 

3.2 Utrymme, deadlines och korrigering på Internet 
En helt avgörande skillnad mellan traditionella medier och medier på Internet är utrymme. Medan 
både radioprogram, sändningar i tv, dagstidningar och tidskrifter måste förhålla sig till de 
begränsade ramarna i det egna mediet (programlängd kontra längd på inslag i radio och tv, och 
antalet sidor i tidningar och magasin) har Internet i princip inga begränsningar när det gäller 
utrymme.39 Internet har också förändrats förutsättningarna drastiskt när det gäller deadlines. Medan 
dagstidningar har deadlines som styrs av pressläggning och både radio och tv har fasta 
sändningstider, så kan en webbplats uppdateras när som helst. Det gör att det enkelt inte finns någon 
specifik utgivningspunkt eller deadline på webben. Eller, om man vill omformulera det, så är det 
alltid deadline på webben. 40 För professionella journalister kan det, om man ser det från den 
negativa sidan, innebära ständigt ökande press och stress på arbetsplatsen när tempot skruvas upp 
till att alltid vara ”prime time”.41 Samtidigt ger det en möjlighet att snabbt komma ut med nyheter 
och hålla en hög aktualitetsnivå. Och för mediekonsumenterna innebär utvecklingen att man dels 
kan ta del av nyheterna när man vill, dels interagera med innehållet och klicka sig fram till de 
artiklar man vill läsa, eftersom de ligger kvar på samma fysiska plats.42  

 En annan viktig förändring, som kommit med de digitala medierna, är att man kan gå in och 
ändra i texterna efter att de publicerats. Man kan helt enkelt ändra något, så att det som står där i ena 
stunden är borta i nästa.43 I dagstidningar och magasin finns inte dessa möjligheter, eftersom de är 
fysiska, tryckta produkter som konsumenten köper och tar med sig eller får hemskickade. På 
Internet, däremot, distribueras inte materialet i traditionell mening utan finns hela tiden kvar hos 
producenten.44 Det ger förstås fler möjligheter än att korrigera felaktigheter. Exempelvis kan man 
uppdatera artiklar efterhand, ett arbetssätt som blivit allt vanligare på Internetbaserade medier. I en 
undersökning av fyra svenska dagstidningars nätsidor hittade medieforskaren Michael Karlsson mer 
än en version av en nyhet i 56 fall av 58. Som mest uppdaterades en nyhet 23 gånger under 
undersökningsperioden. Karlsson pekar också på andra konsekvenser som dessa ständiga deadlines 
fått. Han tar bland annat upp exempel där källor byts ut, betydelser förskjuts och information 
ändras, artiklar byter upphovsmän, texter försvinner och information som utlovats aldrig kommer.45 
Ett hårresande exempel är rubriken ”Just nu: 49 döda i rysk flygkrasch” som ett par timmar senare 
blir ”Just nu: 29 döda i rysk flygkrasch”.46 Detta ger något som Michael Karlsson kallar för en 
journalistisk ångervecka. Enligt honom har detta fenomen potential att förändra journalistiken i 
grunden.47 

                                                 
37 Mediebarometer 2007, s. 110 
38 MedieSverige 2007, s. 104 
39 Karlsson, s. 36 
40 Ibid, s. 36 
41   Campbell (2004) Information age journalism, s. 255 
42 Karlsson, s. 36 
43 Ibid , s. 37 
44 Ibid, s. 37 
45 Ibid, s. 168 ff 
46 Ibid, s. 207 
47 Ibid, s. 188 f 
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 Jämfört med dessa möjligheter till blixtsnabba publiceringar, ständiga korrigeringar och otaliga 
uppdateringar, så kan kanske magasin som kommer ut någon gång i månaden eller ännu mer sällan 
framstå som stenåldersmedier. Särskilt som allt fler människor använder Internet allt oftare, och i 
allt högre grad läser textmaterial som en del i surfandet. Likväl finns det många som argumenterar 
för att just magasin har värden som aldrig kan ersättas av digitala medier. Så låt oss titta lite på vad 
dessa värden kan vara.  
 

3.3 Pappersprodukter, image och grupptillhörighet 
En vanlig diskussion i mötet mellan pappersmedier och digitala medier är just papprets betydelse 
och värde i sammanhanget. Eller snarare, hur stor betydelse den fysiska produkten har. Det kan 
handla om att man gärna vill ha sin morgontidning vid frukostbordet, att man tycker det är 
trevligare att läsa en bok i sängen än att sitta med datorn i knäet, att man helt enkelt uppskattar 
lukten från ett nytryckt magasin eller gillar att samla tidskrifter och böcker i bokhyllan som en sorts 
personlighetsmarkör. Eller att man fördrar Internet och inte alls tycker att pappret är något att vara 
sentimental över.  

 Och Internet har utan tvekan inneburit stora förändringar även för tidskrifter. 2003 fanns 
exempelvis 542 svenska tidskrifter på nätet i någon utsträckning, en knapp tredubbling sedan 1997. 
En del av dessa var nätexklusiva, men det stora flertalet var sådana som börjat som 
papperstidskrifter för att sedan också skaffa sig en webbplats.48 Mellan åren 2000 och 2006 ökade 
också antalet svenska tidskrifter på Internet som registrerats inom områdena konst, musik, teater 
och film på kungliga bibliotekets databas Svensk periodica online från 41 titlar till 63.49 

 Det finns också långt framskridna försök att ersätta papper med elektroniska läsplattor, eller 
”elektroniska papper”. En tanke med detta är att det ska vara möjligt att ladda ner det man vill läsa i 
själva läsplattan. Men i sin undersökning De exklusiva magasinen gör medieforskarna Alström, 
Gulliksson och Hedman bedömningen att det finns vissa funktioner som E-pappret knappast kan 
ersätta, vilket talar för att högkvalitativa pappersmagasin kommer att stå sig i konkurrensen från 
framtida elektroniska konkurrenter. Dessa funktioner är bland annat grupptillhörighet och status.50  

 Det är också där de landar i sina avslutande kommentarer. De menar att form och innehåll, där 
pappret och dess kvalitet räknas till form, definierar ett magasins personlighet eller identitet. I sin 
rapport noterar de också att en tredjedel av respondenterna använder magasinen som en form av 
pseudokommunikatörer för sin egen personlighet och image, på ett sätt som andra medieformer har 
svårt att konkurrera med. Vilket, konstaterar författarna, gör att högkvalitativa pappersmagasin 
kommer att fortsätta ha en stark ställning på den europeiska mediemarknaden även framöver.51  

 Det är betydelser som även Andersson, Thörn och Unger framhåller i sin C-uppsats Tidskriftens 
väg till framgång. De menar att ett musikmagasin som vill bli framgångsrikt måste skapa 
samhörighet med sina läsare därför att just läsandet av den specifika tidningen då kan utvecklas mot 
en livsstil.52 

 Ett annat argument för att pappret fortfarande verkar lockande, inte minst för tidskriftsmakare, 
kan man hitta i det faktum att en del tidskrifter idag börjar på nätet för att sedan utveckla 
pappersversioner.53 

 

                                                 
48 Hadenius & Weibull (2003) Massmedier, s. 159  
49 MedieSverige 2007, s. 128 
50 Alström, Gulliksson & Hedman (2006) De exklusiva magasinen, s. 21 
51 Ibid. S 88 f 
52 Andersson, Thörn & Unger, s. 60 f 
53 Hadenius & Weibull, s. 105 f 
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3.4 Internet som komplement till magasinet 
Så, om pappret har en viktig funktion som identitetsmarkör som är svår att replikera på nätet, vad är 
då poängen med att koppla en hemsida till sitt tryckta magasin? I Populärpress i förvandling 
beskriver Helene Hafstrand Kolås den vanligaste modellen som ett slags komplement till det tryckta 
mediet. Webbplatsen fungerar då som en förlängning av tidskriften, där man exempelvis kan läsa 
mer om sådant som tagits upp i tidskriften, kommunicera med redaktionen, fråga experter om tips 
och råd och i vissa fall också kommunicera med andra läsare.54 

 Alström, Gullikson & Hedman är inne på samma spår i De exklusiva magasinen, när de 
konstaterar att de flesta som läser en papperstidning också läser tidningens nätversion, istället för att 
söka kompletterande information i andra medier. Av detta drar de slutsatsen att medierna hittat ett 
förhållande mellan papper och webb, där dessa både medier kompletterar varandra. De poängterar 
också att det är betydelsefullt för tidskrifter att förstå att de flesta nätpublikationer inte etableras av 
fristående aktörer, utan har anknytning till medier som är etablerade sedan tidigare. Om den egna 
redaktionen inte förstår att utnyttja den kopplingen, genom att komplettera tidskriften på nätet, så 
varnar författarna för risken att läsarna letar upp andra kompletterande källor.55  

 I Magasin i tryck på nätet utvecklar samma forskartrio också tesen att det finns aspekter av 
tryckta magasin som en Internetversion aldrig kan ersätta men däremot komplettera.  

 
Vilken roll spelar egentligen magasinen eller olika typer av magasin? Magasinen fyller 
många olika funktioner. En del av dem tillfredsställer ett instrumentellt behov hos sina läsare. 
De vill ofta lära mer inom ett område, som de är engagerade i och intresserade av. Men 
magasin signalerar också tillhörighet, en slags gruppidentitet. Denna funktion skall inte 
underskattas och den bidrar till att hålla uppe magasinets pappersutgåva. Signaleffekten kan 
aldrig ersättas med en Internetversion. Däremot kan Internet komplettera det tryckta 
magasinets på den informativa sidan och när det gäller arkivfunktionen.56  

 

3.4.1 Olika kompletterande funktioner  

Det finns många sätt att komplettera en tidskrift på nätet. Och lösningarna varierar, från enkla 
informationssidor som beskriver tidningen, innehållet i senaste numret, annonspriser och erbjuder 
möjlighet till prenumeration, till mer avancerade hemsidor som erbjuder allt från sökfunktioner och 
artikelarkiv till hela det tryckta magasinet utlagt på nätet. Medan en del satsar stort med debatt-
utrymmen, nyheter och material producerat direkt för nätet, jobbar andra med att aktivera läsarna 
med enkäter, chattmöjligheter, frågespalter och tävlingar.57   

 I Magasin i tryck på nätet har Alström, Gulliksson och Hedman undersökt 130 svenska 
tidskrifters och magasins nätversioner. Deras undersökning är gjord 2005 och de kopplar också 
samman den med en tidigare undersökning gjord 2003, vilket gör att de kan visa på utveckling över 
tid. I undersökningen har de tittat på allt från enkla kontaktmöjligheter, länkar, köpmöjligheter och 
arkiv till interaktivitet och annonser.  

 
 
 
 

                                                 
54 Hafstrand Kolås, s. 63 
55 Alström, Gullkisson & Hedman, s. 26 f 
56 Alström, Gulliksson & Hedman (2006) Magasin i tryck på nätet, s. 30 
57 Jais-Nielsen, s. 326 
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Tabell 1: Funktioner (Siffror hämtade från Magasin i tryck på nätet58.) 2003 2005 

Kontaktmöjligheter på nätet  70 % 97 % 

Prenumerationserbjudanden på nätet 70 % 89 % 

Köpfunktioner 31 % 31 % 

Tävlingar/insändare 36 % 39 % 

Textarkiv (både fulltext- och ingressarkiv räknas) 48 % 68 % 

Sökfunktioner  40 % 57 %  

Senaste artikeln med i nätupplagan (både hela artiklar och ingresser räknas.) 44 % 63 % 

 
 

Det är knappast förvånande, med tanke på att nätet ständigt utvecklas och att mjukvaran för att 
arbeta med hemsidor blir allt enklare och mer lätthanterlig, att den allmänna trenden är att 
tillämpningen ökat i nästan alla dessa kategorier. Inte heller är det särskilt märkligt att tjänster som 
prenumerationer och kontaktmöjligheter ligger högt redan 2003 och ökat till en nästan total 
majoritet av magasinen och tidskrifterna 2005. Dessa är tjänster som beskrivs som ”service som inte 
hotar den tryckta produktens fortlevnad”59, utan enbart ökar servicegraden och gör det enklare för 
både potentiella prenumeranter och annonsörer att hitta rätt. Mer förvånande, kan tyckas, är att 
andelen magasin och tidskrifter som har tävlingar och köpfunktioner på hemsidan är så pass låg 
både 2003 och 2005.  

 Posten ”senaste artikeln med i nätupplagan” är intressant. Alström, Gulliksson och Hedman 
menar att ett sätt att koppla magasinet till nätsidan, och därmed förstärka varumärket på nätet, är att 
lägga upp material ur magasinet på sin hemsidan. De menar också att siffran 63 procent är en 
bedrägligt hög siffra, eftersom de haft en låg ribba och räknat med även magasin som enbart lagt 
upp någon enstaka ingress på nätet. Att redaktionerna varit försiktiga med att koppla ihop magasin 
och nätsida kan ha att göra med en generellt hög tilltro till den egna pappersprodukten och dess 
förankring bland läsarna och allmänheten. Och en rädsla att ändra på koncept som fungerar och 
testa funktioner på nätet som man inte säkert kan bedöma resultatet av. Forskartrion menar också att 
det kan ha att göra med en rädsla för att magasinsläsarna helt ska sluta köpa magasinet om man 
lägger upp för mycket material på nätet. De påpekar dock att ökningen från 44 procent till 63 
procent när det gäller att publicera magasinsartiklar på webben trots allt kan tyda på att dessa 
rädslor är på avtagande.60  

 Alström, Gulliksson och Hedman gör också bedömningen att arkivfunktioner är en viktig tjänst 
som nätmagasin kan tillhandahålla idag. De tar som exempel att en person som ska bygga om sitt 
hus skulle ha stor nytta av en bostadstidskrift som håller sig med ett textarkiv där personen kan söka 
efter gamla artiklar om det han eller hon är intresserad av. De menar också, utan att fördjupa detta 
påstående närmare, att ett sådant arkiv är en potentiell källa till intäkter i framtiden.61  

 De resonerar också kring varför så många magasin finns på nätet, men så få utnyttjar dess 
möjligheter och potential i större omfattning. De för fram flera skäl till varför det är så. Dels, att det 
faktum att man i många fall inte utnyttjar nätet möjligheter betyder att det är själva närvaron som är 
viktig. Dels, att det kan vara ett skäl att ha en hemsida, om än en dåligt uppdaterad sådan, för att ha 

                                                 
58 Alström, Gulliksson & Hedman, Magasin i tryck på nätet, s. 34 ff 
59 Ibid 
60 Ibid, s. 49 f 
61 Ibid, s. 49 
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baskunskaper om nätet och en kort startsträcka den dag en större satsning eventuellt blir aktuell. Det 
kan också finnas rent ekonomiska hinder, som att en satsning kostar pengar som magasinsledningen 
bedömer att magasinet inte kan lägga på Internet i nuläget.62 

 

3.4.2 Interaktivitet 

En viktig skillnad mellan tidningar och Internet är att Internet möjliggör direkt interaktion mellan 
både läsare och redaktion, och läsare och läsare, på en nivå som aldrig varit möjlig i pappersmedier. 
I dag finns många olika möjligheter till interaktion på Internet, från enklare varianter som att lägga 
ut kontaktinformation på hemsidan, till att tillåta kommentarer under artiklar, skapa 
kommentarutrymmen för diskussion i aktuella ämnen, erbjuda chattmöjligheter eller skapa forum 
och communities för särskilda intresseområden.  

 Medieforskarna Ye och Li konstaterar att även om exempelvis dagstidningar har en viktig 
funktion som socialt medium, som kan ena många läsare i daglig kommunikation, så handlar det 
fortfarande om ett medium som bygger på att få talar och många lyssnar. Med Internet, däremot, 
kan man skapa diskussionsutrymmen där många talar med många.63 Ye och Li pekar också på att 
det samtal som kan byggas upp, när läsare på olika sätt ges möjlighet att kommentera artiklar och 
kommunicera direkt med journalister och redaktioner, kan ge upphov till uppföljningar på nyheter. 
Och medan e-post kan försvinna i den jättelika och osynkroniserade mejlskörd som en redaktion får 
ta emot dagligen, så ger forum en mer synkroniserad plattform för diskussion. Denna plattform, 
menar Ye och Li, kräver också förhållandevis lite arbete från berörda journalister.64 

 I sin avhandling Nätjournalistik beskriver Michael Karlsson Internet som ett, åtminstone i teorin, 
fritt flödande medium som ger möjlighet till ständiga uppdateringar, närmast obegränsat utrymme 
och fri kommunikation mellan användare via text, ljud och rörliga bilder. För både medier och 
medieanvändare innebär Internet möjligheter, och kanske också risker, att bryta sändarens tyranni 
över mottagarna till förmån för en mer konverserande journalistik.65 I sin undersökning av fyra 
svenska dagstidningar och deras Internetpublikationer hittade Michael Karlsson någon form av 
interaktiva inslag i över 60 procent av sajternas nyheter. De vanligaste interaktiva funktionerna som 
kopplades till artiklar var mejladresser och länkar. Karlsson kom dock också fram till att den 
offentliga dialogen mellan producerande och konsumerande parter var i stort sett obefintlig när 
undersökningen gjordes 2004-2005. Detta trots att möjligheterna fanns. Han menar också att 
mycket interaktion fortfarande sker dolt, genom exempelvis mejl, vilket gör att eventuell kritik mot 
producenterna sällan når andra konsumenters ögon.66 

 Karlsson tar upp flera skäl till varför medieproducenter inte utnyttjar Internets interaktiva 
möjligheter till fullo. Dels kan det finnas risker att bli överöst av kommentarer, vilket skulle kunna 
inverka menligt på arbetet. Det finns även mer legala aspekter att ta hänsyn till, som exempelvis 
upphovsrätt och ansvar inför lagen. Ett annat skäl till att begränsa interaktion och interaktivitet 
skulle kunna var att det hotar journalisternas monopol som informationsspridare och därmed också 
hotar den journalistiska professionen.67 Vilket skulle betyda att en mer interaktiv, konverserande 
journalistik inte behöver vara önskvärd från redaktionellt håll bara för att de tekniska möjligheterna 
finns.  

 Samtidigt ska det sägas att det hänt mycket bara sedan Michael Karlssons undersökning. Ett 
exempel som visar hur snabbt utvecklingen har gått på det här området är att det inte fanns några 
kommentarfunktioner på de tidningar Karlsson undersökte (Aftonbladet, Expressen, DN & SvD) 
                                                 
62 Ibid, s. 47 
63 Ye & Li, ”Internet newspapers public forum and user involvment” i Internet newspapers, s. 244 
64 Ibid, s 244 ff 
65 Karlsson, s. 127 
66 Ibid, s. 126 ff 
67 Ibid, s. 130 f 
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när han påbörjade sin undersökning vintern 2004. Bara genom att vänta så länge han kunde (till 
april 2005) med interaktivitets- och konvergensdelen i undersökningen lyckades han få med SvD:s 
då färska satsning på kommentarfunktioner på texter.68 

 Idag erbjuder i stort sett alla svenska dagstidningar kommentarfunktioner till sina artiklar. De 
flesta erbjuder också möjlighet att länka bloggar till artiklar, och man ser allt oftare att kommentarer 
på webben även lyfts in i pappret.  

 I Magasin i tryck på nätet har Alström, Gulliksson & Hedman bland annat tittat närmare på 
interaktionsmöjligheterna på svenska magasins nätsidor. Där kom de fram till att 74 procent av 
hemsidorna i undersökningen hade någon form av interaktiva funktioner 2005. De kodade 24 
procent som relativt interaktiva vilket innebär att de hade många interaktiva funktioner. 20 procent 
av de undersökta sidorna tillhandahöll mer avancerade interaktiva funktioner. Som avancerade  
interaktiva funktion räknades exempelvis möjligheten att lägga upp CV på nätet eller att skapa egna 
sökprofiler och sedan få fram resultatet, medan låg interaktivitet var möjligheten att registrera sig på 
ett nyhetsbrev eller motsvarande enkla interaktionsformer.  

 Alström, Gulliksson och Hedman framhåller interaktiva funktioner som en möjlighet för 
magasinsredaktionerna att dels skapa relationer med läsarna, dels upprätthålla kontakten med 
läsarna mellan varje nummer. Det borde innebära en möjlighet att både intensifiera och fördjupa 
relationen med läsarna,69 ett resonemang som även Andersson, Thörn och Unger är inne på. De tar 
upp Zero Magazines forum på nätet som ett exempel på hur interaktiva funktioner kan bilda en 
samlingspunkt för folk med liknande intressen. Just möjligheten för läsarna att samlas och diskutera 
olika ämnen ger, menar de, en stärkt känsla av samhörighet både mellan olika läsare och mellan 
läsare och magasin.70 

  Att inte fler magasin utnyttjar dessa möjligheter att knyta läsarna närmare sig kan, enligt 
Alström, Gulliksson och Hedman, bero på att interaktivitet är förhållandevis kostsamma funktioner. 
Dels måste funktionerna utvecklas och inlemmas i sajten, dels ska de underhållas genom att 
redaktionen på olika sätt svarar läsare eller kommunicera med dem. Det tar tid och kostar därmed 
pengar.71  

 

3.4.3 Konvergens  

Sedan Internets genombrott har medievärlden präglats av en allt större konvergens. Ordet 
konvergens innebär enkelt uttryckt att olika saker närmar sig varandra eller löper samman72 och kan 
användas för att beskriva utvecklingen på många olika plan i mediebranschen, från 
mediekonglomeratens spridning inom olika medieformer och ner till den enskilde bloggarens 
blandning av text, ljud och bild i sin digitala dagbok. Det som varit av avgörande betydelse för den 
massiva konvergens mellan olika medieformer som vi ser nu är att olika medieformer som tv, 
dagstidningar och radio, som en gång var uppbyggda runt helt olika tekniska lösningar, i dag står på 
en gemensam digital grund.73 Det är vad man ibland definierar som nätverkskonvergens eller 
apparatkonvergens, med innebörden att kommunikation genom både bild, rörlig bild, skrift och tal 
kan sammanföras i ett och samma kommunikationssystem.74  

 Konvergens kan komma i många former, eftersom en del av ordets betydelse i sammanhanget är 
att gränserna mellan medieformerna luckrats upp.  Både en nätartikel som åtföljas av ett litet 
videoklipp, ett radioinslag som presenteras med en kort artikel på en hemsida eller ett bildspel som 
                                                 
68 Ibid, s. 99 
69 Alström, Gulliksson & Hedman, Magasin i tryck på nätet, s. 52 ff 
70 Andersson, Thörn & Unger, s. 60  
71 Alström, Gulliksson & Hedman, Magasin i tryck på nätet, s. 45 
72 Ne.se 
73 Hadenius & Weibull, s. 255 
74 Karlsson, sid. 42  
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ljudsätts med stämningsmusik är exempel på konvergens. 

 I sin undersökning av fyra svenska dagstidningars nätsidor har Michael Karlsson också tittat på 
konvergens. Och om interaktiviteten var förhållandevis utbredd (om än i en enkel form) när han 
gjorde undersökningen under 2004-2005 så hade konvergensens utbredning inte kommit särskilt 
långt vid samma tid. DN låg i topp med konvergerande element på 5 procent av nyheterna under 
undersökningsperioden, medan Expressen bara hade konvergens på 1 procent av sina nyheterna.75 

Och text var fortfarande den helt dominerande medieformen, trots praktiska möjligheter att arbeta 
även med andra medieformer. Karlsson uttrycker i undersökningen förvåning över det magra 
resultatet, och pekar på de kommersiella möjligheterna med konvergens. För med hjälp av 
konvergerande media kan man, resonerar Karlsson, styra vilket medieinnehåll besökaren tar del av 
och i vilken ordning, vilket ger goda möjligheter att väva in reklam som besökaren måste se innan 
den når själva det redaktionella materialet.76 Möjligheten att väva in reklam är också något som nu, 
några år efter Karlssons undersökning, används väldigt frekvent innan exempelvis videoklipp på 
många nyhetssajter.  

 Ett viktigt instrument för den fortsatta teknologiska konvergensen tycks bli mobiltelefonen. 
Redan idag kan man ringa, fotografera och redigera bilder, lyssna på musik, använda Internet, spela 
spel, skicka textmeddelanden och mycket, mycket mer på sin mobiltelefon.  

I Magasin i tryck på nätet påpekar Alström, Gulliksson och Hedman att mycket av den framtida 
informationsverksamheten kommer att kopplas just till mobiler, en utveckling som tidskrifterna och 
magasinen inte bör blunda för. De menar att aktörer inom mobilsektorn letar efter innehåll att fylla 
sina kanaler med, och att tidskrifter och magasin på sikt måste lära sig att tillgodose dessa behov.77 
Och de stora medieaktörerna jobbar hela tiden på att utveckla olika sätt att försöka utnyttja denna 
kanal. I höstas lanserade exempelvis Aftonbladet tagg-funktionen i tidningen. En sofistikerad form 
av konvergens som kopplar ihop papper, mobil och Internet genom en grafisk kod som fotograferas 
av med mobilkameran, hanteras av mjukvara i mobilen och leder taggaren till material på nätet. För 
att lansera denna satsning gjorde Aftonbladet rentav reklam för taggkrig, en lek där man skriver ut 
dessa grafiska koder, klistrar dem på ryggen och sen försöker ”skjuta” varandra med mobilens 
kamera.78 

 Men det finns fler sätt att se på konvergens. Snarare än att titta på hur man med tekniska 
lösningar kan blanda medieformer inom en och samma apparat, beskriver medieforskaren Henry 
Jenkins konvergensen som ett kulturellt paradigmskifte, där konsumenter uppmuntras att söka 
information och göra kopplingar mellan olika former av medieinnehåll.79 Det är en utveckling som 
drivs både från toppen och ner av medieföretagen och från botten och upp av konsumenterna själva.  

 
Corporate convergence coexists with grassroots convergence. Media companies are learning 
how to accelerate the flow of media content across delivery channels to expand revenue 
opportunities, broaden markets, and reinforce viewer commitments. Consumers are learning 
how to use these different media technologies to bring the flow of media more fully under their 
control and to interact with other customers.80  

 
Enligt Jenkins så innebär detta att dagens mediekonsumenter inte längre kan betraktas som passiva. 
I stället är de både aktiva, illojala och sammanlänkade med andra konsumenter.81 En plattform, eller 
snarare en mängd plattformar, där dessa aktiva konsumenter möter varandra är de sociala nätverken.  

                                                 
75 Karlsson, s. 123  
76 Karlsson, s. 125 
77 Alström, Gulliksson & Hedman, Magasin i tryck på nätet, s. 55 
78 Eriksson, Niklas (2008-10-04) ”Pang, du är taggad” på Aftonbladet.se  
79 Jenkins, Henry, (2006) Convergence culture, s. 3  
80 Ibid, s. 18  
81 Ibid, s. 18 f  
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3.4.4 Sociala nätverk 

Det finns många andra vägar, utöver en egen hemsida, som man kan använda för att marknadsföra 
sig och för att nå ut på Internet. Ett exempel är genom socialt nätverkande. Bengt Wahlström jämför 
de sociala nätverken på Internet med de sociala nätverk vi byggt i alla tider genom exempelvis 
klubbar, föreningar, gillen och skrån. Men det finns en viktig skillnad. De sociala nätverken på 
Internet inte är begränsade av geografi. Det är inte längre nödvändigt att träffas fysiskt för att hålla 
kontakt. Och även om det har funnits andra teknologiska lösningar för att hålla kontakt även 
tidigare, så har Internet fått utvecklingen mot nätverkande som inte kräver att man träffas fysiskt att 
accelerera explosionsartat. I dag finns oräkneliga sidor och virtuella mötesplatser där mer eller 
mindre slutna grupperingar och intressegrupper kan träffas för att socialisera, utbyta idéer, sprida 
egenproducerat material och göra reklam för sig själva. För att lyckas göra ett sådant nätverk 
framgångsrikt krävs, enligt Wahlström, tre faktorer.82 

 
• En nätverkseffekt, varje ny användare genererar fler användare 
• En viruseffekt, sajten marknadsför sig själv genom användarna  
• Användargenererat innehåll, användarna själva fyller sajten med innehåll.  

 

Och de sociala nätverken tycks bli allt mer betydelsefulla för dess användare. I The Digital Future 
Project, en undersökning av Internetanvändning i USA som görs årligen av USC Annenberg School 
i Kalifornien, svarade exempelvis 45 procent av Internetanvändarna att Internet var viktigt eller 
mycket viktigt för att bibehålla sociala relationer. Hela 55 procent av de som använde sig av 
communities på Internet rapporterade 2008 att de kände lika starkt för sina communities online som 
för sina communities utanför nätet. Det är en ökning från 43 procent 2006.83  

 Det finns många sådana nätverk som blivit enormt framgångsrika, från sydkoreanska Cyworld 
till svenska Lunarstorm. Men de tre giganterna, som fått det kanske allra största genomslaget de 
senaste åren, är MySpace, Facebook och Youtube. (även om Youtube inte direkt är ett socialt 
nätverk. Men mer om det strax.)  

 

Myspace 

Myspace har på kort tid blivit en helt självklar marknadsföringskanal för framför allt band och 
artister. Sajten startades 2003 som en mötesplats för lokala musikproducenter och vänner till 
skaparna Tom Anderson och Chris DeWolfe. Sajten lanserades officiellt 2004 och 2006 passerade 
antalet medlemmar 100 miljoner.84 Idag används Myspace av allt från små hoppfulla band som 
repar i morsans garage till giganter som Neil Young och Bruce Springsteen. Och det finns många 
historier om band och artister som med hjälp av Myspace byggt upp enorma fanskaror. Ett av de 
mest kända exemplen är Lily Allen, vars kometkarriär startade när hon la upp material på Myspace 
mot sitt skivbolags vilja.85 

 Att MySpace är ett intressant verktyg för musikmagasin är inte så konstigt. Musiker på alla 
tänkbara nivåer har egna sidor där. Men Myspace är intressant av fler skäl än så. Till skillnad från 
många andra sociala nätverk behöver den sida man skapar inte företräda en specifik person. Man 
kan, utan risk för att plockas bort, skapa en sida till sitt företag eller till sitt musikmagasin. 
Dessutom har Myspace skapats med tanken att det ska vara väldigt enkelt att arbeta med, vilket gör 
att det går snabbt att lägga upp sina första bilder, låtar och informationstexter.  

  

                                                 
82 Wahlström, s. 32 
83 Digitalcenter.org 
84 Wahlström, s 35 
85 Ibid, s. 35 
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Facebook 

Ett annat socialt nätverk som vuxit sig jättelikt de senaste åren är Facebook. Facebook startades 
2004 av amerikanen Mark Zuckerberg, och består till största delen av användarprofiler som 
sammanlänkas i olika nätverk.86 Sommaren 2007 hade Facebook 20 miljoner användare87, och 
antalet har fortsatt att stiga brant sedan dess. Enligt Facebooks egen presstjänst ligger antalet aktiva 
användare i början av 2009 på drygt 175 miljoner, och varje användare har i snitt 120 vänner 
länkade till sin sida88.    

 För annonsörer är Facebook ett lockande instrument. Genom att användarna registrerar sina 
intressen när de lägger upp en profil, kan företagen välja ut sina målgrupper med stor träffsäkerhet. 
Det går också att skapa intressegrupper och fansidor på Facebook, dit man kan koppla sin 
individuella Facebook-profil. Det har blivit ett populärt verktyg för exempelvis 
frivilligorganisationer och insamlingar till välgörenhetsändamål.89 Genom denna typ av 
intressegrupper kan man också snabbt förmedla information om kommande evenemang, nya 
produkter och liknande till de som gått med i gruppen.  
 

Youtube 

Om Myspace och Facebook bygger på socialt nätverkande, så är Youtube snarare att betrakta som 
ett socialt medium där användarna kan lägga upp videoklipp. Så här definierar 
Nationalencyklopedin Youtube:  
 

Youtube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, startad 2005 för att ge 
privatpersoner möjlighet att dela med sig av egenproducerade videofilmer. I dag domineras 
dock Youtube av professionellt inspelat material, såsom musikvideor och filmklipp, vilket givit 
upphov till diskussioner om upphovsrätt. Webbplatsen ägs sedan 2006 av Google.90 

 

Precis som Myspace och Facebook bygger Youtube på att användarna själva producerar och lägger 
upp material. Och precis som i fallen Myspace och Facebook så skapades sidan av ett par 
entusiaster, i detta fall Steve Chen och Chad Hurley, för att underhålla vänner och bekanta.91 

 En funktion som gjort Youtube attraktivt för bloggare, utöver möjligheten att själv lägga upp 
klipp, är att man med enkla medel kan länka Youtube-klipp till egna bloggar eller hemsidor. Det var 
exempelvis en sådan idé som gav Fredrik Strage Stora Journalistpriset som årets förnyare 2008. Han 
gjorde helt enkelt en lista över de hundra största rockögonblicken på Youtube, och lät läsarna följa 
hans resa, kommentera valen och komma med egna förslag. Och listor och sammanställningar, av 
den typ Fredrik Strage har gjort, gör horder av Internetanvändare idag med hjälp av sociala nätverk 
som MySpace och Facebook, och sociala medium som Youtube (även om det stora flertalet av dem 
inte får lika stort genomslag som Strage). 
1 

The development of what is known as Web 2.0 will accelerate this integration between digital 
recourses and traditional media channels. The Web 2.0 techniques and standards make it 
easier to clip different bits of software and data like Lego bricks, so that, for example, a single 
web page can pull together trailers and reviews for movies showing locally, samples from 
bands playing this weekend, and photographs from a current festival, even when each of these 
elements originates on other sites. Bloggers are already taking advantage of Web 2.0´s mix-
and match approach to incorporate their own and others´ images and sounds on personal 
websites without needing any sophisticated technical skills.92 

                                                 
86 Ne.se  
87 Wahlström, s. 36 
88 Facebook.com 
89 Wahlström, s. 36 f 
90 Ne.se 
91   Wahlström, s. 40 
92 Jenning, s. 22 
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I 2008 Digital Future Report tillfrågades Internetanvändare också varför de besökte olika sajter 
byggda på spridande av videoklipp och socialt nätverkande. I topp kom avkoppling och att slå ihjäl 
tid. Men användare rapporterade också många mer personliga värden, som att få insikt i sig själva 
och andra medlemmar och sökande efter tillhörighet. Samma undersökning visade att distribution 
av användargenererat material fortsatte öka, med spridande av fotografier i topp. 41 procent av 
Internetanvändarna i undersökningen rapporterade 2008 att de lägger upp fotografier på Internet.93   

 

3.4.5 Bloggar 

Det går knappast att beskriva dagens medieklimat utan att stanna till en stund vid företeelsen 
bloggar. Alla bloggar inte. Men många. Men först, en liten definition av vad en blogg är, lånat från 
boken Bloggtider. 

 
En blogg är en ofta uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av förekomsten av ett 
antal daterade texter arrangerade i omvänd kronologiskt ordning så att det senast skrivna 
kommer överst.94  

 

Även om citatet speglar själva bloggens grundfunktion, så finns det fler karaktäristika som man 
brukar koppla till bloggar. Som att ordet blogg härstammar från sammanslagningen av orden webb 
och logg. Vilket gör en blogg till en form av loggbok eller dagbok på Internet.95 Dessa loggböcker 
ger alla som vill och har tillgång till en dator och nät möjlighet att utan redaktionell översyn 
publicera sina åsikter, tankar och reflektioner på Internet. Och det krävs inga kunskaper i 
html.96Trots att bloggar ofta förknippats med privatpersoner som bjuder på mer eller mindre 
djupsinniga inblickar i sina privatliv, så är det långt i från hela bilden. Bloggar används idag i alla 
möjliga sammanhang, från just privatpersoner som mest vill visa bilder på sina hundar, via artister 
som kommunicerar med sina fans, till journalister som bevakar direkt från olika evenemang. 

