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Titel: Kärringen mot strömmen – världens största digitala musikprogram startar 

en papperstidning 

Utgivningsår: 2011 

Författare: Emma Carlsson & Christine Iversen 

Nyckelord: Profilering, Relationship Management 

 

 

Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ studie om Spotify som ska lansera en papperstidning den 22 

december 2011. Vårt syfte med studien var att ta studera hur Spotify profilerar sig som 

papperstidning. Vi ville också ta reda på hur Spotifys målgrupper ser på varumärkets 

profilering. Vår utgångspunkt under hela studien har varit hermeneutisk eftersom vårt syfte 

var att få en djupare förståelse från dels First Publishing Group (förlaget till tidningen) men 

också från tidningens målgrupper. 

 

Våra frågeställningar till studien var: 

* Vilka strategier ligger till grund för Spotifys val att profilera Spotify i en papperstidning? 

* Hur upplever Spotifys målgrupper varumärkets satsning på en papperstidning? 

 

Vi har använt oss utav dels en semistrukturerad samtalsintervju med chefredaktören på First 

Publishing Group, Ola Karlsson. Vi har även använt oss utav fyra stycken fokusgrupper där 

det varit fem stycken deltagare i varje grupp. Fokusgruppdeltagarna är i åldrarna 20-30 år, 

bosatta i Västernorrlands län och fördelningen har varit nio stycken killar och elva stycken 

tjejer. 
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1. Inledning 

I inledningen tar vi upp vad som ligger till grund för vår studie samt vilket vårt 

syfte är. Vi tar även upp vilka frågeställningar som vi utgår från under studiens 

gång. 

 

1. 1 Problembakgrund 

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat (Pimlott, 2011), vilket bland 

annat har resulterat i att allt fler digitala musikprogram har fötts. Det är med 

anledning av denna ökade digitalisering som vi väljer att undersöka varför ett av 

världens mest kända digitaliserade musikprogram väljer att producera en 

papperstidning. Musikprogrammet vi pratar om är Spotify (www.dagensmedia.se, 

2011-11-10). Detta är en mycket intressant satsning från Spotify då forskning som 

gjorts visar på att tidningar i pappersformat har minskat i antalet sålda upplagor 

(www.presstodsnamnden.se, 2011-11-16). 

 

När det handlar om musikbranschen är det vissa musikkritiker som menar på att 

musikbranschen idag befinner sig i en svacka. En av dessa, Stefan Malmqvist, 

beskriver branschens nuvarande tillstånd på följande sätt: ”Alla i branschen 

hänger med huvudet. Det ser ut som att de är på väg att trilla utför ett stup. Det går 

inte att sörja. Man måste tänka nytt, hitta nya modeller, försöka använda sig av det 

nya. Det kommer att bli bra” (Ernst, 2008, s. 239). Detta bekräftas när man tittar 

på den statistik som Grammofonleverantörernas förening tagit fram: 

skivförsäljningen minskade med 4,2% under 2010. Detta samtidigt som man ser 

en ökad försäljning av digitala musiktjänster (www.sverigesradio.se, 2011-11-16). 

 

Här kan man alltså utläsa att Spotify befinner sig på en växande och allt mer 

framgångsrik marknad eftersom försäljningen av digitala musiktjänster har ökat. 

Spotify har ett vinnande koncept och är även just för tillfället ledande på 

marknaden av digitala musiktjänster. Här väcktes vårt intresse för att studera 

vidare varför man ändå ger sig in på en så pass osäker och utdöende marknad som 

papperstidningen befinner sig på. 

 

Den digitala världen har splittrat den traditionella papperspubliceringen: 

“The remarkable growth of various digital technologies has disrupted a broad 

range of traditional print publishing industries, including books, magazines, and 

newspapers” (Hollander et.al, 2011). 

 

Papperstidningen är verkligen väletablerad, man kan säga att den har någon sorts 

magi. Vi människor är vana att läsa papperstidningen, att bläddra i den och även 

att ta med oss den när man tillexempel är på resande fot. Dock är tiden kommen 

för papperslösa tidningar. Pengar är ett stort problem när det handlar om 

papperstidningar. Detta för att papper kostar pengar och det blir i sin tur dyrt att 

distribuera. Om andra typer av medier blir billigare och attraktivare för både 

http://www.dagensmedia.se/
http://www.sverigesradio.se/
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läsare och annonsörer, är det ännu en faktor för papperstidningens död (Hvitfelt & 

Nygren, 2008, s. 41). 

 

Det har under en längre tid diskuterats hur vidare papperstidningen kommer att 

finnas kvar eller inte. Många medieforskare tror att inom 40 år så kommer 

papperstidningen att vara död (Meyer, 2009, s. 42-49). Tittar man på 

Tidningsstatistik.se (TS), där Sveriges papperstidningars försäljning redovisas, 

kan man redan nu se en stadig nedgång på försäljningen av papperstidningar 

(www.ts.se, 2011-11-17).  Men värt att poängtera så handlar det inte om att 

tidningarna i sig kommer försvinna utan det handlar om att det traditionella 

pappersformatet kommer att ersättas av läsplattor, internet m.m. (www.svd.se, 

2011-11-17). 

 

Ännu en faktor som spelar in i papperstidningen död är de undersökningar som 

visar att den yngre generationen söker allt mer på internet. Man söker information, 

nyheter m.m. via internet för att få reda på det man söker så fort som möjligt. 

Tack vare Internets, och de digitala tidningarnas sökfunktioner, är det möjligt att 

på bara en tiondelssekund få fram den information man letar efter (Qayyum et.al, 

2010). Det säger sig självt att det här är något som aldrig kommer vara möjligt i 

en papperstidning. 

 

The New York Times, som kanske är en av världens mest kända tidningar, har 

även de fått känna av krisen som papperstidningen står inför. Därför meddelade 

tidningens ordförande och ansvarige utgivare Arthur Sulzberger Jr under förra året 

att tidningen kommer sluta trycka papperstidningar. Istället försöker de hitta en 

lösning som gör att deras läsare får betala för delar av tidningen på internet 

(www.idg.se, 2011-11-17). 

 

En tydlig tendens till att papperstidningens död redan är här är sammanslagningar 

mellan olika tidningar och tidningsförlag. Dessa sammanslagningar handlar om att 

två eller flera tidningar går ihop och blir en tidning. Då kan man undra vilken roll 

dessa överlevande papperstidningar får? Svaret handlar om hur långt in i 

framtiden man väljer att titta. Dock är det helt klart att papperstidningarnas 

storhetstid är över (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 41-42). Därmed är det inte sagt att 

alla papperstidningar kommer att försvinna. Det kommer med all sannolikhet vara 

några som överlever men de kommer vara färre och de kommer inte att finnas i 

lika många upplagor. Detta för att de nya medierna förmodligen inte kan ersätta 

papperstidningens speciella egenskaper. Samt för att de nya mediernas specialitet 

förmodligen inte kommer att vara redigerad samhällsinformation med samma 

djup och bredd som papperstidningarnas (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 42-43). 

 

Utomvetenskapligt är det väldigt aktuellt då tidningen kommer att lanseras den 22 

december i år. Det är högst aktuellt då det finns väldigt många svenskar som 

använder sig av programmet och som då kommer att få vetskap och beröras av 

http://www.ts.se/
http://www.svd.se/
http://www.idg.se/
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tidningen . I maj i år hade Spotify över två miljoner svenska användare 

(www.aftonbladet.se, 2011-11-18). Ur ett inomvetenskapligt perspektiv är det 

också intressant att titta på satsningen. Detta för att ett sådant starkt varumärke 

som Spotify går emot strömmen och väljer att satsa på något som andra företag 

flyr. Man skulle lite skämtsamt säga att Spotify är kärringen mot strömmen. Det 

är alltså mot bakgrund av detta som vi är intresserade av att undersöka de 

kommunikativa strategierna bakom Spotifys satsning. Vi är även intresserade av 

att ta reda på hur målgruppen upplever satsningen på en papperstidning. 

 

1. 2 Syfte & frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att studera hur Spotify profilerar sig som 

papperstidning. Vi vill också ta reda på hur Spotfiys målgrupper ser på 

varumärkets profilering. 

Våra frågeställningar är: 

 Vilka strategier ligger till grund för Spotifys val att profilera Spotify i en 

pappersitdning? 

 Hur upplever Spotifys målgrupper varumärkets satsning på en papperstidning? 

 

2. Empirisk bakgrund 

I denna del berättar vi mer om Spotify som musikprogram. Vi berättar också kort om 

fildelningens historia, som är en av anledningarna till att Spotify finns idag. 

 

2.1 Spotify 

Spotify är ett digitalt musikprogram som innebär att användarna bland annat kan 

sätta ihop egna musiklistor och lyssna direkt i mobilen eller via datorn. Spotify 

grundandes år 2006 av de svenska entreprenörerna Martin Lorentzon och Daniel Ek. 

Det var dock först under år 2008 som tjänsten lanserades på riktigt (www.it24.idg.se, 

2011-11-17). Sen dess har företaget etablerats i åtta andra länder: Storbritannien, 

Frankrike, Spanien, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och nyligen kom 

tjänsten också till USA. 

 

I början på det här året uppgav Spotifys försäljningschef, Anders Svensson, att 

tjänsten hade tio miljoner användare (www.mynewsdesk.com, 2011-11-17). Detta 

var dock innan tjänsten lanserades i USA. När årsredovisningen kom för år 2010 så 

omsatte man omkring 100 miljoner dollar under året. Det är en stor skillnad från 

föregående år, 2009, då omsättningen var 18 miljoner dollar. Den stora skillnaden 

beror främst på ökade annonsintäkter och fler betalande användare (www.feber.se, 

2011-11-17).  

 

Det finns tre olika typer av Spotify-konton. Här förklarar vi i stora drag vad varje 

uppgradering innebär: 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.it24.idg.se/
http://www.mynewsdesk.com/
http://www.feber.se/
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 Premium: Kostar 99 kr/månaden. Du får lyssna obegränsat på all musik som finns i 

programmet, du slipper reklamavbrott och du kan lyssna på mobilen/Ipaden då man 

kan använda tjänsten trots att man inte är ansluten till internet. 

 Unlimited: Kostar 49 kr/månaden. Du får lyssna obegränsat på all musik som finns i 

programmet och du slipper reklamavbrott. Skillnaden mellan detta konto och 

Premium är att du måste vara ansluten till internet. 

  Free: Gratis. Du måste vara ansluten till internet, du får endast lyssna på en och 

samma låt max fem gånger (sedan måste du börja betala för att få lyssna på den 

låten) och det kommer reklamavbrott med jämna mellanrum. 

 

2. 2 Fildelning 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet fildelning så här: 

”Fildelning: utbyte av filer mellan datornätanvändare med hjälp av 

fildelningsprogram” (www.ne.se, 2011-11-17). 

 

För att kunna förstå sig på musikbranschen och dess utveckling måste vi titta på 

fildelningens historia. Napster var ett fildelningsnätverk som startade år 1999 och 

blev en känd gratistjänst för nedladdning av musik (www.ne.se, 2011-11-17). Under 

år 2001 gick skivbolag, artister m.fl. ihop för att stoppa Napsters verksamhet och 

företaget blev dömd i amerikansk domstol. Under år 2004 växte den stora 

internetsajten och fildelningsnätverket Pirate Bay fram (www.ne.se, 2011-11-17). 

Efter att man skärpte lagen mot fildelning i Sverige år 2005 åtalades Pirate Bays 

grundare år 2008 (www.dn.se, 2011-11-17 ). År 2009 dömdes de fyra grundarna för 

medhjälp till upphovsrättsbrott och straffet blev då ett års fängelse och skadestånd på 

30 miljoner kronor (www.nyheter24.se, 2011-11-17). 

 

Det var alltså under samma år som när grundarna till Pirate Bay blev åtalade som 

Spotify lanserades. Vilket kan ses som ett lagligt alternativ till fildelning. 

 

3. Teori 
Vår utgångspunkt är perspektivet Cocreational Perspective. Detta för att Cocreational 

Perspective handlar om att organisationen eller företaget utvecklar sina relationer till sin 

målgrupp och syftet är att man vill skapa något tillsammans med sin målgrupp (Botan & 

Hazleton, 2006, s.12-13). 

Vi kommer börja att förklara teorin Relationship Management för att sedan gå vidare 

in på Social Exchange Theory, Sensemaking, medierad interaktion, Co-branding, 

varumärkesutvidgning och sist men inte minst varumärkeskommunikation. Under 

varumärkeskommunikation tar vi även upp det övergripande inom målgrupp, 

konsumenternas köpprocess och slutligen budskapsstrategier. Vi motiverar löpande 

under varje teori varför vi väljer just dessa. 

