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Abstract 

This paper aims to clarify how four customer magazines and digital versions of the magazines are 

being used by their target group. It focuses on the Ikea customer magazine specifically. After the 

analysis the conclusion is that out of the four companies customer magazines only one, Ikeas Live 

magazine, fully re-used the editorial content from the printed magazines on their digital platform. 

The interviewees were six readers of Ikeas customer magazine Live and two experts from a 

Stockholm based content firm. After the conducted interviews it became clear that none of the 

interviewees read the digital version of Ikeas magazine Live. They were not aware of its existence. 
According to the experts, the content should always be re-used. Not straight of but adjusted to the 

tone of voice that each digital platform has. The printed version and the digital version of a 

customer magazine should interplay with each other so it creates a pull to mainly the digital 

platforms where most of the content rests. All this to create the best customer experience. 

 

Keywords: Customer magazine, B2C, Content marketing, Customer relations, Ikea, Stadium, 

Coop, Åhléns  
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Sammanfattning 

I denna uppsats redogörs hur Ikeas kundtidning samt digitala version utav tidningen används utav 

målgruppen. Efter genomförd analys av fyra företags kundtidningar samt digitala plattformar visar 

det sig att endast Ikea har valt att återanvända det redaktionella materialet från tidningen. Sex läsare 

utav Ikeas kundtidning har intervjuats och även två experter från en Stockholmsbaserad 

innehållsbyrå. Efter genomförda intervjuer visar det sig att ingen av de tillfrågade respondenterna 

brukar den digitala versionen utav Ikeas kundtidning Live, detta då ingen av dem visste att denna 

fanns. Enligt expertintervjun bör man återanvända det redaktionella materialet från tidningen, inte 

rakt av, utan anpassa innehållet för de olika plattformarna. De menar att den tryckta versionen bör 

samspela med den digitala versionen för att på så sätt bidra till ett mervärde för kunden.  

 

Nyckelord: Kundtidning, B2C, Content marketing, Kundrelation, Ikea, Stadium, Coop, Åhléns  

 

 



 

 

4 

Förord 
Jag vill först och främst tacka alla som ställt upp på mina intervjuer, både kundgruppsintervjuerna 

och ett extra tack till Jenz och Christian som dels gav mig idén till uppsatsen men också ställde upp i 

expertintervjun. Jag vill också ge ett stort tack till min handledare Sophie Kürth-Landwehr som har 

stöttat mig genom detta projekt. 

 



 

 

5 

 

Begreppsdefinition  

Kundtidning 

Företag vill ofta ge förmåner till sina kunder genom kundklubbar, nyhetsbrev och diverse 

erbjudanden. Många företag med kundklubbar skickar även ut trycksaker till sin kundgrupp. Det 

finns många begrepp på denna typ av trycksak men gemensamt för de olika benämningarna är att 

trycksaken innehåller redaktionellt material som ges ut i form av en tidning. Tidningen ges ut till 

företagets kunder med målet att stärka förhållandet till kundgruppen. Många kundtidningar arbetar 

också med redaktionellt innehåll som inte syftar direkt till att marknadsföra dem själva. 

Nationalencyklopedins definition av kundtidning är: 

“Företagsutgiven tidning eller tidskrift som huvudsakligen sprids till företagets kunder” (NE 2015). 

Denna uppsats undersöker endast tidningar som kategoriseras som kundtidningar. 

B2C 

Förkortningen B2C står för Business to consumer. Vilket innebär företag som säljer direkt till 

slutkonsumenten. Detta begrepp används inom e-handeln. När man pratar om de fysiska butikerna 

kallar man denna sektion för detaljhandeln.  

App 

App eller Applikation är ett program/plugin som kan installeras till dina digitala enheter (mobil, 

surfplatta, dator). Idag har företag egna appar för att visa upp sina produkter/verksamhet. I detta fall 

har appar räknas med om de på ett eller annat sätt återspeglat samma/liknande innehåll som återfinns 

i trycksaken.  
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PDF 

PDF står för portable document format och skapades av Adobe. PDF används för att dela och visa 

upp innehåll på ett säkert sätt. Många företag väljer idag att erbjuda mer djupgående information via 

PDF (Adobe 2015). 