 Bloggandet har utvecklats i flera steg, och på vägen har allt från permalänkar till trackbacks och 
RSS gjort bloggar både lättare att hitta, lättare att följa med i och lättare att prenumerera på. En 
avgörande funktion för att bloggarna skulle växa till det sociala mediet var kommentarfunktionerna, 
som introducerades i de flesta bloggsystem i början på 2000-talet. Dessa små formulär, där läsare 
kunde kommentera på inläggen, gjorde att spontana communities började växa fram mellan 
bloggare och deras läsare. Och plötsligt hade dagboken blivit interaktiv, med en potentiell funktion 
som ett socialt nätverk.97  

 I Guide till det virtuella samhället nämner Bengt Wahlström följande tre bloggtyper som en 
utgångspunkt för att kategorisera olika bloggar.98 

 
• Personliga 
• Kommersiella 
• politiska 

 
Även om gränserna mellan dessa olika kategorier ibland är tunna, (en politiker kan ju exempelvis ha 
en vardagsnära privatblogg, medan en personlig blogg kan växa till en mer kommersiell dito) så är 

                                                 
93 Digitalcenter.org 
94 Våge, Lars (2005) Bloggtider, s. 9 
95 Wahlström, s. 26 
96 Våge, s. 10  
97  Våge, s. 15  
98 Wahlström, s. 31 
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de tydliga nog för våra syften. De bloggar som är aktuella i denna undersökning återfinner vi (även 
om innehållet ibland är nog så personligt) under kategorin kommersiella bloggar. Därför är det 
kanske på sin plats att låta Wahlström förklara kategorin lite närmare. 

 
Kommersiella: Företag, intresseorganisationer, mediepersoner och kändisar har alla förstått 
bloggandets styrka och använder bloggen som ett inslag i en övergripande uppmärksamhets-
strategi. Motiven kan variera från genuin längtan efter mer direkt kontakt med kunder, 
medlemmar eller läsare, till ett mer pliktskyldigt sätt att försöka skapa ”intimitet” och 
inläggen kan rentav skrivas av någon annan.99 

 

 När Wahlström skrev Guide till det virtuella samhället 2007 beskrev han bloggandets 
explosionsartade framväxt genom att jämföra med en några år äldre C-uppsats som rapporterade att 
det fans 281 aktiva bloggar i Sverige 2003. 2007 konstaterade Wahlström att bara Bloggportalen 
hade 11875 bloggar i sitt länkarkiv. I början av mars 2009 finns det 53691 bloggar i Bloggportalens 
länkarkiv.100 Och då ska man veta att Bloggportalen inte täcker alla svenska bloggar.101 Wahlström 
noterar också att en sökning på Google ger 33,5 miljoner träffar på den svenska stavningen av 
blogg. Skriver man med engelsk stavning och bara ett g så får man en dryg miljard träffar.102 Sedan 
den boken skrevs har bloggosfären växt ytterligare. När jag gör en motsvarande sökning i november 
2008 får jag 61,4 miljoner träffar med svensk stavning, och 2,9 miljarder med engelsk stavning.  

 Vad bloggosfären innebär och kommer att innebära för medievärlden är omdebatterat. 
Journalistikforskaren Gunnar Nygren menar exempelvis att bloggosfärens framväxt gör att de 
traditionella och redaktionellt styrda medierna inte längre har monopol på informationen, eftersom 
de inte kan kontrollera de nya horisontella informationsflödena på Internet. 103 Henry Jenkins 
föreställer sig en medievärld där framtiden för medierna vilar på en instabil vapenvila mellan 
kommersiella aktörer och medier på ena sidan och grästrotsnivåns mellanhänder på den andra.104 
Andrew Keen jämför bloggare med apor105, men mer om det om en liten stund. Låt oss först titta 
lite närmare på vad som kan hända med nyhetsmediernas roll i allmänhet och professionella 
kritikers roll i synnerhet när antalet kanaler för nyheter, rykten, omdömen, recensioner och åsikter 
bara växer och växer. 
 

3.5. Gårdagens gatekeepers som framtidens vägvisare  
¨Gatekeepers” är ett ord som ofta används när man försöker beskriva nyhetsflödet på en redaktion. 
Om vi tänker oss nyhetstipsen, pressreleaserna och idéerna som en strid flod, som spolar genom 
redaktionen, så finns det gatekeepers som, på olika nivåer, stoppar upp floden, sållar bland det 
inkomna materialet och sedan låter en viss del av materialet rinna vidare.106 Innan floden kommer ut 
på andra sidan, vare sig det är i en dagstidning, en nyhetssändning eller ett magasin, har floden 
förvandlats till en betydligt tunnare å. Och varje ny gate som en nyhet passerar innebär en potentiell 
risk för nyheten. Många nyheter fångas också upp på vägen och hamnar i papperskorgen. För det 
finns ju betydligt fler potentiella nyheter en vanlig dag än vad som faktiskt blir nyheter i 
medierna.107 Översätter man det tänket på musikbranschen, så har allt från inflytelserika skivbolag  
till respekterade musikmagasin och stora dagstidningar traditionellt haft mer eller mindre stark 

                                                 
99   Wahlström. S. 31 
100   Bloggportalen.se 
101   Wahlström, s. 27  
102   Ibid,  s. 26,  
103   Nygren (2005) Bloggtider, s. 97 f  
104   Jenkins, Henry (2006) Fans, Bloggers and gamers, s. 180 f.  
105   Keen, Andrew (2007) The cult of the amateur, s. 2 f  
106   Hadenius & Weibull, s. 341 f 
107   Ibid, s. 343  
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gatekeeper-makt när det gäller att lyfta eller sänka ett band eller en artist. Exempel på 
musikinriktade medier som haft stor internationell gatekeeper-makt de senaste decennierna är 
Rolling Stone och MTV.108 

 Men i sin bok Net, blogs and rock ´n´ roll hävdar David Jennings att själva Internets arkitektur 
gör att ingen instans, och inget specifikt medium, längre har samma starka funktion som gatekeeper. 
enligt Jennings kan man idag ta många andra vägar om en visar sig vara stängd.  

 
If promotional efforts come up against a brick wall, they simply route around it 
and find another way to reach their target audience. From the other end, if fans 
don’t find the kind of material they want through mainstream media channels, they 
simply switch their attention to niche media that do cater those interests. 109 

 

Jennings menar att medier och redaktioner idag har en främjande och underlättande makt snarare än 
en kontrollerande.110 

 Bengt Wahlström är inne på samma spår, när han hävdar att ”Medieproducenternas makt över 
innehållet och presentationsformerna är bruten.” Detta sker när användarna går ihop i kollaborativa 
system, och på detta sätt utmanar de traditionella medierna. Som exempel på denna kollaborativa 
makt nämner han hur bloggare fick CBS att rätta till felaktig rapportering om den förre amerikanska 
presidenten George W. Bushs militärtjänstgöring. Något som också ledde till att nyhetsankaret Dan 
Rathers fick sparken.111  

 Wahlström beskriver förändringen som en övergång från masskonsumtion till individuell 
mediekonsumtion. Om medieproducenterna och redaktörerna under 1900-talet kontrollerade vad 
som serverades och när det skulle serveras, så är dagens medielandskap en dygnetruntöppen buffé 
där den individuella mediekonsumenten kan välja från ett närmast obegränsat utbud av både 
inhemska och utländska informations- och nyhetskällor.112 Och även om de flesta medieanvändare 
fortfarande är ganska konservativa i sitt mediebruk, så håller det på att ändras.  

 
Fler och fler läser tidningar, lyssnar på radio och tittar på tv på nätet och har 
man väl vant sig vid den distributionskanalen kan konsumtionsmönstret ändras 
snabbt. Det kan räcka med att mediekonsumenter har klickat sig vidare till en ny 
tidningssida, radiokanal, tv-station, blogg eller socialt nätverk en gång för att 
hon/han ska få upp ögonen för vilka möjligheter som erbjuds. 113 

 

 Denna utveckling har betydelse även för exempelvis professionella kritiker. I dag kan du, som ett 
litet exempel, surfa in på Kritiker.se och välja mellan inte en, utan 20 olika recensioner av Guns´n´ 
Roses nya album Chinese Democracy. Och då är det bara en sammanställning av recensioner från 
medier som aktivt valt att göra sina recensioner tillgängliga på just denna sida. Om du är intresserad 
av användarrecensioner blir möjligheterna mycket större. Bara på sidan Discshop.se kan du, om du 
söker på filmen Transformers, välja mellan att läsa 86 olika användaromdömen (om du kollar både 
originalutgåvan och den lite lyxigare 2-disc-utgåvan) eller läsa vad Discshops egen recensent 
tycker. På Adlibris kan man läsa 20 användarrecensioner av pocketutgåvan av Liza Marklunds bok 
Gömda. Alla omdömen fram till vintern 2008 är goda. Men de som recenserat från december 2008 
och framåt är starkt färgade av den hetsiga debatten om sanningshalten i boken, och flera 

                                                 
108   Jennings, s. 83 
109 Ibid, s. 83 
110 Ibid, s 84 
111 Wahlström, s. 87 
112 Ibid, s. 87 f 
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användarrecensenter utfärdar varningar och ger bara boken en av fem stjärnor. Och för varje 
produkt du är ute efter, finns det en stor chans att någon har lämnat någon form av omdöme om den 
någonstans på nätet. Wahlström tar också upp de många jämförelsesajterna som finns idag som ett 
tydligt tecken på en maktförskjutning, som inneburit att producenterna varken har 
informationsmonopol eller tolkningsföreträde längre.114 

 Med så många gates frågar sig David Jennings vem som fortfarande behöver keepers. Han 
utvecklar resonemanget kring kritikernas roll med att konstatera att mediernas tid som gatekeepers 
är förbi för alltid, inte minst därför att även seriösa medier idag väljer att publicera 
användarrecensioner sida vid sida med recensioner från sina mest kända kritiker. 115 Jennings 
fortsätter med att skissa upp tre vägar som professionella kritiker kan välja att gå. Lite förenklat 
bygger valen på att man antingen ”följer med strömmen” och börjar göra som användarna gör, eller 
siktar mot att hålla fast vid den gamla rollen som auktoritetsbärare och förlitar sig på att den egna 
redaktionens tyngd och trovärdighet får en att ”stå ut från mängden”, alternativt att med 
användarnas hjälp börja ”vägleda från sidlinjen”.116 Jennings tar musiksajten Pitchfork som ett 
exempel på en aktör som lyckats hålla fast vid sin auktoritet och ”stå ut från mängden” genom att 
satsa på professionella skribenter och genomarbetade recensioner.117  

 Och en del aktörer inom musikjournalistiken har också börjat gå ifrån recensioner helt. Ett 
exempel är det något år gamla svenska musikmagasinet Novell. I ledaren till sitt andra nummer 
konstaterade Novellredaktionen att den klassiska formen av musikmagasinen, med skivtips och 
recensioner av professionella kritiker, inte bara har spelat ut sin roll. De menar att musikkritiken är 
död.118 Det påståendet bygger de på Avail Intelligences årliga undersökning Trust Index, där bland 
annat 79 procent av de tillfrågade säger att musikrecensioner i tidningar och magasin inte påverkar 
deras köp.119 
 

3.6 Den långa svansen  
En teori som fått stort genomslag på senare år, inte minst när det gäller diskussioner kring framtiden 
för medier och underhållningsbranschen, är Wired-redaktören Chris Andersons teori om ”The long 
tail”. I sin bok med samma namn beskriver han en utveckling där vår värld går från en 
massmarknad där stora hits och blockbusters regerar till en nischmarknad där nyckelordet är att 
sälja mindre av mer. Med Internets hjälp och det oändliga lagringsutrymme som de virtuella 
affärshyllorna ger, bryts geografins tyranni, som Chris Anderson kallar det. När en vara inte längre 
behöver produceras i fysisk form och säljas över disk eller via postorder, så förändras hela 
spelplanen markant.120   

 Ta som exempel din typiska videouthyrare. Även om det finns gott om hyllmeter i butiken, så är 
trots allt antalet hyllmeter begränsat. För att utnyttja det utrymmet så bra som möjligt, så gäller det 
att välja filmer som så många som möjligt kommer att hyra. Det är knappast någon affär att fylla en 
hylla med gamla film noir-klassiker eller Aki Kaurismäkis finska svårmod eftersom dessa kanske 
bara efterfrågas någon gång i månaden. Det finns trots allt bara ett begränsat antal film noir-fans i 
ett kvarter eller i en stadsdel, även om det är en riktigt regntung, neonblinkande stadsdel. För en 
publik som är för geografiskt utspridd betyder, enligt gårdagens underhållningsmarknad, ingen 
publik alls121 Har man däremot ett helt digitalt filmarkiv, med filmer som köps och kanske rentav 
ses via nätet, så kan ens virtuella hylla med noir-klassiker locka filmälskare från när och fjärran.  
                                                 
114 Wahlström, s. 121 ff 
115 Jennings, s. 93 ff 
116 Ibid, s. 94 ff 
117 Ibid, s. 95 
118 Novellredaktionen (2008) Musikmagasinet Novell (nr. 2-3), s. 6 
119 Persson (2008-07-18) ”Sociala nätverk utmanar musikkritiker” på Internetworld.se  
120 Anderson (2006) The long tail, s. 16 
121 Anderson, s. 162 f 
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 Dessa smalare områden utanför blockbuster-sektorn är vad Chris Anderson kallar för den långa 
svansen. Därute, där materialet kanske inte lockar stora folkgrupper, men där det fortfarande finns 
nischer i befolkningen som är intresserade. 

 
For the first time in history, hits and niches are on equal economic footing, both 
just entries in a database called up on demand, both equally worthy of being 
carried. Suddenly, popularity no longer has a monopoly on profitability. 122 
 

Chris Anderson ser effekter av den långa svansen också när det gäller dagstidningarna och deras 
ständiga huvudvärk, läsarraset. För medan dagstidningar är masskommunikation, erbjuder 
exempelvis initierade bloggar ofta nischkunskap inom områden som är så smala och specifika att 
dagstidningarna inte har en chans att konkurrera. Med andra ord stjäl bloggarna dagstidningarnas 
läsare en efter en, genom just deras inbyggda förmåga att vara supernischade.123 

 Den långa svansen har också tillämpats på tidskriftsmarknaden. Med allt fler och allt mer 
nischade titlar kan man tala om en lång svans även i tidskriftssektorn. Rudolf Antoni gör den 
kopplingen i Mediesverige 2007.  

 
Den alltmer utbredda Internetanvändningen leder ofrånkomligen till att allt fler 
människor vänjer sig vid att ha större kontroll över det medieinnehåll de 
konsumerar och förväntar sig således även att tidningarna nischar sig allt 
smalare för att möta de behov som skapas. 124 

 

Även om tidskrifter än så länge trängs på fysiska hyllor, så blir de samtidigt allt mer nischade. 
Frågan, enligt Antoni, är hur nischad en tidskrift kan vara innan den attraherar för få personer för att 
vara lönsam. Men med den långa svansens logik, borde nischen kunna bli ännu hårdare om 
magasinet helt flyttar över på Internet. Stryker man kostnader för papper och tryck borde det inte 
behövas en lika stor läsekrets för att finansiera produktionen. Antoni flaggar också för en sådan 
utveckling, när han säger att ”med en datorvan generation, satsningar på flexibla lösningar som 
MyTimes på Internet och bättre digitala möjligheter kan den interaktiva digitala tidskriften 
revolutionera branschen”125 

 

3.7 Amatörernas kult  
Men alla är inte lika positivt inställda till utvecklingen som Chris Anderson. I sin bok The cult of the 
amateur går Andrew Keen till hårt angrepp mot hela den amatörernas kultur som han ser växa fram 
på Internet. Han ser en framväxande värld där kunniga professionella ersätts av horder av 
medelmåttor, som korrumperar gränsen mellan skapare och konsument, expert och amatör. Keen 
jämför rentav dessa Internetanvändare med T.H. Huxleys teori som säger ungefär att om man sätter 
ett oändligt antal apor på ett oändligt antal skrivmaskiner så kommer någon apa förr eller senare 
författa en pjäs av Shakespeare. Med den väsentliga skillnaden, då, att i Keens värld är aporna just 
Internetanvändare och i stället för att författa Shakespeare-pjäser fyller de nätet med en ”ändlös 
digital skog av medelmåttighet.126  
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What happens, you might ask, when ignorance meets egoism meets bad taste 
meets mob rule? 
The monkeys take over. Say Good-bye to today’s experts and cultural gatekeepers 
– our reporters, news anchors, editors, music companies, and Hollywood movie 
authors. In today’s cult of the amateur, the monkeys are running the show.127  

 

Till skillnad från exempelvis David Jennings ser Keen inget positivt i att dessa ”cultural 
gatekeepers” försvinner. Keen menar snarare att bloggosfären, tillsammans med vår tids gratiskultur 
på nätet, håller på att ta livet av vår kultur.  
 

What you may not realize is that what is free is actually costing us a fortune. The 
new winners – Google, Youtube, Myspace, Craigslist, and the hundreds of start-
ups all hungry for a piece of the Web 2.0 pie – are unlikely to fill the shoes of the 
industries they are helping to undermine, in terms of products produced, jobs 
created, revenue generated, or benefits conferred. By stealing away our eyeballs, 
the blogs and wikis are decimating the publishing, music, and news-gathering 
industries that created the original content those Web sites aggregate. Our culture 
is essentially cannibalizing its young, destroying the very sources of content they 
crave. Can that be the business model of the twenty-first century?128 
 

Keen går också hårt åt Andersons långa svans, och menar bland annat att nischteorin brister på att ju 
hårdare man nischar, desto mindre blir marknaden. Och när marknaden krymper, så blir 
produktionsbudgeten mindre, vilket kommer att påverka kvalitén negativt. Och med sämre kvalité 
blir publiken mindre, vilket kommer att innebära lägre intresse från annonsörer.129 

 Keen påpekar också, som ett exempel på den bristande ekonomiska analysen i en värld där 
amatörerna håller på att ta över, att få bloggare faktiskt tjänar några pengar på det de gör.  
 

If this is Anderson’s long tail, it is a tail that offers no one a job. At best, it will 
provide the monkeys with peanuts and beer.130  

 

3.8 betalningsvilja på nätet 
Ett problem med nätet är att de flesta användare inte ens är beredda att betala med jordnötter och öl.  
Alström, Gulliksson och Hedman konstaterar att ”det tycks vara en allmän uppfattning att man inte 
kan ta betalt för tjänster på Internet”.131 De menar att nätet förknippas med gratis användning och 
tillgänglighet som inte inskränks av betalningskrav. En förklaring till detta hittar de i att det finns så 
många alternativ på nätet. Särskilt utsatta i detta sammanhang menar de att sajter av mer renodlad 
nyhetskaraktär är. Likväl finns det, som de också påpekar, tjänster som exempelvis plustjänsten på 
aftonbladets hemsida som faktiskt folk tycks betala för att använda. Därav drar de slutsatsen att 
vissa specifika tjänster verkar gå att ta betalt för.132 Och att plustjänsten fortfarande finns kvar på 
Aftonbladets hemsida fyra år efter deras undersökning borde indikera att det finns ett intresse.  

 De menar också att det finns en tydlig tendens att pappersmagasin, åtminstone under en period, 
kan behöva ta betalt för sina satsningar på Internet genom pappersmagasinet. Ett sätt att göra det till 
en konkurrensfaktor kan vara att göra visst material tillgängligt enbart för prenumeranter.  
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4. Metod och material 
 

4.1 Val av metod  
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av två olika metoder. Dels 
en kvantitativt inriktad innehållsanalys av innehållet på de olika magasinens hemsidor. Resultatet av 
innehållsanalysen blir sedan diskussionsunderlag när det är dags för intervjuerna, varför 
innehållsanalysen inleder uppsatsarbetet. 

 Nästa steg och nästa metod är intervjuer. De är helt avgörande för uppsatsen, eftersom jag är 
intresserad av att veta varför, inte bara att man valt att satsa på vissa lösningar och inte andra. Det 
jag är ute efter är just resonemang, personliga uppfattningar, förhoppningar och tankar kring ämnet, 
och då lämpar sig personliga intervjuer bra som metod.133  

Men innan vi går vidare har det blivit hög tid att titta lite närmare på magasinen i undersökningen.  

 

4.1.1 Magasinen i undersökningen 
 
Close-Up Magazine (CUM) 

Ett svenskt musikmagasin, med inriktning på metal, hårdrock och annan hård musik, som funnits 
sedan 1991. Magasinet föddes ur ett radioprogram, Power Hour, som började sändas på 
Norrköpings Närradio 1987. Close-Up var först tänkt att bli ett enda nummer med intervjuer från 
radioprogrammet. Men i slutändan blev det bara exklusivt material i det första numret och 
magasinet Close-Up var fött.  

 Chefredaktören Robert Becirovic har varit med som chefredaktör sedan starten, och äger också 
tidningen. CUM utkommer med 10 nummer per år, varje nummer är minst 100 sidor tjockt och en 
cd-skiva medföljer varje nummer. Upplagan ligger på 15 000 exemplar per nummer, enligt egen 
utsago. Av dem skickas 6 500 till prenumeranter.  

 I dag är fem personer anställda på Close-Ups redaktion (chefredaktören inräknad). I tjänster 
räknat handlar det om fyra heltidstjänster.  

 
Sweden Rock Magazine (SRM) 

Ett svenskt musikmagasin med inriktning på hårdrock som funnits sedan 2001. Magasinet bildades 
när hårdrocksfanzinet Bright Eyes slog sig ihop med den expansionssugna festivalen Sweden Rock 
Festival, belägen i Norje i Blekinge. Samarbetet med festivalen är än idag betydelsefullt för 
magasinet, och Sweden Rock Magazines redaktion ligger i anknytning till festivalområdet i 
Blekinge.  

 Magasinet är anslutet till TS och har en upplaga på 14.900 per nummer. Chefredaktör Thomas 
Väänänen har varit med sedan 2001, under flera år som layoutare och sedan något år tillbaka på 
posten som chefredaktör. Varje nummer är minst 100 sidor tjockt, och en cd-skiva medföljer till 
prenumeranter. 2009 går magasinet upp från 9 till 10 nummer per år.  

 Idag har SRM fyra heltidsanställda redaktionsmedlemmar (chefredaktören inräknat) samt en 
fotograf anställd på halvtid.  

                                                 
133 Larsson & Ekström (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s51 
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Denimzine (DZ) 

Ett svenskt musikmagasin med fokus på garagerock och punk, som funnits i magasinsform sedan 
2005. Från 1999 och fram till 2005 utkom Denimzine som fanzine, med en utgivningstakt på något 
nummer per år. 2008 utkom Denimzine med fem nummer per år och under 2009 ökas 
utgivningstakten till sex nummer. Chefredaktören Kristian Gustafsson har, tillsammans med 
kollegan Joel Borg, varit med sedan starten. De delar på redaktörskapet. Upplagan ligger i dag på 
runt 8 000 per nummer, med runt 2 000 prenumeranter. 

 I dag jobbar tre personer på Denimzines redaktion. Men de båda chefredaktörerna Kristian 
Gustafsson och Joel Borg plocka än så länge, enligt egen utsago, inte ut någon lön för sitt arbete. De 
försörjer sig i stället på andra heltidsjobb och arbetar med magasinet på fritiden.  

 
Sonic 

Ett svenskt musikmagasin med en poporienterad inriktning, som funnits sedan 2000 och utkommer 
med sex nummer per år. Upplagan ligger på mellan 15 000-20 000 per nummer, och av dessa går 
7000 – 8000 magasin ut till prenumeranter, enligt Sonic själva. Pierre Hellqvist har varit 
chefredaktör sedan starten. Varje nummer är minst hundra sidor tjockt, och en cd-skiva medföljer 
till alla prenumeranter.  

 Fem personer är anställda på magasinet (chefredaktören inräknad), fördelat på fyra 
heltidstjänster.  

 

4.2 Urval och begränsningar 
Det finns många svenska musikmagasin på marknaden. Att jag valt som jag valt beror på att jag 
velat avgränsa mig till några magasin som åtminstone på vissa områden överlappar i fråga om 
ämnesval och innehåll. Gemensamt för dem är också att de skyltar med en ledande position på den 
svenska eller skandinaviska marknaden inom sina respektive områden. Denimzine kallar sig 
exempelvis Skandinaviens största magasin för punk, rock och garagemusik. Medan Sweden Rock 
Magazine säger att de är Skandinaviens största hårdrockstidning så kallar sig Close-Up Magazine 
för Skandinaviens ledande magasin för extrem musik. Sonic går inte in på genrer, utan kallar sig 
helt enkelt för Sveriges ledande musiktidning. De grundläggande uppläggen i magasinen är också 
likartade, med lite kortare artiklar i inledningen, några längre reportage och intervjuer in mot mitten 
av tidningen, och en bakvagn med kritik. De har dessutom hemsidor, även om de valt lite olika sätt 
att utnyttja dessa på. 

 Därmed inte sagt att fållan inte kunde ha varit bredare. Exempelvis var både Groove och Red 
Hot Rock Magazine med i planerna i början av uppsatsarbetet. Men de föll båda bort efterhand. 
Groove på grund av att dess distribution och plats på marknaden (det är en gratistidning som 
distribueras bland annat via Åhlens) skiljer sig ganska markant från övriga magasin i 
undersökningen. Red Hot Rock föll bort därför att de inte har en hemsida över huvud taget, och jag 
valde att avgränsa undersökningen till magasin som redan har mer eller mindre genomarbetade 
hemsidor på Internet.  

 När det gäller intervjuerna har jag valt att prata med en nyckelperson, chefredaktören, på 
respektive magasin. Det har jag gjort, väl medveten om att alla på en redaktion sällan har exakt 
samma åsikter eller drar i samma riktning. Ett annat alternativ hade varit att försöka få kommentarer 
från fler, eller rentav alla personer knutna till respektive tidning. Men då hade uppsatsen vuxit till 
något annat, och svaren på respektive fråga hade med nödvändighet fått förkortas till korthuggna 
enkätfrågor eller väldigt grunda intervjuer. Då hade jag inte kunnat nå de resonerande, mer 
djuplodande svar som jag är ute efter. Därför har jag valt att utgå ifrån en nyckelperson på varje 
magasin i stället för flera personer.  
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 Man skulle också kunna argumentera för att magasinens webbdesigners (i de fall det finns någon 
sådan) eller mest teknikkunniga medarbetare är de som borde veta mest om Internet och den egna 
hemsidan. Men jag är inte ute efter den som nödvändigtvis vet mest eller kan beskriva hemsidornas 
uppbyggnad i html-kod. Jag vill prata med någon som varit med länge, som har en allmän överblick 
över hela produktionen och som också har ett övergripande ansvar. En person som kanske inte är 
specifikt intresserad av Internetpublikationen, men som sitter i en sådan position att han eller hon 
kan väga hemsidan mot andra delar av redaktionens produktion. Därför har valet fallit på respektive 
magasins chefredaktör. I Denimzines fall, ett magasin med två chefredaktörer, har jag valt att prata 
med den ene av dem. Valet har skett i samråd med dem båda.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Innan jag påbörjade innehållsanalysen utformade jag ett kodschema.[bilaga 1] Kodschemat bygger i 
viss mån på de områden som Alström, Gulliksson och Hedman studerat i undersökningen Magasin i 
tryck på nätet. Jag har sedan utvecklat kodschemat utifrån de områden som jag själv bedömt som 
relevanta sedan jag skaffat mig en överblick över de aktuella hemsidorna.  

 Kodschemat är utformat med enkla ja- och nej-alternativ för att mäta förekomsten eller frånvaron 
av olika attribut. Eftersom jag i denna del av undersökning främst vill se vem som har vad på sina 
sidor, för att sen gå ner på djupet i intervjudelen, så behöver det inte bli mer avancerat än just ja- 
och nej-frågor. I några fall har jag dock bedömt att det är relevant även att mäta 
uppdateringsfrekvens, varför jag lagt till ett par flervariabelsfrågor som berör just uppdatering. 
Detta har dock enbart använts när det gäller att bedöma uppdateringsfrekvensen på bloggar och 
notisspalter, två områden där jag bedömt att möjligheten till snabb publicering är särskilt god.  

 Materialet har jag sedan sammanställt och fört in i en excel-tabell, där det är enkelt att överblicka 
resultaten och göra jämförelser magasinen emellan. Hade datamängden varit större så hade det 
givetvis varit klokt att använda sig av datorprogrammet SPSS. Men eftersom datamängden är så 
liten som den är, och variablerna är så få och lätta att läsa av, så har jag bedömt att det inte är 
nödvändigt att använda mig av SPSS.  

Underlaget till innehållsanalyserna är magasinens hemsidor, som man hittar på följande adresser:  

 
http://www.swedenrockmagazine.com/ 
http://www.closeupmagazine.net/ 
http://www.denimzine.com/ 
http://www.sonicmagazine.com/ 
 
 

4.3.2 Personliga intervjuer 
 

När innehållsanalyserna var klara använde jag mig av resultaten från dem för att sammanställa 
intervjuguider [se bilaga 2] inför intervjuerna med respektive magasins chefredaktör. Alla manualer 
utgår ifrån en gemensam uppsättning med teman eller frågeområden, vilket också är den vanligaste 
metoden när man förbereder personliga intervjuer134 Varje tema, som i mitt fall varit exempelvis 
interaktivitet och konvergens, har sedan fyllts med mer konkreta frågor. Men eftersom magasinen 

                                                 
134 Ekström & Larsson, s. 59 
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har valt olika lösningar för sina hemsidor har det också påverkat vilken typ av frågor som bakats in 
under varje tema i respektive intervjumanual.  

 Ambitionen har varit att genomföra alla intervjuer på plats, öga mot öga. Det har fungerat som 
planerat i tre fall av fyra. Men i Close-Ups fall satte en längre utlandsvistelse stopp för mina planer . 
Så vi fick i stället genomföra intervjun per telefon. Det skulle kunna innebära ett problem, då öga 
mot öga alltid är att föredra i den här typen av intervjuer.135 Men med hjälp av en noggrant planerad 
intervjuguide och gott om tid blev intervjun ändå så pass djuplodande och innehållsrik att jag inte 
upplever att uppsatsen påverkades negativt av det.  

 Alla intervjuade presenteras i uppsatsen med sina namn och yrkesroller, då det inte funnits några 
skäl att göra dem anonyma.  

 

4.3.3 Validitet och reliabilitet 
 

Ordet validitet betyder giltighet, och innebär i forskningssammanhang att man verkligen undersöker 
det man påstår att man undersöker. För att få en så hög validitet som möjligt i min uppsats, har jag 
utarbetat ett utförligt kodschema med variabler som jag upplever täcker in mina frågeställningar och 
syftet med min studie. Det samma gäller för intervjuguiden, som utformats med utgångspunkt i 
innehållsanalysen. Jag har också strävat efter att sammankoppla teori och undersökning.   

 Jag anser att jag har undersökt det jag har föresatt mig att undersöka, och ser därför inga 
validitetsproblem i min uppsats.  

 Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. För att få en hög reliabilitet i uppsatsen, med andra ord en 
tillförlitlig och trovärdig uppsats, har jag arbetat för att i största möjliga mån förebygga subjektiva 
tolkningar i den kvantitativa innehållsanalysen. Med det menar jag att jag jobbat för att göra studien 
replikerbar, att underlätta för andra forskare att göra om min studie. Det har jag gjort genom att 
utforma kodinstruktioner för varje fråga i kodschemat. [Se bilaga 1] Det har varit nödvändigt, 
eftersom man då kan gå tillbaka till kodinstruktionerna när det uppstår tveksamheter. Vill någon 
annan göra om studien eller en liknande utifrån samma metod, så finns det väl genomarbetade 
verktyg som underlättar arbetet.  

 Innan jag påbörjade innehållsanalysen gjorde jag också testkodningar av respektive hemsida, för 
att finputsa detaljerna i kodinstruktioner och kodmaterial, för att på så sätt stärka reliabiliteten.  

 Den kvantitativa innehållsanalysen är gjord vid två olika tillfällen, det första 
undersökningstillfället var i december 2008 och det andra i början av mars 2009. Detta gjorde jag 
dels för att stärka reliabiliteten genom att göra om undersökningen en andra gång, dels för att få 
med sådana förändringar som skett på sidorna under arbetets gång.  

 Till varje intervju har jag använt mig av bandspelare för att spela in samtalen, ett standardverktyg 
i denna typ av undersökningar.136 Eftersom varje intervju har tagit mellan en och två timmar så har 
det varit helt nödvändigt att spela in samtalen. Utan bandspelare hade jag haft mycket svårt att 
fånga upp all information och nyanserna i svaren. Inspelningarna har också gett mig möjlighet att 
kunna gå tillbaka under uppsatsarbetets gång och kontrollera att svaren verkligen stämmer.  

 
 
 

                                                 
135 Ibid. s. 53 
136 Ibid, s. 60 
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4.3.4 Metodproblem 
 

I fråga om intervjuerna skulle man kunna tänka sig en undersökning med fler intervjupersoner. Jag 
har dock valt att fokusera på just chefredaktörerna. Det är ett mycket medvetet val, och målet har 
varit att skildra deras syn på den egna hemsidan och det egna magasinets roll på Internet. Det ger 
mig inget underlag för att generalisera i termer av vad Sweden Rocks eller Sonics redaktion i sin 
helhet tycker och tänker, utan bara vad just chefredaktörerna tycker och tänker samt, i någon mån, 
vad de tror att redaktionen tänker. Jag tycker dock inte att det skadar undersökningen, då jag hela 
tiden strävar efter att tydligt poängtera vem som tycker vad. Jag vill också hävda att det, i de små 
världar med bara ett fåtal anställda som är musikmagasinens verklighet, har stor betydelse vad 
chefredaktörerna anser i olika frågor, varför urvalet och dess begränsningar känns rimligt att arbeta 
utifrån.  

 Det har också inneburit vissa delikata problem att hålla sig till de olika tematiska avgränsningar, 
som jag valde redan i innehållsanalysen och sen hade som grund för intervjumallarna. Exempelvis 
flöt de olika ämnena arkiv och magasinsartiklar på nätet ihop så pass mycket under flera av 
intervjuerna att det blev svårt att skilja dem åt utan att göra våld på de intervjuades 
resonemangskedjor. Kort sagt, flera av de intervjuade bakade själv ihop resonemangen kring dessa 
(på pappret) åtskilda frågor, varför jag tillslut kom till ett vägskäl. Vara stenhård med uppdelningen 
jag valde innan jag började intervjuerna och därmed göra intervjusvaren svårare att begripa, eller 
mjuka upp mina egna ramar till förmån för bättre och tydligare intervjudelar. Då intervjudelen är 
den enskilt viktigaste delen i uppsatsen var valet inte särskilt svårt. I dessa fall har jag låtit 
intervjumaterialet styra.  

 Undersökningen ger mig inte heller något underlag för att generalisera i termer av vad svenska 
musikmagasin gör eller inte gör. Uppsatsen är inriktad på de fyra magasin jag valt, och kommer 
uteslutande att handla om dem. Däremot ger undersökningen en god bild av fyra olika sätt att som 
chefredaktör på ett magasin förhålla sig till hemsidor och Internet. Det kan sen fungera som 
underlag till ytterligare jämförelser med andra magasin i de svenska tidskriftshyllorna.  
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5. Resultat 
 

Det snackas så mycket om att Internet är framtiden och bla bla bla, men det är fan inte det.  
Robert Becirovic, Close-Up, om Internet.  
 

I detta kapitel presenteras de resultat som kommit fram från innehållsanalyser och intervjuer. För att 
få en överblick över analysmaterialet så har jag delat upp materialet i delkapitel. Varje delkapitel 
avhandlar ett specifikt område, som exempelvis nyheter, recensioner och interaktivitet.  Varje 
delkapitel inleds med en presentation av vad innehållsanalyserna gett för resultat på det aktuella 
området. Därefter presenteras de intervjuades synpunkter enligt följande ordning: 
 

• Robert Becirovic, chefredaktör för Close-Up Magazine 

• Thomas Väänänen, chefredaktör för Sweden Rock Magazine 

• Pierre Hellqvist, chefredaktör för Sonic 

• Kristian Gustafsson, chefredaktör för Denimzine 

De delkapitel som inleder och avslutar resultatdelen, ”Bakgrunden till hemsidorna” samt 
”Magasinen och framtiden”, är dock undantag, då de enbart består av intervjusvar.  

 
 

5.1 Bakgrunden till hemsidorna 
 

Vi är inte slimmade, vi är som ett svältande barn. 
Thomas Väänänen, Sweden Rock, om redaktionen.  
 
För att ge en bild av hur respektive musikmagasins nätsatsning inleddes och sedan utvecklats över 
tid, börjar vi med att titta lite närmare på när och hur magasinen först fick hemsidor och hur de har 
utvecklats fram till idag. 
 