 

3.1 Relationship management 

Relationship management handlar om att skapa relationer till sin målgrupp. Detta 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.dn.se/
http://www.nyheter24.se,/
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begrepp skapades när man lade märke till att det var alldeles för lite fokus på 

relationer inom PR-området (Botan & Hazleton, 2006, s.465-467). 

 

Relationship management utgörs av fyra olika grundstenar: 

 Relationer har en central roll inom PR-området 

 PR är en ledningsfunktion 

 skapa strategier för att på så sätt kunna mäta kommunikation  

 en modell skapad för relationen mellan organisationen och deras målgrupper 

(Botan & Hazleton, 2006, s.465-467). 

 

Relationship management bygger också på att om en person rankar en organisation 

eller ett företag högt, så väljer den personen just den organisationen eller företaget 

framför andra som inte rankas lika högt. Man kan utifrån fem relationsdimensioner 

mäta detta för att komma fram till vad det är som gör att organisationen eller 

företaget får en så kallad hög rankning. Alltså, vad är det för faktorer som har ett 

värde som gör att det leder till högre rankning för organisationen eller företaget 

(Ledingham & Bruning, 2009, s. 162). För att ge en tydligare bild av vad dessa fem 

relationsdimensioner innebär väljer vi att beskriva dem här nedan: 

 Pålitlighet – handlar om att organisationen eller företaget faktiskt gör vad den 

säger att den ska göra. 

 Öppenhet – handlar om att organisationen eller företaget delar med sig av sina 

framtidsplaner till sina målgrupper. 

 Engegemang – handlar om att organisationen eller företaget aktivt engagerar sig 

ute i samhället. 

 Investering – handlar om att organisationen eller företaget investerar i samhället. 

*   Samhörighet – handlar om att organisationen är en del av samhället (Ledingham 

& Bruning, 2009, s. 62-63). 

 

Forskare menar på att det är viktigt för organisationer eller företag att jobba med 

Relationship management. Detta för att det idag finns många konkurrerande 

organisationer/företag. Det blir därför otroligt lätt för konsumenterna att byta till ett 

annat företag när de inte känner sig nöjda med det tidigare företagets produkter eller 

tjänster. Forskare menar att detta beror till stor del på Internets framväxt – 

konkurrenterna finns endast ett klick bort (Rai, 2011). 

 

3.2 Social Exchange Theory 

Social Exchange Theory är en teori som härstammar från interpersonell 

kommunikationsforskning men fungerar lika bra inom PR. Denna teori är mycket 

användbar när man ska förklara varför och när en relation börjar och sedan avslutas. 

Den är utvecklad från Woods fyra dimensioner för tillfredsställande relationer. Vad 

dessa relationer bygger på är bland annat; varor, status, information, service, 

vänskap, social acceptans med mera (Ledingham & Bruning, 2009, s.184-186). Även 
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andra forskare har kommit fram till att samma faktorer spelar in för att få en 

tillfredsställande relation mellan organisation/företag och konsumenter (McGregor 

et.al, 2010, s. 75). 

De fyra dimensionerna som vi nämnde ovan handlar om investeringar, engagemang, 

förtroende och relationsdatabaser. Vi väljer här att berätta lite kort om varje 

dimension; Investeringar handlar om den tid, energi, känsla, uppoffring och andra 

resurser som behövs för att bygga en relation. Engagemang handlar om det 

personliga valet för att fortsätta en relation. Förtroende handlar huvudsakligen om 

känslan av att man kan lita på varandra i en relation. Tillsist har vi 

relationsdatabaser som handlar om att det finns många motsatta krafter som orsakar 

spänningar i relationen och som därför kräver en jämvikt för att upprätthålla en stabil 

relation (Ledingham & Bruning, 2009, s 178-179). 

Vi väljer att använda oss av denna teori eftersom det är så viktigt för en organisation 

eller ett företag att bygga upp bra och stabila relationer. Dessa relationer bygger man 

upp som praktiker/kommunikatör gentemot sina målgrupper för att på så sätt vinna 

deras tillit. Man ska också komma ihåg att människor gärna utvecklar relationer som 

är till fördel för dem själva och som ger dem någonting tillbaka. Det är på grund av 

det som det är så viktigt för Spotify att bygga upp denna tillit till sina målgrupper för 

att få en stabil relation till dem. Finns inte den stabila relationen kan det leda till att 

målgruppen inte väljer att ta del av den tidning som Spotify nu väljer att producera. 

Om inte relationen är tillräckligt stark så kan målgruppen tänka att varför ska vi ta 

del av denna tidning och inte bara hålla oss kvar vid musiktjänsten? Vad får jag som 

målgrupp ut av det, hur gynnas jag av det? (Ledingham & Bruning, 2009, s. 178-

179). 

 

3.3 Sensemaking 

Vi använder oss av Sensemaking då vi tror att det är en viktig del i hur Spotify 

arbetar med sin nya lansering av papperstidningen. Med det menar vi att det är 

viktigt att Spotify skapar mening. Precis som Sensemaking handlar om. Målgruppen 

måste få en förståelse för varför Spotify väljer att utöka med en papperstidning och 

inte bara håller sig kvar vid musiktjänsten. Enligt oss är det mycket viktigt att 

målgruppen får en förståelse för det för att vara villiga att följa med Spotify i deras 

utökning.  

 

Vi tror också att denna teori kan stärka kunskapen om hur målgrupperna kommer att 

reagera och varför målgrupperna reagerar på olika sätt. Hur kommer Spotifys 

målgrupper att reagera på denna utökning och vad är det egentligen som skapar 

denna reaktion? Vi tror att Sensemaking kan göra det lättare att förstå varför.  

Här väljer vi att berätta mer i detalj vad Sensemaking egentligen handlar om: 

Sensemaking handlar just om att skapa mening. Man måste som individ få en 

förståelse för vad man gör i organisationen och varför man gör just detta. Genom 
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denna förståelse är det lättare för individen att förstå, förklara, tillskriva och 

förutsäga det okända (Weick, 1995, s. 4-6).  

Sensemaking har sedan länge varit en gren inom forskningen och det finns nu tre 

olika inriktningar inom Sensemaking, vi kommer att fokusera på inriktningen inom 

informationsvetenskap. För att överskådligt förklara vad Sensemaking betyder så kan 

man säga att Sensemaking är en process som människor går igenom för att kunna ge 

mening åt sina upplevelser och hur människor fungerar och reagerar i olika 

situationer. För att förtydliga lite mer brukar man prata om tre viktiga antaganden 

angående kommunikation som är en viktig del i informationsvetenskapen. Dessa tre 

består av utformningen och genomförandet av olika kommunikationsstudier, 

människans möjlighet att utveckla sin kommunikation och den utveckling som krävs 

för att uppnå de resultat man strävar efter. Sammanfattnings vis handlar 

Sensemaking inom informationsvetenskapen om ett förhållningssätt till att tänka, 

förstå och genomföra olika kommunikationsstudier (Botan & Hazleton, 2009, s. 393-

412). 

Avslutningsvis väljer vi att ta med Karl E. Weick´s sju olika aspekter inom 

Sensemaking som är; identitet, retroperspektiv/ tillbakablick, iscensättande, social, 

pågående, utvunna ledtrådar och rimlighet (Weick, 1995, s. 17). 

 Identitet: Denna del har sin grund i den individuella identiteten – jag är vad jag 

tänker (Weick, 1995, s. 18-24). 

 Retroperspektiv: Detta handlar om att den enskilda människan utvärderar och 

reflekterar en meningsskapande process – se tillbaka och dra lärdom (Weick, 

1995, s. 24-30). 

 Iscensättande: Den enskilda människan bildar och formar en del av miljön i 

organisationsmiljön. Här är agerandet en avgörande faktor. Det är också omöjligt 

att förutsäga vad som ska hända eftersom allt är en del av en större helhet (Weick, 

1995, s. 30-38). 

 Social: Mänskligt tänkande och social funktion är en process i sensemaking och 

dessa två är beroende av varandra. Fokus måste ligga på ledtrådar och repliker, 

detta för att kunna renodla andra prototyper, stereotyper och roller samt för att 

förstå vad sensemaking är för något (Weick, 1995, s. 38-43). 

 Pågående: Man kan förklara detta som att sensemaking är en fortgående process. 

Det finns inget slut och ingen början (Weick, 1995, s. 43-49). 

 Utvunna ledtrådar: Antydningar är något som människor stöter på hela tiden. 

Man väljer att ta till sig en del av dessa antydningar beroende på vilket intresse 

man har och vilken personlighet man har. Människor filtrerar bort de antydningar 

som man tycker är mindre relevanta (Weick, 1995, s. 49-55). 

 Rimlighet: Det sista karaktäristiska draget handlar om att människor är väldigt lata 

i grunden. Det vill säga, när människan har funnit svar på en fråga slutar den att 

leta (Weick, 1995, s. 55-61). 
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Sammanfattningsvis handlar Sensemaking om att fokus ska ligga på individen och 

individens betydelse i en meningsskapande process. När man skapar mening är det 

lättare för individen att skapa förståelse för sitt arbete. När man jobbar med 

Sensemaking i en organisation sätts individens behov i första hand. Tillsist är det också 

viktigt att visa på vikten av att en ledare måste förstå att individen formar miljön i 

organisationen vilket leder till att, som vi nämnde tidigare, Sensemaking är en 

fortgående process (Weick, 1995, s. 69-76). 

 

3.4 Medierad interaktion 

“Mediated interaction has become a feature of everyday life, used routinely to 

communicate and maintain contacts /…/” (Rettie, 2009, s. 421). 

 

Medierad interaktion handlar om kommunikation som inte sker via kroppsspråket. Det 

kan exempelvis vara via telefon, sms, mejl eller brev. Mottagarna har alltså begränsat 

med tillgång av symboliska signaler att tolka det som sägs (Thompson, 2001, s. 109). 

 

När Medierad interaktion används i kommunikationen blir det såklart något svårare för 

mottagarna att tolka budskapen. Detta eftersom man antingen saknar det visuella (när 

man pratar i telefon och inte ser någon) eller så saknar mottagaren exempelvis tonläget 

som en person skulle ha om det talades vid ansikte mot ansikte. Detta eftersom denna 

läser ett sms eller mejl. Detta gör att tolkningen av ett budskap vilar mer på mottagarens 

referenser och det blir också krångligare för mottagaren att minska eventuella oklarheter 

eftersom det blir en envägskommunikation (Thompson, 2001, s. 109). 

 

3.5 Konvergens 

Konvergens betyder att olika medieformer närmar sig varandra och har sin grund i 

mediernas förändrade ekonomiska villkor. När detta händer blir gränserna mellan dem 

otydliga och i vissa fall till och med obefintliga. Ett exempel på en långt driven 

Konvergens finns exempelvis på Internets webbplatser där text, ljud, bild och rörlig bild 

förenas. Dessa förenas i nya men också outvecklade medieformer. Idag växer också nya 

konvergerande genrer fram på exempelvis webbplatser, i bloggar och communities. För 

att förtydliga ger den digitala tekniken möjligheten att allt medieinnehåll produceras 

utifrån samma tekniska plattform. Det sprids digitalt över samma kanaler och sist men 

inte minst flyter medierna samman i olika apparater som används av konsumenterna 

(Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 21). 

 

För att klara investeringarna som krävs på grund av mediernas förändrade ekonomiska 

villkor samt övergången till ny teknik så söker medieföretagen nya former av 

samarbeten och kapital. På grund av det kraftigt ökade medieutbudet och nya 

användningssätt, teknologiskt sett, så har publiken blivit uppdelad. Detta innebär att det 

har blivit en hårdare konkurrens om publikens intresse (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 22). 

För att förtydliga: från att Sverige har haft ett enhetligt medieutbud då man såg på en 

eller två TV-kanaler och läste samma tidning till att nu då ett ökat utbud av medier har 

kommit att förändra detta och delar upp denna publik i små grupper. Med små grupper 
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menas att publiken själv väljer sina medier utifrån hans eller hennes musiksmak, 

intressen och social bakgrund (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 24). 

 

Konvergens inte är ett tillstånd utan en process av förändring. En process som varken 

har en början eller ett slut. Här nedan beskriver vi den processen: 

 

 Medieföretag och marknad: Nya typer av ägare kommer in i medierna tack vare 

marknadskonvergensen och inom medieföretagen suddas gränser ut. Gränser som 

handlar om nya organisationsformer som leder till att gamla gränser mellan olika delar 

av företagen, exempelvis redaktion och ekonomiavdelning suddas ut (Hvitfelt & 

Nygren, 2008, s. 22). 