Innehållsbyrå 

En innehållsbyrå är en byrå som skapar innehåll till andra företag, ofta till alla plattformar det vill 

säga både tryck och digitalt. 

Plocksida/inspiration 

Detta är en egen definition som används genom uppsatsen, denna typ utav sidor är vanliga i tidningar 

inom detaljhandeln. Det är en sida där ett flertal produkter valts ut och sedan klippt in, dessa 

produkter följer ofta ett valt tema. Denna typ utav sida har inte någon redaktionell text utan bildtext 

som förklarar var man kan köpa produkterna. Sidan är till för att sälja alternativt inspirera. 
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1. Introduktion  

I denna del beskrivs syftet med undersökning, frågeställningen samt de avgränsningar som uppsatsen 

förhåller sig till. 

1.1 Inledning 

En kundtidning är redaktionellt skapat material som ett företag ger ut till sina kunder för att stärka 

relationen till kunden. Det finns olika grenar utav denna typ utav redaktionella trycksak: 

personaltidning, medlemstidning, branschtidning, facktidning. Denna uppsats definierar de fyra valda 

tidningarna (Åhléns, Stadium Magazine, Mer smak samt Live) som kundtidningar. De som får 

tidningen måste vara medlem i respektive företags kundklubb. I denna uppsats har endast fyra 

kundtidningar studerats på ett mer djupgående sätt. Tidningarna som jag har valt att studera profilerar 

sig inom hem, livsstil och fritid, och tillhör alla B2C kategorin (konsumentinriktade). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl kundtidningar och de digitala plattformarna 

fungerar för att bygga företags kundrelationer och varumärken. 

Fyra kundtidningar och deras digitala plattformar ingår i undersökningen. En av kundtidningarna, 

Live, är djupare undersökt. Målgruppen för denna tidning ska sedan identifieras och intervjuas. Detta 

för att få en djupare förståelse i hur kundgruppen brukar trycksaken samt den digitala versionen av 

tidningen. En expertintervju kommer även genomföras på en Stockholmsbaserad innehållsbyrå för att 

undersöka hur branschen idag ser ut.  

1.3 Frågeställning  

Hur använder kundgruppen för Ikeas kundtidning den tryckta och den digitala versionen? 
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1.4 Avgränsningar  

I denna uppsats undersöks inte företagens sociala medie-kanaler. De undersökta företagen har också 

nyhetsbrev som man som kund kan välja att prenumerera på. Dessa har också bortsetts ifrån i 

undersökningen. Till en början undersöks fyra svenska företags kundtidningar samt de digitala 

plattformarna. I den senare delen utav uppsatsen har en utav dessa företag valts ut (Ikea) för att ta 

reda på hur kundgruppen använder trycksaken respektive den digitala plattformen. Fördjupande 

intervjuer genomförs alltså endast på en utav företagens kundtidning, detta dels då endast en utav 

företagen har en digital version utav tidningen men också på grund utav tidsbrist. 

2. Bakgrund  

Nedan följer bakgrundskapitlet vilket är uppdelat i 6 underrubriker dessa är följande: tidningar, 

kundtidningar men också de fyra valda företagen Coop, Ikea, Stadium och Åhléns. Företagen redovisas 

i bokstavsordning.  

2.1 Tidningar 

Under en längre tid har det talats om papperstidningens död, men detta medium har varit mer 

uthålligt än vad man till en början kunde förutspå (Weibull, Wadbring, 2014, 129). Hvitfelt och 

Nygren menar att den snabba utvecklingen utav webben samt de nya medieformer sannolikt kommer 

att bidra till att medier i det tryckta formatet kommer bli allt mer olönsamt. De ständiga miljöfrågorna 

ligger inte heller till fördel för de tryckta medierna (2008, 136). 