 

5.1.1 Close-Up och bakgrunden till hemsidan 

Close-Up Magazine skaffade sin första hemsida någon gång runt år 2000, strax efter att man flyttat 
redaktionen från Norrköping till Stockholm. Då hade magasinet redan funnits i nio år. I början var 
ambitionerna ganska blygsamma, enligt Robert Becirovic.  

 
Hemsidan gjorde vi nästan mer som en anslagstavla först. Eller vår ambition var väl att 
uppdatera. Men det hanns inte med om jag ska vara ärlig.  

 
 Close-Up hade också ett forum som drog mycket trafik. Men efterhand blev stämningen för 
stökig där, vilket Robert berättar närmare om under delkapitlet interaktivitet. När Robert minns 
tillbaka minns han hur mycket besvärligare det var att jobba med Internet för bara några år sedan, 
när det krävdes mer kunskaper för att uppdatera en hemsida och redaktionen inte själva hade det 
tekniska kunnandet att lägga upp nytt material.  
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Jag var ju tvungen att skicka iväg det till någon annan jävel hela tiden, och det kostar ju 
också pengar. Eller så var man tvungen att förlita sig på någon vän som gjorde det när han 
hade tid. Du förstår vad jag menar. Så om jag fick in en ny banner kunde det ju ta tre dagar 
innan den kom upp. Nu kan vi slänga upp det där själva på en sekund, för nu vet vi hur man 
gör. Och nu är det så mycket enklare verktyg. Så tekniken har gjort att vi själva kan köra 
ganska mycket nu.  

 
Att Close-Up skaffade en egen hemsida först runt millennieskiftet beskriver chefredaktören Robert 
Becirovic som ”jävligt sent”. Att de inte hann skaffa den tidigare beror dock på att de var och 
fortfarande är en liten redaktion med begränsade resurser, enligt Robert.  
 

Det beror ju på att det är en liten redaktion, och vi hinner inte med så mycket mer än 
papperstidningen. Och det är den som är vår stora prioritet. Det är ändå det vi gör, så att 
säga. Sen är det inte så många som har efterfrågat. Vare sig branschen eller våra läsare har 
väl riktigt efterfrågat någon... Vi hade ju ett forum ett tag, men det ballade ur så då sket vi i 
det. Och det var ingen som klagade. Eller tre pers klagade kanske i en kvart, och sen var det 
inte någon som sa någonting. Men nu på sistone, och jag vet inte om jag tar en kommande 
fråga för dig, men nu på sistone har vi gjort en ny hemsida, där man kan handla på Internet, 
prenumeration och gamla nummer och merch [merchandise, författarens not.]och sånt där, 
som man kan betala via Payson. Och det har gett jäkla bra resultat.  

 
Den nuvarande hemsidan är den tredje i ordningen. Nu är forumet åter tillbaka, och Close-Up har 
lagt mycket krut på att göra det enkelt för potentiella köpare att handla i hemsidans webbshop. Och 
Robert är nöjd med den nya hemsidan, som kom upp någon gång runt sommaren 2008.  
 

Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men fick vi upp den i somras? Ja, det fick vi nog. Den var 
nog ute till juni där, tror jag, om jag minns rätt. Eller efter sommaren. Så det var helt klart 
värt. Och som jag sa, den betalade sig på bara två månader, på all merch vi sålde och alla 
prenumerationer. Men jag skulle ju inte offra en sekund från tidningen på hemsidan. 

 
Hur mycket tid redaktionen lägger ner på hemsidan varierar, beroende på hur mycket tid de fem 
anställda på redaktionen har över när det dagliga arbetet med pappersmagasinet är avklarat.  
 

Jag vågar inte svara på det. Det är jäkla stor skillnad, alltså. Ibland kör vi en nyhet på en 
vecka och ibland kör vi kanske en varje dag. Vi uppdaterar ju med en demorecension varje 
vecka, lite nya videos, tävlingar är ju nästan veckovis. Så det är inte så många timmar, men 
säg att det är en arbetsdag i alla fall per vecka.  

  
Och det viktigaste syftet med hemsidan är inte att bli något komplement till pappret, utan snarare en 
kombination av anslagstavla och affär.  
 

För oss? Ja, det är mer bara ett ansikte utåt. Någon slags anslagstavla. Om någon söker på 
oss, kanske har läst om oss, sett oss i någon affär eller fått en flyer, så kan de gå in och få lite 
mer information. Det står ju information om tidningen, vilka vi är, vad vi gör, vilka 
medarbetare vi har, hur länge vi har funnits. All den informationen, allt du behöver veta står 
ju där. Och alla gamla nummer och sen kan du ju gå vidare och handla grejor. Det är någon 
sorts reklampelare, det är det ju. Men jag ser det inte som DN, som någon sorts komplement 
till papperstidningen. Utan det är en reklampelare, anslagstavla, affär, någon kombination av 
allt det.  
 



 29 

5.1.2 Sweden Rock och bakgrunden till hemsidan 
 

Sweden Rock Magazine bildades när Sweden Rock Festival och fanzinet Bright Eyes beslutade sig 
för att samarbeta 2001. Bright Eyes hade då redan en hemsida, som bara bytte namn när Bright 
Eyes blev Sweden Rock Magazine. Och vad chefredaktör Thomas Väänänen kan minnas så fanns 
det aldrig någon diskussion rörande om man skulle ha hemsida eller inte. 
 

Nej, det kan jag inte påstå att det gjorde. Det har ju alltid bara varit en självklarhet att det 
ska finnas en. Det har aldrig varit uppe för diskussion om det ska finnas en eller inte, utan det 
har bara alltid funnit en. Och det har aldrig funnits anledningar att diskutera om ”ska vi ha 
den verkligen?” 

 
Någon djupare analys har heller aldrig blivit aktuell.  
 

Nej, nej, nej, det har aldrig varit något djupare än så, utan det är klart att man ska ha en. 
Framför allt tror jag, från start, att det varit ett bra sätt att kommunicera med läsarna. För 
det som alltid fanns, som var väldigt populärt på den tiden, var ett forum. Och det är rätt 
oslagbart för att få feedback på det man gör med tidningen. 

 
Sedan 2001 har aktiviteten på hemsidan varierat. Och under flera år, fram till december 2007, var 
hemsidan inte mycket mer än en statisk informationssida, med kort information om Sweden Rock, 
senaste numret och prenumerationsmöjligheter. Nu har redaktionen börjat jobba mer med hemsidan. 
Men än så länge blir det inte många timmar i veckan.  
 

Noll, komma...eeh... det handlar ju om ett antal timmar i veckan. Max. Eller en timme i 
veckan, max.  
Sammanlagt? 
Ja. Det är ju alldeles för lite. Men när arbetsbelastningen är som den är så prioriterar man ju 
inte det som inte är det absolut nödvändigaste. Och det absolut nödvändigaste för oss är ju 
att få ihop en fysisk tidning.  
 

Det stora skälet till att inte mer tid läggs på hemsidan är, enligt Thomas, att redaktionen behöver 
mer personal.  
 

Vi är inte slimmade, vi är som ett svältande barn. Vi är underbemannade och vi försöker hitta 
nytt folk helt enkelt.  

 
Och än så länge är Thomas Väänänen heller inte särskilt nöjd med hemsidan.  
 

Jag är ju inte nöjd med den, på det stora hela. Men om jag ska lyfta fram något så är det väl 
det rent tekniska, att den är väldigt lättmanövrerad, den är inte komplicerad på något sätt, 
den har något slags, det är ett luddigt begrepp men, något hårdrockigt över sig rent 
designmässigt. Och även om man kan ha åsikter om hur snygg eller osnygg den är så tycker 
jag ändå att den passar in i konceptet. Och att den är snabbladdad och så. Men på det stora 
hela finns det inget jag vill lyfta fram som jag är nöjd med. 
 

Men även om Sweden Rock inte är riktigt där än, så ser Thomas klara fördelar med att ha en 
välbesökt hemsida.  
 

Det finns ett mål i sig att ha trafik och läsare bara på hemsidan. Förhoppningsvis så tycker 
folk att ”fan, den här hemsidan är så jäkla bra så jag vill ha ännu mer”, och det leder då till 
att de köper tidningen. Det är ju det allra mest ultimata så klart. Och gärna då att de kanske 
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köper biljetter till kryssningen vi gör. Nä men, att de gillar allt vi gör och som har med 
Sweden Rock att göra. Eller åtminstone blir nyfikna på resten av det som Sweden Rock 
erbjuder. Det ena ska ju leda till det andra, men självklart är det en bra sak också om folk 
bara är intresserade av hemsidan. För krasst måste vi ju betala våra skribenters löner. Så kan 
vi sälja bannerutrymmen eller på något annat sätt tjäna pengar på att ha en välbesökt 
hemsida så är det ju också en bra sak.  
 

5.1.3 Sonic och bakgrunden till hemsidan 
 

Sonic, som kom ut med sitt första nummer i november 2000, hade en hemsida redan från start.  
 

Det hade vi väl egentligen från början, men den har förändrats längs med vägen. I början var 
den väl lite ett sorgebarn, sajten, av många skäl. Vi hade inte riktigt tid eller resurser att satsa 
på den. I början var den mer en informationssajt med såhär prenumererar du och basfakta om 
tidningen, sen hade vi ”bäst just nu”-listor som dock inte uppdaterades så ofta, så det föll lite 
på det. Det som var bra med vår första sajt var väl att vi hade nya krönikor en gång i veckan. 
Det var väl det mest uppskattade och lyckade inslaget de första åren.  

 
Pierre Hellqvist menar att klimatet för hemsidor och framför allt texter på nätet har förändrats sedan 
Sonic startade.  
 

Med tiden har man ju märkt, dels att vi själva fått lite mer tid att tänka på sajten och jobba 
med sajten. Och dels för att nätet sedan 2000-2001 fått en helt annan betydelse. Folk såg ju 
mycket mer med misstänksamhet på nättexter där under upptaktsfasen, men sen blev det 
ganska givet att man skulle vara någorlunda aktiv på nätet. 
Menar du folk i allmänhet eller branschen? 
Både branschen och läsare. Det känns som att acceptansen för nätjournalistiken ökade längs 
vägen, i takt med att det blev lättare att läsa på webben. Folk fick snabbare uppkopplingar, 
det blev kanske också roligare att göra inlägg, när man lättare kunde länka till Youtube-klipp, 
och det blev enklare att göra rolig musikjournalistik på nätet. Så lite det gjorde väl att vi 
kände att vår sajt behövde bli lite roligare än vad den var tidigare. 
 

Ett viktigt skäl för Sonic att börja lägga ner mer energi på sin hemsida var, och är, magasinets 
utgivningstakt på sex nummer per år.  

 
Framför allt kände vi väl att folk var jätteglada när Sonic kom ut, 6 gånger per år, men 
mellan numren hade vi väl en tendens att försvinna bort ur debatten, diskussionen och det 
allmänna samtalet. Vilket inte var så underligt, eftersom vi bara kom sex gånger per år. Men 
vi kände det att sajten kunde bli ett forum där Sonic hade en chans att göra sin röst hörd och 
göra sig gällande även mellan numren. Men då krävdes det ju att vi gjorde sajten lite 
snärtigare och lite roligare och lite mer uppdaterad hela tiden.  

 
Men eftersom arbetet med sajten sker medan man gör andra saker, och ingen är anställd särskilt för 
att sköta hemsidan, så har Pierre lite svårt att uppskatta hur mycket tid som faktiskt läggs ner på 
sidan idag.  
 

Ingen personal jobbar heltid med sajten. Jag och Johan skriver de flesta texterna och 
administrerar de flesta inläggen. Timmar i veckan är nog ganska många i och för sig om vi 
slår ihop. Det är svårt att uppskatta. Möjligen inte riktigt en halvtidstjänst. Arbetet med sajten 
är ju någonting man gör samtidigt som man gör tusen andra grejer till tidningen. I Johans fall 
är det att sköta prenumerationsregistret. Jag gör det samtidigt som jag står i kontakt med en 
herrans massa människor. Men det är rätt många timmar som läggs ner. 
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Ett viktigt syfte med hemsidan är att locka prenumeranter.  
 

Prenumerant- och läsartillströmningen är väldigt viktig. Och ska vi få den tillströmningen till 
sajten så vill det ju till att vi har en någorlunda aktiv sajt. Skulle den vara stendöd så skulle ju 
inte så många gå in där. Det är hela tiden en avvägning av vad man tycker att man kan och 
vill och tycker att det är värt att göra med sajten. Men man vill ju inte lägga för mycket 
resurser där heller, för tidningen är ju ändå moderskeppet. Det är den som är syftet med att 
folk ska gå in på sajten och lösa prenumerationer. Och det är den som våra främsta resurser 
ska gå till trots allt. Så man får hela tiden hålla på och balansera så att inte sajten snor för 
mycket resurser av tidningen.  
 

Men det är också betydelsefullt att skapa ett mervärde.  
 
Det handlar även lite grann om, förutom rent krasst ekonomiskt, att skapa ett mervärde till 
tidningen. Vi snackade lite om det tidigare, att vi inte riktigt fanns med mellan numrena. Att vi 
syns lite oftare, lite mer, för fler människor. Det är ju lite därför vi gett ut böcker också. Det är 
ju visserligen också en liten extra intäktspost. Men förutom att det ger pengar så ger det också 
lite av ett mervärde till Sonic. Vi gör mer grejer än bara tidningen och syns på fler ställen, 
vilket i sin tur kan leda in fler läsare till tidningen i bästa fall. Och även om det inte gör det 
finns det ett mervärde i att synas i bokhyllor och på andra sätt än bara i musiktidningen. Och 
det gäller för sajten också. 

 

5.1.4 Denimzine och bakgrunden till hemsidan 
 

Även Denimzine, som blev magasin 2005 men funnits som fanzine sedan slutet av 90-talet, har 
länge haft en hemsida med i bilden.  
 

Vi har väl haft en hemsida egentligen nästan från början. Och den nuvarande kanske vi haft i 
två år ungefär. Men hemsidesgrejen har varit lite så här att ett tag har vi varit sjukt 
intresserade av att jobba mer med hemsidan, lagt upp recensioner och haft en egen del för det, 
lagt upp nån intervju här och där och så vidare. Men så tröttnar man på hemsidan, och då vill 
man fokusera mer på tidningen. Sen har det blivit mer och mer fokuserat på tidningen. Och nu 
är hemsidan lite i ett dödläge.  

 
Från början var det mycket nyhetens behag som drev Denimzine att skaffa en hemsida.  
 

Då var man ju tvungen att ha en hemsida, för det var nytt. Eller inte nytt, men det var ändå 
ganska såhär... man skulle hålla kontakten... det var väl mer bara en kontaktsida för oss. Vi 
hade gästbok, vi hade våra emejl-adresser, och sen lite bilder på omslagen och vad som var i 
det numret. Det var nog mest så. Bara en kontaktsida, egentligen. 
 

Men tanken att satsa mer på hemsidan finns där.  
 

Vi är alla överrens om att vi vill göra en riktig hemsida. Som står lite på egna ben, men 
samtidigt är sammankopplad med tidningen. För det finns ju mycket mer möjligheter på 
Internet, som man inte kan få med i tidningen. 

 
Än så länge har redaktionen dock svårt att förverkliga de planer de ritar upp.  

 
Mjaa. Det kommer liksom i små ryck. Ibland kan jag komma in med såhär ”fan detta suger 
verkligen så jäkla mycket, vi måste göra något nu. Det är fan pinsamt”. Sen så sitter jag och 
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skissar på något förslag på hur vi ska göra. Och så är alla jättepepp på det. Sen så rinner det 
ut i sanden. Sen kan Joel komma och säga såhär typ, ”webb-tv är sjukt fett”. Det sa han för 
ett år sedan, och vi har fortfarande inte gjort någon webb-tv. Det vill vi också göra.  

 
Och arbetsinsatserna varierar.  
 

Den där hemsidan, alltså... Ja vi har ju... om man ska räkna bloggar så har vi ju ett par 
bloggare. Men det är ju lite svårt att räkna dem, för de är inte så jäkla aktiva. Samtidigt har 
vi sagt att vi ska blogga, och försöka lägga tre inlägg per vecka ungefär. Och så går det ett 
par veckor och det blir knappt några inlägg för att man har haft så fullt upp. Så jag skulle 
säga att det är inte alls mycket som läggs på hemsidan, tyvärr, i veckan. Men det ligger lite i 
det här att nu har vi en dålig hemsida. Vi vill bygga en bra hemsida. Och det är lite såhär, 
bloggar är inget svårt att skriva, en rolig blogg eller intressant blogg. Men i besökarnas ögon 
ser den kanske lite meningslös ut, i och med att det är mycket sånt som när vi har nästa fest 
eller om det kommer något bra band till Sverige. Det är ungefär där den ligger just nu. Så 
egentligen är vi nästan tillbaka i början igen. Men vi vill ju ha en bättre hemsida, helt enkelt.  

 
Men syftet med hemsidan är klart.  
 

Mycket är ju för att nå ut, helt klart. Det finns massor av folk som inte köper tidningar. Vi har 
egentligen en sjukt stor målgrupp, men det känns inte som att man når ut till dem riktigt 
genom att bara ha en tidning som släpps sex gånger per år.  
 

 

5.2 Nyheter  
 
Det är ingen idé att tävla, för det finns ju Blabbermouth.  
Thomas Väänänen, Sweden Rock, om att jobba med nyheter på nätet.  
 

Just hanteringen av nyheter är ett av de områden som utsatts för mest genomgripande förändringar 
under se senaste årens Internetutveckling. För dagstidningarna innebär det att det gamla arbetssättet 
med deadline en gång varje kväll är brutet. Alla som ger sig ut på nätet måste förhålla sig till 
möjligheten att publicera nyheter direkt.  

 Det påverkar givetvis även magasinens nyhetshantering. I dag riskerar magasinen att bli hopplöst 
gamla med sin information om nya händelser, om de endast förlitar sig till nyhetssidorna i 
pappersmagasinen. En teoretiskt möjlig väg är att försöka bli nyhetsledande på sitt område på nätet. 
Och det finns också flera stora internationella magasin, både pappersbaserade och rena webzines, 
som satsar hårt på nyhetsbevakning. Ett par exempel, som chefredaktörerna i undersökningen ofta 
refererar till, är musik- och nyhetssidorna Blabbermouth och Pitchfork.  

 Men låt oss titta lite på våra musikmagasins nyhetsbevakning. 

 

Tabell 2: Nyheter Close-Up  Sweden Rock  Sonic Denimzine 

Notisspalt Ja Ja Ja Ja 

Nyheter internt  Ja Ja Ja Ja 

Nyheter externt  Ja Nej Ja Ja 

Uppdateringsfrekvens*  Mellan/Hög  Låg Hög Låg 
*Låg = mindre än en gång i vecka, mellan = mer än en gång i veckan, hög = mer än tre gånger i veckan 
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Alla de undersökta magasinen har någon form av notisspalt med nyheter på sin hemsida. Däremot 
skiljer sig innehållet och typen av nyheter åt en del. Alla sidorna använder spalten för att nå ut med 
interna nyheter, som egna fester, egna arrangemang och liknande. De externa nyheterna, de som inte 
har kopplingar till den egna redaktionen och produktionen, är färre. Och även om Sweden Rock för 
tillfället är ensamma om att endast publicera interna nyheter på hemsidan, så är den stora merparten 
av nyheterna på Denimzines sida också interna.  

 Det ska också sägas att uppdateringsfrekvensen bygger på en relativ skala. En bra dag uppdaterar 
exempelvis Sonic sin nyhetsspalt med ett par, tre nya notiser. Det skulle knappast räknas som hög 
uppdateringsfrekvens i jämförelse med mer renodlade nyhetssajter eller dagstidningarnas 
nätversioner. Men i förhållande till de andra magasinen i undersökningen så är det att betrakta som 
ett högt tempo.  
 

5.2.1. Close-Up och nyheter 
 

Close-Up har en bred notisspalt, som löper vertikalt längs med hela hemsidan. Notisspalten är inte 
någon ren nyhetsspalt, utan innehåller en bred blandning av demorecenioner, nyheter och egna 
anslag. Uppdateringsfrekvensen är förhållandevis hög, och vissa perioder trillar det in flera nya 
poster per dag. Men uppdateringen är samtidigt för ojämn – vissa veckor kommer det bara enstaka 
inlägg – för att ha en säker plats i facket hög uppdatering. Uppdateringstempot är, enligt 
chefredaktören Robert Becirovic, hårt styrt av hur mycket tid redaktionsmedlemarna har över.  
 

Vi får ju reda på det senaste först av alla, det får vi ju alltid. Men vi hinner inte gå ut med det, 
så vi brukar inte göra någon stor affär av det. Utan, som jag säger, att det redaktionella på 
nätet har vi inte brytt oss om så speciellt mycket. Och vi har ändå ganska bra trafik. Men det 
ultimata hade naturligtvis varit att Blabbermouth var vi. Och sen att vi hade papperstidningen 
också. Det hade varit målet, så klart. Men det går inte. 

 
Och nyhetsuppdateringen prioriteras aldrig före arbetet med pappersmagasinet.  
 

Vi har nischat oss på att göra en bra tidning, och det är det vi gör. Sen om folk vill ha de 
senaste nyheterna, ja då söker de sig någon annanstans, kanske till Blabbermouth. En sån där 
grej kan man inte konkurrera med, de har ju flera killar som sitter på heltid och bara jobbar 
med nyheter. Vi är inte riktigt ett så stort förlag så att vi skulle kunna det. Grejen är så här. 
Som det är nu i dagsläget så maxar vi ut allt som vi kan få av skivbranschen. Varje gång det 
är ett släpp som är aktuellt för oss, då sätter ju folk in en annons. De har inte mer pengar. De 
kan inte sätta in en annons även på nätet. Du förstår vad jag menar. Utan de föredrar ju 
papperstidningen. Så vi kan inte få en ekonomi i hemsidan. Annat än att vi tar pengar från 
den övriga verksamheten.  

 
Enligt Robert Becirovic är det orimligt, just på grund av ekonomiska begränsningar, att tänka sig en 
storsatsning på nyhetsuppdatering. 
 

Ja, den är helt orimlig. Jag vet inte hur den ska finansieras. Var ska pengarna komma ifrån? 
Skivbolagen har ju inte en spänn till, de annonserar ju redan i tidningen. Förr kanske man 
kunde maxa, när det fanns pengar. Då hade vi kanske råd med både och. Men de har knappt 
råd att betala i tidningen nu ju. Sen har jag märkt att de tycker ju… det snackas så mycket om 
att Internet är framtiden och bla bla bla, men det är fan inte det. Det är inte min åsikt i alla 
fall för ingen av alla våra kunder har gått över från papperstidningen till Internet, till vår 
hemsida. Ingen efterfrågar, ingen är intresserad, de vill ha papperstidningen, det är där de får 
sin respons.  



 34 

  

5.2.2 Sweden Rock och nyheter 
 

Sweden Rock Magazine har en hemsida som domineras av en bred notisspalt. Där blandas blänkare 
om tävlingar och länkar till överskottsmaterial från tidningen med nyheter om tävlingsvinnare, 
bandtillskott till egna arrangemang och puffar för senaste numret. Allt material, åtminstone de 
senaste månaderna, är på olika sätt kopplat till egna produkter. Uppdateringsfrekvensen är låg, och 
det kommer sällan mer än någon enstaka uppdatering i veckan.  

 Thomas Väänänen funderar på om en nyhetsfunktion på webben helt skulle förta poängen med 
den sida nyhetsnotiser som SRM publicerar i varje nummer av sitt magasin. Och om man plötsligt 
skulle exkludera en kategori Internetovana läsare om redaktionen väljer att flytta över notiserna på 
nätet.  
 

Även om det har blivit väldigt vanligt att använda nätet för att hitta information och så, så 
tror jag fortfarande att det finns en grupp av våra läsare som inte använder nätet alls, eller 
bara använder det väldigt lite, eller kanske bara använder det till att göra praktiska saker 
som att betala räkningar och leta efter telefonnummer eller liknande. Då har man ju ibland 
funderat såhär: Säg att vi skulle börja använda en nyhetsfunktion på hemsidan, och göra 
nyhetsintervjuer och liknande grejer så fort det händer eller så fort man kan, i alla fall. Skulle 
man då förta nyhetssidornas funktion i tidningen helt och hållet eller inte? Skulle det bara 
vara old news för allihopa? 

 

Thomas menar att nätet visserligen är bra för snabbt material, men att magasinets styrka är 
fördjupning.  
 

Nätet är ju svinbra för att snabbt få ut grundläggande fakta, men i tidningen har vi ju andra 
möjligheter att ge fördjupande information, ställa lite extra frågor.  

 
Vilket, som han själv också konstaterar, är två olika saker.  
 

Men jag tror att det handlar om att jobba med olika saker. Det har vi också försökt med i 
Tidningen. För det är ingen idé att tävla, för det finns ju Blabbermouth. Vill du veta någonting 
om hårdrocken så är det ju bara att gå in där. Det uppdateras ju med åtminstone 35 stycken 
nyheter om dagen. Även om vi kommit ut med ett nytt nummer i veckan så hade vi inte kunnat 
tävla med det. Så då gäller det kanske att jobba med att ta fram en vinkel på nyheten som 
ingen annan tänkt på. Eller intervjua någon annan person om en viss nyhet. Säg att Iron 
Maiden splittras i morgon och alla andra försöker få tag på Bruce Dickinson. Då kanske vi 
ringer och pratar med Nicko Mcbrain i tidningen, och på hemsidan har vi några citat som vi 
blivit försedda med av från skivbolaget.  
Sen om det överhuvudtaget är lönt att jobba med nyhetsfeeds när Blabbermouth finns, det vet 
jag inte. Och det ser man ju på många andra tidningar, att 90 procent snor bara rakt av från 
Blabbermouth.  

 

Enligt Thomas Väänänen är marknaden för rocknyheter redan ganska mättad just på grund av 
Blabbermouth och mer genrespecifika rocksidor som Melodicrock. Att försöka slå sig in där skulle, 
enligt Thomas, kräva stora satsningar som riskerar att kosta mer än resultatet smakar.  
 

Ja, det tror jag verkligen att det gör. Då krävs det nog någon som jobbar med det heltid. Och 
det vet jag inte om det skulle vara värt för oss, faktiskt. Jag tror inte att nyheter i sig driver till 
så mycket trafik, eller skapar så mycket intresse. Men det är jättesvårt att säga. Man skulle 
egentligen behöva göra jätteanalyser när det gäller varenda liten detalj när det gäller sådana 
här grejer.  
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5.2.3 Sonic och nyheter  
 

Sonic har en hemsida som skiljer sig en aning åt från de andra magasinen i undersökningen. 
Visserligen domineras förstasidan av en bred notisspalt, precis som hos Sweden Rock och Close-
Up. Men både upplägg och innehåll är annorlunda. I spalten finns fyra olika kategorier av poster, 
”Nyhet”, ”Tips”, ”Åsikt” och den relativt sällan förekommande ”Krönika”. Man skulle alltså kunna 
beskriva den som en korsning av nyhetstjänst, krönikor och blogginlägg. Det som både Close-Up 
och Denimzine har spridit ut i olika spalter genom att skilja mellan notisspalt och blogg, låter Sonic 
rinna ner i samma tratt. Det gör att spalten en bra dag kan uppdateras med 2-3 nya inlägg. De mer 
renodlade nyhetsinläggen varierar i mängd från ett par om dagen till några i veckan. Men även 
tipsen och åsikterna avhandlar ibland material av nyhetskaraktär, precis som en och annan värdering 
ibland smyger sig in i nyhetsnotiserna. Sonic använder, precis som de andra magasinen, sin spalt för 
att föra ut interna nyheter. Men många av nyheterna, som turnéplaner, Sverigekonserter, nya 
skivsläpp och liknande, har ingen koppling till den egna produkten. Förutom möjligen att det 
handlar om band som passar in i redaktionens musiksmak.  

 Det upplägget har Sonic haft ett par år nu. Och enligt Chefredaktören Pierre Hellqvist handlar 
det mycket om att redaktionen vill ha en arbetsbesparande lösning.  

 
Någon gång för ett par år sedan gick vi över till att ha lite mer tips/nyhets/inläggs-sajt, ja lite 
mer bloggvariant av sajt. Den vi har nu, där vi kanske inte lägger så mycket mer tid på sajten 
än tidigare, men där man hela tiden får intrycket att det händer lite på sajten med små medel. 
Ambitionen är inte att den ska vara någon slags heltäckande musiksajt, för våra resurser går 
ju till att göra tidningen. Sajten sker lite mer med vänsterhanden, på sin höjd. Utan mer sånt 
som känns Sonicrelaterat, korta konserttips, konsertnyheter, musiknyheter, men framför allt 
personliga små inlägg av olika slag, bäst just nu listor, krönikor ibland, och framför allt, att vi 
kör recensioner varje vecka. 

 
Just recensionerna på nätet kommer vi att ha anledning att återkomma till senare. Men när det gäller 
snabba nyheter, så sällar sig Hellqvist till de andra chefredaktörerna i uppfattningen att 
nyhetsbevakning inte är någon självklar roll för det egna magasinets webbsida.   
 

Vi ser oss inte riktigt som att vi har den rollen, eller den möjligheten att ha den rollen. Att 
vara nyhetssajten för musik. Det har hänt några gånger att vi varit först med en nyhet, som vi 
sprungit på längs vägen när vi gör tidningen eller när vi pratar med folk, som vi kört på 
sajten och som sedan fått genomslag. Men ska man ha den möjligheten att ha det mer 
kontinuerligt så skulle man behöva ha någon, som jobbar heltid med det eller är redaktör för 
vår sajt, vars syfte då blir att gräva fram nyheter och göra intervjuer. Men nej, där är vi inte 
med sajten. Vi skulle kanske gärna vilja komma dit någon gång, men vi tror inte att det är vad 
vi kommer att kunna satsa på framöver. Det blir nog snarare att satsa på tidningen. Och 
behålla sajten som den är, möjligen med vissa justeringar. Men inte vara med och tävla 
riktigt. 

 
Han framhåller i stället fördjupning och långa reportage som de vapen Sonic bör använda, och 
redan använder, för att hävda sig i konkurrensen 
 

Vill Sonic vara riktigt unika och särskilja sig från övriga så är det inte att vara med och tävla 
där, för det är det så många andra som gör. Då är det nog snarare att satsa på tidningen. 
Långa reportage, som är det vi får mest uppskattning för, och som särskiljer oss rätt mycket 
från andra tidningar, framför allt dagstidningar som är väldigt bra på det korta. De har ju 
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hela redaktioner som får tips hela tiden, över allt ifrån. Där kan vi inte vara med och tävla. Vi 
kan säkert få fram någon enstaka nyhet här och där. Men det är lite på slumpbasis snarare än 
någonting annat.  

 
Dessutom påpekar han att magasinets långsamma publiceringstakt, tillsammans med fokusering just 
på magasinet i första hand, gör att redaktionen inte alltid kan gå ut med nyheter så fort de får dem.  
 

Vi råkar på nyheter i arbetet. Men ibland kan vi inte ens göra något av det, eftersom det är 
information vi får i förtroende för att vi ska intressera oss för att göra en lång artikel om den 
och den artisten i februari. Då får vi kanske besked om det i september. Men vi kan inte 
bränna det genom att skriva om det på sajten. Som att han jobbar med henne på sin nästa 
skiva. För då blir artisten sne på oss för att vi går ut med nyheten och då skiter sig intervjun 
som vi skulle få göra i god tid innan skivsläppet. Sådana där grejer händer hela tiden, att vi 
får prioritera tidningen snarare än att bränna förtroenden genom att göra nyheter utav det på 
sajten. Sådana grejer behöver ju inte dagstidningar heller tänka på. 
 
 

5.2.4 Denimzine och nyheter 
 

Denimzine har en hemsida uppdelad på de tre spalterna ”Färska Nyheter”, ”Denimbloggen” och 
”Kalendern”. På startsidan syns bara de tre senaste inläggen i spalten ”Färska Nyheter”. Innehållet 
har en stark dominans av interna nyheter, med fokus på egna klubbkvällar, fester och nyheter om 
nästa nummer av magasinet. Även bandnyheterna är ofta länkade till Denimzine på olika sätt. Det 
kan vara allt från biljettävlingar till att DZ är med och anordnar en kommande konsert. Men då och 
då slinker också en mer fristående, extern musiknyhet, med.  

 Tempot varierar något, men är förhållandevis lågt. Exempelvis uppdaterades nyhetsspalten bara 
fyra gånger under november månad 2008 medan Denimbloggen har ett klart högre tempo med 
åtminstone ett par inlägg i veckan.  

 Kristian Gustafsson är skeptisk till att ta steget att satsa mer på nyheter på Denimzines hemsida. 
Eller att ”ta på sig den hatten”, som han säger.  

 
Ja, det är ju svårt. För om man ska göra så, om man tar på sig den hatten så måste det ju 
fungera. Då måste man uppdatera ofta med bra nyheter. Och det kan ju vara så att det ser 
skitbra ut på pappret, men sen sitter man där med bara skitdåliga nyheter om jättedåliga 
band som släpper skitdåliga plattor. Så man måste verkligen tänka igenom det innan man tar 
det där steget, och tar på sig den att vara den där ”här finns alla dina rocknyheter”. Jag vet 
inte någon väl fungerande musiksida som har det idag, inte i Sverige i varje fall.  

 
Men han hoppas samtidigt att det finns en större förståelse bland läsarna för den haltande 
uppdateringstakten, eftersom de också har ett pappersmagasin att ta hand om.  
 

Vi har ändå det för oss att ”ah, nu uppdaterar de inte hemsidan så ofta, för nu sitter de och 
jobbar så hårt med tidningen.” Men om man lyckas ha en ansvarig för hemsidan, som 
egentligen bara gör hemsidan, det är nog det man måste ha. Men det finns ingen budget för 
det än så länge. 

 
Kristian ser det dock inte som omöjligt att den nödvändiga budgeten för en hemsidesansvarig kan 
komma i framtiden.  
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Det skulle ju kunna vara realistiskt – vi har ju ändå lite banners som generar lite pengar – 
men om man lyckas separera inkomster från hemsidan med inkomster från tidningen så kan 
man nog komma fram till en lösning, faktiskt. Inte att någon skulle jobba heltid med det, men 
om man har någon engagerad person som jobbar ett par timmar om dagen med det så kan ju 
det räcka. För att hålla den levande.  
 

5.3 Recensioner på nätet 
 
Jag vill inte ta något bra material från tidningen och lägga ut på nätet, för det är ändå 
tidningen som är bäst  
Robert Becirovic, Close-Up, om att lägga ut recensioner på nätet 

 

Både Close-Up, Sweden Rock, Sonic och Denimzine har väl tilltagna recensionsavdelningar som 
breder ut sig över många sidor i varje nytt nummer av pappersmagasinen.  

 Däremot är det, som syns i tabell 3, inte lika självklart för magasinen att publicera sina 
recensioner på nätet. Det är lite intressant, eftersom recensioner är ett område som musikmagasinen 
allmänt anses vara mycket kompetenta på. Ett område som de teoretiskt sett också borde kunna vara 
väldig aktuella med på nätet, utan allt för mycket extrajobb från skribenter och 
redaktionsmedlemmar. Men även om Internet ger möjlighet att publicera recensioner just på dagen 
de släpps, så är det bara Sonic (bland magasinen i den här undersökningen) som valt att utnyttja den 
möjligheten.  

 
 

Tabell 3: Recensioner Close-Up  Swe. Rock  Sonic Denimzine 

Skivrecensioner som uppdateras kontinuerligt* Nej Nej Ja Nej 

Skivrec. på nätet efter att de tryckts i pappret  Nej Nej Nej Nej  

Demorecensioner Ja Nej Nej Nej 

Liverecensioner Ja Ja Nej Nej 
* Ex. en gång i veckan, en gång i månaden eller med liknande, tydlig regelbundenhet.  
 
 

5.3.1 Close-Up och recensioner på nätet 
 

Close-Up lägger inte ut några recensioner av nysläppta skivor på nätet, vare sig vad gäller 
nyskrivna, opublicerade skivrecensioner eller sådana som redan tryckts i pappersmagasinet. Dock 
kan man, om man letar lite på hemsidan, hitta ett fåtal skivrecensioner under länken recensioner. 
Dessa är emellertid av typen överblivet material från tidningen, och publiceras inte med någon 
egentlig regelbundenhet.  