 Tekniken: Handlar kort och gott om: från produktion till konsumtion. Exempelvis så 

förändras de redaktionella processerna när multireportrar ska ha hand om flera led i 

produktionen. De människor som arbetar i produktionen har högre krav när det gäller att 

klara av mer och mer teknik. De ska även kunna arbeta parallellt för olika medieformer, 

det resulterar i att medierna finns tillgängliga i allt fler former för konsumenterna. För 

att förtydliga ger vi här ett exempel på när radion introducerades på 1920-talet. Radion 

var då en radio tillskillnad från idag då en radio kan ha många olika utseenden och 

möjligheten finns också att lyssna på radion över internet samtidigt som vi både kan 

välja program och när vi vill lyssna på sändningen (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 23). 

 Innehåll: Den konvergens som pågår här är att innehållet i olika kanaler riktas åt 

 samma håll när samma råmaterial används i olika utbud. Även här utvecklas nya 

 medieformer på nätet som förenar olika uttryck. Dessa uttryck fanns tidigare i 

 skilda medieformer. Internets interaktiva kommunikation ger möjlighet till att 

 skapa nya medieformer som innehåller inslag av både masskommunikation och 

 direkt personlig kommunikation (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 23). 

 

Vi kopplar samman denna teori med vår studie på det sättet att det handlar om två olika 

medieformer, First Publishing Group och Spotify, som väljer att samarbeta. First 

Publishing Group behöver stärka sin plats på marknaden på grund av dagens rådande 

hårda konkurrens för papperstidningar. Spotify, som tillhör en marknad som blir allt 

större (den digitala marknaden) kan hjälpa First Publishing Group att stärka sin plats på 

papperstidningsmarknaden. First Publishing Group kan i sin tur hjälpa Spotify att 

komma in på en, för Spotify, okänd marknad. Här kan man alltså se en tydlig 

konvergens: två olika medieformer korsar varandras gränser. 

 

3.6 Co-branding 

Co-branding handlar om att ett varumärke går ihop med ett annat varumärke för att i sin 

tur kunna utveckla en helt ny produkt. Co-branding har blivit allt vanligare och detta för 

att kostnaderna för att utveckla nya produkter har blivit allt högre. Kostnaderna har 

blivit högre främst för att tekniken har blivit allt mer avancerad (Treffner & Gajland, 

2001, s. 103). Vi kopplar vår studie till Co-branding eftersom Spotify gått ihop med 

First Publishing Group för att lansera tidningen. Spotify har information och kunskap 

om sin tjänst medan First Publishing Group är ett förlag som skriver och trycker 
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tidningar för speciella intressen. Tillsammans kan de alltså ge ut en tidning som blir 

konkurrensstark på marknaden. 

 

Sammanfattningsvis, avsikten med Co-branding är alltså att man tillsammans lättare kan 

skapa en framgångsrik produkt än vad man hade kunnat göra var för sig men med 

samma kostnader (Treffner & Gajland, 2001, s. 103-104). För att förtydliga vad vi 

menar ger vi här ett exempel: Om Spotify själva skulle starta en tidning så skulle 

kostnaderna bli höga eftersom man då ska få tag i kompetenta journalister, ett bra 

tryckeri och sedan lyckas ge ut tidningen. Istället väljer man att gå ihop med ett företag 

som redan kan allt detta och förlaget First Publishing Group vinner i sin tur på att få 

samarbeta och skriva åt ett sådant starkt varumärke som Spotify. 

Co-branding, eller varumärkesallianser som man också kan kalla det, innebär att två 

varumärken samarbetar med varandra oftast under en kort period för att hjälpa till att 

stärka varandras varumärken. När man använder sig av Co-branding gäller det alltså 

att de båda varumärkena genomsyras i den slutgiltiga produkten (Amnéus, 2001, s. 

140). 

Det finns också andra namn för denna typ av samarbete: Brand alliances, Mixed 

brands, Composite branding, Dual branding eller Brand Bundling (Amnéus, 2001, s. 

140). 

Co-branding handlar alltså om att framställa ett konsekvent och genomtänkt sätt att 

utföra de tänkta aktiviteterna för att vara säker på att den nya produkten är lönsam. 

Men då samarbetet oftast är kortsiktigt så är det inte lönsamt att skapa ett nytt 

gemensamt varumärke (Amnéus, 2001, s. 140). 

 

3.7 Varumärkesutvidgning 

Varumärkesutvidgning, även kallat Brand extension, innebär att varumärket 

producerar nya produkter som omfattar andra kategorier, alltså att den nya produkten 

inte har någon direkt koppling till den ursprungliga produktkategorin (Amnéus, 

2001, 138). 

Varumärkesutsträckning, eller också kallat: Brand stretch, kan också kopplas ihop 

med Varumärkesutvidgning. Det handlar om att man producerar flera saker men alla 

har ett starkt samband med den ursprungliga produkten (Amnéus, 2001, 140). 

 

Tidigare forskning visar på att konsumenterna värderar den nya produkten utifrån hur 

exklusivt märket är från början. För att förtydliga: om exempelvis det exklusiva 

klockmärket Rolex skulle producera skjortor så menar forskarna att det skulle tilltala 

konsumenterna mer än om exempelvis det funktionella klockmärket Timex skulle 

producera skjortor (Monga & John, 2010). 

Vi kopplar samman dessa teorier med vår studie på det sättet att Spotify producerar 

en ny produkt, i form av en tidning, vilket skiljer sig från originalprodukten markant. 

Även om produkterna inte hamnar under samma produktkategori är det ändå lätt för 
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konsumenterna att se vilket varumärke som står bakom tidningen, då den får namnet 

Spotify.  

 

3.8 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation behövs för att vi som konsumenter ska kunna skilja på 

konkurrerande varumärken. Om företagen inte skulle använda sig av logotyper, 

slogans och andra saker som gör att konsumenterna vet att det är just det företaget 

som ligger bakom produkten – då skulle det såklart bli svårt för konsumenterna att 

särskilja de olika märkena från varandra. Varumärket och dess förpackning är 

avgörande när konsumenterna väljer det ena eller det andra, även om dessa faktorer 

inte är det enda som spelar in (Dahlén & Lange, 2009, s. 11). 

 

Marknadskommunikation bygger huvudsakligen på tre grundstenar: målgrupp, 

budskap och kanal. Alltså, vilka vill vi nå (målgrupp)? Vad vill vi säga till dem 

(budskap)? Hur ska vi säga det (kanal)? (Dahlén & Lange, 2009, s. 19). 

 

Anledningen till att vi har valt att titta närmre på marknadskommunikation i vår 

studie är för att vi anser att marknadskommunikationen spelar en väldigt stor roll. 

Det handlar om varumärket, hur företaget kommunicerar sitt varumärke till sina 

målgrupper och konsumenternas köpbeteenden (Dahlén & Lange, 2009, s. 9-10). 

Vi menar att det är viktigt för vår studie att titta närmare på hur konsumenterna tar 

beslutet att köpa/eller inte köpa en viss produkt och hur man som företag borde 

kommunicera med sina konsumenter. Detta eftersom vi bland annat vill veta vad 

Spotifys målgrupp anser om deras nya satsning: en papperstidning. 

 

3.8.1 Målgrupp 

Företag som säljer produkter och tjänster vill ju såklart gå med vinst. För att 

marknadskommunikationen ska resultera i vinst krävs det såklart att konsumenterna 

faktiskt köper produkten/tjänsten. Ju fler kunder som köper en produkt eller tjänst, 

desto större blir naturligtvis vinsten för företaget. Det handlar alltså om att få så 

många kunder som möjligt att testa produkten (och naturligtvis vilja köpa 

produkten/tjänsten igen) men det handlar också om att locka nya kunder (Dahlén & 

Lange, 2009, s. 87). 

     För att få kunderna att ens vilja köpa produkten/tjänsten så behöver man titta på 

varumärkesattityden. Med varumärkesattityd menas att man tittar på vilken attityd 

målgruppen har till själva företaget och dess huvudsakliga produkt jämfört med 

konkurrenternas. Alltså, vad är attityden till produkten som företaget kommunicerar 

med? (Dahlén & Lange, 2009, s. 99). 

 

Varumärkesattityd är indelad i två delar: Absolut attityd och Relativ attityd. 

 Absolut attityd: innebär att målgruppen tycker om produkten. Ju mer målgruppen 

tycker om produkten, desto bättre såklart. Det här är särskilt viktigt när det gäller 
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transformativa produkter (produkter som ger tillfredsställelse och positiva känslor). 

Transformativa produkter jämförs sällan med konkurrenternas eftersom kunderna 

oftast köper produkten just för att de gillar varumärket. Exempelvis jämför man 

sällan BMW med exempelvis Volvo eftersom de troligtvis inte har samma 

målgrupp (Dahlén & Lange, 2009, s. 100). 

 Relativ attityd: innebär att målgruppen tycker om den egna produkten mer än 

konkurrenternas. Här är det inte särskilt viktigt vad målgruppen tycker om själva 

varumärket i sig utan det viktiga är att målgruppen tycker mer om den egna 

produkten bättre än konkurrenternas. Kunden som köper informativa produkter 

(produkter som löser problem, exempelvis tandkräm, diskmedel & rakhyvlar) 

kanske inte tycker att YES diskmedel är något vidare bra men han/hon köper det 

ändå eftersom det är det bästa alternativet som finns tillgängligt på marknaden 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 100). 

3.8.2 Konsumenternas köpprocess 

Tänk dig hur många köpbeslut du tar varje dag. Vilka kläder ska du ha? Vilken mat ska 

du äta idag? Vilket transportmedel ska du använda dig av just idag? Vad lämpar sig 

bäst, just för tillfället? Dessa typer av beslut kanske inte tar så lång tid att fatta och sker 

mer eller mindre omedvetet. Men det finns också köpbeslut som kräver engagemang, 

så som: husköp, bil eller pensionsförsäkring (Dahlén & Lange, 2009, s. 24). 

 

Den mest kända modellen över konsumenters beslutsfattande har utarbetats av Engel, 

Blackwell och Miniard (Dahlén & Lange, 2009, s. 25) och här ska vi förklara den i 

korta drag, fem steg, för att bättre analysera fokusgruppernas svar. Vi ger exempel på 

hur beslutsprocessen ser ut om man tänker utifrån vår studie om Spotify och den 

kommande tidningen: 

 

  1. Behovsidentifikation: Jag behöver veta mer om hur jag använder mig av 

  digitala musiktjänster. 

  2. Informationssökning: Vilka produkter finns det att ta till hjälp? 

   3. Alternativutvärdering: Vilka alternativ finns? Finns det liknande produkter 

   till bättre pris? 

   4. Köp: Tidningen Spotify verkar kunna ge mig svar på mina frågor. 

   5. Utvärdering efter köpet: Den här tidningen var precis vad jag behövde! 

      (Eller tvärtom; den här tidningen kommer jag aldrig mer att köpa!) (Dahlén 

  & Lange, 2009, s. 25). 

Så varför är det då så viktigt med marknadskommunikation? Det finns många 

tidningar som handlar om datorer, mobiltelefoner – om teknik och hur du använder 

det på bästa sätt helt enkelt. Därför är det viktigt att man som företag (i detta fall 

Spotify) kommunicerar med sin målgrupp på ett så smart sätt att konsumenterna inte 

ens tänker tanken på att köpa någon annan tidning. Som företag måste man alltså i 

princip eliminera sina konkurrenter, försöka övertyga sin publik att man har den 

överlägset bästa produkten (Dahlén & Lange, 2009, s. 26). 
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När man jobbar med marknadskommunikation är det viktigt att ta hänsyn till främst 

fem faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut: 

 Produktfaktorn: Är produkten hög- eller lågengagemangsköp? Hur mycket tid 

lägger man faktiskt ner på att välja vilket märke man ska köpa? 

 Individfaktorn: Konsumenternas erfarenhet och intresse för en sådan produkt. 

 Situationsfaktorn: Konsumentens syfte med köpet. Är det till en födelsedag, en fest 

eller till vardags? 

 Marknadsfaktorer: Hur välkänt är företaget och deras produkt på marknaden? 

 Konkurrensintensiteten: Hur ser alternativen för konsumenterna ut? Hur stor 

konkurrens finns på marknaden för just den här produkten? (Dahlén & Lange, 

2009, s. 26-27). 