I mitten på 1990-talet började Internet ta sig in i de svenska hemmen. Detta fick dagstidningarna, så 

som Aftonbladet, att erbjuda gratisversioner på nätet. I slutet av 1990-talet var satsningarna på 

online-tidningar stora då man hade en stark tro på att Internet skulle ersätta pappersversionen 

(Weibull, Wadbring, 2014, 56). Även om tidningar numera är ett utav de äldre medierna är det 

fortfarande en stor andel av den Svenska befolkningen som använder sig av tryckta medier för att ta 

till sig information (Findahl, 2014). Idag behöver man inte längre betala för att få tillgång till 

likvärdig information utan kan ta del av detta genom digitala medier men också gratistidningar såsom 

Metro. En undersökning gjord 2013 visar också på hur uppdelningen utav tidningsläsande på tryck 

kontra papper ser ut. Undersökningen visar att så mycket som 47 procent utav de tillfrågade endast 
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läser tidningen i pappersform. Dessa 47 procent representeras till största del utav de äldre 

åldersgrupperna. Endast 8 procent valde att bara ta del utav den digitala versionen, de representerade 

8 procenten tillhörde till största del de yngre åldersgrupperna (Findahl, 2014).  

2.2 Kundtidningar 

I en allt hårdare konkurrensutsatt marknad blir den största ekonomiska faktorn publikens 

betalningsvilja och intresse. I takt med att allt fler konkurrerande medier och kanaler växer fram blir 

det ännu viktigare för företag att fånga potentiella kunders intresse (Hvitfelt, Nygren, 2008, 60). För 

företag är det dyrt att hitta nya kunder och därför vill man behålla en bra relation till de redan 

befintliga kunderna. Detta görs bland annat med hjälp av så kallade kundtidningar. Med 

kundtidningar vill företag sprida redaktionellt material till sina befintliga kunder i hopp om att stärka 

relationen med kunden. Ofta ses kundtidningen som en förmån för de som är medlemmar i företagens 

kundklubb eller anses vara bra återkommande kunder. På 1980-talet ökade trenden med 

kundtidningar då ordet kundvård myntades. En utav de första kundtidningarna är John Deere´s 

tidning “The furrow”, denna startade redan på 1890 talet. Kundtidningen togs då fram för att utbilda 

bönder inom ny teknik och trender inom jordbruk (Content Marketing Institute, 2010). 

I dag är det allt vanligare att företag inom detaljhandeln ger ut kundtidningar, vissa i en sådan kvalitet 

att de kan ta betalt för dessa tidningar och på så sätt konkurrera med liknade magasin i respektive 

bransch (Swedish Content Agencies 2014). Den engelska termen för denna typ av marknadsföring är 

custom publishing, ett begrepp som på senare år har bytts ut till content marketing. Detta då man ville 

frångå att innehållet endast gavs ut i tryckt form. Content marketing kan idag återfinnas på alla 

plattformar (Content Marketing Institute, 2010). 

Swedish Content Agencies (2015) är en branschorganisation för byråer som arbetar med content 

marketing, Nedan följer deras definition utav content marketing: 

Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider 

redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett 

innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka 

relationer. 

Hur bör då förhållandet mellan tidningarna och de digitala plattformarna se ut? enligt Hvitfelt och 

Nygren så är förhållandet mellan dessa medier generellt sett dåliga men att de förbättrats med tiden 

(2008, 207). 
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Nedan redogörs bakgrundsinformationen om de fyra undersökta företagen presenteras, företagen är 

presenterade i bokstavsordning. Respektives företags kundtidning och digitala plattformar har i ett 

senare stadie analyserats för att besvara tesen.  

2.3 Coop 

Coop finns idag runt om i hela Sverige med totalt 665 butiker. Coop är en utav de ledande 

dagliglivskedjorna i Sverige. Företaget har idag 3,4 miljoner medlemmar. Genom att vara medlem 

äger man en del av kedjan då den är kooperativt. År 2013 omsatte Coop-Sverige AB 26,9 miljarder 

(Alla bolag, 2013). För att få hem tidningen Mer Smak måste man dels vara medlem i kundklubben 

men också handla för 1000 kr under en månad (Coop, 2015).  