 Däremot publicerar Close-Up en ny demorecension varje vecka i sin notisspalt, under vinjetten 
Veckans demoband. Dessutom lägger de då och då upp liverecensioner på nätet (Fem förra året, en 
än så länge i år). Men dessa är få, och det kan gå dagar och till och med veckor mellan konsert och 
recensionspublicering. Och för Robert Becirovic är det närmast en princip att inte flytta material 
från tidning till webb.  
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Jag vill inte ta något bra material från tidningen och lägga ut på nätet, för det är ändå 
tidningen som är bäst. Och det är ändå den som folk köper och lägger ner dyra pengar på. Då 
vill jag inte urholka tidningens värde.  

 
Synen på recensioner hänger också ihop med hur Becirovic ser på annat material som görs särskilt 
för webben.  
 

 Det tar tid, det kostar pengar, och jag vill supporta tidningen. Däremot slänger vi upp lite 
grejer om det inte fått plats i tidningen, eller kanske någon recension, som till exempel på 
sommaren när vi inte har tidningar. Då kan man ha en sån grej. Men nej, det är inte alls 
intressant eller aktuellt för oss i dagsläget [med mer webbexklusivt material, författarens not.] 

 
Med demorecensionerna, däremot, är det lite annorlunda. De växte fram som ett sätt att bli av med 
överskottsartiklar från demosidan i magasinet, men har efter hand utvecklats till ett fast inslag på 
hemsidan.  
 

Ja, det är väl det enda. Ofta har det varit så, om jag ska vara ärlig, att han skriver tio-tolv 
recensioner varje månad, och sen får man med tio, det får bara plats med tio. Och så blir det 
en över. Sen så sa jag till honom ”men vafan, vi slänger in en varje vecka.” Det tyckte han var 
lite roligt, och ser det som en liten kul grej. Men det är väl det enda vi gör. Men visst. Jag vill 
ju att vi ska ha lite folk på sidan, och det är ju en anledning. [Med han menas den produktiva 
recensenten David Jannati, författarens not.] 
 

 

5.3.2 Sweden Rock och recensioner på nätet 
 

Sweden Rock har ingen avdelning för skivrecensioner på sin hemsida. Vid enstaka tillfällen 
publicerar de ändå någon skivrecension som av något skäl inte kommit med i tidningen. Däremot 
har de en avdelning för liverecensioner, som uppdateras någon gång i månaden. Förra året räknar 
jag till recensioner från tolv olika konserter eller festivaler. I år har än så länge en liverecension 
publicerats. Dessa är liverecensioner som hamnat i skarvar mellan olika magasinsnummer, enligt 
Thomas Väänänen. 

 
Just nu lägger vi mest upp liverecensioner och tävlingar. Liverecensioner är sådana som 
kanske kommer precis efter en pressläggning, så att de kommer att bli på tok för gamla till 
nästa nummer. Med cd-recensioner känns det inte att de blir gamla så snabbt. Med 
liverecensioner är det en lite annan kultur, för de har alltid figurerat redan dagen efter i 
dagstidningar och kvällstidningar och så, så då är det ofta dagen efter-grejen. Av någon 
anledning känns live-recensioner mer som en färskvara.  
 

Att lägga ut skivrecensioner på nätet, för att ligga närmare releasedagarna, tror Thomas däremot 
inte är rätt väg att gå för Sweden Rock.  
 

Nej. Inte att lägga över hela recensionsavdelningen på nätet bara för att vara först, det tror 
jag inte på.  Jag anser mig tro på tidningen så pass mycket att folk tycker det är värt att vänta 
på att Sweden Rock kommer ut och ser vad de tycker.  Inte att man istället går till den här 
sidan som uppdateras en gång om dagen och ser vad de tycker. Ja, folk kanske gör det också. 
Men jag vill i alla fall tro att folk värderar tidningen så pass att de väntar för att se vad Erik 
Thompson eller Carl Linneaus tycker om en skiva. Och det sammanfaller med den där 
kvalitetsdiskussionen. Jag tro inte att man måste vara först hela tiden, utan att man får 
försöka vara bäst istället. 
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En intressant fråga i sammanhanget är så klart hur stor konkurrens magasinen upplever från 
Internetsidor och webzines, som specialiserat sig på att vara tidiga med recensioner. Thomas 
Väänänen låter inte överdrivet oroad över konkurrensen.  
 

Det är väldigt svårmätbart. Men det är väldigt sällan jag tycker att jag stöter på det, vare sig 
från läsare eller om man läser på andra forum, att folk säger att ”jag köper aldrig tidningar 
för att jag läser allt på nätet i stället”. Utan jag tror att antingen är man intresserad av 
tidningar eller så är man inte det. Men jag ser ingen jättekonkurrens från Metalcentral eller 
vad det nu kan vara. Jag tror inte att det ena förtar det andra. Jag tror inte att man inte skulle 
vilja läsa recensionen i en tidning för att man redan läst den på någon webbsida. 

 

5.3.3 Sonic och recensioner på nätet 
 

Sonic är det enda magasinet i undersökningen som regelbundet, som ett led i en medveten satsning, 
lägger ut skivrecensioner på nätet. Varje vecka fylls recensionsavdelningen, och förstasidans 
notisspalt, på med en handfull nya recensioner. Antalet varierar, från 3-4 till 9-10 recensioner. Dessa 
recensioner är webbexklusiva, och publiceras inte alls i magasinet. Vilket gör att antalet recensioner 
i magasinet blir färre. Det är en lösning som Sonic började med i april 2008, och de har fått en del 
kritik för den sedan dess. Innan dess var det mest överskottsrecensioner som hamnade på hemsidan.  
 

Det är märkbart få som kör den grejen. Somliga kanske inte riktigt gillar att vi lyfter ut 
recensioner ur tidningen. Branschen verkar inte riktigt gilla det, exempelvis. Även om 
acceptansen ökat med tiden, anses det fortfarande mycket tyngre, lite mer seriöst och mer på 
riktigt om en recension syns i tidningen än på sajten. Även om sajten läses av fler personer än 
vad tidningen gör, så är det fortfarande så att syns man på pappret då finns man på ett annat 
vis. Är det en nätrecension så är det mer ”jaha, ni kör ju bara recensionerna på nätet”. Man 
känner sig lite undanskuffad, och känner sig inte lika mycket värd som om man hamnar i 
tidningen, från branschens håll ofta. Det märker man ganska tydligt. Det vet jag skivbolag 
som gnällt om att det är färre recensioner i tidningen, och fler på sajten. Vi skriver faktiskt 
fler recensioner nu, ganska många fler dessutom, eftersom vi kör så många på sajten hela 
tiden.  

 
Ett skäl till att Sonic gått över till denna lösning är deras utgivningstakt. Sex nummer per år betyder 
att många skivor hinner bli gamla innan de hamnar i magasinet, om det är den enda plattformen för 
recensioner.  
 

Säg att vi i mars jobbar med aprilnumret. De skivor vi har förhandsexemplar på, och givetvis 
det som vi tycker är intressanta, viktiga och bra, som vi är någorlunda tidiga med så att 
recensionerna som vi kör i tidningen känns rätt unika, de går i tidningen. (…) Vi kör kanske 
30 albumrecensioner i varje nytt nummer. 20-25 får gärna vara sånt vi är först med, eller 
bland de första med i alla fall. Och de som vi inte fått loss förhandsex på, eller som vi fått 
förhandsex på men inte tycker är tillräckligt intressant för att gå i tidningen, de kör vi på 
sajten. Speciellt hiphop och r'n'b är rätt svårt att få förhandsex på, så det har blivit rätt 
mycket att vi kör sånt på sajten av sådana skäl.  

 
Men även om skivbolagen gnäller, så pekar hemsidans besökssiffror uppåt, enligt Pierre.  
 

Vi har märkt en ökning i mängden besökare på sajten. Sen hur mycket som har med göra 
recensionerna, och det allmänna att det sprider sig att vi har en sajt med ganska tätt med 
inlägg och förhoppningsvis ganska bra texter på sajten, det är jättesvårt att säga. Vi har inte 
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märkt några andra grejer. Ja, vi har ju märkt att skivbolagen gnäller på oss för att de får in 
färre recensioner i tidningen. Att de totalt sett får med fler recensioner verkar de inte bryr sig 
om. Det är tidningen som är ”the thing” i deras ögon.  
Men det är väl samtidigt ett beröm till ert magasin? 
Ja, visst, det är ett beröm. Men man kan ändå fortfarande bli förvånad att nätet, trots att det 
är så etablerat i dag, med så jäkla många användare, att det inte tillskrivs riktigt samma 
tyngd när något bara görs på nätet jämfört med när det bara görs i tidningen. Det är en viss 
skillnad där, som man kanske trodde hade utraderats med åren. Att det var så i början av 
2000-talet är en sak, men att det fortfarande är så 2008, det kan man häpna lite över. 
 

Pierre berättar också att den stora mängden åsikter, bloggar och recensioner på nätet idag har fått 
honom och redaktionen att diskutera om Sonic borde skära ner på recensionerna.  
 

Tyckande åsikter är det så mycket av över huvud taget nu på nätet. Alla kan ju komma fram 
med åsikter. Det är jättekul på många vis. Och förmodligen är det väldigt bra på många vis. 
Men det har väl också inneburit att man ibland kan känna sig lite trött på hela tyckar- och 
åsiktsjournalistiken, som ibland inte ens är journalistik. Det här tyckandet, som är över allt 
just nu, talar väl möjligen för att vi skulle gå mot ett håll där vi skriver mer reportage och kan 
grotta ner oss i saker, snarare än att stå för det här tyckandet vi också. Samtidigt är de här 
recensionerna fortfarande en central, vital del av en musiktidning. Så att ta bort 
recensionerna helt är väl inte riktigt på agendan, även om vi pratat om det. Men vi har skurit 
ner mängden i tidningen just för att ge lite mer plats åt reportage i stället.   

 
Han säger också att det skulle kunna innebära att musikkritikernas roll urholkas, när det växande 
antalet tyckare gör musiktidningarnas recensioner mindre unika. Men Pierre tror ändå att folk 
kommer att fortsätta vilja ha vägledning.  
 

Även om det urholkar musiktidningarnas roll och auktoritet, så kanske den [akutoriteten, 
författarens not.] på sikt kan stärkas. För man kanske vill ha någon ledstjärna eller auktoritet 
vars ord man går lite mer på än på den stora och oöverskådliga mängden av andra tyckare. 
Det kan tala för tidningarna i hela urholkningsbiten. Vilka artister man gör reportage om, 
vilka man recenserar, vilka man har med på cd. Där ser jag fortfarande att musiktidningarna 
har en viktig roll framöver, på hela urvalsbiten.  
 

5.3.4 Denimzine och recensioner på nätet 
 

Denimzine är det enda magasinet i undersökningen som inte har några recensioner på nätet över 
huvud taget. De lade dock ut recensioner ur magasinet på en tidigare version av hemsidan. Eller, 
”för länge sedan”, som Kristian Gustafsson uttrycker det. Varför de valde bort det inför den hemsida 
de har idag, minns Kristian dock inte riktigt. Mer än att det blev för jobbigt. Men han är inte 
negativt inställd till att börja lägga ut recensioner igen i framtiden.  
 

 I och för sig, när det gäller musiktidningar, så tycker jag alltid att recensionssidorna är kul 
att ögna igenom. Men jag tycker att Sonic egentligen har gjort helt rätt, om man vill locka 
läsare till hemsidan då. Som man då vill, egentligen. Jag tycker absolut att vi ska lägga upp 
recensioner på vår nästa hemsida, Denimzine 5.0. Dels är det många skivor som inte riktigt 
håller måttet, men de kommer med ändå. När skribenterna har tagit sig tid att skriva 
recensioner, och vi har beställt recension, då är det onödigt att inte publicera. Så jag skulle 
gärna se färre men mer jobbade recensionssidor i tidningen, och mer recensioner på nätet. 
Som Sonic har. Jag tror att de är rätt ute.  
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5.4 Magasinsartiklar och arkiv på nätet 
 
När tidningen är borta ur hyllorna, då är den lite borta ur vårat tänk också.  
Kristian Gustafsson, Denimzine, om arkiv 

 
Det kan finnas flera olika skäl till att lägga ut magasinsartiklar eller delar av artiklar på nätet. 
Förutom det rent uppenbara, att det då blir mer att läsa för besökarna, så kan det exempelvis locka 
till mer läsning. Den som läst en bra artikel kanske vill ha mer och köper ett provnummer av 
magasinet. Det kan också vara ett sätt att, som en form av varumärkespresentation, koppla ihop 
hemsidan starkare med pappersprodukten. Men det finns också skäl att inte göra det, som synes i 
intervjuerna med chefredaktörerna nedan.  

 Att lägga ut hela senaste numret på webben är snarare att betrakta som en service till läsarna, 
som exempelvis facktidskrifter kan kosta på sig. (Ett exempel är Dagens Arbete, som lägger ut sina 
nummer som bläddervänliga pdf-filer). För magasin som är beroende av prenumeranter och 
lösnummerköpare däremot, kan rädslan att en del läsare då skulle överge pappret helt vara skäl nog 
att inte testa.137 

 I undersökningen Magasin i tryck på nätet kommer författarna fram till att 63 procent av 
magasinen i deras undersökning (130 stycken) publicerade hela eller delar av färska 
magasinsartiklar på nätet 2005. En låg siffra enligt dem, eftersom de har så lågt ställd ribba för vad 
som är en publicerad artikel. I deras undersökning räknas det som en publicerad artikel, även om det 
som ligger på nätet inte är stort mer än rubrik och ingress. Med den måttstocken skulle även 
magasinen i denna undersökning få ett ja på första frågan i nedanstående tabell, på grund av sina 
ingressartade innehållsföreteckningar. Jag har dock valt en något mer specifik måttstock, eftersom 
jag tror att innehållsförteckningar och artiklar fyller lite olika funktioner.  

 
 

Tabell 4: magasinsartiklar på nätet Close-Up Sweden Rock Sonic Denimzine 

Artikel ur senaste numret på webben Nej Nej Nej Ja* 

Hela senaste numret på webben Nej Nej Nej Nej  

Innehållsförteckning senaste numret Ja Ja Ja Ja 

Mer material via inloggning**  Nej Nej Nej Nej 
* Denimzine hade inga artiklar ur senaste numret när den första innehållsanalysen gjordes i december 2008. Men 18 
februari 2008 lade de ut en pdf-version av en artikel ur senaste numret, som ett led i ett samarbete med Myspace.  
** Forum räknas inte. 

 
Om man tittar på tabell 4 går det att se tydliga mönster. Inget av de undersökta magasinen lägger ut 
hela senaste numret på nätet. I december 2008 hade inte heller något av magasinen publicerat 
artiklar ur magasinet på nätet. (Sedan dess har Denimzine brutit mönstret och, i samarbete med 
Myspace, saxat ut en magasinsartikel ur senaste numret och lagt den i sin helhet på nätet.) Inget av 
magasinen erbjuder heller någon form av extramaterial som man kommer åt via inloggning, för 
exempelvis prenumeranter eller betalande. Innehållsförteckingar däremot, som inte bjuder på något 
egentligt läsvärde men fungerar som lockbete till tidningsköp och prenumerationer, bjuder alla 
magasinen på.  

 

                                                 
137 Alstöm, Gulliksson & Hedman, Magasin i tryck på nätet 
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Tabell 5: arkiv på nätet Close-Up Swe. Rock Sonic Denimzine 

Fulltextarkiv av gamla nummer Nej Nej Nej Nej 

Info-rubrik-arkiv över gamla nummer Ja Nej* Ja Nej 

Artikelregister Ja Nej Nej Nej 

Sökfunktion i fritext Ja Nej Ja Nej 
* Sweden Rock har visserligen ett arkiv som visar innehållet i gamla nummer i sin webbshop. Men eftersom det inte 
finns någon direktlänk från magasinets hemsida till webbshoppen så har jag valt att inte räkna detta som en funktion 
som faktiskt finns på hemsidan.  
 
Om man tittar vidare på arkivering av gamla nummer, så är fulltextarkiv lika frånvarande från de 
undersökta magasinens hemsidor som läsbara nätversioner av det senaste pappersmagasinet. 
Däremot har både Close-Up och Sonic en form av rubrik- och ingressarkiv över sina gamla 
nummer. Dessa hittar man i webbshoppen, och tjänsten fungerar på samma sätt som 
innehållsförteckningen för det senaste numret. Potentiella köpare ska helt enkelt veta ungefär vad 
som fanns i det och det numret.  
 

5.4.1 Close-Up, magasinsartiklar och arkiv 
 

Close-Up erbjuder varken enstaka artiklar eller hela senaste numret på nätet. Däremot har de en 
kortfattad innehållsförteckning över alla nummer från det senast utkomna och tillbaka till nummer 
36, som man hittar om man klickar sig in på webbshoppen. Close-Up erbjuder också en sökfunktion 
i fritext, där man kan hitta nätnotiser, nätartiklar m.m. som redaktionen publicerat i olika ämnen. 
Sökfunktionen är dock inte kopplad till något artikelarkiv över magasinet, utan letar bara bland 
sådant som publicerats på hemsidan. Som enda magasin i undersökningen, har Close-Up också ett 
bokstavsbaserat artikelregister, med en förteckning där man exempelvis kan se vilka nummer 
Hammerfall varit med i, när dessa nummer publicerades och hur många sidor respektive artikel 
upptog. Arkivet har, som också förtydligas på hemsidan, sammanställts av en mycket ambitiös 
läsare.  

 För Robert Becirovic finns det två skäl som väger väldigt tungt när det handlar om varför Close-
Up varken lägger upp material ur nya eller gamla nummer på nätet. Dels för att försäljningen av 
gamla nummer är en viktig inkomst, dels därför att Close-Up samlar de bästa artiklarna i en 
pocketbok varje sommar. Att börja lägga ut material på nätet skulle, enligt Robert, skada både 
försäljningen av gamla nummer och intresset för pocketboken. Dessutom skulle arbetsbördan av att 
rent praktisk lägga upp materialet bli för stor, tror Becirovic.  

 

Då skulle vi ju inte sälja några gamla nummer, för det första. Och för det andra så skulle vi 
inte få den där pocketboken. Sen så tycker jag också - och det kanske låter jätteotrevligt och 
att jag bara är ute efter pengar. Men det är inte så att vi bara är ute efter pengar, utan det är 
det att vi är en liten redaktion. Du hör ju själv, fyra pers på heltid liksom. Bara att lägga ut 
allt det här, det kommer ju att ta hur många år som helst. Det är klart att man kan lägga ut 
det på någon annan, men det kommer ju att kosta en miljard och sen kommer vi aldrig att få 
tillbaka de pengarna. Så det är sådana grejor också. Men det viktigaste är ju tidningen och 
det redaktionella innehållet, och det påverkas ju i och med pocketboken, om vi hade lagt ut på 



 43 

nätet. Då får vi ju inte vår pocketbok. Som jag säger, återigen, Internet är ju inte ens ett 
komplement, det är mer en, ja, vad ska vi säga, anslagstavla, mötesplats. 
 

Men för Robert, som startade Close-Up 1991 och gärna kallar magasinet ”min bebis” finns det 
också mer ideologiska skäl, som kanske har mer att göra med kärleken till mediet. 
 

Och sen tycker jag ju rent personligen, jag älskar ju magasin, jag älskar tidningar och det där 
nöjet i att läsa en tidning eller bok. Nu låter jag gammaldags och som om jag tycker Internet 
är skit, men jag använder Internet till allt, jag bokar alla mina resor privat och för tidningen, 
betalar alla mina räkningar och du vet, söker information. Allt utom att ladda ner gör jag. 
Men, det är inte samma sak att läsa en lång text på en jävla dator som att sitta med en tidning 
och man känner lukten av trycksvärta. Eller en bok. Jag vill inte vara med och bidra till den 
urgröpningen av tidningen. 
 

Han berättar samtidigt att redaktionen visserligen lekt med tanken på att lägga upp delar av artiklar 
för att locka till köp av tidningen. Men att det inte blivit av, och att hans själv är skeptisk till om det 
är ett så effektivt sätt att locka folk. Och diskussionen rinner hela tiden tillbaka till en fast förankrad 
grundsyn, som Robert sammanfattar bäst själv. 
 

Papperstidningen är numero uno. 
 

5.4.2 Sweden Rock, magasinsartiklar och arkiv 
 

Sweden Rock publicerar inga artiklar ur magasinet, varken som utdrag eller sin helhet, på sin 
hemsida. De har inte heller fritextsökning eller artikelarkiv. Däremot publicerar de lagom till varje 
nytt nummer en fyllig informationssida, komplett med bilder på några uppslag ur det senaste 
numret. Där hittar den intresserade gott om info om vad som finns i det senaste numret. Denna 
tjänst finns även för gamla nummer, om man går in på Sweden Rocks webbshop. Men från 
magasinets hemsida till shoppen finns ingen länk. Söker man bara på swedenrock.com, kommer 
man visserligen till en huvudsida där man kan välja att gå vidare till magasinet, festivalen eller 
shoppen. Men om man går direkt till magasinet så finns alltså ingen väg vidare till shoppen. Det 
innebär i praktiken att det visserligen finns information om gamla nummer, men den informationen 
kan man inte komma åt från magasinets hemsida. Vilket, i Internets snabbklickade värld, borde 
kunna innebära skillnaden mellan ett sålt nummer och ett missat säljtillfälle. Något för redaktionen 
att fundera på, kanske.  

 För Thomas Väänänen är arkivfunktioner på nätet inte något som han principiellt motsätter sig. 
Tvärtom är det något han gärna ser att SRM jobbar mer med i framtiden. Men det finns rent 
praktiska problem involverade i en sådan satsning.  

 
De allra första numrena finns inte tillgängliga, på grund av en massa tekniska idiotgrejer som 
datakrascher och dåliga backuper och sådana grejer. Men jag hade absolut inte motsatt mig 
något sådant. Jag tycker framför allt att prenumeranter bör belönas. Man kanske skulle 
tillhandahålla ett artikelarkiv som man kan få ta del av, som ingår i prenumerationer. Sen om 
man löser det genom att mata in pdf-format av gamla artiklar, eller om man bara har det i 
html-format, word-filer eller vad som helst. Men just det att göra fler saker tillgängliga, just 
till prenumeranter för jag tycker att prenumeranter bör belönas eftersom de ger en helt annan 
ekonomi för oss som tidning.  

 
Han tror dessutom att arkivtjänster, med möjlighet för läsare att leta upp gamla artiklar med 
favoritbanden, kan vara speciellt tilltalande för just hårdrockare.  
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Nu kanske man inte ska dra alla över en kam, men det känns som att hårdrockare i regel är 
väldigt intresserade av att gräva bakåt. Jag blir ju eld och lågor när jag hittar gamla nummer 
av Slayer Mag eller Metal Hammer eller Kerrang eller nåt sånt. Jag blir helt eld och lågor av 
en tjugo år gammal intervju med Bathory. Det är ju jättekonstigt att man är sån, men det är ju 
så många hårdrockare funkar, så det tror jag absolut är en jättevettig idé. 
 

Han är inte heller negativt inställd till att göra material ur nya nummer tillgängligt på nätet, även om 
tiden för närvarande inte räcker till att rent praktiskt göra det.  
 

Inga konstigheter där heller. Att vi inte har gjort det har väl mest att göra med tidsbristen, 
som jag återkommer till hela tiden. 
Men det är väl ett giltigt skäl? 
Ja, det är giltigt. Det är ett tråkigt skäl att återkomma till bara. Men det är ingenting jag 
motsätter mig heller. Jag tror absolut att det kan vara vettigt att man, så fort man lanserar ett 
nytt nummer, bjuder på någon eller några artiklar, eller några sidor ur recensionsblocket i 
pdf-format då.  

 
Så länge man bara behåller en del material exklusivt i pappret, så tror Väänänen inte att riskerna 
med att bjuda på material är särskilt stora.  
 

Nej det tror jag inte. Eller, så klart, om du lägger ut hela tidningen så kommer du att tappa en 
del. För att det finns de som tycker att det kanske inte är värt att köpa om hela tidningen finns 
att läsa gratis. Men om vi skulle lägga ut en eller ett par artiklar gratis på nätet så tycker jag 
inte att det är konstigare än att band lägger ut ett par gratis låtar på sina Myspace-sidor.  

 
 

5.4.3 Sonic, magasinsartiklar och arkiv 
 

Sonic erbjuder en kortare sammanställning av materialet i senaste numret. Går man in under fliken 
butik kan man också hitta en motsvarande sammanställning över gamla nummer. Sonic har även en 
sökfunktion i fritext, som är kopplad till artiklar publicerade på Sonics hemsida.  

 Något fulltextarkiv har sajten däremot inte. Och det närmaste Sonic kommer en möjlighet att 
bläddra i gammalt magasinsmaterial är en flik som heter artiklar, där ett litet urval av gamla 
magasinsartiklar finns utlagda. Dessa texter är sådana som skrivits av fasta redaktionsmedlemmar. 
Och anledningen att det inte finns några frilansartiklar är att Sonic då skulle få betala för att 
publicera texterna en andra gång.  

 
Vissa artiklar har vi lagt ut ur gamla nummer, men det är mer sådana som vi gjort själva, vi 
som gör tidningen så att säga. Skulle vi börja återpublicera frilansares material så måste vi, i 
fall till fall, göra en deal med personen. Och erbjuda pengar eller fråga om vi kan lägga upp 
den utan pengar, vilket en del kanske går med på men en del inte, beroende på vilken skribent 
det är. Vi sitter ju inte på rättigheten till materialet, det är skribenterna som sitter på 
rättigheten. Däremot det vi gjort själva, vi som är anställda på Sonic, det materialet har vi 
lagt ut. Inte allt, men delar av det, framför allt artiklar. 

 
Ett annat skäl till att Sonic inte gör mer material tillgängligt är backnummerförsäljningen, en 
inkomstkälla Pierre Hellqvist inte gärna riskerar att nagga på. Däremot har han funderat på om man 
borde göra slutsålda nummer tillgängliga på nätet. (nästan 25 procent av numren sedan starten har 
sålt slut.)  
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Ja, åtminstone på slutsålda nummer. Vi säljer fortfarande rätt gott om backnummer på vår 
katalog, av de nummer som finns kvar. Det är ingen jättekommers, men någonstans mellan   
25 000 och 50 000 varje år säljer vi gamla nummer för, och det är pengar vi inte gärna vill 
vara utan. Skulle vi lägga ut allt det materialet på sajten så skulle vi rimligen inte sälja lika 
många backnummer. Så jag vet inte om det hade varit aktuellt. Men just på slutsålda nummer 
hade det varit ganska kul, att de här texterna fortfarande kan läsas av människor. Och det är 
just slutsålda nummer vi lagt ut våra egna texter ifrån.  

 
Men även där kommer problematiken med att betala skribenter en andra gång in.  
 

Nu har vi i och för sig en idé om att på slutsålda nummer göra paketdealar med vissa 
skribenter, som skrivit ganska mycket, så att vi kan lägga ut det materialet också. För jag tror 
att de flesta pennorna i alla fall tycker att det är roligare att materialet går att läsa av 
människor än att det inte går att läsa längre eftersom tidningen är slutsåld. Men som sagt, det 
är lite från fall till fall, vem som gjort grejerna, och om man kan hitta något bra 
ersättningssystem för det. Det är ganska tidskrävande. Det börjar bli så jävla mycket texter 
nu, efter så här många år. Så det är en ganska stor apparat, administrativt och tekniskt, att 
lägga ut sådana mängder material. Så det är väl något man får ta lite pö om pö när tid 
uppstår, vilket det väldigt sällan gör.  
 

Och många bäckar små skulle rinna ihop till en ganska bred å av nya utgifter, när Pierre börjar 
räkna på det.  
 

I princip skulle det innebära att köpa texterna en gång till. Men säg att någon fick 5000 för 
att göra en längre artikel 2002 med den eller den artisten. Nu kanske vi skulle erbjuda 500 
spänn igen. Det är ju 500 spänn man inte räknat med. Men grejen är att om det är en ganska 
stor mängd texter, så även om vi bara betalar 300 spänn per text, så ska vi då lägga ut 100 
texter så blir det ju ganska stora pengar som vi ska lägga ut. Så man drar sig gärna för det. 
Det handlar nog om att man får ta det i ganska små doser, utspritt över ganska lång tid, och 
ge läsarna lite då och då, snarare än att lägga ut allt på en gång. Det tror jag skulle bli 
väldigt svårt och väldigt dyrt.  

 

5.4.4 Denimzine, magasinsartiklar och arkiv 
 

Lagom till varje nytt nummer lägger Denimzine ut en fyllig blänkare om materialet i det nya 
numret. En text som ofta flörtar med läsarna för att få dem att bli prenumeranter. Scrollar man 
riktigt långt ner i nyhetsarkivet över gamla notiser kan man också hitta motsvarande blänkare för 
gamla nummer. Men eftersom detta inte finns samlat någonstans, och webbshoppens uppställning 
av gamla nummer bara visar omslaget men ingen info, så anser jag att det inte finns någon tjänst 
som medvetet underlättar för läsare att få överblick över innehållet i gamla nummer.  

 När jag intervjuade Denimzines chefredaktör Kristian strax innan jul, hade de inte heller börjat 
lägga ut artiklar ur det senaste numret. Men Kristian berättade att de funderat på någon form av 
samarbete med Myspace. Och nu kan man faktiskt se den första frukten av ett sådant samarbete, en 
intervju med Sin Galore ur senaste DZ, på nätet. Så här sa Kristian om att lägga ut magasinsmaterial 
innan de sjösatt detta samarbete.  
 

Det skulle vi absolut kunna göra. […] Vi hade ett gästspel på Myspace.com någon vecka, och 
då valde vi ut tio sidor ur tidningen. Det var svinbra att göra tycker jag. Om folk får läsa tre 
artiklar ur tidningen – antingen så läser de bara om det bandet de tänkt köpa tidningen för 
eller så får de upp intresset för tidningen – jag tror att det bara är bra att lägga ut delar ur 
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tidningen på nätet.  
 
 

Att det inte blivit oftare förklarade Kristian med att de vill ha en ny sida först. 
 

Det är för att vi inte har någon riktigt bra, uppstyrd hemsida tyvärr. Vi skulle ju kunna lägga 
upp ”här är ett utdrag ur Eagles of Death Metal-artikeln här i bloggen”. Men det känns inte 
värt att uppdatera den hemsidan. Jag vill liksom börja om på en ny hemsida. 
 

Men uppenbarligen har de nu under våren 2009 blivit för otåliga för att vänta på en ny hemsida. För 
Sin Galore-artikeln hittar man just på Denimzines blogg.  

 Enligt Kristian Gustafsson så har de också börjat använda bläddervänliga webbarkiv, åtminstone 
i liten skala, när det gäller att locka annonsörer. En tjänst som Denimzine funderar på att göra 
tillgänglig för läsarna, med syfte att locka prenumeranter.  

 
Det har vi faktiskt börjat med. Inte på hemsidan i och för sig. Men när vi kontaktar 
annonsörer och sånt, så har vi en sån där blädder-pdf, en sån som nöjesguiden har, på 
utvalda delar av tidningen. Och den har vi tänkt lägga upp på hemsidan, men tekniska 
lösningar finns inte riktigt. Så vi har funderat på att bara lägga en länk till den, men det har 
vi inte gjort än. Men det ska upp.  

 
Rena arkiv, däremot, erkänner Kristian att redaktionen inte ens tänkt på.  

 
Tja, det hade ju varit kul att ha i och för sig. Men jag tror inte ens att vi har tänkt på det. När 
tidningen är borta ur hyllorna, då är den lite borta ur vårat tänk också. Då är det mer en 
schysst grej mot – ja, i och för sig hade det kunnat locka till lite läsning på hemsidan – men 
det är ju mer än schysst grej att ha. Tja, kanske. Jag har inte reflekterat riktigt över det. Men 
man vill ju så gärna bara fokusera på det som kommer. Inte det där gamla materialet som 
man redan lämnat. Då är vi mer intresserade av en best of-bok eller någonting. 

 
Kristian ger i sina resonemang en väldigt god bild av hur motstridig synen på Internet kan vara. 
Som Kristian ser det är Internet å ena sidan ett färskvarumedie där texter är döda efter bara dagar 
eller veckor. Å andra sidan finns texterna kvar för alltid. Och längre fram i intervjun visar det sig att 
hans syn på arkivering av gamla material är minst lika komplex och motstridig. Å ena sidan anser 
han att texter måste vara färska på Internet.  

 
Det kanske låter lite bakåtsträvande, lite som om vi inte vet vad Internet är riktigt. Men det 
känns som att när något väl hamnar på Internet, så efter en vecka är det borta. Man sitter inte 
och söker arkiv på Internet. Enda gången jag läser gamla intervjuer på Internet är när jag 
sitter och googlar för att göra research för en annan intervju. Men om jag lägger upp en 
intervju nu så måste den vara färsk. Det finns ingen anledning för mig att lägga upp en två år 
gammal intervju. Den känns förbrukad, tycker jag. Jag tycker att allt som är lite gammalt, är 
gammalt, vare sig det är bra eller inte. Men om det finns i en tidning kan man plocka fram det 
igen. Det kan man göra på Internet med, men jag inbillar mig att man inte gör det. När det 
hamnar på Internet då är det förbrukat inom ett par veckor.  

 
Å andra sidan börjar han, när jag ställer en motfråga om att söka på gamla intervjuer, fundera på det 
eventuella värdet i att vara den kunskapskälla som andra söker efter för att fördjupa sig och söka sig 
bakåt. 
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Nu är det ju så att samtidigt som jag säger att det är förbrukat inom två veckor, så är ju vårt 
nummer åtta – hur många har kvar det, som inte har slängt det? – förbrukat om något. Det är 
ett par hundra som har det om man har tur. Men om man lägger upp det på Internet så finns 
det ju för alltid, om det inte brinner någonstans i någon megaserver som har allt. Det hade 
varit skitbra att ha det som en backup. Och lägga ut allting. Jag ser ett rent egoistiskt värde i 
det. Att det vore väldigt kul att se namnet i källhänvisningen. Jag tycker du har en bra poäng 
där, att det hade varit väldigt kul om allt fanns där ute. Det får vi sätta någon praktikant på.  
 

Själva hotet mot backnummerförsäljningen, som både Close-Up och Sonic har tagit upp som 
anledning att inte lägga ut arkiv, tror Kristian inte är så stort att det skulle förta fördelarna med att 
göra mer material tillgängligt.  
 

Ja, det vill man ju göra [sälja backnummer, författarens not..] Men jag inbillar mig att – jag 
inbillar mig mycket – men jag tror att de som köper gamla nummer, de köper det inte bara för 
just artiklarna kanske. Det känns som att de hittat en grej som passar dem, och vill ha hela 
uppsättningen. Sen finns det väl de som skulle köpa en tidning bara för att läsa en intervju för 
två år sedan. Men jag tro inte att det kan vara så många.  

 

5.5 Bloggar 
 
Om man inte kollar det först, så kan man få så jävla mycket skit av folk.  
Robert Becirovic, Close-Up, om riskerna med att ha öppna bloggar. 

 

Av de fyra undersökta magasinen är det bara Close-Up och Denimzine som har regelrätta bloggar, 
som marknadsförs just som bloggar. Dessa skrivs båda av ett flertal skribenter, både inom och 
utanför respektive redaktion. Uppdateringstakten skiljer sig dock, som ni ser nedan, ganska markant 
mellan de båda.  