3.8.3 Budskapsstrategier 

Budskapsstrategier redogör för hur man ska skapa kännedom om företagets varumärke, 

varumärkeskännedom (Mårtensson, 2009, s. 404). När man skapar en budskapsstrategi 

finns det några faktorer man måste känna till och tänka på för att ha en möjlighet att 

lyckas på marknaden: Man måste ställa sig frågan vad som motiverar målgruppen att 

faktiskt köpa en produkt eller använda sig av en viss produkt. Viktigt är här också att 

man känner till sina konkurrenters budskapsstrategi för att undvika att uppfattas som att 

man inte har några egna idéer, man riskerar att efterlikna sina konkurrenter helt enkelt 

(Mårtensson, 2009, s. 404).  

 

För att lyckas med sin budskapsstrategi är det viktigt att man gör något som inte är 

förutsägbart (i negativ bemärkelse). Det kan löna sig att gå mot strömmen och göra 

något som avviker så att företagets produkt/tjänst inte drunknar i det brus som vi 

konsumenter utsätts för dagligen (Mårtensson, 2009, s. 405). Att vi har valt 

budskapsstrategier som en teori i vår studie är för att vi tittar på strategierna bakom 

Spotifys satsning av en papperstidning. 

 

Tidigare har vi nämnt informativa produkter samt transformerande produkter. Det finns 

även informativa och transformerande budskapsstrategier som är bra att känna till när 

man som oss tittar på budskapet bakom en viss produkt: 

 Informativ budskapsstrategi: innebär att man berättar för målgrupperna varför de 

ska köpa produkten, man poängterar att man tar bort och undviker problem. När 

man använder sig av informativ budskapsstrategi handlar det ofta om en produkt 

som man använder sig av regelbundet. 

 Transformerande budskapsstrategi: handlar mycket om att berätta för målgrupperna 

att genom denna produkt kan man uppnå status, intellektuell stimulans och social 

acceptans. När man använder sig av denna typ av budskapsstrategi så handlar det 

ofta om en produkt som man stoltserar med, alltså en produkt där omgivningen kan 

se vilket märke man använder. Exempel på detta är kläder, bilar, alkohol m.m. 

(Mårtensson, 2009, s. 407). 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad samtalsintervju och fyra stycken 

fokusgrupper där det är fem personer i varje grupp, alltså sammanlagt 20 stycken 

personer. Under fokusgrupperna får deltagarna även se på magasinets förstasida som 

finns publicerad för allmänheten (se bilaga 3). 

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av en semistrukturerad samtalsintervju var 

för att få fram äkta och verklig kunskap (Ryen, 2004, s. 12) om Spotifys satsning. För 

att förtydliga: hade vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys, där vi hade studerat 

tidningen och använt oss av våra egna antaganden så hade inte det baserats på äkta 

kunskap. Därför valde vi intervjun för att med hjälp av Ola Karlssons kunskaper om 

tidningen Spotify få fram så äkta och sanna svar som möjligt.  

 

Anledningen till att vi använder oss av fokusgrupper är för att vi främst vill få till en 

diskussion för att få ett djup i svaren. Vi tror inte att vi skulle ha uppnått ett djup om vi 

använt oss av exempelvis enkäter. 

 

4.2 Avgränsning och urval 

Till intervjun har vi valt att intervjua Ola Karlsson, som är chefredaktör för tidningen 

Spotify och arbetar på First Publishing Group. Anledningen till att vi har valt just 

chefredaktören är för att vi anser, utifrån vår frågeställning, att hans del i 

profileringsarbetet av Spotify som papperstidning är mycket relevant. Ola Karlsson är 

väl insatt i tidningens uppbyggnad och innehåll vilket gör honom till ett självklart val 

som intervjuperson i vår studie. Han är också väl insatt i strategierna bakom tidningen, 

vilka budskap som finns samt profileringen. Eftersom vi vill undersöka hur Spotifys 

användare ställer sig till Spotify som papperstidning väljer vi att använda oss av 

fokusgrupper. Detta för att man genom fokusgrupper kan studera människors 

kunskaper, attityder och värderingar. Och det är precis dessa aspekter vi vill undersöka 

hos Spotifys användare (Wibeck, 2010, s. 21-22). Anledningen till att vi använder oss 

av fokusgrupper och inte enskilda intervjuer bland Spotifys användare är för att i 

fokusgrupper så har deltagarna möjlighet att ställa frågor till varandra. De kan även 

tillsammans utveckla sina tankegångar vilket ger oss ett större djup i vårt resultat 

(Wibeck, 2010, s. 22). 

 

Till våra fokusgrupper så har vi valt att göra ett snöbollsurval. Med snöbollsurval 

menas att man frågar en person, som i detta fall använder sig av Spotify, och sedan 

frågar man personen i fråga om den vet någon annan som använder sig av Spotify och 

vill ställa upp i en fokusgrupp. När man i sin tur får tag på den personen så frågar man 

denna om den vet någon ytterligare och sen fortsätter snöbollen att rulla på och tillslut 

har man fått tag på tillräckligt många deltagare (Esaiasson m.fl., 2010, s. 216). Detta 

för att få tag i personer som känner till Spotify och som är villiga att ställa upp i en 

diskussion kring ämnet. Utan att vi har styrt allt för mycket så har det fallit sig som så 
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att deltagarna är mellan 20-30 år, nio killar och elva tjejer – varav tio stycken betalar 

för sitt Spotify-konto och tio stycken har gratiskontot. Alla deltagare var under studiens 

gång bosatta i Västernorrlands län.  

 

Vidare väljer vi att låta våra fokusgrupper titta på tidningens framsida (se bilaga 3), då 

detta än så länge är det enda material som finns tillgängligt för allmänheten under 

studiens gång. Anledningen till att vi väljer att låta fokusgrupperna titta på framsidan 

av tidningen istället för att bara berätta om tidningen är för att fokusgrupperna ska få en 

känsla av hur tidningen är profilerad. Det är trots allt magasinets förstasida som 

kommer att synas i hyllorna och det är alltså magasinets förstasida som ska locka 

köpare i första hand att vilja köpa tidningen och läsa mer.   

 

4.3 Validitet 

Validitet handlar om den tolkning som görs av det som observerats. Alltså, det handlar 

om att studera det man sagt att man ska studera och kalla saker för deras rätta namn. 

En fara när det gäller validiteten i fokusgruppsstudier kan vara när 

fokusgruppsdeltagarna inte säger vad de tänker och känner på grund av grupptryck. 

Fokusgruppsdeltagarna kan också överdriva för att göra intryck eller övertala de andra 

fokusgruppsdeltagarna till en viss åsikt. Det handlar om att fokusgruppsdeltagarna 

ibland bara säger vad som är socialt accepterat och håller inne med informationen som 

inte är socialt önskvärd. Detta för att ibland vara artig eller av rädsla för att tala om ett 

känsligt ämne. Tillsist vill vi påvisa att allt det här även kan ses som ett resultat i sig. 

Det beror helt och hållet på vilken forskningsfråga studien utgår ifrån – kanske är syftet 

att studera vad som är social accepterat och vad man får säga om ett visst ämne i 

gruppen (Wibeck, 2010, s. 144). 

 

För att uppnå hög validitet är det också väldigt viktigt att ställa rätt frågor till rätt 

person/personer (Esaiasson, 2010, s. 64). I det här fallet kan vi alltså inte ställa frågor 

om exempelvis antalet anställda på Spotify till intervjupersonen Ola Karlsson. Vi kan 

heller inte ställa frågor om hur fokusgrupperna uppfattar världsekonomin, detta för att 

det inte har någon som helst anknytning till vår studie. Alltså, för att uppnå hög 

validitet så väljer vi att få informationen dels från användare av Spotify och dels en 

person som är väl insatt i tidningen Spotify. Vidare ställer vi också relevanta frågor 

som hör till ämnet, som avser att ge svar på våra frågor. 

 

4.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att olika forskare som inte är beroende av varandra studerar 

samma material och kommer fram till samma resultat. Reliabilitet handlar också om att 

samma forskare, vid olika tidpunkter, ska kunna komma fram till samma resultat. Dock 

har människan en tendens att höra och se vad han/hon själv vill. Man undviker alltså att 

se eller höra sådant som inte passar in i mönstret som man tidigare sett. På grund av 

detta är det viktigt att en analys är verifierbar, alltså att den går att bekräfta. För att en 

analys ska vara verifierbar måste tillräckligt med data finnas och denna måste även 

redovisas ordentligt (Wibeck, 2010, s. 143). 
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För att uppnå så hög reliabilitet under fokusgruppsstudierna som möjligt så är endast en 

av oss moderator i samtliga fokusgrupper (Wibeck, 2010, s. 143). Under tiden som vi 

har fokusgrupperna så sitter den som inte är moderator vid sidan om och antecknar vad 

som sägs i grupperna. 

 

Vidare, för att få en högre reliabilitet, krävs att inga slump- eller slarvfel under 

datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen sker. Dessa slump- och 

slarvfel kan vara tillexempel slarviga och oläsliga anteckningar som sker på grund av 

trötthet och stress, hörfel och missförstånd i intervjuer samt ouppmärksamhet och 

skrivfel när materialet förs över till en datafil. Det handlar alltså om att vara så 

noggrann som man bara kan för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt (Esaiasson 

m.fl. 2010, s. 70). 

 

För att uppnå så hög reliabilitet under intervjun som möjligt så för vi båda anteckningar 

vid intervjun. Sedan går vi tillsammans igenom våra anteckningar för att se om vi har 

förstått svaren lika. Viktigt är också att vi genomför intervjun när vi har gott om tid och 

är noga med att anteckna direkt i ett dokument på datorn då det går fortare att hinna 

med att anteckna och på så sätt hinner vi också att anteckna tydligare. Vi har även 

möjligheten att kontakta vår intervjuperson, Ola Karlsson, igen vid ett senare tillfälle 

om fler frågor skulle dyka upp eller om det finns några oklarheter. 

 

4.5 Undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av fokusgrupper och kvalitativ intervju (en semistrukturerad 

samtalsintervju) som metoder för att undersöka vår studie. Här nedan följer en 

förklarande text vad de båda metoderna innebär.  

 

4.5.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper handlar om: 1. Att gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte, 2. Att 

samtalet i gruppen ska fokusera på ett givet ämne och 3. Att det finns en ledare, även 

kallad moderator, som ser till att grupperna diskuterar ämnet och inte hamnar på andra 

spår (Esaiasson m.fl., 2010, s. 361). 

 

Vi börjar med att formulera forskningsfrågorna kring vårt intresseområde: Spotifys 

papperstidning. Vi reflekterar över om vi endast ska använda oss av bara fokusgrupper 

eller om vi bör kombinera dessa med andra typer av data, exempelvis enkäter (Wibeck, 

2010, s. 69-71). Vi kommer fram till att vi också ska använda oss av en kvalitativ 

intervjuundersökning. 

Vi väljer att inte använda oss av ett stimulusmaterial. Detta för att våra deltagare 

befinner sig på samma kunskapsnivå eftersom alla använder sig av Spotify, som 

frågorna kommer handla om (Wibeck, 2010, s. 78-79). Eftersom alla deltagare 

använder sig av Spotify så räknar vi med att alla är bekanta med ämnet och vi behöver 

därför inte använda oss av ett stimulusmaterial. 
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Vi skriver en intervjuguide, alltså författar frågor som vi vill ha svar på från 

fokusgrupperna: Vi börjar med att alla deltagare får berätta för gruppen hur gammal 

man är, hur ofta man lyssnar på Spotify och vilket typ av Spotify-konto man använder 

sig av. Därefter berättar vi, som moderatorer, vad undersökningens fokus kommer vara: 

fokusgruppens attityd till en papperstidning. Vi förklarar också vad tidningen kommer 

handla om och när den kommer finnas ute i handeln. 

 

Vi för sedan samtalet vidare till diskussionens nyckelfråga som handlar om 

övergångsfrågor. Här ställer vi frågor om vad deltagarna i allmänhet tycker om Spotify 

som musiktjänst. Detta för att deltagarna, vid övergångsfrågorna, ska bli medvetna om 

vad de övriga i gruppen tycker och tänker om ämnet (Wibeck, 2010, s. 74). 

Efter att deltagarna får berätta om sin allmänna attityd till Spotify som musiktjänst så 

går vi över till de viktigaste frågorna för analysen: nyckelfrågorna. Rekommendationen 

för antalet nyckelfrågor är två till fem och vi väljer att ställa tre stycken nyckelfrågor 

(Wibeck, 2010, s. 74). Dessa frågor handlar om hur deltagarna ställer sig till Spotifys 

satsning, om de kommer att köpa tidningen och hur vidare de skulle ändra uppfattning 

om tidningen istället producerades på internet. För att de lättare ska få en uppfattning 

om hur tidningen är utformad visar vi också magasinets framsida (se bilaga 3). 