2.4 Ikea 

Ikea är ett svensk grundat möbelföretag som idag finns i 27 länder med totalt 315 varuhus. Ikea 

producerar alla varor under sitt varumärke men tar ofta hjälp utav designsamarbeten. Under 

verksamhetsåret 2014 omsatte Ikea AB 21,3 miljarder (Alla bolag, 2014). Företagets kundklubb heter 

Ikea Family. En utav medlemsförmånerna med att vara med i kundklubben är att man som kund får 

hem kundtidningen Live.  

2.5 Stadium 

Stadium beskriver sig själva som Sveriges största sportbutikskedja, med 140 butiker i Finland, 

Sverige och Danmark. Stadium säljer så gott som allt inom sport och sporttillbehör (Stadium 2015). 

Moderbolaget för Stadium (stadium AB) omsatte 2014 5,1 miljarder (Alla bolag, 2014). Företagets 

kundklubb heter Stadium Member. Som aktiv medlem i kundklubben får man bland annat hem 

kundtidningen Stadium Magazine.
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2.6 Åhléns 

Åhléns är ett enligt dem själva en utav Sveriges ledande modevaruhus men kan även klassificeras 

som ett allmänt varuhus då de säljer mer än bara kläder. Åhléns producerar dels varor under sitt eget 

varumärke men till största del köper de in andra varumärken (Åhléns, 2013). Företaget omsatte 2013 

4,8 miljarder och i Sverige finns det totalt 77 stycken Åhléns-varuhus (Åhléns, 2013). Företaget har 

som många andra en kundklubb där man får olika förmåner, en utav dessa förmåner är att man som 

kund får hem deras kundtidning vid namn Åhléns.  

3. Teorier 

Nedan följer tidigare forskning i ämnet. Informationen är hämtad dels från litteratur men inkluderar 

även en relevant rapport. Teoridelen är uppdelad på tre underrubriker, konvergens/divergens, 

selektiv exponering och målgrupp. 

3.1 Konvergens/divergens  

Förändringar i medievärlden går fort och påverkar dels konsumtionen utav information, men också 

människan som brukar den. Denna typ av påverkan kallas för konvergens, vilket i detta fall innebär 

att gränsen mellan olika medieformer suddas ut då de rör sig för nära varandra. Konvergens ska ses 

som en process och inte ett färdigt medium som utvecklas till en färdig form, denna förändring har 

varken ett slut eller början (Hvitfelt, Nygren, 2008, 21). I boken på väg mot medievärlden 2020 

menar författaren att det sker en konvergens av innehållet i de olika kanalerna, detta då samma 

grundmaterial används för att presenteras i olika medier, det gör att innehållet på de olika medierna 

liknar varandra. Med hjälp av webbens interaktivitet så konvergerar nytt innehåll, detta skapar också 

nya användningssätt utav såväl medierna som innehållet. Den här typen av interaktivitet skapar nya 

medieformer som i sin tur innehåller element av dels masskommunikation men också direkt personlig 

kommunikation (Hvitfelt, Nygren, 2008, 21).  

Samtidigt som en konvergens av innehåll sker så sker också en divergens av innehållet. Detta innebär 

att medier i alla former nischar sig till en mindre grupp av publiken. Nischade tidningar och tv-

kanaler tar över från de medier som tidigare skulle informera och underhålla större grupper. 

Slutsatsen man kan dra utav detta är att innehållet blir allt mer personligt anpassat till varje användare 
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(Hvitfelt, Nygren, 2008, 22-23) (Ahlström, Enlund, Hedman, Hvitfelt, 2004). Även Weibull och 

Wadbring talar om konvergens. Weibull och Wadbring menar att webben är en distributionskanal 

medför nya möjligheter. Medieformerna slås samman och ett tydligt exempel på detta är att man idag 

kan läsa tidningen på mobilen eller titta på tv över internet (2014, 88).  