 
Tabell 6: Bloggar  Close-Up Swe. Rock Sonic Denimzine 

Blogg  Ja Nej Nej* Ja 

Uppdateringsfrekvens** Låg --- --- Mellan hög 

Externa bloggare (ex kända musiker) Nej Nej Nej Nej 
* Notisspalten på Sonics hemsida har, som vi nämnt tidigare, flera likheter med en blogg. Men jag har valt att 
kategorisera den som en notisspalt snarare än en blogg, vilket är anledningen att det står nej i ovanstående tabell.  
** Låg= Mindre än en gång per vecka, mellan låg= Mer än en gång per vecka, mellan hög = mer än tre gånger per 
vecka, hög = en gång om dagen eller mer 
 
Ett relativt vanligt sätt att använda bloggar, åtminstone i musiksammanhang och inte minst när det 
gäller dagstidningars på nätet, är att låta ett band eller en artist blogga på mediets hemsida. Ofta är 
det kopplat till en specifik händelse (ex turné eller skivinspelning) och begränsat till en viss, 
förbestämd tid (fram till turnén är slut eller skivan är klar). Inget av de undersökta magasinen 
arbetar dock med bloggar på detta sätt.  
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5.5.1 Close-Up och bloggar 
 

Close-Up marknadsför sin blogg med orden ”läs den hetaste hårdrocksbloggen”. Det är en blogg 
som är öppen för alla, och det krävs bara en registrering innan man kan kavla upp ärmarna och 
börja blogga på Close-Ups hemsida. Dock måste varje inlägg godkännas av redaktionen innan det 
faktiskt publiceras på hemsidan. Man kanske skulle kunna tro att detta upplägg skulle locka en 
störtflod av skrivsugna metalskallar. Men sedan bloggen startades i september 2008 och fram till 
början av mars 2009 har bara ett 20-tal inlägg publicerats.  

 Robert Becirovic förklarar att tanken med bloggen har varit att locka trafik, men att den 
uppdaterats mer sällan än han tänkt sig. 

 
Tanken är ju ändå att man ska få trafik. Jag vill ju fortfarande ha trafik till sidan, det vill jag 
ju. Och tanken var väl att ha videos, bloggar, kanske tävlingar, en demosida. Saker som lockar 
folk, men som kanske gör att man ändå slipper de där dagliga nyhetsuppdateringarna som vi 
ändå inte kan vara bäst på. Det kan hända ganska mycket kul på sidan ändå. Men det är svårt 
också det där, jag hinner ju aldrig blogga personligen. Och sen alla andra skribenter, många 
har ju egna bloggar, men de har ju sina bloggar på sina sidor. Och, jag vet inte. Jag kan inte 
svara för dem, men jag kan tänka mig... nu har vi inte fått så mycket bloggar, det har inte 
blivit så mycket bloggar, utan folk har ju fortsatt blogga på sina egna sidor. På ett sätt kan jag 
förstå det. Jag menar, Close-Up är ju min bebis, det är min grej, och jag bryr mig om den. 
Medan de kanske har hittat sin lilla bebis och har sin blogg. Och bloggar de själva så är det 
ju deras grej.  
 

Enligt Robert är den tekniska lösningen med bloggen inte heller riktigt så bra som han önskat.  
 

Nej, jag tycker att den är för knepig. Den är för svår att blogga med. Det är svårt att blogga, 
och det är lite det som skrämt bort folk. Och han som gjort sidan åt oss har faktiskt haft 
problem med att kunna hitta en lösning på det där som är smidig. Den har vi faktisk haft på 
listan att ändra vid tillfälle.  

 
Ett annat problem är just att redaktionen måste kolla varje skriven text innan den publiceras.  
 

Om man inte kollar det först, så kan man få så jävla mycket skit av folk. Såna grejer som man 
verkligen inte vill ha ut på sidan. Så det är ett jäkla dilemma, hur man ska lösa det där. Ska vi 
låta folk blogga fritt och vi tar bort själva i efterhand, eller ska vi kontrollera först. Det är 
skitsvårt. Nu valde vi att kontrollera först, men det kanske inte var det bästa valet... jag vet 
inte. 
 

5.5.2 Sweden Rock och bloggar 

 
Sweden Rock har ingen blogg på hemsidan, och har heller aldrig haft någon. Men Thomas 
Väänänen vill inte säga aldrig. Tvärtom diskuterar han gärna olika bloggvarianter som skulle vara 
mer eller mindre intressanta för Sweden Rock Magazine. Väänänen menar att det framför allt skulle 
finnas två möjliga alternativ för SRM när det gäller bloggar, men att båda fallit av olika skäl.  
 

Ja, det har funnits funderingar kring det i alla fall. Det är jäkligt knepigt. Man kan gå två 
vägar där. Man kan antingen jobba med någon slags företagsblogg där det känns som att det 
är tidningen eller redaktionen som är avsändare. Eller så lyfter man fram en person, så att 
den personen får vara ansiktet utåt. Och det är skitsvårt. För att lyckas med den typen av mer 
personlig blogg måste man ju verkligen hitta precis rätt person som kan funka varje dag eller 
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varannan dag, eller hur ofta man väljer att uppdatera en blogg. Och för att någon av oss på 
redaktionen skulle göra det, så skulle det ju ha att göra med tidsbristen att vi inte har gjort 
det. Sen är det jävligt svårt att värdesätta om det faktiskt skulle vara intressant för folk eller 
inte att läsa om vad som pågår på en redaktion. Det är inget vi resonerat om vi ska ha eller 
inte ha, utan man kanske bara har tänkt lite på det någon gång.  

  
Men det är inte omöjligt att det kan bli någon Sweden Rock-blogg i framtiden.  

 
Det är inte det första vi skulle prioritera, när vi börjar jobba mer aktivt med vår hemsida. 
Men de är absolut inget jag skulle motsätta mig, om rätt person dyker upp och har någon bra 
idé. På samma sätt som skribenter kommer med egna idéer, så om någon kommer och säger 
att ”jag skulle jättegärna vilja starta en blogg på er hemsida”, så skulle det ju kunna vara 
intressant.  
 

Och det är just den mer personliga bloggen, snarare än någon redaktionell flerpersonsvariant, som 
Väänänen tror mest på.  
 

Det skulle vara mer intressant med en person. För det skulle vara så himla svårt för oss att 
kunna selektera material på en mer redaktionell, allmän Sweden Rock-blogg. Det skulle vara 
skitsvårt för oss att avgöra vad som skulle vara allmänt intressant för alla och vad som bara 
är navelskådande för oss.  

 
Men tanken att lyfta fram någon kändis i en blogg, just därför att det är ett känt namn, är Thomas 
skeptisk till.  
 

Neej, inte som självändamål att det skulle vara en känd person. Självändamålet skulle ju vara 
att det är en bra blogg, inte en känd person. Däremot, om någon skulle höra av sig med bra 
material, och det sen skulle visa sig att det är en kändis, så fine, då kan vi väl köra. Men inte 
som självändamål. För lika många som det lockar då, lika många kan det ju alienera. Det 
finns ju lika många som ogillar Joacim Cans, som gillar honom. Så det finns ju ingen 
anledning att exkludera folk på det sättet. [Joacim Cans från Hammerfall var mitt exempel, 
författarens not.]  
 

Men en förutsättning för att alls skaffa en blogg, menar Väänänen, är att uppdateringsfrekvensen 
hålls på en stabil nivå.  
 

Det vet jag att man läser ganska ofta, att ”förlåt, det har varit lite dåligt med uppdateringar 
här ett tag.” Och det är ju skittråkigt. Det måste man verkligen undvika, och arbeta medvetet 
med. Så att det är en person som kanske har det som ansvarsområde, att sköta bloggen. Men 
som sagt, det beror på om man hittar rätt person eller inte. 

 

5.5.3 Sonic och bloggar 
 

Sonic har ingenting som de kallar för en blogg på sin hemsida. Däremot notisspalt på Sonics 
förstasida, åtminstone till viss del, bloggkaraktär. Med Pierre Hellqvists egna ord handlar det om 
”en bloggliknande nyhetssajt.”  
 

Vi ser inte den som en riktig blogg. Det är en slags kombinerad nyhetssajt och blogg. Den 
blandar rätt allmängiltiga korta nyhetsrapporteringar och personliga inlägg, så det är en 
slags kombination av en vanlig nyhetssida och blogg. Men vad man ska kalla det vet jag inte. 
Det är våran sajt... Det är en blogglikande nyhetssajt, skulle man väl kunna säga. Det är x 
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antal olika inlägg vi kan göra. Det kan vara nyheter, det kan vara tips, det kan vara krönikor, 
intervjuer. Så det finns ju mängder av grejer vi kan göra, under den sajtens tak. 
 

Att satsa på en mer renodlad blogg är ingenting som lockar Pierre Hellqvist.  
 

Nej, jag ser inte riktigt syftet med vad den skulle kunna göra. Jag tycker att mixen är 
intressantast nu på sajten, att det blir lite av varje. Man vet inte riktigt vad nästa inlägg ska 
bli. Det är i alla fall ingen förutsägbarhet med det. Det kan var en vanlig ”Springsteen 
kommer till Ullevi”-notis, eller så kan det vara en väldigt personlig krönika, eller så kan det 
vara en konsertrapport från någon smal festival i Göteborg. Ja, det kan vara nästan vad som 
helst. Och den blandningen är ganska rolig och intressant. Den är kanske inte så journalistisk 
som man skulle kunna vilja, om man hade haft tid och resurser. Men den är åtminstone 
ganska personlig, vår sajt. Och den är ytterst sällan förutsägbar. Det kan jag nog gilla med 
den. Somliga andra musikmagasins sajter är kanske lite mer strikta och professionella, men 
också lite tråkigare, kan jag tycka. Vi vinner en del på att vår sajt är personlig. Vi liknar inte 
så många andra. 
 

Däremot öppnar Pierre dörren för att skära ner på nyhetsdelen på sajten framöver, och i stället satsa 
mer på reflektionerna, krönikorna och åsikterna.  
 

Och vi skulle inte vilja ha någon blogg, för vi vill ha den här blandningen, den här mixen. Sen 
vad vi möjligen skulle kunna göra är att avlägsna den här nyhetsdelen vi har. Därför att det 
gör så många andra. Att Springsteen kommer till Ullevi eller Concretes gör fyra datum i 
Sverige i vår kan man se i vilken tidning som helst. Om vi i stället skriver en kommentar eller 
en betraktelse kring det kan det göra oss lite mer unika. Det är kanske det man vill ha av 
Snoic, snarare än att vi bara återger konsertdatumen. Det är väl det vi har på agendan, att vi 
ska sluta med helt och hållet, för det är så tidskrävande. Och man ska helst lägga upp det så 
fort nyheten kommer. För det finns ingen poäng med att lägga upp det tio timmar senare. 
Aftonbladet lägger ju ut det på en gång. Då ska fan Sonic också lägga ut det på en gång. Sen 
vet folk inte om att vi har betydligt mindre resurser och tid att göra det. Det man förväntar sig 
av nätet idag är att det ska komma upp på en gång, det ska inte komma upp tio timmar senare. 
Men där är det rätt svårt att hänga med. För det kommer ju rätt många nyheter, speciellt på 
våren när det är festivalsäsong, då kommer det de och de kommer till Hultsfred, och de och de 
kommer till Arvika hela tiden. Och även om det är rätt mycket som inte är Sonicnamn så är 
det tillräckligt många för att man ska bli avbruten i sitt vanliga jobb hela tiden. Så den biten 
har vi väl lite på idéstadiet att släppa helt och hållet. Sen får folk tycka att det ligger på Sonics 
lott att ha sånt på sin sajt. Men vi tänker nog att det inte går att tävla där eller lägga så 
mycket tid på att skriva varianter av pressmeddelanden hela tiden.  
Så ni går, i alla fall i tanken, mot mindre snarare än mer aktualitet? 
Ja, fast det ska gärna vara aktualitetstexter. Fast man kanske tar sig lite större friheter med 
materialet, att man kanske inte bara återger en nyhet. Utan hellre, utifrån en pressrelease, 
skriver ett tänkvärt inlägg om det hela. 
 

5.5.4 Denimzine och bloggar 
 
Denimzines blogg, kort och gott döpt till Denimbloggen, är den del av hemsidan som uppdateras 
oftast. På bloggen skriver både redaktionens medlemmar och deras betrodda vänner. 
Publiceringstakten är i allmänhet ganska hög, med flera inlägg i veckan. (Även om bloggen tappar 
fart i bland. Som i december 2008, när bara 6 inlägg publicerades under hela månaden. Men det tog 
man igen med 17 inlägg i februari 2009) Materialet varierar, från konserttips, nyheter och 
betraktelser till utlandsrapporter. En av de mest aktiva skribenterna skriver exempelvis rapporter 
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från New York med jämna mellanrum. En medveten satsning, kanske man kan tro. Men enligt 
Kristian finns det ingen egentlig poäng i att DZ rapporterar just från New York.  
 

Nej, det finns det inte. Hon är en kompis, som hade en blogg. Så frågade vi ”kan inte du börja 
skriva lite på vår hemsida, för vi har så dåligt material”. Så gjorde hon det. Det är högt och 
lågt. Ofta blir man glad av att läsa det, men man kan också bli jäkligt ledsen på språket. Det 
är svårt. Men det är en blogg, då kan man släppa lite på tyglarna tycker jag.  

 
Även om det kan vara är svårt att garantera kvalité i en blogg, så uppskattar Kristian den friare form 
av skrivande som en blogg tillåter. Han framhåller också att det är ett relativt nytt uttryckssätt som 
en anledning att ha blogg.  
 

Det känns ju som ett relativt nytt medium. Sen kanske våran blogg inte uppdateras så ofta, 
men det känns som att det ligger i tiden. Har man inte en blogg... det är ju roligt att blogga, 
liksom. Varenda hemsida och varenda tidning har ju en blogg. Inte så att man känner sig 
tvingad att ha en blogg, vi hade lika gärna kunnat stryka den, men det är ett väldigt enkelt sätt 
att uppdatera hemsidan. Istället för att det ska vara artiklar om något band, eller nyhet om 
något band, så kan det bara vara någons tankar om det. Det tycker jag är ganska skönt.  

 
Men Kristian är inte helt nöjd med bloggen som den ser ut idag. På önskelistan står snabbare 
uppdateringar. Han skulle också gärna utveckla bloggen mer mot den typ av blogg som Close-Up 
har, där alla som vill kan logga in och skriva.  
 

Jag skulle vilja ha en väl fungerande blogg, där vi även skulle involvera mycket mer folk.  
Nästan så att man ska kunna skriva upp sig, och ha sin privata blogg där.  
 
 

5.6 Interaktivitet 
 

Det är våra it-snubbar som har gett oss den underbara lösningen. Jag lyckas aldrig 
kommentera där.  
(Kristian Gustafsson, Denimzine)   
 
 

Tabell 7: interaktivitet   Close-Up  Swe. Rock  Sonic Denimzine 

Frågor och röstningar via nätet Ja Nej Nej Nej 

Tävlingar via nätet Ja Ja Ja Ja 

Kommentarfunktioner texter, recensioner Nej Nej Nej Nej 

Kommentarfunktioner på bloggar Ja --- --- Ja 

Forum/Message board Ja  Ja Nej Nej 

Nyhetsbrev via nätet  Nej Nej Ja Ja 

Kontaktinfo till redaktionen Ja Ja Ja Ja 
 
Som man kan se i tabell 6 så har magasinen i undersökningen valt lite olika interaktionslösningar. 
Endast i fråga om tävlingar, kontaktinfo och kommentarfunktioner på texter och recensioner har alla 
valt samma väg. Alla magasinen erbjuder tävlingar på sina hemsidor,samt  olika vägar att komma i 
kontakt med redaktionen, medan ingen har öppnat upp för kommentarer på hemsidans texter. 
Däremot har både Close-Up och Denimzine kommentarfunktioner på sina bloggar.  
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5.6.1 Close-Up och interaktivitet 
 
Close-Up har flera interaktiva funktioner på sin hemsida. Exempelvis har de en hel spalt med 
bildsatta tävlingslänkar, som ligger längs med notisspalten på förstasidan. I början av mars kan man 
exempelvis tävla om gitarrer, biobiljetter, t-shirts och biljetter till bland annat Metal Town och 
Lordi. De har även en månadens fråga, samt möjligheter att kommentera blogginlägg. Close-Up har 
också startat ett nytt forum, efter ett uppehåll på några år. Och Robert är nöjd med de interaktiva 
tjänsterna på hemsidan.  
 

Vi har nog allt det jag skulle vilja ha faktiskt. Vi har ju blogg,  vi har forum, och vi har 
tävlingar och man kan kommentera. Allt det du sa har vi faktiskt. Så sidan är ju så pass ny, så 
den har ju allt det vi vill ha egentligen. Den har ju inte sådana här rss-grejer och sånt därnt, 
och jag vet knappt vad det är för något själv. Men i och med att det inte händer så mycket så 
har vi inte brytt oss om det i dagsläget. Men jag tycker nog att sidan har det vi vill ha. Jag 
tycker den ser okej ut och jag är nöjd i alla fall. Den är lätt för oss att jobba med. Och det är 
viktigt. Det var det vi hade som krav, att den ska se snygg ut, men vara lättjobbad för oss på 
redaktionen. Och det är den också. Och jag känner att vi har bra respons. Mycket 
tävlingssvar och sånt där, det får vi. 

 
Om Robert tvingas välja, så är det ändå en av funktionerna han tycker är särksilt värdefull.  
 

Tävlingarna. Det är nog de som drar mest folk till sidan över huvud taget. Vi har ju jävligt 
bra, exklusiva tävlingar, det har vi. Forumet funkar ju inte så bra, om jag ska vara ärlig. Och 
bloggarna är lite sådär. Det kan ju vara som så att folk inte fattar att de kan blogga själva. 
 

Just forum har Close-Up försökt med förut. Den gången var forumet en stor framgång, åtminstone 
sett till aktiviteten bland läsare.  
 

Sen hade vi ett jävligt väl fungerande forum, i och med att det var mycket trafik. Och på så 
sätt var det aktuellt. Men det var som sagt inget intresse av att synas från skivbolagens sida, 
så allt det där rann ut i sanden med den där hemsidan. Det var för hård jargong, om man 
uttrycker det diplomatiskt.  

 
Den ”hårda jargongen” gjorde att forumet blev för krävande, enligt Robert. Och tillslut lade man 
ner den. Men nu har Close-Up alltså skaffat ett nytt forum. Robert förklarar:  
 

Forum är jävligt bra, det är också en sån grej som det där med tävlingar, att det sköter sig av 
sig självt om det går rätt liksom. Det är som att ha en katt. Jag menar, en hund måste ju rastas 
tre gånger om dagen. Och om man är inne på att skaffa hund, då måste man verkligen tänka 
efter. Men en katt sköter sig själv, man måste bara klappa den lite ibland. Det är ett forum. 
Forumet är katten, nyhetssidan är hunden. 

 
Robert är medveten om risken att det blir hård jargong igen. Men han tror att de värsta rötäggen 
hittat andra platser att hänga på sedan sist.  
 

Ja, men vi ville chansa ändå. Vafan de första idioterna kanske... de startade ju ett eget forum 
som hette Loose Up, efter att vi la ner Close-Up-forumet. Så alla de där hardcore-idioterna de 
stack ju faktiskt dit, så vi tänkte att vi kanske skulle slippa dem på det nya. Och det har vi 
faktiskt gjort.  

 
Nu är problemet istället att det är för lite trafik på forumet. I början av mars har exempelvis forumet  
fått ett totalt antal inlägg på drygt 700, och ett medlemsantal på 460.  
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En anledning till att det inte händer något är kanske också att nu måste man regga för att se 
vad som händer. Men förut såg jag att många tittade bara. Det var jävla många som tittade, 
men ingen som pratade. Ingen som skrev något. Och då gjorde vi så att man måste regga sig 
för att ens kunna titta. Och det kanske har skrämt bort folk. Vi kanske aldrig borde ha haft den 
där regg-grejen. 

 

5.6.2 Sweden Rock och interaktivitet 
 

Sweden Rock erbjuder, precis som de andra magasinen i undersökningen, tävlingar som läsarna kan 
delta i. Och under vårvintern har intresserade kunnat tävla om konsertbiljetter till bland annat 
Whitesnake, The Australian Pink Floyd Show och Judas Priest.  

 Sweden Rock har, i likhet med Close-Up, ett relativt nystartat forum. Magasinet delar forumet 
med Sweden Rock Festival, och har fått igång ordentlig trafik. Bara under fliken Festival & Music 
Board  kan man hitta drygt 13 000 inlägg i början av mars 2009. Under både fliken Off Topic Board 
och Sportboard ligger antalet inlägg på drygt 15 000 vid samma tid. Boarden som är specifikt 
inriktad på Sweden Rock Magazine har i början av mars fått drygt 2000 inlägg.  

 Thomas Väänänen är mycket nöjd med forumet, en av få grejer han framhåller som lyckade på 
den hemsida Sweden Rock Magazine har just nu.  

 
Jag tycker det är kalasbra. Självklart förekommer det ju en massa irrelevanta inlägg som 
kanske inte alls är så intressanta. Men det kommer ju även jättemycket bra kommentarer, som 
man kan ha nytta av i det redaktionella arbetet. Folk önskar en viss sorts artiklar eller 
klankar ner på en viss sorts artiklar. Det är sjukt bra. 
Leder det tillbaka till redaktionellt arbete? 
Ja, det gör det absolut. Att folk kommenterar, att mer av det här borde vara med, mer av den 
genren eller den här typen av artiklar. Jag lyssnar absolut på det i det redaktionella arbetet. 
Eller att folk listar 15 band de vill se artiklar på, så kanske jag läser det och kommer på att 
jävlar, det där hade jag helt glömt bort, det måste vi absolut göra något på. Så det är klart det 
leder tillbaka. Det är ännu en källa till idéer, precis som andra tidningar kan vara källor till 
idéer.  
 

Men ibland kan det också komma trådar och inlägg som är lite knepiga att handskas med. Som 
exempel startades en tråd oktober 2008 som kritiserade en nyrekryterad skribent och hennes 
oförmåga att utföra jobbet hon anställts för. I 67 inlägg vred och vände läsarna på olika åsikter om 
denne skribent. Som tur var gick skribenten själv in och gav lugna och sansade svar till de värsta 
kritikerna. Ett exempel på att arbetet med forumet fungerar som det ska, enligt Väänänen.  
 

När forumet öppnade så skickade jag ett mejl till alla skribenter och uppmanade dem att vara 
så aktiva som möjligt där. Och det, att man kan kommunicera direkt med läsarna tror jag 
verkligen på. Dels att de kan känna sig delaktiga och dels att vi kan lära oss något av läsarna. 
Och i det fallet gick skribenten själv in och skrev ett trevligt svar. Jag har sagt åt skribenterna 
att försöka vara så trevliga som möjligt, eller så sakliga som möjligt. Men det är inga 
konstigheter med det. Det är klart, om någon kritiserar och gör sig fyndig på vår bekostnad så 
får man väl bjuda på det.   

 
Att det kommer in en del hårt kritiska, eller rentav av oförskämda och förolämpande kommentarer 
är dock inte skäl nog att inte ha ett forum, enligt Väänänen.  
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Det är väl lite det du sa till att börja med, att alla är sin egen kritiker nu för tiden. Det är ju 
jätteuppenbart på nätet. Det skrivs nästan aldrig i något slags lätta termer eller bara rent 
subjektiv att ”så här tycker jag”. Det är väldigt vanligt tycker jag, både när jag läser vårt 
eget och andra forum, att folk skriver att ”så här är det”, inte ”så här tycker jag”. [...] Men 
det är väl inte konstigare än att folk snackar så på arbetsplatser eller i skolan. Folk pratar så 
överlag tycker jag. Jag vet inte om andra tidningar upplever att de kommer in på deras 
område och kritiserar dem, men man får väl själv gallra bort det man själv tycker är 
ointressant bland alla dessa inläggen. För jag tror att bland allt det här så finns det 
jättemycket bra inlägg.  

 
Thomas Väänänen ser gärna också mer möjligheter att kommentera på exempelvis texter och 
recensioner i framtiden.  
 

Just att ha möjligheten att kunna kommentera när vi börjar lägga upp lite mer djuplodat, 
redaktionellt material. Kommentera på varje text tror jag verkligen på.  Det tycker jag är 
väldigt tydligt när man läser recensioner på nätet på vanliga sidors dagstidningar och så. Om 
du läser en sågning av en hårdrocksgrupp på SvD:s hemsida, så är det 200 kommentarer på 
hemsidan dagen efter. Och det är ju jättebra, för det driver ju trafik. Folk kanske säger till 
varandra att ”fan, har du sätt den där idioten på den hemsidan, jag skrev en skitarg grej där, 
kolla min roliga kommentar.” Så det tror jag är jättebra, och bra för oss, för att man kan få 
kommentarer på det man gör. Även om det bara är någon som skriver att vi är ”dumma i 
huvudet, för det där är världens bästa skiva”, så är väl det bra också.  
Finns det någon risk att den typen av kritik, eller recensioner av recensioner, 
undergräver er auktoriet som kritiker?  
Nej, eller ja, det gör det väl. Om du gjort ett dåligt jobb. Vi är ju den typen av tidning som 
anser att skribenterna ska vara subjektiva och skriva vad de själva tycker. Det ska inte vara 
någon jävla konsumentupplysning, att den här skivan innehåller 50 procent gitarrer och 25 
procent bas. Utan skribenterna skriver sin åsikt. Och det är klart att man då riskerar att bli 
kritiserad eller påhoppad, men det tycker jag att man får ta. Och har du gjort ett bra jobb som 
skribent ,och skrivit en välformulerad recension och underbygger dina argument, eller 
åtminstone, om du sågar, gör det på ett bra sätt, så tror jag inte det finns någon risk med det. 
Däremot tror jag att det ger oss ännu ett argument att verkligen tänka till ett varv extra innan 
man lägger upp en text som kanske kan verka kontroversiell. Inte att man ska vara rädd för 
att göra det, men så att man verkligen tänker efter en gång till och kollar att allt är rättstavat 
och så. För det är ganska vanligt att man ser det att ”vem fan är du att tycka nånting, som 
stavat Metallica med bara ett l”. Så man måste ju verkligen tänka sig för så att man gör rätt 
hela vägen.  

 
 

5.6.3 Sonic och interaktivitet 
 

Sonic har ett nyhetsbrev, som intresserade läsare kan registrera sig för på hemsidan. Dessutom 
erbjuds den intresserade olika tävlingar, samlade under länken tävlingar. Däremot erbjuder Sonic 
inga möjligheter att kommentera hemsidans texter, varken på recensioner eller på annat material.  
 

Det har vi inte mycket. Ingenting sånt, där läsarna är med och kommenterar eller tycker. Där 
har vi ingenting. De kan ju höra av sig till oss med kommentarer och mejl och telefonsamtal 
och den biten. Och tävlingar, det aktiverar ju läsekretsen. Men vi har inget där läsarna 
offentligt kan tycka till. Vi har inget forum eller så. Det är en del som tyckt att vi ska ha det. 
Men det man har lärt sig av forum genom åren är att det brukar dra till sig en samling 
fårskallar som gillar att häva ur sig både det ena och det andra om folk. Och att man måste 
vara jäkligt noga med att granska alla inläggen, annars ryker man som ansvarig utgivare så 
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att det smäller om det. De flesta som startar forum lägger ju ner av just den anledningen. Det 
blir fullt med personliga påhopp och ogrundade påståenden. Det drar till sig lite folk som 
annars inte släpps fram, får chans att vädra åsikter som kanske inte borde släppas fram. Vi 
orkar inte ha någon som sitter och vaktar inlägg hela tiden. Det går inte. 

 
Pierre Hellqvist bedömer att risken att varumärket Sonic ska skadas är tillräckligt överhängande för 
att inte ens prova att ha ett forum.  
 

Det känns inte som att forum så ofta innebär kvalitetsläsning och att det tillför så mycket. Vi 
är ju väldigt mån om Sonics varumärke. Vi är mån om att inte ge oss in i samarbete med 
företag hitan och ditan, det har vi alltid varit. Även om det skulle ge oss pengar eller 
kortsiktiga framgångar, så har vi varit noga med att inte ge oss in i samarbete. Och det gäller 
ju att vi inte vill att varumärket ska smutsas ner, och det skulle det kunna göra av ett forum, 
att folk där kan häva ur sig både det ena och det andra, och därmed ge Sonic en negativ klang 
som vi absolut inte vill förknippas med. 
 

Pierre har sett den typen av problem både på mer metalinriktade och mer poporienterade forum. 

 
Jag kan inte svära på att det skulle bli så med ett Sonic-forum. Men vi är rädda för det. Vi 
tycker inte det är värt att prova ens en gång. För de vi har pratat med – och jag tror att 
Close-Up hade erfarenhet utav det, och jag tror även Twisterella, ett indieforum som har 
funnits, var med om det – berättar att det har blivit ganska obehagliga stämningar på de där 
ställena som man kanske drar sig för att som publicist återge. Folk får gärna ha de åsikterna. 
Men det känns inte som vår uppgift att tillhandahålla den möjligheten att vädra åsikter om 
både det ena och det andra. 

 
Han är inte heller intresserad av att erbjuda fler möjligheter att kommentera texter och recensioner.  

  
Det är möjligt att andra på tidningen är av andra åsikter. Men jag är så sjukt mätt och trött 
på allt det där med interaktivitet. Man kan ju inte läsa en text på en sajt utan att det finns en 
massa kommentarer, och jag tycker att de ytterst sällan säger, känns nödvändiga eller viktiga 
att ha med. Jag blir mest bara irriterad och bekymrad över sakernas tillstånd de gånger jag 
läser kommentarerna. Jag blir mörkrädd över mänskligheten. Det bara förstör min bild. Det 
känns som att det smutsar ner och förstör. Det känns som att det, nu generaliserar jag 
möjligtvis, men det känns som att ett visst klientel dras till de där chanserna att yttra sig. Om 
man hade kunnat hålla det till en väldigt saklig och intressant diskussion om musikjournalistik 
eller den här eller den där artisten i fråga, om det kunde hålla sig dithän. Men då vill det till 
att någon granskar och kanske går in och styr diskussionen också, och det finns inte de 
möjligheterna. 

 
5.6.4 Denimzine och interaktivitet 
 

Denimzine erbjuder regelbundet tävlingar till sina läsare. De har också ett nyhetsbrev som man kan 
registrera sig på. Och i bloggen finns det ett formulär för att kommentera inläggen. Men enligt 
Kristian lämnar kommentarfunktionerna en del i övrigt att önska.  

 
Jag vet inte, på vår blogg så är vårt kommentarfält öppet. Det är våra IT-snubbar som har 
gett oss den underbara lösningen. Jag lyckas aldrig kommentera där. Jag är alltså aldrig inne 
och kommenterar. Och sen så mejlar man dem, och så säger de ”jo men det funkar”. Och så 
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hör man från massor av folk att det inte funkar. Men samtidigt så kommer det in någon 
kommentar då och då, av någon som har lyckats knäcka det här systemet om hur man ska 
göra för att kommentera. Men där skyller jag på våra IT-snubbar.  

 
Han skulle dock gärna se fler möjligheter att kommentera i framtiden, när Denimzine fått en ny 
hemsida.  
 

Men det är klart att det är viktigt med feedback på tidningen. På webben så är det bara kul 
om det blänker till en kommentar då och då. Men jag tycker inte det är så viktigt på webben, 
så som vår hemsida är nu då. I framtiden, så absolut. Då är det jätteviktigt. Om folk 
kommenterar så är det ju många som kommenterar för att folk kommenterar och för att läsa 
kommentarer. Om man får ett aktivt flow, där folk engagerar sig i hemsidan, kommer dit och 
läser och tycker till om saker, det är jätteviktigt.  
 

Forum, däremot, är Kristian inte särskilt positivt inställd till.  
 

Min erfarenhet av forum är att det bli så jävla insnöat. Man måste nästan hålla koll på 
forumet, för det kan bli så jäkla hetsk stämning, massa påhopp. Det är bara min personliga 
åsikt, men jag tycker att forum kan vara sjukt deprimerande. På de forum som jag är inne och 
vänder på ibland.  
 

Och om Kristian får bestämma, så kommer det inte bli aktuellt med något forum på 
Denimzine.com.  
 

Jag förstår inte varför det skulle gagna vår hemsida, sånt kan det väl göra på vilket som helst. 
Jag tycker inte att det är någon härlig stämning. Jag ser egentligen bara negativt, inte på 
forum i sig, men jag skulle inte vilja ha det på vår sida. Jag skulle vilja diskutera konkreta 
grejer, men samtidigt finns det så jäkla många idioter därute som bara är ute för att jävlas. 
(…) Det vore ju skittrevligt om man kunde få besökarna att diskutera olika band och 
spelningar och sånt där. Det är ju skitbra liksom. Men det känns som om man verkligen måste 
vara där inne och vara någon slags pappa. 
 

Och papparollen har ingen på redaktionen tid att ta på sig, enligt Kristian. Diskussionen om 
kommentarer och användarrecensioner kontra professionella kritiker och auktoritet ställer han sig 
också mycket skeptisk till. Särskilt som han inte gärna ser DZ, eller för den delen sig själv, som 
någon auktoritet på sitt område.  
 

Man kan ju vara lite rädd, man beger ju sig ut på jävligt tunn is ibland. Men jag tror inte att 
några av våra skribenter anser att de har någon bättre koll. Smaken är olika, någon kan tycka 
att en skiva är kass som någon annan tycker är skitbra. Det viktigaste är att man engagerar 
sig och känner någonting, och vill formulera det. Jag gillar inte riktigt det här med kritiker. 
Alla kan ju vara kritiker, och ha sin åsikt. Och det kan de ju föra fram. Om jag skrivit en 
recension av en artist eller platta som jag tycker är svinbra, så är det säkert många som 
tycker att den är svindålig. Och då får de ju gärna tycka det. Det är inte så att jag som 
musikrecensent eller till och med chefredaktör, det är ju inte så att min åsikt är helig.  

 
Kristian plockar också in Denimzines bakgrund som fanzine i diskussionen.  
 

Vi är sprungna ur den här fanzine-tänktet mycket. Vi är sjukt engagerade för den här 
musikscenen och allting. Men jag har inte ett dugg tillit till Sveriges största musikkritiker. De 
känner inte vad jag känner, de vet inte vad jag tycker om saker. Om de ger en skiva en femma, 
så tycker jag ofta att den är skitdålig. Vem som bestämmer vem som har bäst musiksmak är ju 
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tidningen med mest läsare, enligt dem som inte vet bättre. Vi har nog en ganska ödmjuk syn på 
det där. Om man läser vår tidning, och vi ger skivan en tia, och de gillar tidningen, så tycker 
de nog att skivan är bra. Eller kanske inte... Äh, det är svårt. Men vi ser inte oss själva som 
några jävla... Vi gör bara en tidning för att vi vill göra det. Vi har ju inte anställts för 
någonting, utan vi gör det bara för att det är kul. Och vill folk tro på oss så gör de ju det.  

 

5.7 Annons och köp 
 
Majorbolagen har ju för fan inga pengar. De är så jävla snåla. De sätter ju bara in annons 
nuförtiden när det är dags för nya Metallica, ungefär. 
Robert Becirovic, Close-Up, om tillståndet på annonsmarknaden  
 

Annonser är en nödvändig och betydande del av kommersiella tidskrifters intäkter138. I musik-
magasin kommer en stor del av dessa annonser traditionellt från skivbolagen. Men de senaste årens 
vacklande skivförsäljning har inneburit förändringar även på annonsmarknaden. Och idag blir det 
allt vanligare att musikmagasinen försöker locka till sig så kallade livsstilsannonsörer, som säljer 
exempelvis kläder, telefoner, tv-spel, skor eller öl.139 Ett exempel är Sonic, som har en 
helsidesannons från ett ölmärke på baksidan av varje nummer.  

 Så hur ser det då ut med annonser på våra fyra magasins hemsidor? 

 
 

Tabell 9: Annons Close-Up  Swe. Rock  Sonic Denimzine 

Egna annonser  Ja Ja Ja Ja 

Externa annonser Ja Ja Ja Ja 

Magasinsinfo för annonsörer Ja Ja Ja Nej  
 

Tittar man på magasinens hemsidor så ser man också snabbt att de alla har annonser. Dessa är både 
egna annonser (om exempelvis nya numret eller kommande arrangemang) och annonser som 
utomstående aktörer köpt på sidan. Både mängden och färskheten på annonserna varierar, men alla 
magasin i undersökningen har avsatt särskilt utrymme för annonser på sin hemsida. Tre av fyra 
magasin erbjuder dessutom mer eller mindre fyllig information till potentiella annonsörer. Något 
alla har anammat är att ge läsare möjlighet att teckna prenumerationer direkt på nätet.  

 
 

Tabell 10: Köp Close-Up  Swe. Rock  Sonic Denimzine 

Prenumerationsmöjligheter på hemsidan Ja Ja Ja Ja 

Webbutik  Ja Ja* Ja Ja 
* Ingen länk från magasinets hemsida till den välfyllda syskonsidan ”Sweden Rock Shop”.  