 

Avslutningsvis ställer vi de avslutande frågorna. Här får våra deltagare möjlighet att 

uttrycka sig och även reflektera över gruppdiskussionen. Deltagarna får också 

möjlighet att berätta om de tycker att vi har missat någonting eller om det finns något 

de skulle vilja tillägga. 

 

Eftersom vi har valt ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade 

fokusgrupper väljer vi att inte ställa, till antalet, så många frågor. Istället väljer vi att 

ställa färre frågor som täcker bredare områden (Wibeck, 2010, s. 74-75). Vi leder in 

våra fokusgrupper på ämnet genom några bestämda frågor men tillåter också att man 

diskuterar fritt kring det bestämda ämnet. 

 

Vår roll som moderatorer handlar om att vi ska introducera ämnet och ingripa i 

diskussionerna när det behövs. Det kan behövas exempelvis om gruppen kommer ifrån 

ämnet. Eftersom vi väljer ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade 

fokusgrupper så gäller det att vi har lite is i magen, alltså att vi vågar vänta ut våra 

gruppdeltagare. Eftersom vi inte väljer att ha en bestämd inledning till 

fokusgruppssessionen blir det lättare att skapa en fri atmosfär under hela diskussionen. 

Det är också viktigt att vi inte visar oss stressade eller osäkra eftersom det lätt kan 

avspeglas i inledningen och sedan smitta av sig till hela diskussionen (Wibeck, 2010, s. 

83-86).  

 

4.5.2 Kvalitativ intervju 

Det mest användbara sättet att samla in kvalitativ data är att använda sig av den 

kvalitativa intervjun. Idag pratas det mycket om att vi lever i ett intervjusamhälle. Med 

det menas att samhället försöker blottlägga det privata jaget genom att intervjua ansikte 
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mot ansikte. Idag har intervjun fått en tydlig plats i såväl forskarsamhället som i 

samhället i sig. Detta täcker över ett brett spektrum av olika intervjutyper. Dessa typer 

är alltifrån strukturerade (exempelvis enkätundersökning) till ostrukturerade 

(exempelvis samtalsliknande). Den kvalitativa intervjun är bara en i mängden av 

många olika varianter av intervjuer och det är just denna vi har valt oss av (Ryen, 2004, 

s. 7-11). 

 

En intervju kan genomföras som en personlig intervju, det vill säga ansikte mot 

ansikte, eller via telefon som vi gör. Vid en intervju så ställer intervjuaren frågorna, en 

i taget, till personen den intervjuar. Svarspersonen svarar då och intervjuaren antecknar 

svaren (Esaiasson m.fl., 2010, s. 262). 

 

Vi tar kontakt med journalisten och chefredaktören Ola Karlsson på First Publishing 

Group. På grund av det geografiska avståndet så väljer vi att göra intervjun över 

telefonen vilket Karlsson ställer upp på när vi ringer och frågar. Vi väljer att ställa fem 

frågor som vi anser vara kraftfulla och täcker det område vår studie handlar om. 

Karlsson besvarar frågorna som vi ställer men vi ger också honom möjligheten att tala 

fritt. Detta för att vi vill få reda på så mycket information som möjligt och tycker också 

att det är intressant att han tillägger sådant som han finner viktigt. 

 

4.6 Metodproblem 

Även om det är allt mer vanligare med telefonintervju inom forskningsstudier så finns 

det svagheter med denna intervjuform: all information måste lämnas muntligt. Som 

forskare kan man inte fresta allt för mycket på intervjupersonens tålamod och man bör 

heller inte hålla samtalet längre än max 20 minuter (Østbye et al, 2004, s. 133). 

 

Fördelen om vi istället skulle använda oss av en uppsökande intervju, det vill säga 

träffa Ola Karlsson personligen, hade varit att vi skulle kunna ställa många fler frågor. 

Karlsson hade även haft möjligheten att utveckla svaren mer eftersom en sådan intervju 

kan pågå i 40-50 minuter (Østbye et al, 2004, s. 133). 

 

5. Resultat 

I denna del av vår studie ska vi nu redovisa resultatet av våra undersökningar. Vi börjar 

med en kort sammanfattning av hela samtalsintervjun och sedan redovisar vi mer i 

detalj vad som kom fram under intervjun. Vi väljer sedan att göra en kort 

sammanfattning av resultatet i våra fokusgrupper för att sedan redovisa även här mer i 

detalj vad som kom fram under fokusgrupperna. (Frågorna som vi har ställt i 

samtalsintervjun och fokusgrupperna finner du i bilaga 1 & 2). 

 

Sammanfattning – samtalsintervju 

Här följer nu en sammanfattning av intervjun med chefredaktören Ola Karlsson: 

Hela det här samarbetet mellan Spotify och First Publishing Group började med att 

Spotify var de som tog det första steget mot ett samarbete. Detta för att det enligt 
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Spotify fattades något på tidningsmarknaden. Vad som fattas enligt Spotify är en 

tidning som är specificerad på just programmet Spotify. 

 

Tidningens målgrupp är främst de som ännu inte har Spotify eller de som precis har 

skaffat ett konto. Dock riktar sig tidningen även till befintliga användare som vill lära 

sig mer om programmet. Vad som poängteras under intervjun är att det inte är en 

tidning riktad till tekniknördarna. 

 

Ola Karlsson är säker på att tidningen kommer att locka många kunder för att det är ett 

exklusivt innehåll: ingen annan tidning kan erbjuda samma typ av detaljerad 

information om Spotify. En annan sak som också lockar, enligt tidningens 

chefredaktör, är alla de tävlingar som kommer finnas där vinstvärdena handlar om 

tusentalskronor. 

 

Tidningens målgrupp 

Ola Karlsson berättar för oss att tidningen Spotify riktar sig främst till nya användare, 

alltså de som inte har ett Spotify-konto än eller som precis skaffat ett. Men självklart 

riktar sig tidningen till nuvarande Spotify-användare som vill lära sig mer om 

programmet också: 

    

             ”Tidningen är inte riktad till tekniknördarna utan främst till nya användare 

   men också till de som redan har Spotify som vill lära mer. 

   Det finns många funktioner som kanske inte befintliga användare heller 

   känner till. Men absolut, den riktar sig främst till nya användare”. 

 

Samarbetet mellan Spotify och First Publishing Group 

First Publishing Group, som är förlaget bakom tidningen, och Spotify har sedan 

tidigare haft samarbeten vilket bidrog till att Spotify gjorde en förfrågan om ett nytt 

samarbete. Anledningen till detta var just för att Spotify var så nöjd med förlagets 

kvalité och med tidigare samarbeten. Det började alltså med en förfrågan från Spotifys 

sida eftersom de tycker att det saknas en sådan här typ av tidning på marknaden, det 

finns ingen tidning som endast handlar om Spotify. Tanken med en sådan här tidning är 

att locka fler användare, som också betalar för sitt konto. Spotify vill få målgruppen att 

inse fördelarna med att betala för deras tjänst – man får helt enkelt mycket mer om man 

betalar.  

 

 För Ola Karlsson var det här samarbetet med Spotify en självklarhet eftersom han 

tycker att det är ett bra initiativ: 

 

   ”Ett stort digitalt företag vill göra en gammal hederlig 

   papperstidning – det är ju jätte roligt!”. 
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Vidare säger Karlsson i intervjun att han verkligen gillar Spotifys affärsidé eftersom 

man får så mycket musik för så lite pengar. Han berättar även att han är en gammal 

musikjournalist vilket såklart gör samarbetet ännu roligare. 

 

Distribution av tidningen 

Ola Karlsson berättar för oss att tidningen kommer att säljas på alla butiker där 

specialtidningar säljs. Tidningarna kommer att säljas där man också kan 

köpa/uppgradera sitt Spotify-konto, som exempelvis på Pressbyrån. I samband med att 

tidningen släpps den 22 december i år kommer det även pågå någon slags kampanj i 

dessa affärer, hur kampanjen är utformad kan dock inte Ola Karlsson svara på i 

dagsläget. Karlsson berättar också att tidningen kommer att marknadsföras via Spotify, 

deras Facbook- och hemsida. 

 

En attraktiv tidning 

På frågan vad det är som gör att tidningen Spotify kommer att bli den attraktivaste på 

marknaden, alltså varför konsumenterna kommer välja just Spotifys tidning, svarar Ola 

Karlsson utan att tveka: 

 

   ”För det första så finns det ingen liknande tidning. 

   Det finns ju ingen tidning som bara är inriktad på Spotify, 

   från början till slut. Vidare gör det här samarbete att vi har ganska 

   fria händer när vi gör den här tidningen. Jag är säker på att 

   konsumenterna tycker att det är attraktivt att vi har tillgång till 

   den senaste informationen, direkt från företaget. Vi kommer med 

   andra ord vara en väldigt uppdaterad och sanningsenlig tidning. 

   Allt som vi skriver i tidningen är sann fakta, alltså inga antaganden”. 

 

Ola Karlsson fortsätter: 

 

   ”En annan sak som jag tror kan komma att locka fler läsare, 

   och vara till fördel för oss, är att vi kommer ha mycket tävlingar 

   i tidningen. Där kan man vinna priser som är värd tusentalskronor”. 

 

Sammanfattning – fokusgrupper 

Under våra fokusgruppssessioner har det diskuterats om alltifrån det allmänna intrycket 

om Spotify som varumärke till deras nya satsning: papperstidningen. 

Under samtalsintervjun med Ola Karlsson så påpekade han att tidningen inte var riktad 

till tekniknördarna. Under våra fokusgruppssessioner så uppfattades det dock som att 

tidningen var riktad till just tekniknördarna. Det var efter att gruppdeltagarna fått ta del 

av tidningens framsida som tankarna kring vem målgruppen är dök upp. 

 

Den allmänna uppfattningen om Spotify, inom fokusgrupperna, är att det är ett väldigt 

bra musikprogram. Deltagarna som var positiva till musikprogrammet i allmänhet 

ställde sig väldigt positiva till våra frågor, men deltagarna som var negativa till 
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musikprogrammet ställde sig för det mesta negativt till våra frågor. 

 

När det kommer till vår fråga om hur vidare det är intressant med en papperstidning om 

Spotify eller inte så säger majoriteten av fokusgruppsdeltagarna att det inte är 

intressant. Majoriteten är inte intresserad av att varken läsa den i pappersformat eller på 

dataskärmen. Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna är nöjda med de kunskaper de 

redan har om Spotify – skulle de mot förmodan undra över något söker de hellre på 

internet. De uppger dessutom att historien bakom Spotify inte är det minsta intressant. 

 

Användandet av Spotify 

Vi ser ett mönster när vi frågar om användandet av Spotify: alla gruppdeltagare 

förutom en person uppskattar att de lyssnar ca tre gånger i veckan eller mer. Personen 

som svarade annorlunda berättar att hon sällan hinner lyssna på musik och även lätt 

glömmer bort att den har ett Spotify-konto. Att poängtera: personen är en av de 

deltagare som använder sig av gratisversionen. En av de andra deltagarna frågar då om 

personen hade lyssnat mer om denne hade haft Spotify Premium. Detta för att man då 

har möjlighet att lyssna via mobiltelefonen eller ipaden. Personen som ställer frågan, 

förklarar vidare att Spotify Premium gör lyssnandet mer tillgängligt: 

    

   ”Varför inte lyssna på musik om när man exempelvis reser, 

   tränar eller går till bussen? Det blir mycket lättare när man har 

   med sig Spotify i mobilen!”. 

 

Vi inleder fokusgrupperna med att fråga vilken typ av Spotify-konto de använder och 

hur ofta det använder sig av musikprogrammet. Det visar sig att hälften av deltagarna 

använder sig av gratiskontot medan hälften betalar för sitt konto. De allra flesta som 

har betalversionen har köpt det själv medan tre av gruppdeltagarna hade Spotify 

Premium genom sitt mobilabonnemang. 

 

Spotify som helhet enligt fokusgrupperna 

När fokusgrupperna diskuterar deras allmänna intryck av Spotify så får vi många 

positiva svar. De flesta är väldigt glada över att Spotify finns och tycker att det är en 

otroligt bra affärsidé. Många gillar det stora utbudet som finns och att man slipper köpa 

CD-skivor i butiken. Många av gruppdeltagarna påpekar också det attraktiva med att 

kunna skapa egna musiklistor med sin favoritmusik men också att det finns möjlighet 

att kunna ta del av kompisarnas spellistor. 

Dock finns det några faktorer som drar ner på betyget överlag, enligt fokusgrupperna. 

De tycker att det är dåligt att inte all sorts musik finns tillgänglig på Spotify, ett 

återkommande exempel under fokusgrupperna är Metallica. Söker du på Metallica på 

Spotify så kommer endast några få låtar fram. 