I och med ett allt bredare medie- och innehållsutbud kommer konsumenten själv bära ansvaret för att 

utvärdera kvaliteten. Detta leder i sin tur till att varumärke och rykte kommer att spela en allt större 

roll för medieföretagen. Anledningen till varför vi väljer att ta till oss en specifik tidskrift har ofta att 

göra med om sändaren för oss är ett välkänt företag. Detta är sannolikt en anledning till varför 

väletablerade företag använder sig av varumärket för att bygga ut nya upplevelser inom samma 

företag. Det som då får mottagare att uppfatta källan som tillförlitlig är att varumärket går i god för 

att informationen stämmer (Hvitfelt, Nygren, 2008, 200). 

3.2 Selektiv exponering  

Människan utsätts dagligen för stora mängder information via alla medieformer, detta gör att vi 

omedvetet väljer ut att ta in de budskap som innehåller något vi är intresserade av, eller budskap som 

är aktuellt för stunden. Denna gallring av information kallas för selektiv exponering. Vi undviker 

exponering av vissa typer utav meddelanden medan vi aktivt väljer ut att exponeras för andra. Vi kan 

också selektivt välja att exponeras utav budskap via de medier vi väljer att använda oss utav 

(exempelvis tidningar, tv kanaler, hemsidor). Detta betyder att man som användare inte kommer i 

kontakt med samma typ utav budskap, utan detta beror på vilket medium man använder sig av. 

Därför är det viktigt att som företag ta reda på vilka medier som målgruppen använder sig utav 

(Baines, Fill, 2014). 

3.3 Målgrupp  

En anledning till att människor i olika åldrar använder olika typer av medier handlar ofta inte om vad 

man har tillgång till utan snarare vad man har vuxit upp med och vad man är van att använda sig av 

för typ informationskälla. Vilken generation man tillhör spelar här stor roll. Medierna idag är 

tillgänglig för alla åldersgrupper men de två äldre generationerna (40-talister och 60-talister) tar inte 

del av de digitala medierna i samma utsträckning som den yngsta generationen som vuxit upp med 

dem. Det betyder att hur medierna brukas skiljer sig åt beroende på generations tillhörighet (Hvitfelt, 

Nygren, 2008,100). 
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Tidskrifter idag blir allt mer specifika och snäva innehållsmässigt vilket i praktiken borde betyda att 

målgruppen blir allt mindre. Enligt Hvitfelt och Nygren görs denna typ av satsningar delvis då 

företag vill dra till sig stora annonsörer (2008, 207). Då tidningarna smalnas av och bli mer specifika 

når de också ut bättre till mottagarna, även om målgruppen blir betydligt mindre så når den ut till 

“rätt” målgrupp.  

Undersökningen Magasin i tryck på nätet visar på ett antal kriterier som företag bör tänka på för att 

öka lönsamheten och säkerställa båda mediernas överlevnad. Författarna skriver att en papperstidning 

och en nättidning som kompletterar och samspelar med varandra, sannolikt ger ett mervärde för 

kunden, vilket på sikt också bör betyda att kunden väljer att förbli kund hos ett företag som erbjuder 

den här typen av mervärde (Ahlström, Gulliksson, Hedman, 2006). Två utav rekommendationerna 

som i denna uppsats lyfts fram är att: 

• Man bör som företag korsreferera mellan pappers- och nättidskriften. 

• Motivera läsaren att gå vidare till det andra mediet oavsett vart hen befinner sig. 

4. Metod 

De två metoderna som i denna uppsats har använts för att besvara frågeställningen är deskription 

samt intervjuer. Deskriptionen delades upp i två delar, dels en innehållsanalys av tidningen och 

sedan en redogörelse för de digitala plattformar där en tydlig koppling till tidningen återfinns. 

Intervjuerna är semistrukturerade. De intervjuade är dels läsare utav Ikeas kundtidning Live men 

också två representanter från innehållsbyrån JG Communication.  

4.1 Analys  

Totalt har fyra kundtidningar analyserats utifrån den vetenskapliga metoden deskription. Resultatet 

av denna vetenskapliga metod är en redogörelse eller beskrivning av hur något fungerar. Här är det 

viktigt att metoden genomförs systematiskt. Det som analyseras ska kategoriseras för att vidare 

avgöra vad som är relevant att presentera. Det presenterade materialet bör vara relevant för att 

besvara frågeställningen (Ejvergård, 2012, 30-31).  