 
 
 

                                                 
138 Jais-Nielsen, s. 49 
139 Andersson, Thörn & Unger, s. 52 ff 



 58 

5.7.1 Close-Up, annons och köp 

Close-Up har en rejäl annonsspalt som löper längs den högra sidan av hemsidan, samt ett utrymme i 
taket för banners. Annonserna är en blandning av reklam för egna produkter (exempelvis prova tre 
nummer för bara 99 kr, Close-Up Myspace) och externa annonsörer.  

 För köpsugna har Close-Up också en webbshop. Länkat till den finns möjligheter att teckna 
prenumeration och betala direkt på nätet, via Payson, inbetalningskort eller autogiro. Close-Up 
började jobba med Payson inför senaste hemsidan, och enligt Robert har det betytt massor för 
försäljningen att det blivit enklare att handla via sidan.  

 
Det finns fortfarande ingen ekonomi i sidan. Däremot, som jag sa förut, har det gått jväligt 
bra med försäljning av merch. Nu kan du ju tjacka och betala direkt via Payson, och folk 
tycker det är lite jobbigt att beställa från tidningen och blablabla. Och även om det är 
billigare att bara sätta in pengar rakt in på bankgirot så, ja vet inte... Så det är smidigare att 
att köra via Payson. Så vi har sålt jävla bra med merch och gamla nummer och 
prenumerationer. Och man kan ladda ner autogirotalong. Och man kan beställa sin 
prenumeration. På så sätt är det jävla lyckat. 

 
Sidans lönsamhet beror, enligt Robert, lite på vad man menar med lönsamhet. Den drar exempelvis 
inte in i närheten av tillräckligt med pengar för att sätta någon på att jobba specifikt med hemsidan. 
Men däremot har den förenklade köpfunktionen redan gjort att utgifterna för att skapa den nya sidan 
är intjänade.  
 

Den har ingen egen budget, och jag har faktiskt aldrig räknat på det. Men som jag sa, jag vet 
att vi sålde så pass mycket merch och gamla nummer och prenumerationer de första två 
månaderna att det betalade framställandet av hemsidan. Nu fick vi hjälp också av en kille, 
och vi fick bra pris, så det var inget att bråka om. Och sen, i och med att vi inte uppdaterar så 
mycket, det är ju vi själva på redaktionen som gör det på ordinarie arbetstid, så det är ju 
ingen kostnad liksom. Det är inga kostnader egentligen sådär, så det är klart att det är en 
vinst. Men det är ingen sådan vinst så att man kan investera i en ny tjänst, vare sig halvtid 
eller... men jag ser att det går absolut åt rätt håll, det gör det ju. Det blir ju mer och mer, det 
blir det ju. Så det kanske är så att vi inte ens måste ha de där nyheterna. Det kanske räcker 
med lite happenings på sidan, typ tävlingar och lite sådana grejer. 
 

Close-Up har på senare år sett hur den dalande skivbranschen resulterat i allt färre annonser. Men 
jämfört med Sonic, som berättar om en markant nedåtgående trend bland skivbolagsannonser de 
senaste månaderna, tror Robert ändå att Close-Up ligger ganska bra till. Det beror delvis på att 
bolagsstrukturerna ser lite olika ut i de olika genrerna.  
 

Vi har mycket mer indiebolag än vad Sonic har. Plus att hårdrockare köper skivor på ett helt 
annat sätt än vad de gör. Men vi har alla de här Nuclear Blast och Roadrunner och Metal 
Blade, du vet. Men de flesta artister, de släpper ju på såhär pyttepytte-bolag eller så släpper 
de ändå på Majorbolagen. Majorbolagen har ju för fan inga pengar. De är så jävla snåla. De 
sätter ju bara in annons nuförtiden när det är dags för nya Metallica, ungefär. Ett band som 
Dragon Force, det skiter ju de i. Och Dragon Force drar ju för fan tre tusen pers till Tyrol. 
Du fattar vad jag menar, hade Dragon Force legat på Nuclear Blast så hade de satt in en 
fucking jävla helsida för det. Och nu tycker inte Universal att de har råd. Och den sitsen är 
lite Sonic i. De har inte de här indiebolagen som vi har, så de har ju verkligen behövt söka sig 
till mer livsstilsannonser, och det har ju vi också gjort på sistone. Och lite sådana annonserar 
ju på hemsidan, typ filmannonser brukar det kunna vara.  
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Och även om Close-Up haft lite tapp på livsstilsannonserna på sistone, så tror Robert att både det 
egna magasinet och nöjesbranschen i stort kommer att klara sig relativt bra genom de dåliga tiderna. 
För folk behöver alltid lite verklighetsflykt, och om tiderna är svåra så tror han att bara behövs mer 
än någonsin.  

 
Livsstilsannonserna i förra numret gick inte så bra, däremot gick skivannonserna som vanligt. 
Och Sonics skivannonser går ju dåligt alltid, så jag kan tänka mig att de kände en riktig 
nedgång sist. Nu, nya numret, har det gått jättebra med livsstilsannonserna. Jag vet inte om 
det hade att göra med att det är dåliga tider, och folk inte vet riktigt hur landet ligger. Att de 
håller lite i pengarna. Men jag tror såhär, att alla säger att det är dåliga tider. Ja, det är 
dåliga tider för bilbolagen och sådana som säljer vitvaror och allt sånt där. Men när det är 
dåliga tider vill fan folk gå på nio, och de vill köpa en skiva och lyssna på lite musik och gå 
på konsert. Vi måste ha lite flykt från verkligheten hur dåliga tiderna än är. Tvärtom vill man 
ha ännu mer flykt från verkligheten. Och jag tror verkligen att i det område där vi verkar, att 
vi inte kommer att bli påverkade av dåliga tider. Men det kanske var därför de tog det lite 
lugnt. Jag vet inte , jag vet bara att Sonic har lite problem med skivbolagsannonserna, och att 
livsstilsannonserna just nu är lite, lite segt. Men jag tror det är tillfälligt bara.  

 
För Close-Ups del så är de flesta annonsörerna intresserade av magasinet. Annonser på webben 
säljer redaktionen oftast som en del i ett paket. Att annonsörer skulle välja hemsidan framför 
magasinet är enligt Robert mycket, mycket ovanligt.  

 
Vi har fått in en del grejer som vi aldrig fått in i tidningen, typ.. vad fan hette de, det var ett 
bilmärke, jag kommer inte ihåg vad de hette faktiskt. De ville bara köra på nätet. Så det är en 
av få annonsörer under alla dessa år som bara valt att köra på nätet. Annars så kan jag säga 
att 50 procent av dem är sådana att de köper någon paketgrej med annons i tidningen och så 
lägger de på någon peng eller deal av något slag, så får de på hemsidan med. Och resten 
köper bara i magasinet. Som AEG till exempel, de köper en helsida i tidningen, och så brukar 
de, om de har någon konsert som kanske inte går så bra, så brukar de slutklämma med en 
vecka hos oss lite då och då. Sånt händer ganska mycket faktiskt. Så visst vi har absolut sålt 
mycket mer annonser sedan vi bytte hemsida. Det har vi ju verkligen.  

 
Men Robert sticker inte under stol med att han själv värderar magasinet högre än hemsidan. Och 
han uttrycker också skepsis till just bannerannonser, och deras egentliga värde som annonsverktyg.  

 
Har du betalt 50 spänn för en grej, eller 69 eller 59 eller vad den kostar, då är du jävla 
hardcore. Och sen du tar hem tidningen, du läser den i lugn och ro, du värderar den på ett 
helt annat sätt, en grej du betalar 60 kronor för. Du har en fin tidning, du sparar den, du har 
den i hyllan, du bär med den på bussen, den har ett helt annat värde än att bara gå in på en 
hemsida, där man bara tittar lite slött och sen går man vidare till nästa. Det är en helt 
annan...man kollar inte på banners, jag är ju själv uppe på hemsidor. Nu kollar jag kanske på 
ett annat sätt eftersom jag själv håller på med sådana grejor. Men man kollar inte på sådant 
där skit.. .man är inte på den sidan en sekund, och så går man vidare till nästa. Det är inte 
samma värde. Det är inte det. 
Och jag har ju läst sådana också nu, som säger att bannerannonser det ger ju inte mycket. 
Det läser jag i alla jävla Resumé och alla de där. Bannerannonser är ute. Utan det är mycket 
med sökfunktioner och sådant där shit, liksom, som de tjänar pengar på.  
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5.7.2 Sweden Rock, annonser och köp 

För potentiella annonsörer erbjuder Sweden Rock en fyllig info, komplett med olika 
annonsstorlekar, mått för banners och ICC-profil. Och potentiella prenumeranter kan läsa mer under 
fliken prenumerationer. Bestämmer man sig för att bli prenumerant, kan man betala via faktura eller 
med autogiro. Sweden Rock har också en annonsspalt som löper längs höger sida av notisspalten. 
När undersökningen började i november var uppdateringen låg, och flera annonser tämligen 
inaktuella, men sedan dess verkar annonsflödet ha kommit igång en aning. Thomas framhåller 
också att annonseringen ökat något på sistone. 

 
Sen vi började uppdatera lite mer frekvent på sista tiden så har det blivit bättre. Och jag tror 
att om vi bara gör en bra tidning så kan det leda till mer bannerannonsering och om vi gör en 
bra hemsida så kan det leda till mer annonsering. Jämförelsen är ju intressant, att jämföra det 
ena mot det andra hela tiden. Men egentligen spelar det inte så stor roll för oss om man 
annonserar på det ena eller det andra, för det är ju fortfarande pengar in till oss. Så länge 
man annonserar på vår hemsida istället för någon annan hemsida, så klart. Och det är bara 
ännu ett medium, precis som företag gör reklam i både tv och tidningar och på skyltar och 
bussar. Men jag tror inte att folk är benägna att välja den ena före den andra i alla fall. 
Snarare att de kompletterar med den ena, och sen att vissa mer traditionella tror mer på 
tryckta annonser, medan andra tror mer på banners för att det är mer mätbart och så. Men 
jag tror inte att det ena förtar det andra. 
Hur väl lönar sig hemsidan? 
De bannerpengar vi får in är ju ren förtjänst, eftersom vi lägger ner kanske fyra trimmar i 
månaden på det. Så det är ju inget som behöver betala sig. Det är ju bara rena 
driftskostnader. Men vi drar ju inte in några jättepengar på det. Långt, långt, långt ifrån.  
Motsvarar annonsintäkterna era förväntningar? 
I nuläget gör de ju det, med tanke på hur lite vi jobbar med det.  

 
Även Sweden Rock har märkt av skivbranschens fall, inte minst på annonsområdet.  
 

Den pessimismen som vi märker av är den pessimism man märkt av redan för ett par år 
sedan, med skivbolagens minskade intäkter. Och det är det som påverkar oss.  
Hur? 
Annonsintäkter, helt enkelt. Och att skivbolagen skär ner på folk och så där.  
 

Thomas tror dock att det bara kan gå uppåt för Sweden Rocks hemsidas del, och att förbättringar på 
hemsidan på sikt kommer att leda till både fler besökare, fler köpare och fler annonsörer.  
 

Målet är ju att vi skulle vilja ha en helt egen, fristående, levande Internetsida. För jag tror att 
en väl fungerande hemsida och en väl fungerande tidning leder till förbättringar för båda två. 
För bara några år sedan var det ju så att man kanske fick reda på något, så sökte man 
kompletterande information på nätet efter det man hade. Men nu är det ju så att man kanske 
upptäcker saker eller får reda på saker i första hand, och får sin förstahandsinformation på 
Internet. Och om man då inte har en bra, lockande, tilltalande hemsida, så har du ingenting 
som från Internet leder vidare till att få folk att köpa tidningen. Och tvärtom. Och vi har ju 
fått jätte mycket vanliga insändare och synpunkter via telefon och mejl och brev som undrar 
”varför har ni ingen bra hemsida också?”. Så ja tycker absolut att det är ett mål i sig att ha 
en fungerande hemsida. Och tänker man sen på det som företagare så finns det rent 
ekonomiska vinster i det, som att sälja banners. Och har du en väl fungerande hemsida så ger 
det varumärket i sig ett bättre rykte eller renomé eller vad man ska säga. Och gör andra 
företag mer benägna att samarbeta och annonsera och sådär.  
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Ett av benen som står under samlingsnamnet Sweden Rock är också en postorder- och webbshop, 
med försäljning av allt från kläder och nitbälten till skivor och dvd-filmer. Shoppen kan man nå 
genom den gemensamma sidan swedenrock.com, eller genom att gå in direkt på shoppens egen 
hemsida. Däremot finns det ingen länk från magasinet till shoppen. Inte heller finns det någon länk 
från magasinet till festivalen. 

 
Nej, det är där inte. Men tanken är väl att vi ska bygga in det också. Hemsidan är ju så lite 
jobbad med, vi fick bara upp ett skal och sen var det bara att börja fylla det. Tanken är att det 
hela vägen ska finnas länkar tillbaka. För det som gynnar festivalen eller shoppen anser vi 
gynnar oss också, eftersom vi har samma varumärke.  

 
 

5.7.3 Sonic, annonser och köp 

I likhet med de andra magasinen i undersökningen har Sonic en högerspalt avsedd för annonser. De 
har också ett liggande bannerutrymme precis under sidhuvudet, där man i början av mars kan lockas 
att köpa Morrisseys nya album. De flesta annonserna i spalten är externa, med reklam om allt från 
Ane Bruns kommande turné och Ipod Touch till Världsnaturfonden och Adlibris. Bland annonserna 
finns också några egna annonser, som exempel en blänkare om Sonics nystartade Facebook-grupp. 
För annonsörer finns en väl tilltagen informationssida, med information om annonspriser, deadlines 
till olika nummer och kontaktinformation till magasinets annonsansvarige. Men på sistone har 
redaktionen känt av en oroande nedgång på annonssidan.  

 Under intervjun är Pierre Hellqvist öppen med att tiderna har varit bättre för Sonic. Och skälet 
till att allt inte är på topp är den vikande annonsförsäljningen.  

 
Sonic mår skapligt bra. Men vi har nog mått bättre. Det finns vissa ororsmoln framför allt på 
annonssidan, där skivbranschen inte precis är inne i sin mest expansiva fas. Det händer 
visserligen mycket på det området men det är inte uteslutande av godo. Skivbolagen går ju 
väldigt knackigt, och lägger inte lika mycket pengar på marknadsföring som tidigare. Det är i 
och för sig en utveckling vi känt av ända sedan starten. Skivbranschen gick dåligt redan när vi 
började, och sen har den gått från dåligt till sämre varje år. Länge kunde vi kompensera med 
vad vi kallar externa annonsörer, dvs, kläder, livsstil, mobiltelefoni, teknikannonser, den typen. 
Men även där är det nu, mycket tack vare finanskrisen, locket på inför 2009. Det märker man 
väldigt tydligt. Så det är lite så där oro hur annonssidan kommer att te sig framöver. Jag tror 
inte det är någon riktig kris, men det ser lite svårare ut än vad det normalt har gjort. Och det 
gäller nog inte bara oss, utan medier som är beroende av reklam i stort. 

 
När man specifikt tittar på annonsering på hemsidan, menar dock Pierre Hellqvist att intresset från 
annonsörerna ökat med åren.  
 

Det är fortfarande ganska lågt. Men det är betydligt bättre nu än för tre fyra fem år sedan. Då 
skrattade i princip skivbolag och många andra aktörer om man ville få dem att betala för 
annonsplats på sajten. Nu gör de det, fast de betalar inte mycket. Det är svårt att 
generalisera, men många verkar fortfarande knappt veta hur man gör en banner till en sajt. 
Framför allt vet man inte vad man ska göra med den. Vissa bolag är lite kreativa och gör det i 
samarbete med någon butik, vilket är det enda sättet jag tror att man ska göra det på. Att man 
länkar till exempelvis Ginza eller Cdon. Men vissa bokar länkar direkt till sin sajt. Och det får 
man inte så mycket mer resultat av, mer än att man får lite klick till sin sida. Det finns ingen 
vidare effekt på det. Det måste vara så enkelt som möjligt. Där har skivbolagen mycket att 
lära. Att göra attraktiva banners som man vill klicka på. Och sen, när man väl klickat på dem, 
att det leder till ett avslut och en köpt vara.  
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Men att göra annonser är inte, som Pierre också påpekar, Sonics jobb (även om de faktiskt erbjuder 
hjälp med annonsproduktion längst ner på sidan med information till annonsörer). Att locka 
annonsörer ingår däremot i arbetsuppgifterna. Och snarare än att styra in annonser mot specifikt 
magasin eller hemsida, försöker man att locka annonsörerna att välja båda alternativen.  

  
Vi försöker nog få in annonser till både och. Det är ju målet. Det var ju en liten farhåga till en 
början, att annonsbanners skulle stjäla annonser från oss själva, att det skulle kannibalisera 
på oss själva. Att en del bolag skulle välja att annonsera på Internet för att det är lite billigare 
annonspris på sajten, och skita i att annonsera i tidningen. Men det har vi inte riktigt märkt 
något av. Inte vad vi vet i alla fall. Snarare är det nog så att de som betalar för annonsplatser 
på sajten betalar även för annonser i tidningen.  
Så det blir mer annonsintäkter till er? 
Ja det är ju tanken, att det ska bli mer. Men samtidigt så blir det hela tiden färre skivbolag, de 
slås ihop hela tiden så den totala mängden blir inte mer i alla fall.  
Hur väl lönar sig hemsidan idag? 
Det är svårt att se den som en sådan, att bara mäta hemsidan. Den lönar ju sig definitivt, på 
så sätt att det är där merparten av våra prenumeranter kommer in. Dels upptäcker många 
tidningen därigenom, att man kanske googlar runt och kommer in på vår sidan. Det är bra 
många tusen prenumeranter genom åren, som kommit i kontakt med oss via sajten. Så på det 
sättet lönar den sig definitivt. Om man tänker bort den biten, vilket är lite svårt, och bara ser 
till vad annonsbanners ger i förhållande till skribentarvoden så är det nog nästan plus minus 
noll. Men som sagt, vi får ju in så pass mycket läsare den vägen så det ändå värt att göra den 
satsningen. Vi skulle ju inte få in så många läsare den vägen om vi inte hade lika mycket 
redaktionellt på sajten.  

 
Sonic har också en webbshop, med produkter som man gör reklam för på hemsidans förstasida. I 
shoppen kan den intresserade teckna och ge bort prenumerationer, köpa gamla nummer, 
artikelantologier om Kent och Håkan Hellström, samt en sammanställning i bokform av Sonics 
webbkrönikor åren 2000-2004. T-shirts och andra tillbehör lyser dock med sin frånvaro. Men det 
kanske blir ändring på den punkten framöver. På frågan om vad Pierre vill ändra på sajten, så tar 
han upp just butiken som ett exempel.  

 
Sen så skulle vi väl egentligen ha vår butik lite mer renodlad, och ha lite mer produkter i den 
butiken, vilket handlar om att i skulle behöva göra fler produkter som vi kan sälja. För vi vill 
inte sälja andras produkter, det känns inte riktigt Sonic. Men kanske fler boktitlar, fler 
sidoprojekt. Offside är väldigt bra på det. De har en hel mängd med prylar, t-shirts, kalendrar 
och almanackor, som visserligen var för sig kanske inte ger någon större vinst. Men många 
bäckar små. Det där tänket är de rätt bra på, och där har vi en del att lära. Jag är inte säker 
på att vår publik funkar riktigt likadant i och för sig, men till viss del skulle vi nog kunna ha 
mer. Close-Up är väldigt bra på det också, att sälja merchandise, tröjor. Det gör de rätt bra 
med deg på tror jag. Nu tror jag inte vår publik är riktigt så intresserade av den biten. Men 
vissa moment skulle man nog kunna lära sig av Offside och Close-Up. Att sälja mer på sajten. 
Att använda butiksdelen mer. Nu har vi inte så mycket, bara prenumerationer, lösnummer, 
backnummer och våra böcker. Det är det vi har att kränga på sajten. Men vi kan säkert 
kränga mer till de redan intresserade, så att säga.  
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5.7.4 Denimzine, annonser och köp 

Denimzine är det enda magasinet i undersökningen som inte erbjuder information till annonsörer 
direkt på hemsidan. Vill man ha information, får man ringa den annonsansvarige. Men några 
annonser har de ändå på sidan, placerade i högerspalt. Där finns bland annat externa annonser för 
Roskildefestivalen och Mando Diaos kommande turné, samt en annons om att annonsera på 
Denimzine.  

 Prenumerationsmöjligheter finns det däremot gott om. Förutom ett formulär där man kan teckna 
prenumeration, kan man också börja prenumerera genom att helt enkelt skicka ordet ”Denim” som 
sms till ett särskilt anvisat nummer.  

 I Denimzines webbshop kan man köpa gamla nummer, t-shirts och väskor. Samt, eftersom 
Denimzine har lite skateboardattityd i blodet, en skateboard med DZ-tryck.  

 När det gäller annonser, så berättar Kristian att Denimzine i nuläget inte lägger ner något aktivt 
arbete på att sälja annonser på hemsidan.  

 
Nu fungerar bannerförsäljningen ganska mycket som ett komplement till att sälja in annonser 
i tidningen. ”Du får den här dealen, så kastar vi på en banner på vår hemsida i en månad”. 
Lite den biten, så. Vi har ingen aktiv sälj på hemsidan. Det känns inte riktigt gångbart idag. 
Men samtidigt, när vi säljer till tidningen, så är det ju en del som bara vill ha banners. Och 
då säljer vi givetvis det. Det är ju ganska billigt.  
Hur väl lönar sig sig hemsidan? 
Det är ju bara ett plus. Om man räknar bort den tid det tar för oss att göra saker på 
hemsidan.  

 
Kristian berättar att DZ inte betalar för exempelvis blogginlägg, och att det därför är ganska svårt 
att ställa några krav. Men det betyder samtidigt att det inte finns särskilt mycket utgifter för 
hemsidan.  
 

Vi betalar givetvis frilansare och fotografer och sådär. Men samtidigt är det mycket 
gratisjobb, och tjänster och gentjänster sådär. Det är ju många vänner till oss som gör 
mycket. De som bloggar till exempel är ju våra vänner. Man kan ju inte kräva någonting, men 
levererar de så är vi bara glada. Men på hemsidan, förutom det vi betalar för att göra 
hemsidan och webbhotell och sådana där grejer, så går den ju plus. Inte mycket, men 
samtidigt genererar den prenumeranter och det är ju bra. Det är väl det syftet vi vill att den 
ska ha.  

 
Att locka prenumeranter är hemsidans viktigaste funktion, enligt Kristian.  

 
För oss nu så är det det viktigaste. Det och webbshoppen, som inte fungerar så bra. Men den 
finns ju där också. Men det är jätteviktigt. Att det finns ett formulär där man kan fylla i.  

 
Bland Denimzines bannerannonser kunde man länge hitta en annons till musikmagasinet Groove. 
Lite udda att byta banners med en potentiell konkurrent, kan tyckas. Men Kristian ser det inte riktigt 
så.  
 

Groove måste ju ändå ha fler besökare på sin sida. Men vi ser inte Groove som någon 
konkurrent. Vi ser inte direkt någon musiktidning som våra konkurrenter, på det sättet. Vi lever 
vårt eget liv. Sen så sneglar vi såklart mycket på Close-Up och Sonic och så där. Om de har 
ett band på omslaget, så vill inte vi ha samma band på omslaget. Samtidigt skulle det hända 
väldigt sällan. Men att byta banner, det har vi gjort med Close-Up nån gång tror jag. Eller 
byta annonser har vi gjort.  
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Är det utifrån tanken att de är större och en del läsare därför borde rinna över till er? 
Jo, men i de fallen så skulle man väl kunna säga... I och för sig så vet jag inte hur mycket av 
Grooves läsare... alla läser ju Groove på något sätt, men, äh...vi tänkte bara...varför inte, 
liksom. Det är bara ett utbyte som inte skadar någon, men förhoppningsvis främjar båda lite. 

 
 

5.8 Myspace, Facebook och andra sociala nätverk 
 
Jag behöver inte fler sätt som folk kan kontakta mig på. Jag behöver färre. Jag är i det 
stadiet att jag vill avskaffa mobiltelefonen och bara ha mejlen som enda sätt folk kan nå 
mig. 
Pierre Hellqvist, Sonic, om Facebook. 
 

 

Tabell 11: Myspace och Facebook Close-Up  Swe. Rock  Sonic Denimzine 

Myspace Ja Ja Nej* Ja 

Antal vänner (3 december 2008) 2624 4367 0 4080 

Antal vänner (7 mars 2009)  2906 4865 --- 4457 

Facebook-grupp/grupper Ja Nej Ja** Ja 
* Det fanns en startad men oanvänd Myspace-sida under Sonics namn i slutet av 2008. Men det var ingenting Pierre 
Hellqvist kände igen. Och idag verkar den ha blivit bortplockad.  
** Det är lite oklart hur länge Sonic har haft en Facebook-grupp, för Pierre Hellqvist verkade ganska övertygad om att 
de inte hade någon när jag träffade i honom december 2008. I början av mars 2009 har de dock en Facebook-grupp, som 
de också gör reklam för på sin hemsida.  
 
Som synes i tabell 9 använder alla magasin i undersökningen åtminstone ett av de sociala nätverken 
Myspace och Facebook. Close-Up och Denimzine, som använder båda två, har också inlett 
samarbeten med Myspace. Nivån av engagemang på Myspace och Facebook varierar dock från 
magasin till magasin.  
 
 

5.8.1 Close-Up och sociala nätverk 
 
Close-Up har den mest avancerade Myspacesidan i undersökningen. Här kan man lyssna på utvalda 
band, ta del av tävlingar, läsa samma nyheter som på Close-Ups hemsida, tjuvlyssna på färska 
plattor och se videoklipp. Sidan, som marknadsförs som ”Skandinaviens tuffaste hubb” är ett 
sammarbete med Myspace. Och det är Myspace som sköter det mesta av det dagliga arbetet. Enligt 
Robert Becirovic är det viktigt att utnyttja denna typen av sociala nätverk. Och han är nöjd med 
sammarbetet med Myspace.  
 

Det är skitviktigt […]Myspace ska ju försöka ha en hårdrockssida i varje land. Eller jag vet 
inte om det är i varje land, men de vill ha en här. Och så har vi gjort en ihop då. Och det 
funkar ju bra. Det är mycket trafik och det drar ju folk som kanske inte känner till tidningen.  
Hur mycket arbete innebär det för er? 
Inte så mycket. De få nyheter vi har lägger vi upp där. Men annars är det nästan mest de som 
gör saker om jag ska vara ärlig.  
Är det ni på redaktionen som väljer band och videos och sånt? 
Nej ,det är de som gör det. Inom våra musikaliska ramar då. Det är de som vet själva när det 
har kommit en ny video på Myspace. De vet ju det innan vi vet. Eller om någon varit i studion. 
Sådant där får ju de reda på, och så länkar de till det.  
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Att det arbetet utförs av personal på Myspace, innebär att det sker i Close-Ups namn, men 
åtminstone potentiellt utom redaktionens kontroll. Men Robert menar att det går att leva med i detta 
fall, inte minst eftersom Close-Up och Myspace gjort en överenskommelse vad gäller upplägg och 
innehåll. 
 

Vet man en vecka i förväg att man kan tjuvlyssna på Tiamats nya platta på vår sida, så är det 
ju skitbra. Jag har inget att klaga på. Det är jättebra att man kan portionera ut jobb och att 
man hjälps åt. Jag har jättesvårt för att saker ska göras i Close-Ups namn om man inte har 
kontroll på det, men jag tycker ändå att vi har kontroll på det. För vi har ju ändå bestämt vad 
upplägget är, och vad det ska innehålla. Och sen om de lägger upp en Sepultura-låt eller en 
Dimmu Borgir-låt, sånt kvittar ju för mig. Det kvittar ju. Poängen är att vi ska vara så 
aktuella som möjligt med de senaste grejerna, och det blir vi ju.  

 
Close-Up har också en Facebook-grupp med 922 medlemmar (7 mars 2009). Medan det finns 
videos, musik och annat på Myspace, använder Close-Up framför allt Facebook för att nå ut med 
olika utskick.  
 

Sen har vi en jävla nytta av Facebook också. När vi har någon event så skickar vi ut. Vi har ju 
tjuvläsning av nya numret varje månad, då skickar vi ut ett utskick. Och det är schysst att 
göra på Facebook. Och det är ett jäkla smidigt verktyg faktiskt. Sen har vi ju en Close-Up-
grupp, men det händer ju ingenting på den. Det är samma sak där. Den har vi ju för att kunna 
kommunicera med folk. Tanken var ju inte att folk ska sitta och kommunicera med varandra 
på den sidan. Det är mer att vi ska kunna kommunicera med våra läsare. Göra utskick när det 
händer ett event och hit och dit. Så det är ju schysst. 

 
 

5.8.2 Sweden Rock och sociala nätverk 
 

Sweden Rock har en Myspacesida som lockat 4865 vänner (7 mars 2009). Själva sidan har inte 
särskilt många funktioner, mer än den obligatoriska gästboken som finns på alla Myspacesidor, 
samt ett bildgalleri med omslag till äldre och nyare nummer av magasinet. Någon Facebook-sida 
har de däremot inte. Men även om SRM inte lagt ner så mycket tid på sidorna, så betyder det inte 
att Thomas Väänänen tycker att de är oviktiga.  
 

Det är ju bara att inse att även det börjar bli viktigare. Och det är ju samma sak där, 
tidsbristen gör att vi inte arbetat aktivt med det. Vi har ju någon slags ursäkt till Myspace-
sida, men på Facebook har vi inget över huvud taget. Olika redaktionsmedlemmar har ju lite 
sidor där bara för att kunna kolla lite vad andra gör, men vi har ju ingen egen Sweden Rock 
Magazine-Facebook-sida.  
Måste man betrakta sådana sidor som nya sidor, eller är det bara små komplement? 
Det är en bra fråga. För våran del skulle det nog vara ett komplement till att börja med. För 
vi har ju inte ens tid att jobba med en vanlig punkt.com-sida, så att jobba med Myspaceprofil 
och facebook-sida skulle ju få komma i tredje hand.  

 
Till skillnad från Sweden Rock-forumet, så har magasinets Myspace och de kommentarer som 
hamnat i gästboken inte lett till något redaktionellt material.  
 

Nej, den har inte lett till nånting alls. Det är jäkligt svårt det där också, hur man ska jobba 
med allt det där. För Myspace känns fortfarande som en jävligt relevant grej för band framför 
allt. På så sätt att de kan erbjuda musik som man kan provlyssna på och man kan kolla in en 
massa bilder och så där. Men för tidningar och nästan de allra flesta andra så tycker jag att 
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det enda som brukar vara är att det står ”tjena, tack för att du la till oss”, ”tja, tack för att du 
la till oss” i hundra kommentarer. Så det är jättesvårt att veta hur mycket tid och engagemang 
man ska lägga på en sån grej. Men åtminstone så att den är estetiskt snygg och tilltalande, så 
att den stärker varumärket om det nu är någon som går in där.  
 

Många band går också in på andra Myspace-sidor för att tipsa om nya skivor, låtar och annat. Men 
bara tanken på att börja undersöka, värdera och eventuellt göra något av denna typ av tips får 
Thomas Väänänen att sucka djupt.  
 

Nej, nej, nej, nej, nej... Alltså, då hade vi fått ha en person som jobbat med heltid med det 
också, i princip. Däremot så är Myspace bra som verktyg för att få tag på folk. Det finns 
faktiskt folk som inte lägger ut sina emejl-adresser någonstans eller är svåra att få tag på. För 
oss som jobbar ganska mycket med nostalgi, och bortglömda artister, om man ska få tag på 
någon ex-medlem i något band eller så, så verkar varenda jävel, speciellt amerikanska 
musiker och skivbolag, ha någon slags Myspac-esida. Även de som inte har en riktig hemsida, 
har en Myspac-esida. Jag antar att det har att göra med att Myspace är så lätt att jobba med. 
Du kanske inte lyckas göra världens snyggaste Myspac-esida när du lägger upp något första 
gången, men det är sjukt lätt att göra en Myspac-esida.  

 
Thomas Väänänen syr själv ihop diskussionen om Myspace och Sweden Rock med en kort 
sammanfattning:  
 

Närvaron på Myspace är inget vi jobbar med så, men vi jobbar ju med myspace som ett 
verktyg för att få tag på andra. 

 
 

5.8.3 Sonic och sociala nätverk 
 

Vad Sonic har haft och inte haft när det gäller Facebook och Myspace är lite oklart. När jag började 
min undersökning hittade jag en inaktiv Myspace-sida under Sonics namn, som chefredaktören 
Pierre Hellqvist inte kände till. Nu verkar den vara bortplockad. En Facebook-grupp skaffade 
magasinet däremot i slutet av februari 2009, och de gör reklam för den på hemsidan. Det fanns en 
grupp även tidigare men den var av misstag, enligt redaktionen själva, låst till ett specifikt nätverk. 
Men hur förankrad den förra Facebook-gruppen var hos chefredaktören kan man fråga sig. För 
innan jul lät Pierre Hellqvist måttligt intresserad av Facebook.  
 

Vi använder oss inte av den typen av forum över huvud taget, förutom för att få tag på band 
och så där. Facebook tror jag inte ens att jag varit inne på. Jag behöver inte fler sätt som folk 
kan kontakta mig på. Jag behöver färre. Jag är i det stadiet att jag vill avskaffa 
mobiltelefonen och bara ha mejlen som enda sätt folk kan nå mig. Men det är jag det.  

 
Pierre uttryckte också en mycket avhållsam inställning till samarbeten med andra aktörer, som 
exempelvis Myspace.  
 

Nej vi har inte mycket sånt alls. Vissa av de där aktörerna, som Myspace, har varit på oss för 
att börja samarbeta. Men så länge vi inte riktigt vet vad vi vill göra av med den typen av 
samarbeten så håller vi oss tjurskalligt ifrån det. Annars känns det som att de har mer att 
vinna på att få innehåll och tips av oss än vad vi har att vinna på ett samarbete. Det kanske 
kommer något tillfälle när vi känner att det är värt det, men innan dess drar vi oss för det. 
Finns det ett egenvärde i att inte binda upp sig i samarbeten? 
Ja, det gör det. Det är lite det jag var inne på. Vi är väldigt försiktiga med att samarbeta. Allt 
från bokningsbolag till festivaler till skivbolag är väldigt måna om att samarbeta. I huvudsak 
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handlar det om att de ska slippa annonsera så att de kan få gratis marknadsföring, lätt 
förenklat. Vi känner inte att vi vill synas överallt. Varför då, liksom. Varför ska vi synas med 
vår logga, och därmed tillskriva dem någon slags redaktionell trovärdighet. Vi är säkert i 
försiktigaste laget när det gäller samarbeten. Men jag tror att vi vunnit mer på det än vi 
förlorat. Väldigt många syns precis överallt, vilket gör att deras varumärke och det de står för 
är fullständigt urvattnat, därför att alla är med precis överallt hela tiden. Och det har 
verkligen inte varit Sonics melodi. Vi har säkert tappat ett och annat på det, men vi har säkert 
vunnit ett och annat på det också. Och det kommer vi att fortsätta med. 

 
Pierre förklarar att det handlar mycket om att redaktionen, hela redaktionen, måste känna att det är 
rätt för Sonic att ställa upp när det vankas samarbete. Och ofta känns det inte rätt.  
 

Vi är väldigt sparsamma med det, just för att vi vill att det ska bli rätt är vi ger oss in i 
samarbeten. Om vi inte vet om det är rätt att synas så står vi över, eller om inte alla på 
redaktionen är överrens, då står vi över. Det ska kännas rätt för alla. Sen har det säkert att 
göra med att ingen av oss är drillad i marknadsföring. Vi har inte tänkt så mycket i den typen 
av banor. Varför man ibland, av ren rädsla eller okunskap, drar sig för att ge sig in i vissa 
samarbeten. Men framför allt handlar det om det jag har varit inne på. Vi vill inte att Sonic 
ska synas hos alla, vi tycker inte att alla förtjänar det riktigt, och vi ser ingen poäng med det.  

 
Men Pierre framhåller också att även motsatsen, att hänga på så många samarbeten man kan, kan 
handla om en rädsla. En rädsla att gå miste potentiella möjligheter.  
 