 

En av deltagarna säger att denne inte alls gillar Spotify eftersom det kostar pengar: 

    

   ”Jag tycker det är dåligt att man först lockar till sig massvis 
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   med användare genom att erbjuda Spotify gratis. Sen helt 

   plötsligt en dag så var allas konton begränsade och man blev 

   tvungen att betala. Jag skulle aldrig betala för Spotify, då 

   använder jag hellre gratisprogrammet Grooveshark, som kan 

   liknas vid Spotify. Enda skillnaden är att man inte kan använda 

   Grooveshark via mobilen, men jag har ändå en så pass gammal 

   mobil så det är ändå inget jag skulle kunna utnyttja”. 

 

Vidare diskuterar fokusgrupperna vad som är mindre bra med Spotify och någon 

nämner att det måste minska skivförsäljningen vilket i sin tur inte borde gynna 

artisterna. En annan deltagare håller med och säger: 

 

   ”Det är inte charmigt alls! Det ska vara nostalgi att köpa skivor. 

   Jag tänker mig att det skulle kunna vara fritt att lyssna på några 

   spår så att det triggar igång att köpa hela skivan. Jag tycker att 

   man ska gynna artisterna, tänk vilket jobb som ligger bakom 

   deras musik. Deras livsverk”.  

 

Reklamens vara eller icke vara 

En deltagare som använder sig av gratiskontot säger att det är jobbigt med all reklam 

som kommer mellan låtarna. En annan deltagare nickar och håller med: 

 

   ”Ja, jag förstår inte heller varför man måste ha reklam 

   efter typ varenda låt!”. 

 

En tredje deltagare tillägger att det är dåligt att man nu mera måste betala för att slippa 

reklamen. En fjärde deltagare reagerar på kritiken och säger: 

 

   ”Men om ni skulle betala för musiken så slipper ni ju 

   reklamen. Jag menar, när Spotify valde att begränsa Free-kontot 

   så blev det ett sjujäkla ståhej från allmänheten: ”Va? Ska jag 

   behöva betala för Spotify?”. Jag menar, Spotify är inte en mänsklig 

   rättighet. Företaget behöver ju också tjäna pengar och hade jag 

   ägt ett liknande företag hade jag också tyckt att det var en bra 

   marknadsföringsstrategi; att först låta Spotify vara gratis och 

   obegränsat för att locka kunder för att sen börja ta betalt för deras 

   musikprogram som har blivit mer eller mindre en succé”. 

 

Tillsist inflikar den femte deltagaren: 

 

   ”På tal om reklamen vill jag bara tillägga att för att 

   gratisversionen ska kunna finnas så måste man använda sig 

   av reklam. Hur skulle man annars få in några pengar till 

   företaget om ingen vill betala?”. 
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Tidningen Spotifys framsida som fokusgrupperna fick se. 

Tidningen Spotify 

Nu kommer vi till kanske den viktigaste delen i vår studie: vad tycker fokusgrupperna 

om den kommande tidningen Spotify? Den här delen i respektive fokusgrupp är den 

fråga som diskuteras allra mest. 

 

Vi väljer att visa framsidan till magasinet eftersom det är framsidan som 

konsumenterna kommer att se på hyllan och också den som borde locka kunderna att 

köpa tidningen: 

 

 
 

 

 

Fokusgrupperna tittar på bilden och moderatorn förklarar vad tidningen kommer 

innehålla och låter sedan gruppdeltagarna diskutera satsningen. 

De första reaktionerna som vi får är att majoriteten i alla fokusgrupper inte ställer sig 

positivt till Spotifys tidning. Några av de första kommentarerna som startar igång 

diskussionerna är att gruppdeltagarna tycker att en tidning verkar vara onödigt. De 

ställer sig frågor som: vem vill läsa en tidning om Spotify? Kan man inte hitta samma 
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information på internet? 

 

Moderatorn frågar grupperna varför de inte vill läsa tidningen för att sätta igång 

diskussionen ännu mer: 

 

   ”Jag tycker att det är konstigt att man gör en papperstidning, 

   allra helst nu när det pratas så otroligt mycket om att allt ska 

   vara så miljövänligt. Jag menar, Spotify är kanske ett av världens 

   kändaste digitala företag – varför inte publicera tidningen på 

   internet istället?”. 

 

De andra deltagarna nickar och håller med att det är konstigt när klimatet är så hotat 

runt om i världen. En annan deltagare säger: 

    

   ”Det är väl de stora välkända företagen, om någon, som måste 

   borde ta första steget mot att förbättra miljön i världen? 

   De har ju alla förutsättningar, de kan ju verkligen påverka dels 

   mindre företag men också samhället i stort att vi ska hjälpas åt 

   att rädda världen”. 

 

Vidare diskuterar gruppen hur onödigt det är med en tidning när det finns internet och 

alla dess sökmöjligheter. Många deltagare säger att de googlar så fort de vill ta reda på 

något och ser det bara som krångligt att gå till affären, köpa en tidning, läsa igenom 

den och sen applicera det på sitt användande. Det kommer också fram att mycket ligger 

i att det faktiskt är gratis att söka på internet medan den papperstidning som vi visar på 

skärmen kommer att kosta pengar: 

 

   ”Om jag skulle vilja veta något om Spotify så skulle jag söka 

   på internet, inte gå och köpa en tidning! Svaret på min fråga 

   kanske inte ens finns där… I tidningen alltså”. 

 

En annan deltagare säger: 

 

   ”Jag håller med. Jag skulle också söka på internet om det är 

   något jag skulle vilja veta om Spotify. Jag kan förstå om de 

   vill komma ut med nyheter och visst är det bra att göra sina kunder 

   medvetna om all den potential som finns men varför inte då göra 

   något på hemsidan så folk kan hitta informationen där? Man skulle 

   väl kunna lägga in historian bakom Spotify där och ha något 

   slags nyhetsbrev som användarna kan koppla sin mejladress till?”. 

 

Dock sticker en deltagare ut och säger: 

 

   ”Jag tycker att det låter intressant. Det finns troligen många 
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   tips man kan få ta del av som man inte redan vet. Det känns 

   som att jag redan kan en massa om programmet men det skulle 

   vara kul att läsa tidningen och se om man kan få några tips”. 

 

En annan deltagare säger: 

 

    ”Men alltså ska du köpa en tidning för att lära dig söka 

   låtar bättre? Söka låtar kan väl en apa göra…”. 

 

Personen svarar tillbaka: 

 

   ”Jo visst, det har du väl rätt i. Men jag tycker ändå att det 

   kan vara lite kul, alltid lär man sig ju något nytt – eller hur?!”. 

 

En annan deltagare säger: 

 

   ”Det kan vara väldigt bra om man undrar över något. 

   Om det är något man inte förstår. Men jag tror att det bara är 

   de som betalar för Spotify nu som kommer köpa tidningen. 

   Jag menar, varför betala för tidningen när man inte 

   betalar för musiken?”. 

 

Två deltagare är ense om att de gillar idén men är inte tillräckligt intresserad för att 

vilja köpa en tidning: 

 

   ”Jag gillar tidningar som ”nischar” sig, frågan är dock 

   om mitt intresse är tillräckligt stort för att köpa tidningen…”. 

 

   ”Jo men det verkar ganska intressant tycker jag. Jag håller 

   med om att det är rätt kul med tidningar som specificerar 

   sig på en sak”. 

 

En av deltagarna ställer sig både positivt och negativt till satsningen: 

 

   ”När jag ser första sidan såhär på dataskärmen så tycker 

   jag att det verkar intressant. En kul idé! Men det känns som 

   att de riktar sig mycket till tekniknördarna förutom där på 

   punkten Spotify i mobilen – Så enkelt kommer du igång!. 

   Jag tycker att en papperstidning också ger känslan att de 

   riktar sig till de äldre, kanske de som inte använder datorer så 

   mycket och även till de som inte vet så mycket om Spotify. 

   Det skulle locka mig mer om de exempelvis hade en stor intervju 

   med den Hetaste artisten just nu. Jag tror det skulle locka fler faktiskt”. 
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En deltagare avslutar med: 

 

   ”Jag tycker att Spotify är till för att lyssna på, inte att läsa om”. 

 

Tidningens profilering  

Efter diskussioner, gruppdeltagarna emellan, börjar vi närma oss slutet av denna del. 

Moderatorn ställer frågan: Kommer ni köpa tidningen? Majoriteten av gruppdeltagarna 

är överens: nej de kan inte tänka sig/är inte intresserad av att köpa tidningen. 

 

Det finns dock några få gruppdeltagare som ställer sig något annorlunda till frågan: 

 

   ”Nu när jag har fått reda på att tidningen ska komma 

   så skulle jag kunna tänka mig att köpa den. Nu när jag också 

   har fått sett framsidan av tidningen här på skärmen så 

   tycker jag att den verkar bra. Den tilltalar mig i alla fall, helt klart!”. 

 

En annan deltagare fortsätter och säger: 

 

   ”Kanske. Jag tycker det vore kul att bläddra i den men 

   de där tidningarna brukar kosta ganska mycket och så 

   intresserad är jag inte. Jag menar, jag brukar köpa inredningstidningar 

   och de kostar ju i alla fall 50-60 kronor minst men det tycker jag 

   att det är värt eftersom det är mitt stora intresse. Det är inte Spotify. 

   Men jag gillar papperstidningar, mer än tidningar som finns på internet. 

   Jag gillar att få bläddra i en tidning, det är något speciellt att få 

   sätta sig ner i lugn och ro att bara bläddra lite och titta på bilder liksom.  

   Jag kommer nog läsa tidningen hos min storebror som älskar 

   tekniktidningar vilket jag tycker att det här ser ut att vara”. 

 

En deltagare är kluven: 

 

   ”Ja men det beror helt på vad tidningen kommer att innehålla. 

   Om det bara handlar om att exempelvis komma igång i mobilen, 

   hur Spotify fungerar osv. så är jag inte intresserad. Om innehållet bara 

   är det som vi ser på framsidan så finns det inget intresse från min sida. 

   Däremot om de kanske intervjuar en artist eller gör tidningen 

   lättläst och intressant så kan jag tänka mig att köpa tidningen. 

   Jag tycker att det ska vara avkopplande att läsa en tidning, man ska 

   inte behöva starta hjärnan och ha den på helspänn för att kunna 

   förstå och hänga med. Då läser jag hellre en bok”. 

 

En deltagare är negativt inställd till tidningen och spekulerar: 

 

   ”Jag tror faktiskt inte att någon som sitter här, och inte 
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   många andra heller för den delen, kommer att köpa tidningen. 

   Det är några här som säger att de kan tänka sig köpa tidningen men 

   jag tror faktiskt inte att någon här kommer gå till butiken för att köpa 

   tidningen. Vi tillhör den generationen som i princip lever på 

   internet, det är min uppfattning i alla fall”. 

 

En annan deltagare säger: 

 

   ”Jag tror inte heller att det kommer att locka allt för många 

   kunder. Jag tror att tekniknördarna kommer vara den 

   största kunden. Jag har svårt att se att ’vanliga’ användare 

   skulle köpa den och nya användare frågar nog sina 

   bekanta som är mer insatt, istället för att köpa tidningen”. 

 

I alla grupper pratas det om hur vidare tidningen borde ingå när man använder sig av 

betalversionerna. Majoriteten är överens och menar att det vore det bästa. De tycker 

också att man borde kunna få logga in på Spotifys hemsida och få tillgång där till de 

senaste nyheterna, tips m.m.: 

 

   ”Det om något är väl service?! Jag tycker att betala ska 

   vara lika med fördelar. Jag menar idag finns det, vare sig man 

   vill eller inte, möjligheten att ladda ner musik, lyssna via internet 

   och sådan gratis. Jag förstår om Spotify inte vill ge bort något 

   gratis, det skulle inte löna sig för företaget, men jag menar att vi 

   lever i ett sådant samhälle att företagen ibland blir tvungna att 

   ge bättre erbjudanden än vad som kanske är mest gynnsamt 

   ekonomiskt sett”. 

 

En tidning på internet 

Eftersom att det under fokusgrupperna kommer fram att deltagarna tycker att mycket 

av deras liv kretsar kring internet så ställer vi frågan om de hade tänkt annorlunda om 

tidningen fanns publicerad på internet. Detta för att se om gruppdeltagarna reagerar och 

svarar annorlunda. Skulle de vara intresserade av att läsa tidningen om den fanns på 

internet? 

 

Av de 20 personerna som deltog i fokusgrupperna så svarade 17 personer blankt nej till 

att läsa tidningen, även om den fanns publicerad på internet. Några av dessa deltagare 

sa att själva nöjet med att läsa tidningar sitter i känslan att faktiskt på hålla i en tidning 

och bläddra. De tre som svarade annorlunda säger: 

 

   ”Om priset är det rätta så skulle jag absolut kunna köpa 

   tidningen i pappersformat men det är klart att jag skulle 

   föredra om tidningen fanns på nätet istället”. 
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   ”Ja, jag läser mycket tidningar på internet och använder 

   mig dessutom av Aftonbladet Plus som också kostar pengar. 

   Jag föredrar att läsa tidningar på internet helt enkelt”. 

 

   ”Jag skulle tycka att det vore intressant att läsa mer om 

   rubrikerna som finns här på framsidan, och som de andra sa 

   så föredrar jag också att läsa tidningar på internet”. 

 

6. Analys 

I denna del av vår studie ska vi nu koppla samman vår resultatdel (empirin) med 

teoridelen. Vi kommer att behandla varje teori i den ordning som de står i teoridelen. 

Vi kommer skriva kort om den aktuella teorin för att sedan berätta vilken fråga (frågor 

från samtalsintervjun respektive fokusgrupperna) vi kopplar samman med den nämnda 

teorin. Därefter kommer vi att förklara varför de hör ihop. Vi väljer att analysera 

samtalsintervjun och fokusgrupperna tillsammans. 

 

6.1 Relationship Management 

Relationship management handlar om att skapa relationer till sin målgrupp. Det handlar 

också om att när människor rankar en organisation eller ett företag högt så väljer 

människan just det företaget. Man väljer alltså bort den organisation eller de företag 

som man rankar lägre (Botan & Hazleton, 2006, s. 465-467). 

 

Spotify måste jobba med att ha en stark relation till sina målgrupper. Det är särskilt 

viktigt just nu därför att Spotify har valt att göra en förändring, eller rättare sagt en 

utökning. Faran med detta är att målgruppen som idag använder sig av musiktjänsten 

kanske inte orkar lägga energi på en ny produkt; papperstidningen. Det är nu viktigt för 

Spotify att hela tiden värna om sin relation till målgrupperna. Om man använder sig av 

Relationship management är chansen större att Spotify rankas högre än andra. 

 

Svaret som Ola Karlsson ger oss på frågan varför konsumenterna kommer att köpa 

tidningen handlar egentligen inte så mycket hur man bygger upp relationen med 

målgruppen. Han menar snarare att Spotifys tidning är så pass exklusiv. Med det menas 

att innehållet i tidningen kommer direkt från Spotify, ingen annan tidning har tillgång 

till så mycket och direkt information. Tidningen är egen på marknaden att det kommer 

vara ett självklart val för målgruppen. 

Från fokusgruppernas diskussioner, kring det allmänna intrycket, framkommer det att 

majoriteten tycker om Spotify som musikprogram. Det kommer fram i diskussionerna 

att majoriteten av fokusgruppsdeltagarna har valt Spotify som den musiktjänst man 

använder sig av. Majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna har alltså rankat Spotify 

högt och väljer då bort konkurrenterna. Det är precis det här som Relationship 

management handlar om.  
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6.2 Social Exchange Theory 

Teorin Social Exchange Theory är bra att använda när man ska förklara när en relation 

börjar och sedan avslutas (Ledingham & Bruning, 2009, s. 184-186). Det är viktigt för 

en organisation eller ett företag att bygga upp bra och stabila relationer. De relationer 

som man bygger upp till sina målgrupper bygger man upp för att kunna vinna deras 

tillit. Man får inte heller glömma bort att människor utvecklar relationer som är till 

fördel för dem själva och ger något tillbaka (Ledingham & Bruning, 2009, s. 184-186). 

 

Det är viktigt för Spotify att bygga upp denna tillit till sina målgrupper för att få en 

stabil relation till dem. Om den stabila relationen inte finns, kan det i sin tur leda till att 

målgruppen inte väljer att ta del av den tidning som Spotify nu väljer att producera.  

 

Ola Karlsson är säker på att målgruppen redan känner tillit och intresse för Spotify som 

varumärke vilket också, menar han, leder till att tidningen kommer bli en succé. Ola 

Karlsson tycker att budskapet med tidningen är tydligt: att målgruppen får möjlighet att 

lära sig mer om musikprogrammet och på så sätt också få ut mer av sitt användande. 

 

Teorin Social Exchange Theory säger att målgruppen utvecklar endast relationer som 

är till fördel för dem själva, alltså de vill ha något tillbaka som de kan gynnas av 

(Ledingham & Bruning, 2009, s. 178-179). För Ola Karlsson är det självklart att 

målgrupperna förstår att de får någonting tillbaka: i form av kunskap. O andra sidan 

framkom det tydligt i fokusgrupperna att majoriteten inte ansåg att de fick någonting 

tillbaka. I fokusgruppsdiskussionerna framkom det att deltagarna inte var medvetna om 

att en tidning kommer att ges ut. När de tittade på tidningens framsida så uppstod det 

en förvirring då majoriteten av deltagarna inte förstod varför Spotify överhuvudtaget 

ska ge ut en tidning. 

 

Sammanfattningsvis så ser fokusgrupperna och Ola Karlsson olika på hur relationen 

mellan Spotify och målgrupperna egentligen ser ut. 

 

6.3 Sensemaking 

Teorin Sensemaking handlar om att organisationen eller företaget bör skapa mening. 

Målgruppen måste kunna få en förståelse för vad man gör i organisation eller på 

företaget och varför man gör just detta (Weick, 1995, s. 4-6). 

 

Sensemaking gör det lättare för målgruppen att skapa förståelse för, som i detta fall, 

varför man ska köpa tidningen (Weick, 1995, s. 69-76). Det är där viktigt att Spotiy 

drar sitt strå till stacken, är extra tydlig med varför de väljer att göra just en 

papperstidning. 

Det är viktig för att ta reda på hur Spotify tänker när det gäller att dela med sig av 

anledningen till denna satsning och hur tidningen kommer att marknadsföras. Ola 

Karlssons berättade att de kommer lägga ut poster om Spotifys papperstidning på 

Spotifys Facebook- och hemsida. Det kommer även att finnas någon slags kampanj på 

försäljningsställena. Det betyder att de inte kommer att lägga ner särskilt mycket energi 
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på att marknadsföra tidningen på många olika och nya ställen. De väljer istället att 

marknadsföra tidningen där redan befintliga användare finns. Att förklara syftet med 

tidningen i en smart marknadsföring känns något onödigt enligt Ola Karlsson då 

tidningens framsida är lockbetet. 

 

6.4 Medierad interaktion 

Medierad interaktion handlar om kommunikation som inte sker via kroppsspråket. Med 

det menas att kommunikationen sker via exempelvis telefon, sms, mejl eller brev. Det 

betyder att mottagarna har begränsat med tillgång av symboliska signaler att tolka det 

som sägs (Thompson, 2001, s. 109). 

 

När man använder sig av medierad interaktion blir det svårare för mottagarna att tolka 

budskapen. Detta för att man antingen saknar det visuella eller saknar exempelvis 

tonläget som en person skulle ha om man pratade ansikte mot ansikte. Avslutningsvis 

handlar Medierad interaktion om envägskommunikation eftersom tolkningen av ett 

budskap vilar på mottagarens axlar (Thompson, 2001, s. 109). Spotify har inte någon 

möjlighet att prata ansikte mot ansikte med sina målgrupper. De måste kommunicera ut 

sitt budskap genom Facebook- och hemsidan samt via utformningen av tidningens 

framsida och även reklamen som kommer att köras i själva musikprogrammet. De 

måste alltså vara extra tydliga i sin marknadsföring eftersom att målgruppen är de som 

faktiskt tolkar budskapet. 

 

6.5 Konvergens 

Som vi tidigare skrivit om så handlar konvergens om att olika medieformer närmar sig 

varandra. När dessa olika medieformer närmar sig varandra blir gränserna mellan dem 

otydliga och i vissa fall till och med obefintliga (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 21). 

 

Vi kopplar samman denna teori med samarbetet i stort mellan First Publishing Group 

och Spotify. Ola Karlsson berättar i samtalsintervjun att den främsta anledningen till 

samarbetet är att Spotify behöver ett förlag som kan producera en tidning. First 

Publishing Group har dels journalister men också tillgång till ett tryckeri medan 

Spotify sitter inne på den exklusiva informationen som hela tidningen kommer baseras 

på. Detta kopplar vi samman med frågan om det var självklart att ingå ett samarbete 

med Spotify men även varför samarbetet inletts och vad är tanken bakom tidningen. 

 

6.6 Co-branding 

Co-branding om att ett varumärke går ihop med ett annat varumärke, för att i sin tur 

kunna utveckla en helt ny produkt. Idag blir kostnaderna allt högre för att utveckla nya 

produkter och Co-branding har därför blivit allt vanligare. Ensam är inte alltid stark, så 

att säga. Med Co-branding är det alltså lättare att tillsammans skapa en framgångsrik 

produkt än vad man hade kunnat göra var för sig med samma kostnader (Treffner & 

Gajland, 2001, s. 103-104). 
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Det är till fördel för både Spotify och First Publishing Group att ingå detta samarbete. 

Detta eftersom Spotify vinner på samarbetet genom att First Publishing Group står för 

kompetenta journalister, ett bra tryckeri och sitter inne på kunskapen om  hur man på 

ett framgångsrikt sätt når ut med en tidning. O andra sidan vinner First Publishing 

Group på samarbetet genom att man får arbeta med ett så starkt varumärke som Spotify 

är. Det kan i sin tur leda till att First Publishing Group stärker sitt varumärke. 

 

6.7 Varumärkesutvidgning 

Varumärkesutvidgning betyder att varumärket producerar nya produkter som omfattar 

andra kategorier (Amnéus, 2001, s. 138). 

 

Ola Karlsson berättar att Spotify tycker att det saknas en tidning på marknaden som 

handlar just om programmet Spotify. Tanken är att man vill få fler användare, främst 

de som kan tänkas betala för programmet. Genom att använda sig av 

varumärkesutvidgning tar sig Spotify an en ny marknad och förhoppningen är då att nå 

ännu fler potentiella kunder. 

 

Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna tycker inte att satsningen är vare sig intressant 

eller väcker någon köplust. I fokusgruppsdiskussionerna framkommer det att 

majoriteten alltså inte är intresserad av att köpa tidningen. Det är därför viktigt att 

Spotify jobbar aktivt med sin marknadskommunikation. 

 

6.8 Marknadskommunikation 

Som vi tidigare har nämnt så är marknadskommunikation nödvändigt för att 

konsumenterna ska kunna skilja på konkurrerande varumärken. Om företagen inte 

skulle använda sig av logotyper och slogans, som gör att dessa skiljer sig från varandra, 

kan inte konsumenterna urskilja vilket företag som ligger bakom vilken produkt 

(Dahlén & Lange, 2007, s. 11). 

 

Marknadskommunikation bygger på målgrupp – vilka vill vi nå, budskap – vad vill vi 

säga till dem, och kanal – hur ska vi säga det (Dahlén & Lange, 2007, s. 19)? 

 

Marknadskommunikation kopplar vi samman med vår studie på så sätt att Spotify visar 

sin logotyp på första sidan av tidningen. Det gör det tydligare för målgrupperna att 

förstå vem som är sändaren. Det framkommer i fokusgrupperna att Spotify har lyckats 

med sin marknadskommunikation på så sätt att fokusgruppsdeltagarna direkt förstod 

vilket företag som ligger bakom tidningen. Detta tack vare Spotifys logotyp som sitter 

högst upp på tidningens förstasida.  

 

6.9 Målgrupp 

Målgrupp handlar om att ta fram en grupp ur populationen som man vill ska köpa 

produkten. Utifrån den tänkta målgruppen måste man sedan designa produkten eller 

tjänsten så att den lockar målgruppen (Dahlén & Lange, 2007, s. 87). 
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Vi frågade Ola Karlsson under samtalsintervjun vem som är tidningens tänka målgrupp 

och det diskuterades även under fokusgruppssessionerna vem tidningen verkar rikta sig 

till. Ola Karlsson svarade att det var främst till de som inte använder Spotify idag men 

även till de befintliga användarna som idag inte använder betalversionen. Dock var han 

tydlig med att poängtera att tidningen inte är riktad till tekniknördarna. Under 

fokusgruppssessionerna diskuterades den tänkta målgruppen och det som framkom var 

att några av deltagarna reagerade direkt på att tidningen var ”en typisk tekniknörds-

tidning”. 