Den ängsligheten tror jag är ännu vanligare. Man är med på allting överallt, men oklar 
varför eller vad man får ut av det. Men det är väldigt vanligt idag att medieaktörer av olika 
slag vill ha bredare samarbeten på hela fältet. Man ska ha en musiktidning, man ska ha en 
sajt, man ska ha några festivaler, man ska täcka in hela spektrat på något vis. Och då vill man 
gärna ha med Sonic, eftersom vi är någon slags ledande musiktidning på vårt område i 
Sverige. Vi har fått en hel del sådana förfrågningar och folk tycker nog att vi är skittråkiga för 
att vi aldrig är med.  
 

När det gäller andra kanaler, så framhåller Pierre Hellqvist bland annat bloggare och traditionella 
nyhetsmedier som viktiga mediekanaler att synas i.  
 

Det finns vissa väldigt konkreta grejer, det finns x antal tidningsförmedlarsajter som 
förmedlar prenumerationer, som tidningsbutiken, och studentprenumerationer och vad de 
heter, de säljer ju rätt mycket prenumerationer åt oss. Och det är viktigt att finnas med där. 
Sen är det viktigt att det länkas till tidningen från andra bloggare, det kan ju vara en 
trafikdrivare till vår sajt. På samma sätt som att det hänvisas till tidningen i DN eller 
liknande. Det stärker Sonics opinionsbildande roll. Vi har inte jättemycket pengar eller 
jättestor upplaga, men vi har ganska stor opinionsbildande roll, eftersom det vi skriver om får 
ganska bra genomslag hos andra aktörer. Det är ett av våra starkaste trumfkort. Vi skulle 
säkert ha en del att vinna av att synas hos Myspace och liknande, men vi har inte riktigt fått 
till den biten än.  
 

I början av mars 2009 har också inställningen till Facebook och Myspace mjuknat något. I ett mejl 
förklarar Pierre vilka tankar som snurrar på redaktionen för tillfället.  
 

Vi har vissa planer för Myspace-Facebook-Twitter, etc, men i brist på tid är det än så länge 
mest planer. Vi är inte ointresserade utav att nå ut därigenom, snarare tvärtom, men - ja, som 
litet företag måste vi än så länge prioritera tidningen. 
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5.8.4 Denimzine och sociala nätverk 
 

Denimzine har både Myspace-profil och Facebook-grupp. På Myspace finns lite info om tidningen, 
en vänlista, gästbok samt en musikspelare. Även där finns information om tidningen och lista över 
gruppens medlemmar, samt gästbok, några länkar och bilder på magasinsomslag. Samt tips om hur 
man ska göra för att teckna en prenumeration via sms. Förvånande nog länkar dock Denimzines 
hemsida varken till Myspace-profilen eller till Facebook-gruppen. 
Men enligt Kristian är dessa båda sidor mycket betydelsefulla för Denimzine.  
 

Jag tycker att Facebook och Myspace idag nästan är viktigare än vår egen hemsida, för vår 
del. Förutom då den här prenumerationsdelen [på hemsidan, författarens not.] så tycker jag 
att det är jätteviktigt. Det ger väldigt mycket att vara… ja, nu har vi ju bara varit det en gång. 
Men vi ska inleda samarbete nästa år med Myspace, ungefär som Close-Up har, att vi har mer 
frekventa musikredaktörer där på hemsidan. Och det gagnar oss båda. Vi jobbar ju gratis för 
dem, och vi får mycket publicitet tillbaka.  
Ett samarbete med Myspace, vad skulle det ge? 
Att fler får upp ögonen för tidningen, att tipsa folk om Denimzine, och på längre sikt generera 
fler läsare och prenumeranter. Det är bra att synas i ett sådant forum. Nu är folk där mest 
bara för att kolla på musik, och kolla upp band och den delen. Samtidigt som Facebook är 
mer bara en reklampelare. Facebook är egentligen mer ren marknadsföring. Myspace är lite 
mer redaktionellt, att tipsa om saker och lägga upp texter och sådär. 

 

Precis som för Close-Up innebär ett Myspace-samarbete att Myspace har ett finger med i spelet när 
exempelvis band ska lyftas fram på Myspacesidan.  
 

Myspacesamarbetet funkar så att... det de får från oss är att vi uppdaterar Myspacesidan med 
tips om band, och skriver lite texter om de banden, vi tar reda på lite videos och så, och 
lägger upp dem. Lägger upp lite artiklar från tidningen med länkar till de bandens hemsidor. 
Så då får de en levande hemsida där, och samtidigt synd det en del i tidningen, att vi har ett 
samarbete med dem. De skickar en lista med band som de kanske vill pusha lite extra för av 
någon anledning som jag inte vet. Och då väljer vi ut ett band som vi tycker är bra. Så gör vi 
en intervju med dem, och så blir det kanske myspace+denimzine väljer eller nåt sånt där, över 
den intervjun. [resultatet av ett sådant samarbete finns just nu att beskåda i Denimbloggen, 
författarens not.]   
 

Men Kristian vidhåller att de inte går med på vad som helst. Tvärtom är kraven från Denimzines 
sida hårda när det gäller vilka band som kan bli aktuella för intervjuer.  
 

Förra gången fick vi en lista på 20 band. [från Myspace, författarns not.] Om alla de banden 
vore dåliga, så skulle vi säga att det här är ingenting vi kan intervjua. Det funkar inte. På det 
sättet är vi väldigt hårda. Även om vi inte är så jättejournalistiska på det sättet, så har vi en 
väldigt hård ståndpunkt i vad vi tycker är bra musik, och vad vi tycker att vår tidning kan 
sättas i sammanhang med. Vi kan ju inte intervjua ett skitband bara för att en annonsör 
betalar så och så mycket pengar, eller att Mspace säger att nu får ni synas där i tjugo dagar 
ni intervjuar det bandet. Inte för att de har sagt det, men om de skulle säga så så. Det skulle 
aldrig funka faktiskt. Vi har ju vårat lilla barn här, som vi måste ta väl hand om. (...)Vi är 
väldigt hårda med vilka band vi intervjuar, vi måste tycka att de är bra. Vi får jättemycket tips 
på väldigt många skitband som inte vi vill intervjua. 

 
När det gäller Facebook, så framhåller Kristian deras smarta annonseringsmöjligheter som en 
positiv sak som Denimzine utnyttjat en del.  
 

Och med Facebook, är det ju olika grupper och sådär.  Sen har vi även annonserat en del på 
Facebook. De har ju skitsmarta annonseringslösningar, som ”det här ska bara rikta sig till 
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dem som har de här banden som favoritgrupp” och så där. Så får man upp annonsen på sidan 
sen då.  
Ni har betalat Facebook för annonser?  
Ja. Det är väldigt lite än så länge, men vi har ändå testat på lite. Vi vet inte riktigt resultatet 
än så länge, men jag blir ju glad när jag ser den där lilla grejen. Jag har inga siffror på hur 
det funkar riktigt, men... 

 
 

5.9 Konvergerande medieformer 
 
... du kan ju inte ha någon jävla video i tidningen. Men det kan du ju på webben. 
Thomas Väänänen, Sweden Rock, om Internets möjligheter.  
 
En möjlighet med nätet, som ofta framhålls, är möjligheten att blanda upp rent textmaterial med 
exempelvis bildspel, musikspelare, podradio eller filmklipp. Enkelt uttryckt, att arbeta med så 
mycket mer än bara pappersmediernas textbaserade artiklar. 

 Exempelvis har allt från de minsta lokaltidningar till de stora kvällstidningsdrakarna börjat 
arbeta med webb-tv de senaste åren. Med varierande resultat.  

 Och det finns många verktyg, som exempelvis Youtube, som gjort det enkelt att jobba med denna 
typ av konvergerande medier.  

 Dessa möjligheter är naturligtvis tillgängliga även för tidskrifter och magasin. I sin bok 
Tidskriftsdesign framhåller Eva Jais-Nielsen just möjligheten att arbeta med ljud och rörlig bild som 
en av de stora fördelarna för Internetsugna magasinsmakare.140 Och när det gäller musikmagasin så 
finns det många olika lösningar som potentiellt skulle kunna tilltala läsarna, från musikspelare via 
bildspel till filmade intervjuer och purfärska musikvideos.  

 Myspace, med sina möjligheter att lätt lägga upp bilder, musik och videos, är också ett alternativ 
man kan använda som plattform för arbete med andra media, om hemsidans programmering 
exempelvis inte tillåter det.  

 Så, låt oss titta på hur magasinen i undersökningen har gjort.  
 

 

Tabell 12: Konvergerande medier Close-Up  Swe. Rock  Sonic Denimzine 

Filmklipp/musikvideos på egna hemsidan Ja Nej Nej Nej 

Bildspel/bildavdelning på egna hemsidan Ja Nej Ja Nej 

Musikspelare/radio på egna hemsidan  Nej Nej Nej** Nej 

Filmklipp/musikvideos på Myspace Ja Ja* --- Ja 

Bildspel/bildavdelning på Myspace Nej Nej --- Ja 

Mysikspelare/radio på Myspace Ja Nej --- Ja 

Mobilsajt Nej Nej Ja Nej 
* På Sweden Rock Magazines Myspace finns en liten blogg med några filmklipp.  
** Sonic har ingen musikspelare på hemsidan, men har i början av 2009 börjat använda sig av musiktjänsten Spotify. 
Bland annat kan man nu lyssna på en playlist med låtar plockade från Sonics prenumerationsskivor Sonically Speaking.  
 
 
                                                 
140 Jais-Nielsen, s. 327 
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Som synes i tabell 12 finns det ingen specifik lösning när det gäller ljud, bild eller rörlig bild som 
alla fyra magasinen anammat. Men när det gäller att jobba med just denna typ av lösningar, verkar 
Myspace vara populärare än den egna hemsidan. Exempelvis är det bara Close-Up som har en 
plattfrom för filmklipp på sin egen hemsida, medan både Sweden Rock, Close-Up och Denimzine 
har filmklipp på sina Myspace-profiler.  
 
 

5.9.1 Close-Up och konvergerande medieformer 

 
Close-Up är det magasin i undersökning som valt att jobba med flest olika konvergerande lösningar 
på hemsidan och relaterade sidor. Det märks även när man tittar på sådant som rörlig bild och ljud. 
Exempelvis har Close-Up en särskilt avsatt yta på hemsidan avsedd för filmklipp, döpt till Close-Up 
TV. Där kan man i början av mars 2009 välja mellan 9 olika videos och filmklipp, med band som 
Dark Tranquility, Wolf och Paradise Lost. På hemsidan finns också en sida döpt till bildgalleri. Den 
har dock inte uppdaterats på länge, och innehåller bara två bildserier.  

 På Close-Ups Myspace finns mer. Där kan man bland annat titta på ett urval av ”tuffa videos”, 
tjuvlyssna på Cannibal Corpses nya platta och lyssna på ett par utvalda band som lyfts fram under  
vinjetten ”Utvalda artister”. Det finns också en yta avsatt för ”Mixtape”, som dock är tom i början 
av mars 2009.  

 Enligt Robert är tanken med att jobba mycket med ljud och filmklipp ett arbetsbesparande sätt att 
locka besökare. 

 
Det är skitkul ju. Sånt där är jättebra. Det är sånt som kan locka folk till sidan, men som gör 
att det är inte så jäkla mycket jobb. Nu låter det som om jag är lat, och det är jag verkligen 
inte. Jag gör inget annat än jobbar i mitt liv. Men för att kunna hinna med, så är sånt skitbra. 
Det är ju jättesmidigt med de här videorna, som man kan länka och hit och dit. Det tycker jag 
är schysst. 

 
Robert berättar också att en fördel är att det är så enkelt att lägga in ett nytt videoklipp. 

 
Nu har vi ju inte så mycket annat än videos på vår hemsida. Men det är jäkla smidigt. Jag fick 
någon länk från Peaceville, eller vem fan det nu var, som sa att Paradise Lost var i studion. 
Så fick jag en länk dit till inspelningen. Och så la jag in den på någon sekund på hemsidan, 
och det var ju skitcoolt. Det är skitsmidigt. Det är bara att tacka och ta emot. Det är reklam 
för dem, och vi har någon ny händelse på vår hemsida.  
Vad skulle du vilja se mer av framöver? 
Tja... det där är ju upp till en själv också. För, jag menar, allt vi gör är ju att länka till 
Youtube, egentligen. Så jag menar, hade vi varit aktiva och letat lite hade vi kunnat hitta ännu 
bättre grejer. Gamla klassiker och allt sånt där skit, det går ju att göra hur mycket som helst. 
Men, som sagt, det är ju en fråga om tid. Så vi satsar ju mest på att köra aktuella grejer. Men 
visst skulle man kunna köra någon serie, typ Strages de där 100 bästa Youtube-klippen. Det 
skulle man kunna göra, De hundra bästa hårdrocksklippen. Men, fan, det tar ju hundra år. 
Han höll ju på med det där i evigheter. 
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Och evigheter är något Close-Up-redaktionen inte har möjlighet att lägga på sin hemsida.  

 
Det skulle ju bli en bra grej, det är inte det jag menar. Nu snackar jag inte om... det är klart 
sidan skulle bli bättre om vi exempelvis hade exklusiva artiklar, du måste fatta att jag försöker 
skilja... jag menar inte att sidan skulle bli sämre med exklusiva artiklar. Jag bara säger varför 
vi inte har det, det är för att jag inte vill ha det, det tar för mycket tid, och, inom 
citationstecken, ”marknaden” efterfrågar det inte. Vi behöver det inte. Det är tidningen som 
folk vill ha. Jag ska ta min dåliga chokladliknelse, de vill ha Marabou choklad för att den är 
jävligt god, de behöver inte ha chips liksom. De vill inte att Marabou ska göra chips. Vill de 
ha chips så köper de Cloetta, eller vad säger jag... OLW! Det är lite så jag tänker. Jag kanske 
har fel, jag vet inte, men det är så jag tänker i alla fall.  

 
 

5.9.2 Sweden Rock och konvergerande medieformer 
 

Sweden Rock har mycket lite av rörliga bilder, bilder och ljud, både vad gäller hemsida och 
Myspace-profil. På Myspace finns dock några filmklipp från olika årgångar av Sweden Rock 
Festival. Men de är inte lätta att hitta. För att titta på videoklippen måste man först gå in på sidans 
blogg. Där ligger två blogginlägg, det senaste från 2007, med videoklipp från Youtube.  
Men bara för att man inte har något i nuläget, betyder det inte att man aldrig vill ha det. Och 
Thomas Väänänen är inte negativt inställd till tanken på videoklipp och ljud på hemsidan.  
 

Det är inget jag skulle motsätta mig i alla fall. Det vet jag, att man läser på andra tidningars 
bloggar. Decibel, en amerikansk tidning, har haft någon slags lite mer bloggliknande 
nyhetsuppdateringsgrej, där de helt plötsligt kan slänga in något litet Youtube-klipp. Lite 
lättsamt och så. Så det är absolut inget jag skulle motsätta mig så.  

 
Även mer fasta utrymmen för exempelvis videoklipp eller tjuvlyssningar på nya plattor skulle 
kunna vara intressanta för Sweden Rock.  
 

Det beror ju väldigt mycket på tid och hur mycket tid vi kommer att ha att lägga ner på 
webben framöver. Men det är inget jag skulle motsätta mig. Inte alls. Det är ju det man ska 
utnyttja webben till, sånt som du inte kan ha i pappret. För du kan ju inte ha någon jävla 
video i tidningen. Men det kan du ju på webben. Och där är det också jättebra om man skulle 
kunna jobba med någon typ av exklusivt material. Säg att du skulle jobba med nån låt, nu 
suger det i och för sig så in i helvete med streamad musik, men säg att vi har Hammerfall på 
omslaget för att de släpper en ny platta. Säg då att vi lägger upp delar av deras platta 
exklusivt på webben. Sådana saker hade varit intressant att jobba med. 

 
 

5.9.3 Sonic och konvergerande medieformer 

 
Sonic har inte mycket på sajten när det kommer till andra medieformer än text. Det de har är en sida 
med bildspel från några olika händelser. För närvarande ligger där tre olika serier med bilder. Den 
senaste är från Way Out West 2007. Men enligt Pierre har redaktionen vid ett flertal tillfällen 
diskuterat möjligheterna att utveckla sajten både vad gäller ljud och rörlig bild. 
  

Det finns massor man skulle kunna göra med nätet om man hade tid och resurser. Vi har haft 
på tapeten åtskilliga gånger att vi skulle filma, kanske inte konserter för det gör så många 
andra aktörer, men kanske göra mer exklusiva grejer. Kanske inte att filma intervjuer, det tror 
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vi inte så mycket på så, men kanske att vi en gång i veckan bjöd hit en artist som får sitta och 
sjunga akustiska låtar här, som vi sen lägger ut på sajten. Sådana enklare grejer har vi varit 
nära att komma igång med. Men varje gång det dyker upp står det och faller med vem som 
ska göra det, och vem som ska ha tid att fixa med det och hålla kontakt. Vi har fullt schå bara 
att få ihop det till tidningen. Så just nu tror jag inte att det är aktuellt med ens den typen av 
grejer, hur enkla de än är. För sammanslaget på ett år skulle det bli ganska mycket tid som 
går åt och den tiden har vi inte riktigt, även om det är en väldigt tilltalande idé. Och det 
kanske kan kännas självklart att det borde finnas på en musiktidning. Det skulle möjligen vara 
om man gör det tillsammans med en fristående entreprenör som förstår vad Sonic handlar om, 
och gör det åt oss för en arvoderad peng. Men ja, vi får se.  

 
Pierre berättar också att det finns ett intresse på redaktionen att ersätta en del av textarbetet på sidan 
med mer bild och ljud.  
 

Mer musik och mer rörliga bilda på sajten skulle vara jättekul. För vi är lite fast vid det ska 
vara så jäkla textbaserat hela tiden. Och text tar tid. Och text kanske tidningen ska få vara 
egentligen. Det är kanske där vi ska lägga den arbetsinsatsen som handlar om text. På sajten 
kanske vi skulle, önskvärt, gärna ha lite mer rörlig bild, lite mer musik, och låta det göra 
jobbet snarare än texthamrandet. För text har vi så mycket ändå. Möjligen skulle det kunna 
bli tidsbesparande snarare än att kräva tid. Men vi får nog bestämma oss för vad vi vill göra 
först, och det har vi inte riktigt gjort. Så det är en lockande idé att göra mer med musik och 
bild på sajten, men då får vi nog skippa mycket annat. Det blir inte utöver det vi har nu, utan i 
sådana fall i stället för någonting.  

 
Även tanken att skapa musikspelare eller låtlistor genom samarbeten med olika musiksajter, som 
exempelvis Myspace, Last.fm eller Spotify, har diskuterats.  

 
Sen händer det väldigt mycket med musik på nätet, med Spotify och den typen av aktörer. Där 
man gärna skulle vilja se Sonic finnas med på något sätt. Dels skulle man säkert kunna få en 
hel del läsare om man har någon slags Sonic-avdelning hos vissa av den typen av sajter, där 
de som vet vad vi står för går in och lyssnar på vårt urval av musik. Det skulle säkert ge en 
del. 

 
Men där finns en annan problematik. Sonic vill kunna välja musik obegränsat, och så allomfattande 
är knappast någon musiksajt eller musiktjänst idag.  

 
Vissa sådana aktörer, som Last.fm och andra, har fallit på att vi inte riktigt tycker att de har 
tillräckligt med musik. Ska vi hitta en samarbetspartner så vill vi – på samma sätt som i 
tidningen, där vi kan skriva om exakt det vi vill skriva om oavsett nationalitet och vilket 
skivbolag, framför allt, det handlar om – kunna skriva om det vi tycker är bra. Men ska vi 
samarbeta med en sån sajt så har de alltid en mängd tillkortakommanden – de har inte de 
eller de storbolagsgrejorna, eller de har inte x antal indiedistributörer – Skulle vi samarbeta 
med dem så skulle inte vi kunna göra vad vi tycker är en representativ Sonic-spellista eller 
Sonic-sajt, eftersom vi inte tycker att det finns kataloger nog som täcker upp för allt det vi vill 
ha. Då skulle vi kanske behöva välja från tre av fyra storbolag, eller några stackars svenska 
indieetiketter. Det skulle ge en väldigt sned bild av vad Sonic är. I väntan på att någon har 
tämligen digert utbud, så vill vi inte finnas med. Vi vill kunna välja lika fritt som vi gör när vi 
gör tidningen. Det ska inte stå och falla på att de inte har rättigheter hit eller dit. Det har det 
fallit på många gånger, att vi tycker att de är för undermåliga i sitt sortiment. 
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Dock har Sonic nu, i början av 2009, kanske hittat en aktör som trots allt motsvarar deras höga krav. 
För på Spotify kan man nu lyssna på ett urval med hundra låtar plockade från Sonics cd-utgivning 
genom åren. Pierre kommenterar via mejl:  
 

Med Spotify har vi inget samarbete. Däremot länkar vi gärna till dem, på samma vis som vi 
länkar till Myspace eller bäddar in Youtube på vår sajt. Och vi gör det 1) för att vi precis som 
med vår CD vill låta våra läsare också höra/se vad det handlar om, 2) för att Spotify, i likhet 
med Myspace och Youtube, har så pass djupt och brett (om än inte precis felfritt) utbud att 
tillräckligt mycket av det vi och vår läsekrets är intresserade av finns där. 

 
Något som Sonic är helt ensamma om i undersökningen är en mobilsajt. De har alltså en tjänst 
särksilt avsedd för att kunna läsa Sonics hemsida från mobilen. Ett sätt att vara progressiv och ligga 
i framkant, kan tyckas. Men resultatet av den satsningen verkar inte vara så särskilt välanalyserat, 
ska det visa sig.  
 

Den kan jag inte så mycket om. Mer än ett år i alla fall. Det var en aktör som uppvaktade oss 
om det, som ville ha med oss på det. Och vi tyckte att det inte var så mycket att orda om, 
eftersom det handlade om att lägga ut befintligt material. De ville väl i och för sig gärna se 
att vi skulle göra vissa specialgrejer, som festivalrapporter och sånt. Men vi slog ganska tidigt 
fast att det har vi inte resurser att göra. Att det vi kan göra är att lägga ut sajten i befintligt 
skick, med vissa modifieringar. Men jag har ingen som helst koll på hur mycket folk som 
begagnar sig av den. Det är ett test som vi inte har utvärderat, som vi inte riktigt vet vart det 
bär hän. 

 
 

5.9.4 Denimzine och konvergerande medieformer 
 

Denimzine har inga videoklipp, bilder och ingen musik på hemsidan. Däremot har de en del sådant 
material på sin Myspace. Där finns en musikspelare som bara spelar en låt, ett litet bildgalleri som 
nästan bara innehåller planscher och magasinsomslag, samt en enda video med bandet the Black 
Lips. Så det finns inte så mycket material att botanisera bland. Men Kristian Gustafsson hoppas 
mycket på webb-tv framöver.  
 

Jag hoppas verkligen att webb-tv tar ett rejält steg. Det har den ju redan gjort, men att man 
ska kunna... det hade ju varit jättekul att, samtidigt som man intervjuar, spela in ett webb-tv-
klipp. Och då är ju det det perfekta komplementet till intervjun. Då har man ju ett helt 
exklusivt material i det rörliga, samtidigt som det kanske är lite samma material som i texten i 
tidningen. Det tror jag, det hade varit guld om man hade kunnat få loss det.  

 
Och Kristian tror redan att aktörer som Youtube slagit in dörren och gjort folk intresserade av rörlig 
bild på nätet.  
 

Youtube har ju ökat intresset för att se klipp på nätet. Och aftonbladet har ju ändå kört webb-
tv ett bra tag. Och nu måste de ändå tjäna ganska bra pengar på det, tror jag. De har ändå 
fört hela den här utvecklingen i Sverige. De är störst på Internet, först att vara igång med 
webb-tv på det sättet. Men ja, jag tycker det skulle vara konstigt om det inte fungerar. 
Är det något du känner att Denimzine skulle kunna satsa på? 
Ja, det vill vi alla som jobbar mycket med tidningen att vi ska kunna göra. Det behöver inte 
vara något svårt heller, liksom.  

 
Enligt Kristian skulle en satsning på webb-tv vara det perfekta komplementet till magasinet.  
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Vi vill verkligen jobba med webb-tv, för det tycker vi är ett perfekt komplement till tidningen. I 
stället för att lägga ut texter på Internet. Det är ju lite gammalmodigt att säga att man inte 
läser texter på nätet, för det gör man ju. Men de är fortfarande mycket bättre i tryck. Längre 
artiklar vill man ju verkligen ha i handen och sitta och läsa. Men där tycker jag att webb-tv 
och bloggar är det perfekta komplementet till en tidning.  

 
När det gäller ljud så har Denimzine också planer på att lägga ut Mp3-låtar för nedladdning på 
hemsidan lagom till varje nytt nummer av magasinet, som ett alternativ till de påklistrade cd-skivor 
som många andra musikmagasin jobbar med.  
 

Sen har vi en grej som vi kanske inte kommer att hinna till nummer 1-09 men förmodligen     
2-09, den här Soundvenue-formen av skiva i tidningen. Fast vi ska inte ha en skiva, utan i ska 
ha att man kan ladda ner den från hemsidan. Soundvenue har det. De puffar för det på 
omslaget, ”ladda ner 15 låtar”, samt ett uppslag där de går igenom artisterna. Sen har de en 
exklusiv kod, som man slår in på deras hemsida, så får man hem en fil med låtarna. Så ska vi 
jobba för att göra nästa år.  
Skulle det vara för både prenumeranter och lösnummerköpare? 
Det har vi snackat om lite fram och tillbaka. Och det har vi väl inte beslutat oss för riktigt. 
Men nu lutar det åt alla. För det känns lite mer modernt än att klistra på en cd-skiva.  En 
skiva kanske lockar fler köpare i och för sig, men man vill gärna vara lite fräck också. 
Antingen det eller vinyl. Den där cd-skivan är ju död.  
 
 
 

5.10 Magasinen och framtiden 
 
Jag säger det, bara för att DN finns så ska man inte sluta läsa Dostojevskij. Det finns ju 
plats för olika sorters läsande och bildande. 
Robert Becirovic, Close-Up, om magasinsmediets framtid  
 

Oavsett om chefredaktörernas framtidsbedömningar visar sig vara rätt eller fel, så kan dessa 
bedömningar ha avgörande betydelse för vilka val respektive magasin gör i framtiden. Tror man 
exempelvis att den traditionella musikkritiken är död så beter man sig antagligen på ett helt annat 
sätt än om man tror att den kommer att leva och frodas länge till. Det är bara att jämföra Novell och 
Sweden Rock Magazine.  

 Så låt oss titta lite på vad chefredaktörerna har att säga om framtiden för det egna magasinet, den 
egna Internetsatsningen och för magasinsmediet i stort.  

 

5.10.1 Close-Up och framtiden 
 

Med 18 år på nacken är Close-Up äldst i den här undersökningen. Och Robert Becirovic, som 
startade tidningen 1991(”med endast en blyertspenna i bakfickan”, enligt hans presentation på 
hemsidan), har varit med under hela resan. Han har stor tilltro till magasinsmediet i stort, även om 
annonsmarknaden just nu är ett orosmoln.  
 

Alltså, musikintresset är ju större än någonsin hos folk. Jag ser det. Vi säljer ju mer. Inte 
dödsmycket mer, men vi säljer ju mer tidningar. Det är väl bara det, att vad jag är lite orolig 
för är ju att musikbranschen helt ska krascha och att man inte ska få annonser därifrån. Det 
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är ändå annonserna man lever på. Men jag känner att det är ett jävla sug på musik 
överhuvudtaget, det är mer folk på spelningarna, och folk köper ju tidningar som aldrig förr. 
Men som sagt, det är ändå annonserna som gör att man finns. Så, ja... 

 
Men medan det finns skäl att oroa sig för annonsmarknaden, ser Robert Becirovic inte alls de 
senaste årens Internetutveckling som något hot.  
 

Jag tror inte att det är något hot alls. Inte det minsta. Jag tror verkligen inte det. Jag menar, 
det har ju gått så lång tid nu. Det borde ju ha känts av någon förändring vid det här laget. 
Och det schyssta med en tidning är att du har allt på ett ställe. Du kan ta med den överallt. 
Jag säger det, bara för att DN finns så ska man inte sluta läsa Dostojevskij. Det finns ju plats 
för olika sorters läsande och bildande. Jag tror att det bara är komplement. För jag säger det, 
vi har under de här arton åren aldrig gått ner i försäljning. Vi går alltid upp. Men det är inte 
mycket. Men du vet, man går upp några nummer hit och dit, alltid. Och Internet har ju varit 
på gång ett tag, det är ju inte så att Internet kom igår.  
 

Inte heller bloggarna ser han som något hot.   
 

Men bloggar, du menar att folk kommer att lyssna på dem? Men bloggar, det är ju bara... för 
det första är de jävligt dåligt skrivna, och oftast är det bara några jävla amatörer. Man köper 
ju Close-Up för att läsa välskrivna texter av folk som är kunniga, som ja, lyssnar seriöst på 
musik. Jag tror inte att bloggarna kommer.. .jag menar, vi är ju också bloggare från början. Vi 
är ju också folket, så att säga. Förstår du vad jag menar. Vi är ju fem som startade en tidning 
för att vi tyckte om den här musiken. Det är inte så att vi är några businessgubbar som tänkt 
att hårdrock är bra, det verkar kidsen gilla, nu skriver vi lite.  

 
Efter en stunds funderande landar bloggdiskussionen i att de kan vara intressanta, men aldrig ersätta 
ett magasin.  

 
Jag tror snarare att det bara kan öka intresset för musik och fördjupning och sånt där.  Jag 
menar, det är ju schysst att sitta på Internet och läsa lite bloggar, men det är inte samma sak 
som att sitta de här långa artiklarna, och man lägger sig i sängen. Jag läser jävla mycket på 
Internet med, men det är inte samma grej alltså. Det är inte det. 

 
Också för det egna magasinet gör Robert en i stort sett positiv analys, även om situationen på 
annonsmarknaden oroar en aning. 

 
Det känns ju jävligt bra, men man vet aldrig vad som kan hända. Från månad till månad kan 
ju vad som helst hända. Det har vi ju å andra sidan trott de senaste fem åtta åren, sen 
skivbranschen började komma i gungning. Och tänkt att ”oj, nästa år kanske vi inte får in en 
enda annonsjävel”. Och då står man där liksom. Men vi har ju börjat tänka lite framåt. Som 
nu, vi arrangerar ju de här Close-Up-kryssningarna en gång per år, det hade vi i helgen nu. 
Och det var bra pengar över. Vi försöker få in mer livsstilsannonser, vi säljer ju en del Close-
Up-merch faktiskt. Och okej, det är ingen stor grej, ingen supergrej, men många bäckar små. 
Hemsidan vart ju lite extrapengar på shoppen och prenumerationerna. Man försöker ju göra 
sig så oberoende som möjligt av skivbranschen. Men vad gäller läsare så tror jag att det 
känns som att vi vinner nya hela tiden. Och det känns som om även de unga hakar på.  

 
För någon allvarlig generationsklyfta, som kommer att rita om mediekonsumtionen i framtiden, tror 
Robert inte på. Eller snarare tror han att den redan är långt bakom oss.  
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Det finns ingen generationsklyfta. Det är en myt. Du, jag är fan 38 år, min tjej är 21. Och 
många av de jag jobbar med på tidningen är ännu äldre än mig. Det är mer generationsklyfta 
mellan mig och min pappa. Men min generation är den första som aldrig växte upp. Star 
Wars-generationen som fortfarande läser serietidningar fast de är 40 år, och går på bio och, 
du vet vad jag menar. När mina föräldrar var i min ålder, jag menar, de var ju vuxna då.  
 
Folk blir inte vuxna på samma sätt längre. Det är klart att folk blir vuxna och skaffar barn, 
men de läser fortfarande nåt jävla Rockyalbum. De köper fortfarande skivor och går på bio 
och följer med i populärkulturen på ett helt annat sätt. Det finns för fan folk i fyrtioårsåldern 
som samlar på Hello Kitty-dockor. Den där generationsklyftan, vi är innan den klyftan så att 
säga. Klyftan är ovanför oss. De som är 40 och ner till de som är 20, jag tycker inte  att det är 
någon större skillnad. Jag tycker inte att det är någon klyfta mellan oss. Nu kanske det bara 
är jag som gammal gubbe, som tror att jag är nere med kidsen medan de skrattar åt mig. Det 
är en annan sak. Men det är en jävla stor skillnad mellan de som är tio år äldre än mig, och 
de som är tio år äldre än mig. Det är jävla, jävla skillnad.  

 
 

5.10.2 Sweden Rock och framtiden 
 
I år fyller Sweden Rock åtta. 2009 är ett viktigt år för magasinet, eftersom de nu har ökat 
utgivningstakten av magasinet från 9 till 10 nummer per år. I planerna finns också en utveckling av 
hemsidan. En ambition är att ta steget från den platå där Thomas Väänänen säger att magasinet 
hamnat på sistone. Och för det krävs det mer marknadsföring, enligt Thomas. Men han bedömer att 
framtiden ser ljus ut för magasinet, bara redaktionen får den nödvändiga draghjälp som mer 
personal kan ge.  
 

Det kan bara bli bättre. Vi har hela tiden varit en underbemannad organisation i och med att 
vi är ett litet företag. Men nu känns det som att vi har kommit till en platå där vi verkligen, 
verkligen, verkligen behöver mer folk. Så jag tror bara att vi kan växa på alla möjliga sätt. 
Det är bara de senaste månaderna vi fått den indikationen, att prenumerant-stocken börjat 
stabilisera sig någorlunda och så. Och framför allt så är det arbetsbördemässigt att det känns 
som det är för mycket att göra hela tiden. 

 
Internet ser han inte som något hot mot pappersprodukterna, utan snarare som ännu ett av många 
medium.  

 
Jag tror inte att det ena förtar det andra. Det pratades ju om det där redan när alla hemsidor 
hade gråa bakgrunder och alla länkar var blåa. Då pratades det ju om att det skulle bli 
papperstidningarnas dom, att alla papperstidningar skulle läggas ner. Men, nej, det tror inte 
jag. Det är ju bara ytterligare ett medium. Jag tror inte det ena förtar det andra. Och jag tror 
aldrig att det kommer att göra det.  
 

Och de närmaste framtidplanerna handlar mycket om att se till att sidan blir informationsrikare och 
att göra gamla nummer lättillgängliga. 

 
Jag tror att det framför allt blir att få upp lite mer djuplodande information om oss själva och 
våra skribenter, möjligheter att beställa gamla nummer, läsa gamla nummer, kalendarium. 
Det är sådana grejer som vi skulle vilja lägga upp så snart som möjligt. Och sen, att fortsätta 
försöka skapa sånt innehåll som är exklusivt för hemsidan. Men nej, jag vill inte lägga någon 
slags tidsvärdering i hur lång tid det skulle kunna kräva. 
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5.10.3 Sonic och framtiden 
 

Pierre Hellqvist är den redaktör som under intervjun uttryckt störst pessimism, framför allt på grund 
av den vingliga annonsmarknaden, inför de närmaste åren. Den pessimismen avspeglas också i hans 
syn på de svenska musikmagasinen och framtiden.  
 

Jag tror att det är svårt. Som jag sagt några gånger när folk har frågat mig, jag skulle aldrig 
starta musiktidning idag. Utifrån de förutsättningar som finns nu. No way, att jag skulle gjort 
det.  
Beror det på att ni och kollegorna/konkurrenterna mutat in marknaden? 
Dels finns det ju x antal etablerade musikmagasin nu. Att komma in som en oprövad aktör 
skulle vara synnerligen riskabelt. Och svårt. Man skulle vara tvungen att göra en så jäkla bra 
musiktidning. Och det är inte ens säkert att det räcker. För kvalitet kostar som satan också, 
och det kan ta ett tag innan det lönar sig. Då ska man ha en jäkla uthållighet, och ett stort 
förlag i ryggen som är villigt att satsa väldigt långsiktigt. Och det är de stora förlagen väldigt 
sällan villiga att göra. Så nej, jag skulle inte ha startat musiktidning i dag, utifrån det jag vet 
om hur branschen ser ut. Och jämfört med hur branschen har krympt bara sedan vi startade 
för åtta år sedan.  
 

Pierre återkopplar diskussionen om annonser till skivbolagen, som han har sett trilla bort i parti och 
minut sedan Sonic startades i november 2000. 
 

Mängden skivbolag.... våra största annonsörer, skivbolag som MNW, finns inte alls längre, de 
är helt bortspolade sedan många år tillbaka, och de var väldigt stora annonsörer i början. V2 
var en av våra stora annonsörer. De har blivit uppköpta av Universal och helt försvunnit. 
Sony och BMG var två separata bolag, båda två skitstora, de är ett bolag i dag. EMI och 
Virgin var två bolag, de är ett idag. Stockholm Records var ett separat bolag, det är uppköpt 
av Universal i dag. Alltså, det fanns många stora bolag som annonserade ganska mycket, som 
inte finns längre idag. Som är helt utraderade från kartan. Förvisso har vissa bokningsbolag 
dykt upp... konserter är ju den nya, stora grejen, där finns det pengar och lite framtidstro hos 
alla bokningsbolagen. Men det är inte riktigt tillräckligt många och inte tillräckligt stort för 
att kompensera skivsidans totala sammanbrott, kan man säga. Så jag tror att vissa 
musiktidningar kommer att falla bort, även av dem som finns nu. Jag tror inte det finns 
underlag för så många musiktidningar. 
 

Att skivbranschens sammanbrott även dragit med musiktidningar i fallet ser han flera exempel på 
utomlands. 
 

Utländska tidningar har ju redan börjat försvinna. I USA är det några som brakat omkull på 
sistone. Och det kommer definitivt att bli fler i England och USA, eftersom musiktidningarna 
till så stor del förlitar sig på annonsintäkter just från skivbolagen. Och där finns inte så 
mycket pengar att hämta i dag. Så fler offer kommer det att bli för musiktidningar, det är jag 
rätt övertygad om. Sen vilka, det kan jag inte riktigt uttala mig om. (…) Men 
papperstidningarna kommer nog att bli lite färre än de är idag. Inte minst på hårdrocks- och 
metalsidan. Där finns det ju flera aktörer. Där undrar jag lite hur alla ska klara sig. De har en 
ganska trogen och stor publik i och för sig, men det är trångt om den publiken känns det som.  

 
Pierre menar också att det borde finnas plats för någon riktig storsatsning på musiksajt på webben. 
Men även om han låtit pessimistisk, så tror han inte att bläddermediet är på utdöende, och på väg att 
ersättas av andra medier. För enligt Pierre kommer det fortfarande att finnas plats för svenska 
tryckta musikmagasin, även om de kommer att bli färre. Det gäller bara att göra det riktigt bra. 
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Jag tror att de som gör det bra, och renodlar sina tidningar, som jag pratat om att vi gör och 
kanske kan bli ännu bättre på. Att man gör den ännu mer unik och omistlig, att man förädlar 
det som tidningen kan göra, med riktigt långa, genomarbetade texter med snygga bilder – 
Sajter är inte riktigt lämpade för det på samma vis. Det är mer det korta och det rappa – De 
som kan göra det riktigt bra, har resurser att göra det och idéer att göra det. De har väl ändå 
relativt goda förutsättningar för att leva vidare. För jag tror absolut att magasin och 
musikmagasin har en framtid. Men det blir tuffare. Och särskilt de närmaste åren ser tuffa ut, 
med tanke på branschen och den allmänna världsekonomin och en slags ökad spridning av 
den allmänna gratiskulturen hos konsumenterna också. Men bra grejer kommer folk alltid att 
betala för på ett eller annat vis, det tror jag nog. Och vilja läsa.  

 
Och de närmaste åren kommer att bli tuffa även för Sonic, tror Pierre. Därför får eventuella 
storsatsningar på nätet vänta.  
 

Just nu är det ganska svåra tider i samhället. Just nu handlar det nog att inse våra 
begränsningar och att överleva de närmaste åren. Eftersom det är så mycket oro i hela 
annonssektorn och i den här branschen. Och då är inte den sortens expansiva satsningar på 
nätet, där vi måste göra investeringar i i form av tid och pengar för att eventuellt sen få igen 
det i bannerförsäljning och annat... det är inte på tapeten just nu.  

 
Därför är han också sparsmakad när det gäller visioner kring Sonic och Internet i framtiden.  
 

Visioner kan man ju ha. Och jag skulle gärna ha en heltäckande musikjournalistisk sajt som 
inte prompt konkurrerar med tidningar. Tidningen skulle kunna vara de långa reportagen, 
utförliga grejor, det som den i princip gör i dag. Fast ännu lite bättre. Och sajten skulle kunna 
stå för det korta, mer uppdaterade, snabba, roliga, använda musik och rörlig bild mycket mer 
än vad vi gör nu. Det har ju kanske varit visionen, en slags helhet där det ena kompletterar 
det andra. Men vi har inte de resurserna att också vara den tunga aktören på sajten, som vi 
till stor del är i tidningen. Alltså får vi satsa på tidningen, och sajten får bli så mycket vi orkar 
och hinner med vänsterhanden. Men den måste få någon slags mervärde, och någon slags 
pigghet och rapphet. Men inte mer än så. Visionerna är en sak, men verkligheten är än så 
länge en annan.  

 

5.10.4 Denimzine och framtiden 
 

Denimzine är på många sätt det minsta magasinet i undersökningen. Upplagan ligger på runt 8 000, 
(mot de andra magasinens siffror på runt 15 000) de har först i år gått upp till en utgivningstakt på 
sex nummer per år, och redaktionsmedlemmarna arbetar än så länge med magasinet vid sidan av 
sina vanliga jobb. Men att det är så är kanske inte så konstigt. Denimzine har bara varit ett magasin 
sedan 2005, vilket gör det betydligt yngre än de andra magasinen i undersökningen. Och Kristian 
Gustafsson är hoppfull inför framtiden. 
 

Jag tycker att det ser bra ut. Jag vill alltid utveckla tidningen. Den är inte helt där jag vill att 
den ska vara än. Men det tar lite tid. Om man ska göra om grejer så tar det massa tid. 2009 
kommer att bli ett bra år, men det kommer att bli jäkligt mycket jobb, nu när vi ska göra sex 
nummer och inte riktigt är vana vid att göra så många nummer. Men när man fått lite kontroll 
på det, så kan det bara gå uppåt för tidningen. Förhoppningsvis även på nätet, på riktigt. Jag 
hoppas att vi kan satsa mer där. Jag ser inget negativt med att synas bra på nätet, och dela 
material med tidningen till viss del, och även ha en väl fungerande papperstidning. Jag tycker 
att båda borde kunna fungera bra bredvid varandra.  

 



 79 

Kristian tror inte heller att situationen för tryckta magasin kommer att förändras under överskådlig 
tid.  
 

Jag tror att det kommer att vara ganska oförändrat ett bra tag fram över. Jag ser ingenting 
som talar för att folk ska sluta köpa magasin på det sättet. Folk vill ju fortfarande ha det, det 
är fortfarande ett oslagbart medium. Många av våra läsare skulle i och för sig kunna läsa lite 
mer på nätet, men vill man ha det här lite snyggare och det längre så är det magasin som 
gäller. Det är ju fortfarande jävligt roligt med tidning, liksom. Många tycker det. Sen vet jag 
inte hur mycket ungdomarna köper tidningar i och för sig.  Jag har inte riktigt koll på vår 
unga målgrupp, förutom när det gäller våra prenumeranter. Och där är det helt okej, verkar 
det som.  
 

När det gäller hemsidan så skulle Kristian gärna vilja se någon form av ansvarsstege, där skribenter 
får olika mycket frihet och ansvar beroende på hur betrodda och nära redaktionen de är.  
 

Vi har snackat mycket om att ha väldigt många redaktörer på sidan. Men som har olika 
tillgång till sidan. Om man skulle mäta det i mastercard, så har vissa platina, eller vad nu det 
högsta är, vissa har guld, och vissa har silver. De på guld kan uppdatera nyheterna, medans 
de nere på brons bara kan blogga. Samtidigt som de på silver kan skriva recensioner också, 
och lägga upp recensioner på sidan.  
Någon slags pyramidlösning? 
Ja, lite så. Och så sitter vi bara ett par längst upp... med kontrollen.  

 
Men han har fler planer för Denimzines framtid på nätet. Eller ”Denimzine 5.0”, som han kallar den 
nya hemsidan.  
 

Ja, det skulle ju vara ett arkiv då. Sen så hoppas vi att vi får igång en videoblogg, som kanske 
inte uppdateras jätteofta, men ändå att man kan få igång en start på någonting. Eller inte 
videoblogg, men webb-tv. Sen så en recensionsdel, där man kan involvera ganska många 
skribenter. Betrodda skribenter, så att man slipper redigera deras texter innan de läggs ut, så 
att de kan lägga upp texter ganska fritt själva. Och även en blogg där vi kanske involverar 
ganska många bloggare, som vi personligen gillar, som vi tycker är roliga. Eller så kanske vi 
rekryterar några bloggare från någon annanstans. Kanske inte stora bloggare, men sådana 
som vi tycker är bra. Så blogg, web-tv, arkiv... Jag tror inte att vi kommer att ta på oss den 
där hatten att försöka vara det stora rock-nyhetsbladet. Det tror jag blir alldeles för stort för 
nästa version av vår hemsida. Men jag skulle gärna sno det här som NME har, med Mp3 of 
the day. Kanske inte Mp3 of the day, men att man lägger upp gratis låtar för nerladdning. Det 
finns ju massor av bra band från hela världen som lätt kan bidra med några låtar, så kan man 
bara lägga upp dem sen. Sen tävlingar kommer att bli ett givet tillskott. Om man sen har en 
som jobbar ganska mycket med hemsidan, och sen involvera bra folk och goda vänner, då tror 
jag det kan fungera bra. Och om man kan få någon att klippa ihop lite coola videoklipp. Det 
tror jag på.  
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6. Analys och slutsatser  
 

När jag påbörjade arbetet med denna uppsats och surfade mellan musikmagasinens hemsidor så 
började en fråga klia i bakhuvudet på mig. Varför har inget av musikmagasinen i undersökningen 
valt att satsa mer på nätet? Jag var förvånad över att inget av magasinen innehar samma typ av 
ledande ställning inom sina områden på nätet som de har inom sina egna områden i pappret. Jag var 
också förvånad över att inget av musikmagasinen satsat mer helhjärtat på snabb nyhetsuppdatering 
inom sin egen nisch.  

 Men det är helt uppenbart att ingen av chefredaktörerna bedömer att det är möjligt att göra någon 
sådan webbsatsning. Även om orden de väljer är olika, från brist på tid och pengar till för liten 
redaktion, så är poängen den samma. Och alla chefredaktörerna återvänder ständigt till denna 
springande punkt. Det finns inte resurser. Med redaktioner på mellan tre och fem personer ser ingen 
av chefredaktörerna någon rimlig möjlighet att avsätta tiden som skulle krävas för en mer intensiv 
webbsatsning. Ingen av redaktörerna tror egentligen heller att det kan bli möjligt, inom en 
överskådlig framtid, att skaka fram resurserna för att avsätta en heltid åt nätet. Även om de lekt med 
tanken. Kristian Gustafsson, chefredaktör på Denimzine, är den som uttrycker sig mest optimistiskt 
när det gäller att få loss mer resurser till webben. Men även han reserverar sig snabbt och menar att 
det inte skulle handla om någon heltidstjänst, utan snarare ett par timmar om dagen för att hålla 
sidan levande.  

  

6.1 Hur använder sig musikmagasinen av egna Interne tsidor?  
 

Just Kristian Gustafssons uttalande om att hålla sidan levande känns som en träffande 
sammanfattning av magasinens mer realistiska ambitioner med de egna hemsidorna. Om innehållet 
är bland det viktigaste i magasinen, så är det av underordnad betydelse på hemsidorna. Viktigare är 
att hålla igång sidorna och uppdatera tillräckligt ofta för att potentiella läsare ska ha anledning att 
återvända. Även Sonic, det magasin i undersökningen som publicerar mest exklusiva texter för nätet 
och också säger sig lägga ner mest tid på nätet, har skapat sin sida för att med så små medel som 
möjligt få så stort flyt som möjligt på sidan.   

 Alla utom Sweden Rock har, i någon mån, externa nyheter på sina hemsidor. Men alla är också 
överrens om att en mer renodlad satsning på nyheter inte är möjlig. Satsningen bedöms helt enkelt 
som för omfattande och krävande för att den egna redaktionen skulle kunna klara av det. 
Konkurrensen från stora webbaktörer som Pitchfork och Blabbermouth, såväl som stora svenska 
dagstidningar, är också tungt vägande skäl till detta. Undersökningen pekar på att redaktionerna 
snarare än att försöka bli snabbare på nyheter försöker hitta alternativ som kan göra sidan levande 
utan att man behöver ge sig ut på nyhetsområdet. Både Pierre Hellqvist och Robert Becirovic 
uttrycker rentav att det kan vara av intresse att helt gå ifrån nyhetsbevakningen på hemsidan. På det 
hela taget verkar möjligheterna till ständiga deadlines och blixtsnabb publicering som Internet ger 
ses mer som ett problem än en möjlighet. 

 Inget av magasinen erbjuder fulltextarkiv av gamla nummer på nätet, och även publiceringen av 
artiklar ur nya nummer är ovanlig. Backnummerförsäljningen är ett tungt vägande skäl till att inte 
erbjuda material ur tidningarna. Men synsätten är lite olika. Robert Becirovic är rakt inte är 
intresserad av att ta material från tidning och därmed riskera både backnummerförsäljning, 
pocketförsäljningen och ett allmänt urgröpande av magasinet till förmån för nätet. Pierre Hellqvist 
skulle gärna lägga ut arkiv av framför allt slutsålda nummer, men hindras av att Sonic då skulle 
behöva köpa loss artiklarna från frilansarna en gång till. Sonic har nämligen inget generellt avtal 
med sina frilansare när det gäller webbpublicering, utan detta förhandlas fram vid varje enskilt 
tillfälle. Thomas Väänänen ser gärna arkiv av gamla nummer på SRM:s hemsida, om man gör det 
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som en plustjänst som är tillgänglig enbart för prenumeranter. Han menar också att det skulle vara 
en tjänst som nog tilltalar en hårdrockspublik som redan från början sökt sig till en tidning som 
gärna gräver i arkiven. Kristian Gustafsson har lite svårt att bestämma sig för en fast hållpunkt, men 
lutar en aning åt att textarkiv skulle vara en önskvärd funktion på en framtida hemsida.  

 Generellt är inställningen positiv till sociala nätverk som Myspace och Facebook. Dessa bedöms 
som viktiga kanaler för att nå ut, sprida information om den egna produkten och locka potentiella 
köpare och prenumeranter. Kristian Gustafsson säger rentav att dessa kanaler är viktigare, eller lika 
viktiga som den egna hemsidan. både Close-Up och Denimzine har inlett samarbeten med Myspace. 
Det innebär att personal på Myspace hjälper till med skötseln av Myspacesidan. Både Robert 
Becirovic och Kristian Gustafsson menar dock att förlusten av kontroll på den egna Myspacesidan 
övervägs av att de genom samarbetet får hjälp att hålla sidan levande. Det är bara Pierre Hellqvist 
på Sonic som uttrycker en klart restriktiv hållning till samarbeten och till att synas i sammanhang 
som redaktionen inte har full kontroll över. Han menar att det kan finnas ett värde i att inte synas 
överallt, eftersom exponering på många olika platser kan undergräva och urvattna det egna 
varumärket.  

 Interaktivitet är inte en så självklart önskvärd faktor som man skulle kunna tro. Alla magasin i 
undersökningen erbjuder visserligen lättare interaktionsformer som mejl, kontaktuppgifter och 
liknande. Och alla är generellt positiva till att kommunicera med sina läsare. Men att det är önskvärt 
med öppen kommunikation, som andra läsare kan ta del av, är inte helt självklart. Både Kristian 
Gustafsson på DZ och Pierre Hellqvist är exempelvis mycket skeptiska till forum som ett sätt att 
hålla kontakt med läsarna. Skälen är likartade, som att stämningen lätt blir otrevlig och att 
kommunikationsformen lockar oönskade element och kan leda till publicistiskt känsligt material. 
Pierre Hellqvist anser rentav att forum mycket väl kan bidra till att det egna varumärket dras i 
smutsen. Han är också skeptisk till öppen interaktivitet i allmänhet, och menar att kommentarer dels 
sällan säger särskilt mycket, dels kräver ett övervakande på en nivå som Sonic-redaktionen inte har 
möjlighet att göra. Även Robert Becirovic har en tveeggad inställning till forum. Close-Up har 
provat forum innan, och då ledde det till att jargongen blev obekväm för redaktionen. Men han vill 
ändå testa igen, eftersom ett forum som fungerar bra ger mycket aktivitet utan att kräva särskilt 
stora arbetsinsatser. Endast Thomas Väänänen är odelat positiv till forum, och menar att fördelarna 
med den aktiva kommunikationen med läsare och den direkta feedbacken redaktionen får på sin 
produkt vida överträffar nackdelarna. Detta är intressant, eftersom det ger en betydligt mer 
nyanserad bild av forum än den som presenteras i exempelvis Tidskriftens väg till framgång och 
Magasin i tryck på nätet, där forum och intressegrupper framställs som ganska oproblematiska 
vägar till att skapa samhörighet med läsarna.  

 När det gäller konvergens skulle man med visst fog kunna argumentera för att Close-Up kommit 
längst. De erbjuder åtminstone flest olika konvergerande medieformer, särskilt om man räknar in 
deras Myspace-profil. Close-Up har bland annat byggt in en fast plats på hemsidan där de kan visa 
videoklipp. Och även om den inte är särskilt frekvent utnyttjad idag, så är startsträckan minimerad 
den dag de bestämmer sig för att arbeta mer med video. De lätthanterliga möjligheterna att länka 
Youtube-klipp direkt till hemsidan ger också en möjlighet att visa ”webb-tv” på hemsidan utan att 
faktiskt behöva jobba med webb-tv själva. Sonic har visserligen tagit steget att erbjuda en mobilsajt, 
en utveckling som Alström, Gulliksson och Hedman beskriver som både nödvändig och närmast 
oundviklig för magasin och tidskrifter, men resultatet av den satsningen har Pierre dålig koll på. I 
övrigt har Sonic inte mycket konvergerande medier. Och att döma av Pierre Hellqvists kunskaper 
om mobilsajten, verkar det vara en av få satsningar där Sonic faktiskt släppt garden och gett sig in 
på ett samarbete de inte har särskilt stor kontroll över.  

 SRM har i princip inga konvergerande medieformer, och de få filmklipp man kan hitta på deras 
Myspace måste man leta efter för att hitta. Inte heller Denimzine erbjuder något större utbud av 
konvergerande medier. Man kan lyssna på en låt och se en video på deras Myspace, sen blir det inte 
mycket roligare än så. Men kanske kommer det att ändras, om samarbetet med Myspace 
intensifieras. Däremot finns det intresse från samtliga chefredaktörer att utveckla dessa områden i 
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framtiden. Thomas Väänänen hade gärna sett att SRM började erbjuda förhandslyssning på heta 
släpp, och Denimzine vill gärna erbjuda möjligheter till Mp3-nedladdning av vissa artister på sin 
sida. Och både Sonic och Denimzine leker med tankar på att göra egenproducerad webb-tv. Om det 
sedan blir verklighet får man väl bedöma som tveksamt. För om man redan nu talar om tids- och 
resursbrist, känns det inte som att egen produktion av webb-tv är ett rimligt alternativ. Det är 
åtminstone inget arbetsbesparande eller tidseffektivt sätt att uppdatera sidan på. Då tror jag att en 
något blygsammare tv-satsning, där distributören heter Youtube, är ett mer kostnadseffektivt 
alternativ. 

 

6.2 Varför har respektive magasin valt att arbeta s om man gör?  
 
Om man tittar på vilka mål som redaktörerna nämner som de viktigaste med hemsidan, så är det 
inte det redaktionella materialet som kommer högst på listan. Det redaktionella materialet, liksom 
tävlingar, Youtube-klipp och liknande, är snarare att betrakta som lockbeten. Baserat på hur 
chefredaktörerna resonerar kring sina sidor bedömer jag att de viktigaste målen, om man skalar ner 
resonemangen till grunden, är följande:  

 
• Prenumerationer 
• Information, att nå ut 
• Köpfunktioner 
 

• (sälja annonser) 
 

Kopplat till detta finns så klart också faktorer som att göra reklam för sina produkter och att erbjuda 
kontakter till läsare och annonsörer. Hur man sen går tillväga för att locka till köp, prenumerationer 
eller sprida information om det egna magasinet, det är olika från magasin till magasin. Men 
grundläggande funktioner, som ren information om magasinet, kontaktinformation, 
annonsinformation, prenumerationsformulär och liknande blir egentligen också de mest viktiga 
funktionerna på sidan. Och det är funktioner som i stor utsträckning leder tillbaka till magasinet. 
Sen är det självklart också en målsättning, åtminstone på längre sikt, att sälja mer annonser på sidan 
och därmed få den att bli lönsam. Att jag satt detta mål inom parentes beror på att alla 
chefredaktörerna hävdar att de egentligen inte kommit särskilt långt på denna punkt. Det är så att 
satsningarna går ihop, men inte mycket mer. Och annonsörerna föredrar fortfarande i stor 
utsträckning magasinet.  

 Ambitionsnivåerna när det gäller att producera material till webben är lite olika. Och det är 
mycket möjligt att detta kommer att utvecklas över tid, så att en eller flera redaktioner med tiden ser 
just det redaktionella materialet på webben som ett självständigt mål, frikopplat från 
pappersmagasinet. Sonic är möjligen närmast en sådan utveckling på grund att de börjat flytta över 
en betydande mängd material från magasinet till nätet. Men det finns annars inte mycket i 
undersökningen som tyder på att webbsidorna i dagsläget kulle vara något mer än ett komplement 
till magasinet. De säger det kanske på olika sätt, men det är just prenumerationer, köp och att nå ut 
som chefredaktörerna framför allt återkommer till som mål med hemsidan. Pierre Hellqvist säger 
det genom att nämna prenumerationer som den viktigaste funktionen, följt av ett skapande av 
mervärde som i bästa fall leder folk till magasinet. Kristian Gustafsson menar att hemsidan är ett 
sätt att nå ut till magasinets målgrupp, speciellt mellan nummer. Thomas Väänänen säger det genom 
att förklara hur en attraktiv och intressant hemsida kan leda till att folk vill ha mer, och därför söker 
sig till magasinet. Robert Becirovic vill inte ens kalla Close-Ups hemsida för ett komplement, utan 
beskriver det hellre som en kombination av reklampelare, anslagstavla och affär. Det är också en 
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förklaring han anger till att Close-Up jobbar så pass mycket som de gör med olika lösningar. De vill 
helt enkelt ha ett skyltfönster, eller snarare ett köpcenter med lite av varje, som lockar folk att titta 
runt lite, bli intresserade och kanske köpa något.  

 Jag tror att en viktig anledning till denna krassa och ganska osentimentala syn på de egna 
hemsidorna är att det handlar om utpräglade magasinsmänniskor som jobbar med magasin för att 
det är medium de känner starkt för. En indikation på detta kan man få om man tittar på hur de 
förklarar bakgrunden till hemsidorna. De började inte som ambitiösa försök att utnyttja Internets 
möjligheter, utan som informationssidor eller anslagstavlor kopplade till magasinet.  

 I uppsatsen Tidskriftens väg till framgång listar Andersson, Thörn & Unger fyra faktorer för 
framgång. En av dessa är faktorer, menar de, är engagemang, drivkraft och passion. 
Uppsatsförfattarnas slutsats är att den personliga drivkraften och det brinnande engagemanget hos 
ett magasins nyckelpersoner är avgörande för ett magasins överlevnad. De menar också att det 
krävs ganska mycket av den varan i musikmagasinsbranschen, en bransch där man knappast kan 
räkna med att bli belönad i välklädda sedlar för sitt slit.141 Det tror jag är en vettig iakttagelse. Se 
bara på Denimzines chefredaktörer. De har slitit med Denimzine, ett projekt som Kristian kallar för 
ett ”fritidsprojekt deluxe”, parallellt med heltidsjobb i flera år. I intervjuerna förklarar 
intervjupersonerna också, på olika sätt, att kärleken och engagemanget framför allt ligger i 
pappersmediet. Som när Robert Becirovic på Close-Up säger att ”Papperstidningen är numero uno” 
eller att ”... det är inte samma sak att läsa en lång text på en jävla dator som att sitta med en tidning 
och man känner lukten av trycksvärta.”. Eller när Kristian Gustafsson förklarar att ”vi började som 
tidning och brinner som fan för det. Men vi kan inte brinna riktigt än, på samma sätt, för Internet.” 
Vid ett tillfälle förklarar Kristian också att han, med sin fanzinebakgrund, ser ner en aning på de 
som skapar webzines istället för pappersdito eftersom de gör det lite väl enkelt för sig. Alström. 
Gulliksson och Hedman menar, som jag nämnt tidigare, att pappersprodukterna har vissa funktioner 
som signalerar status och grupptillhörighet som digitala medier knappast kan ersätta.142 Jag tror att 
liknande mekanismer påverkar respondenterna och deras arbete. Det finns helt enkelt emotionella 
kopplingar till ett medium, i detta fall det egna musikmagasinet, som inte hur som helst går att 
översätta på ett annat.  

 Att de inte riktigt brinner på samma sätt, eller känner lika starkt för Internet, tror jag är 
åtminstone en del i förklaringen till att Internet inte utnyttjas mer. För det är en sak att ha visioner 
om häftiga funktioner på sin hemsida, men en annan att verkligen kavla upp armarna och börja 
jobba med dem. Att redaktionerna är underbemannade är självklart ett betydande skäl det också. 
Men om man kan slita med ett magasin i flera år utan att plocka ut lön för mödan, som i fallet 
Denimzine, så borde det gå att förverkliga några av visionerna med en hemsida också trots att 
resurserna är knappa. Om man nu verkligen, verkligen vill det, vill säga.  

 En förutsättning för att en storskalig satsning på nätet skulle börja kännas rimlig kan därmed vara 
att knyta någon person till redaktionen som brinner på samma sätt, fast för Internet. 
Chefredaktörerna på både Close-Up, Sonic och Denimzine är också inne på det spåret när de 
diskuterar möjligheter att göra någon till åtminstone deltidsredaktör på nätet. Close-Up ska 
exempelvis ha en journalistpraktikant som jobbar enbart med hemsidan från mars och framåt. Så 
framåt sommaren vet de antagligen mer vad ett sådant tillskott kan betyda för redaktionen och för 
arbetet med Internet. Och även Sweden Rock jobbar för att få mer personal och mer tid till webben, 
även om Thomas Väänänen inte specifikt diskuterat något eventuellt redaktörskap på webben.  
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6.3 Planer och strategier för framtida Internetpubl icering 
När det gäller planer för framtiden så är det nästan enklare att säga vad magasinen inte kommer att 
satsa på, än vad de kommer att satsa på. Och det verkar ganska säkert att säga att inget av 
magasinen kommer att förvandla sin hemsida till en nyhetssajt inom överskådlig framtid.   

 Allt tyder dock på att magasinen även i framtiden kommer att jobba med recensioner som ett 
viktigt inslag i musikjournalistiken. Men när det gäller var recensionerna bör placeras är 
chefredaktörerna av lite olika åsikt. Thomas Väänänen och Robert Becirovic argumenterar starkt för 
att behålla dem i tidningen. Sonic har redan flyttat över en del av materialet till webben, dels för att 
ge mer utrymme åt långa reportage i magasinet, dels för att hålla uppe aktualitetsnivån på 
skivrecensionerna. Det är en lösning som även Kristian Gustafsson är öppen för. Pierre Hellqvist är 
samtidigt den enda som öppnar för diskussion om att det växande antalet tyckare på nätet kan leda 
till en urholkning av musikmagasinens kritikerroll. Sonic-redaktionen har också diskuterat om man 
borde gå ifrån tyckandet till förmån för mer djuplodande, långa artiklar. Men Pierre landar istället i 
slutsatsen att auktoriteten på sikt kan förstärkas snarare än undergrävas, om musiktidningarna 
sticker ut med genomtänkta och genomarbetade urval i havet av snabba åsikter. Kopplar man det till 
Jennings tre vägval, så verkar både Sweden Rock, Close-Up och Sonic välja att hålla fast vid 
traditionella kritikerroller och förlita sig på att det egna magasinet har tyngd och trovärdighet nog 
att ”stå ut från mängden”.143 Möjligtvis är Denimzine på väg i en annan riktning, då Kristian 
Gustafsson inte vill kännas vid att han och kollegorna på Denimzine skulle ha haft någon auktoritet 
till att börja med. 

 Det finns ambitioner från alla chefredaktörerna att jobba mer med den egna hemsidan, eller 
åtminstone att utveckla vissa funktioner på den. Samtidigt är det svårt att avgöra vad som faktiskt 
kommer att omsättas i praktiken, och vad som bara är lösa visioner. Eftersom så mycket av planerna 
och visionerna punkteras av chefredaktörerna själva så fort de börjar fundera på vem som faktiskt 
ska göra det, eller vilka pengar som ska täcka utgifterna, känns det rimligt att anta att satsningarna 
även framöver kommer präglas av försiktighet.  

 Kristian Gustafssons ansvarspyramid, eller mastercard-lösning, är en intressant tanke, som 
bygger väldigt mycket på frivilliga insatser. Men med tanke på att han redan nu uttrycker visst 
missnöje med kvaliteten på bloggen, som är öppen för några av Denimzines vänner, så är det lite 
svårt att se hur sidan skulle bli bättre med ännu lösare tyglar. Det är inte ens säkert att det blir mer 
material bara för att fler får möjlighet att skriva. Ett exempel på en sådan missräkning är Close-Up-
bloggen, som inte alls kommit igång som Robert Becirovic tänkt sig.  

 Den vikande annonsmarknaden, som framför allt Pierre Hellqvist varnar för, kombinerat med 
finanskrisens negativa effekt på ekonomin, är också faktorer att räkna med i sammanhanget. Om 
annonspengarna inte rullar in i bekväm takt är det svårt att se varför redaktionerna skulle satsa på 
något som även under bra år kommit i andra hand. Så kanske är det så, som Pierre Hellqvist säger, 
att de närmaste åren kommer att handla om att inse sina begränsningar och rikta in sig på 
överlevnad snarare än expansion.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
143 Jennings, s. 95 



 85 

8. Källor 
 

Litteratur 
 
Alström, Börje & Gulliksson, Mikael & Hedman, Lowe (2006) De exklusiva magasinen, FSCN-
rapport R-06-06, Sundsvall: Mittuniversitetet 
 
Alström, Börje & Gulliksson, Mikael & Hedman, Lowe (2006) Magasin i tryck på nätet, 
FSCN/T2F-rapport, Sundsvall: Mittuniversitetet 
 
Anderson, Chris (2006) The long tail, New York: Hyperion 
 
Andersson, Robert & Thörn, Max & Unger, Kristin (2008) Tidskriftens väg till framgång, C-
uppsats, Kalmar: Handelshögskolan BBS 
 
Antoni, Rudolf (2007) MedieSverige 2007 – Statistik & analys (red. Ulla Carlsson, Ulrika Facht) 
Göteborg: Nordicom 
 
Burgoyne, Patrick (2003) Magculture (red Leslie, Jeremy) London: Laurence King Publishing  
 
Campbell, Vincent (2004) Information age journalism, London: Oxford University Press 
 
Danko, Jones (2008) Close-Up Magazine #105 (red. Becirovic, Robert), Laholm: CU Tidnings AB 
 
Greer, Jennifer D. & Mensing, Donica (2006)  ”The evolution of online papers” i Internet 
Newspapers (red. Li, Xigen) New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 
 
Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003) Massmedier, Falun: Albert Bonniers Förlag  
 
Hafstrand Kolås, Helene (2005)  ”Populärpress i förvandling” i Veckovis – en antologi om svensk 
veckopress, (red. Carelli & Dahlström) Helsingborg: Dunkers Kulturhus 
 
Jenkins, Henry (2006) Convergence Culture, New York: New York Univerity Press 
 
Jenkins, Henry, (2006) Fans, bloggers and gamers, York: New York Univerity Press 
 
Jennings, David (2007) Net, blogs and rock ´n´roll London: Nicholas Brealey Publishing 
 
Keen, Andrew (200/) The cult of the amateur, New York: Doubleday 
 
Larsson, Larsåke & Ekström, Mats,(2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Li, Xigen (2006) Internet Newspapers, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 
 
Li, Xigen & Xianyi, Ye (2006) “Internet newspapers public forum and user involvement” i Internet 
Newspapers (red. Li, Xigen) New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 
 
Malmquist, Jan-Eric (1990) Tidskriftiana, Stockholm: Statens Kulturråd 



 86 

 
Musikmagasinet Novell (2008) # 2-3 (red. Gustavsson, Anton) Laholm: Trydells Tryckeri AB 
 
Oscarsson, Ingemar (2005) ”Nöjsamt och nyttigt” i Veckovis – en antologi om svensk veckopress 
(red. Carelli & Dahlström) Helsingborg: Dunkers Kulturhus 
 
Sveriges Mediebarometer 2007 (red Carlsson, Ulla) Göteborg: Nordicom 
 
Våge, Lars & Stattin, Erik & Nygren, Gunnar (2005) Bloggtider, Stockholm: Stiftelsen Institutet för 
Mediestudier 
 
 

Intervjupersoner 
 
Kristian Gustafsson, chefredaktör på Denimzine, intervju gjord i Stockholm 11-12-2008 
 
Pierre Hellqvist, chefredaktör på Sonic, intervju gjord i Stockholm 11-12-2008 
 
Robert Becirovic, chefredaktör på Close-Up Magazine, intervju gjord via telefon 18-02-2009 
 
Thomas Väänänen, Chefredaktör Sweden Rock Magazine, intervju gjord i Norje 10-12-2008 
 
 

Elektroniska källor 
 
Close-Up Magazine, http://www.closeupmagazine.net/ 
 
Sweden Rock Magazine, http://www.swedenrockmagazine.com/ 
 
Denimzine, http://www.denimzine.com/ 
 
Musiktidningen Sonic, http://www.sonicmagazine.com/ 
 
Persson, Martin (2008-07-18) ”Sociala nätverk utmanar musikkritiker” i Internetworld.se, 
http://Internetworld.idg.se/2.1006/1.171933, hämtad 130109, utskrift i författarens ägo 
 
Facebook.com, http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, hämtad 2009-03-05, utskrift i 
uppsatsförfattarens ägo 
 
Bloggportalen.se, http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home, hämtad 2009-03-16, utskrift 
i uppsatsförfattarens ägo 
 
Wass, Fredrik (11-04-08) ”50 år med Internet”, Fokus.se  http://www.fokus.se/2008/04/50-ar-med-
Internet/, hämtad 031509, utskrift i författarens ägo 
 
Annenberg School for Communication, “2008 Digital Future Report”, Digitalcenter.org, 
http://www.digitalcenter.org/pdf/2008-Digital-Future-Report-Final-Release.pdf, hämtad 2009-03-
03, utskrift I författarens ägo  
 



 87 

Jansson, Pär (2004-02-24) ”Trångt för tidskrifterna”, Journalisten.se, 
http://www.journalisten.se/artikel/6581/trangt-foer-tidskrifterna, hämtad 2008-11-07, utskrift i 
författarens ägo.  

 
Nationalencyklopedin.se, http://www.ne.se/l%C3%A5ng/konvergens/229668, hämtad 2008-11-12, 
utskrift i uppsatsförfattarens ägo 
 
Nationalencyklopedin.se, http://www.ne.se/kort/facebook, hämtad 2009-02-16, utskrift i 
uppsatsförfattarens ägo  
 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/l%C3%A5ng/youtube, hämtad 2009-02-02, utskrift i 
uppsatsförfattarens ägo 
 
Eriksson, Niklas (2008-10-04) ”Pang, du är taggad” på Aftonbladet.se 
http://www.aftonbladet.se/tagga/article3458639.ab, hämtad 2009-02-02, utskrift i författarens ägo 
 
Tidskrifter.nu, http://www.tidskrift.nu/?q=musikmagasin&action=sok, hämtad 2009-02-10, utskrift i 
författarens ägo 
 



 

 