 

7. Egen diskussion 

I starten av vår studie trodde vi att Spotifys målgrupp skulle tycka att en papperstidning 

var en bra idé. Det var nämligen vad vi själva tyckte. Vi såg Spotify som ett starkt 

varumärkt och ett stort välkänt företag. Vi tillhör den generationen där det hör till 

ovanligheten om en jämngammal person inte vet vad Spotify är. 

 

När vi intervjuade chefredaktören för tidningen Spotify, Ola Karlsson, så lät han säker 

på att tidningen skulle bli en succé. Vidare i intervjun tolkade vi det som att Ola 

Karlsson menade att Spotify är ett tillräckligt starkt varumärke, alla vet vad det är för 

något, och därför behöver de inte lägga ner allt för mycket tid på att faktiskt 

marknadsföra tidningen. När vi frågade om hur tidningen ska marknadsföras så fick vi 

ett vagt svar om att de försäljningsställen som kommer sälja tidningen skulle ha någon 

slags kampanj. Han sa att tidningen även kommer att göras reklam för via deras 

Facebook- och hemsida samt i själva programmet Spotify. 

 

Efter att ha intervjuat Ola Karlsson blev vi ännu säkrare på att tidningen kommer att bli 

en succé och även att våra fokusgrupper skulle ställa sig positiva till den nya 

satsningen. Men det visade sig att våra fokusgrupper inte alls gillade profileringen. 

Endast två – tre fokusgruppsdeltagare visade ett positivt intresse för tidningen. Den 

direkta responsen från resten av grupperna var väldigt negativ.  

 

Det är först efter att vi har analyserat vad som sades under fokusgrupperna som vi har 

ändrat uppfattning om Spotifys papperstidning. Vi har nu en annan syn på det hela; vad 

är poängen med att starta en tidning med information som redan finns att hitta på 

internet? En annan sak som vi reagerar på såhär i efterhand är att Ola Karlsson var 

noga med att berätta om att all information som kommer att stå i tidningen är sann. 

Han påpekade att det kan vara en bidragande faktor till att tidningen kan komma att bli 

en succé. Vi tror däremot att den informations som kommer att finnas i tidningen inte 

har så stort värde för konsumenterna vare sig det är sant eller inte. Enligt oss är det inte 

livsavgörande om den information som kommer stå i tidningen Spotify är helt korrekt 

eller inte. Om det exempelvis inte skulle fungera att söka låtar på det sättet som det 

beskrivs i tidningen så testar man att söka på ett annat sätt, med andra sökord. 

 

En annan sak som vi har kommit att tänka på så här i efterhand är att 

marknadsföringsstrategierna som Ola Karlsson pratade om inte är speciellt 
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genomtänkta enligt oss. Vi menar att Spotify kommer att marknadsföra tidningen där 

den större delen befintliga kunder redan finns. Målgruppen är faktiskt de som ännu inte 

använder Spotify och vi undrar varför en person som inte har Spotify skulle hitta till 

deras Facebook-sida. Vi är inte så säkra på att deras marknadsföring kommer att bidra 

till så mycket. Detta baserar vi utifrån vad som sades under fokusgrupperna då ingen 

visste att Spotify ska komma ut med en tidning, inte ens de som dagligen använder sig 

av Spotify. Vi ställer oss därför frågan om Spotify anser att de har ett så pass starkt 

varumärke att de tror att det är självklart att tidningen kommer bli en succé? 

 

Avslutningsvis så funderar vi på om det verkligen är Spotify som varumärke som är 

starkt eller om det faktiskt bara handlar om den tjänst/det program som de 

tillhandahåller. Det är mest känt, det är lättast att få tag på – är det faktiskt så att vi 

väljer Spotify för att det är top-of-mind? 

 

8. Slutsats 

Syftet med den här studien var att studera de strategier som ligger bakom den digitala 

musiktjänsten Spotifys val att lansera Spotify som papperstidning. Vi ville också, med 

vår studie, ta reda på hur Spotifys målgrupper ser på varumärkets profilering. 

 

Vår slutsats är att strategierna bakom att lansera papperstidningen Spotify är främst för 

att få fler betalande användare till musikprogrammet. En annan strategi är också att 

man vill täcka det tomrum som Spotify anser finns på tidningsmarknaden. Med 

tomrum menar de att det inte finns någon tidning som endast handlar om Spotify. 

 

Vår slutsats när det gäller hur Spotifys målgrupp (våra fokusgrupper) ser på att det ska 

komma en tidning som bara handlar om Spotify är att majoriteten är väldigt negativa. 

Våra fokusgrupper anser att det är en onödig investering från Spotifys sida av flera 

anledningar: 

Det 
Det pågår ständigt en debatt om miljön. Ändå väljer Spotify att utöka sin digitaltjänst 

(miljövänlig) till att göra en papperstidning (tär mycket på miljön). 

Fokusgruppsdeltagarna menar också att inte finns något intresse att läsa om Spotifys 

historia från fokusgruppdeltagarnas sida. Majoriteten i fokusgrupperna var också 

överens om att de hellre söker på information om musikprogrammets funktioner via 

Internet än att betala för en tidning. 

Vi har under vår studie kommit fram till att Ola Karlsson och fokusgrupperna ser 

väldigt olika på denna satsning. Detta för att Ola Karlsson tror att tidningen kommer bli 

en succé medan fokusgrupperna anser att tidningen inte är en bra satsning. 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att Spotify bör satsa på investeringar i tid, 

känslor, uppoffringar och andra resurser. Vi tror att de bör engagera sig och att det är 

viktigt att Spotify bygger upp ett samband mellan dem och målgruppen. I 

fokusgrupperna har vi dock sett att målgruppen inte känner det starka sambandet. 

Spotify behöver arbeta med att skapa en stark relation till sina målgrupper, nu när de 
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ger sig in på en helt ny marknad. De behöver ha med sig sina målgrupper, inte mot sig.  

 

Vi tycker att Relationship Management är en mycket bra utgångspunkt för Spotify. 

Spotify måste jobba på att stärka sin relation när de nu väljer att göra en förändring, 

eller rättare sagt en utökning. Det kan annars lätt bli så att målgruppen som använder 

sig av musiktjänsten inte bryr sig eller orkar lägga energi på en ny produkt. Vi menar 

att det hela tiden handlar om att värna om sin relation till sina målgrupper och om man 

utgår ifrån dessa fem dimensioner blir chansen större att, som i detta fall Spotify, 

rankas högre än vissa andra. Med ”vissa andra” menar vi de organisationer eller företag 

som inte arbetar kontinuerligt med pålitlighet, öppenhet, engagemang, investering och 

samhörighet. Dessa fem dimensioner kan vara nyckeln till att Spotify med sin nya 

satsning, alltså papperstidningen, rankas ännu högre än vad de är rankade idag. Och, en 

högre rankning leder som vi beskrev ovan till att man inte blir bortvald av 

målgrupperna, snarare blir man vald framför andra organisationer eller företag. 

  Det är viktigt att Spotify arbetar med dessa fyra dimensioner som vi nämnde i avsnittet 

om Social Exchange Theory. Alltså, Spotify måste satsa på investeringar i tid, känslor, 

uppoffringar och andra resurser. De måste engagera sig (det personliga valet) och att det 

är viktigt att Spotify bygger upp förtroendet mellan dem och målgruppen. Till sist är 

den fjärde dimensionen viktig eftersom den handlar om relationsdatabaser, försöka 

motverka motsatta krafter på det sättet att dem skapar jämvikt för att upprätthålla en 

stabil relation. Detta för att Spotify ger sig in i en helt ny marknad och för att klara av 

det måste de ha sina målgrupper med sig, inte mot sig. 

 

9. Vidare forskning 
När det handlar om vidare forskning runt den här studien så har vi kommit fram till en 

egen intressant vinkling. Vi tycker att det vore intressant att veta hur stor roll priset på 

tidningen spelar in om målgrupperna kan tänka sig köpa tidningen eller inte. Är man så 

intresserad att man är villig att betala för en Spotify-tidning eller är Spotify endast till 

för att lyssna på musik? 

 

Anledningen till att vi inte tog med det i vår studie är för att det skulle bli för brett och 

stort med tanke på den begränsade tiden vi har på oss. Vi anser att det är något som man 

kan gå mer in på djupet och undersöka, det är för intressant för att endast ställa en kort 

fråga om det för att sedan bara nämna det väldigt kort i vår studie. 

 

Slutligen så vore det intressant om någon skulle göra denna typ av studie. Hur intressant 

är Spotify egentligen som varumärke? Är det endast tillgängligheten av musik som 

lockar? 
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Elektroniska källor 

Spotify blir tidning: www.dagensmedia.se (2011-11-10) 

Dagspressens ekonomi 2010: www.presstodsnamnden.se (2011-11-16) 

Minskad skivförsäljning i Sverige igen: www.sverigesradio.se (2011-11-17) 

Dagspress: www.ts.se (2011-11-17) 

Många beredda att betala för tidning på läsplatta: www.svd.se (2011-11-17) 

New York Times: ”Vi kommer att sluta med papperstidning”: www.idg.se (2011-11-17) 

Spotify: ”Grymt skönt”: www.it24.idg.se (2011-11-17) 

Spotify – Musiktjänsten som hyllas av medier, artister och privatpersoner: 

www.mynewsdesk.com (2011-11-17) 

Spotify går fortfarande med förlust: www.feber.se (2011-11-17) 

Sökord: fildelning, napster & Piratebay: www.ne.se (2011-11-17) 

Slaget om fildelningen: www.dn.se (2011-11-17) 

Pirate Bay-ägarna döms till fängelse: www.nyheter24.se (2011-11-17) 

Här är nya Spotify: www.aftonbladet.se (2011-11-18) 

Marknadsundersökningar  

Samtalsintervju: utförd via telefon 18 november 2011 

Intervjuperson: 

Ola Karlsson, First Publishing Group 

Fokusgrupp: utförd 18 november 2011 – 21 november 2011 

Deltagare: 

Andreas, 20 år 

Christian, 24 år 

Christoffer, 26 år 

http://www.dagensmedia.se/
http://www.presstodsnamnden.se/
http://www.sverigesradio.se/
http://www.ts.se/
http://www.svd.se/
http://www.idg.se/
http://www.it24.idg.se/
http://www.mynewsdesk.com/
http://www.feber.se/
http://www.ne.se/
http://www.dn.se/
http://www.nyheter24.se/
http://www.aftonbladet.se/
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Emelie, 23 år 

Emelie, 21 år 

Emma, 28 år 

Fredrik, 22 år 

Frida, 21 år 

Henrik, 26 år 

Janne, 29 år 

Johan, 23 år 

Johanna, 21 år 

Linda, 30 år 

Lisa, 25 år 

Marcus, 25 år 

Mathias, 23 år 

Mimi, 24 år 

Sara, 24 år 

Therese, 20 år 

Thérése, 22 år 
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Bilaga 1 

 

Intervjumanual, fokusgrupper 

 
* Ålder? 

* Hur ofta använder ni er av tjänsten/programmet Spotify? Uppskattningsvis? 

* Vilken typ av Spotify-konto använder du dig av? 

- Premium (99 kr/mån), Unlimited (49 k/mån) eller Free (0 kr/mån) 

* Vad är ert intryck, övergripande, av Spotify? 

* Den 22 december kommer tidningen Spotify ut i handeln. Tidningen, som just nu 

är planerad att bara komma ut i en upplaga, kommer handla om Spotifys historia, hur 

du kommer igång att använda Spotify i mobilen, vilka prylar som gör att Spotify blir 

ultimat att lyssna på, söktips: hur du hittar musiken du letar efter m.m. Den 

kompletta guiden till Spotify helt enkelt på 132 sidor. 

- Vad är er första tanke om detta? 

* Kommer ni/kan ni tänka er att köpa tidningen? 

 

* Varför/varför inte? 
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Bilaga 2 

 

Intervjumanual, intervju med Ola Karlsson 

 

* Vilken är målgruppen? 

 

* Hur kommer det sig att Spotify och First Publishing Group gör det här samarbetet? 

 

* Vad är tanken bakom tidningen? 

 

* Tidningar blir ju allt mer och mer digitaliserade och du som jobbar på ett förlag 

måste ju tycka att det här är jätte roligt, att ett musikprogram som Spotify vill göra en 

papperstidning. 

 

* Var det självklart att tacka ja till det här samarbetet? 

 

* Hur marknadsförs tidningen? 

 

* Vad är det som gör att er tidning blir den attraktivaste på marknaden? Varför 

kommer konsumenterna välja just er tidning? 
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Bilaga 3 

 

Framsidan på Spotifys papperstidning som fokusgrupperna fick se 

 

 

 