Meningen med att utföra denna analys var att få grundläggande översikt över vilket innehåll som 

finns i tidningarna för att på så sätt kunna identifiera de digitala plattformarna där liknande innehåll 
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återspeglas. Metoden deskription lämpar sig bra när man vill få fram en översikt av något (Ejvergård, 

2012, 34). 

4.1.1 Urvalet  

För att hitta fyra relevanta tidningar att analysera började undersökningen med en kartläggning av 

vilka företag som idag ger ut kundtidningar. Kartläggningen gjordes till största del genom 

sökmotorer men också genom egna preferenser. Målet var att välja ut fyra kundtidningar från fyra 

svenska välkända företag. Efter att ett 20-tal företag identifierats som i dagsläget ger ut kundtidningar 

valdes Mer Smak (Coop), Live (Ikea), Stadium Magazine och Åhléns. Analysen i den här studien har 

skett på de fyra senast utgivna tidningarna för de nämnda kundtidningarna. 

4.1.2  Utförande  

Inledningsvis lästes alla fyra tidningarna för att få en överskådlig blick av det redaktionella 

innehållet. Detta ledde till en kategorisering utifrån olika text och innehållstyper så som artikel och 

bildreportage. Två utav tidningarna undersöktes i fysisk form (Live och Åhléns) de övriga två 

(Stadium Magazine och Mer Smak) undersöktes i formatet PDF, detta då tidningarna inte var 

tillgängliga på något annat sätt. När innehållet i tidningen kategoriserats klart och en övergripande 

bild utav tidningen erhållits genomsöktes företagets digitala plattformar.  

Det som först undersöktes var företagets primärhemsida exempelvis (www.stadium.se), detta om 

inget annat sagts i tidningen. Vidare letades länkar så som kundklubb upp då alla kundtidningar på ett 

eller annat sätt är en förmån för medlemmar i företagens kundklubbar. Sökningar gjordes även i 

Appstore och Android market för att se om någon utav företagen gjort en tillhörande applikation. 

Sökmotorer användes också i denna del av analysen för att undvika att missa någon plattform. Det 

som här eftersöktes var om företagen valt att återanvända det redaktionella innehållet från tidningen 

på någon utav de digitala plattformarna. Företagens primärhemsidor exkluderas därför i 

deskriptionen, då det som eftersöktes var en separat sida alternativt en undersida där en tydlig 

koppling till tidningen återfinns. Efter genomförd analys utav de digitala plattformarna visade det sig 

att endast Ikea hade valt att bygga ut tidningen på webben. 
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4.2 Intervju  

Valet landade i att genomföra intervjuer för att fördjupa sig inom en tidning. Det blev Ikeas 

kundtidning då företaget var de enda som valt att göra en digital version av sin kundtidning, då i 

webbsideversion (http://www.ikeafamilylivemagazine.com/se/sv). Intervjuer användes för att samla 

in kvalitativ data angående läsarnas förhållande till trycksaken och den digitala versionen. Målet var 

att få en djupare förståelse utav målgruppens förhållande till Ikeas kundtidning Live. Även en 

expertintervju med två respondenter har genomförts, detta för att få större inblick i området. Är man 

ute efter specifik data lämpar sig intervjumetoden bra. Med hjälp av följdfrågor kan man få specifika 

svar och få en mer ingående förståelse av beteendemönster vilket men inte kan avläsa från en enkät 

(Bell, 2006,158). Intervjuer tar tid att både genomföra och sedan bearbeta, därför är det viktigt att 

förbereda varje intervju noggrant. Praktiskt är att använda sig av någon typ utav inspelningsverktyg 

för att då slippa anteckna allt som sägs (Ejvergård, 2012, 51). Denna metod valdes då resultatet jag 

ville få fram är mer baserat på känsla och upplevelsen ur användarens perspektiv. När intervjun 

genomförs bör intervjuaren vara så objektiv och neutral som möjligt, detta för att inte påverka 

resultatet. Personen som håller i intervjun bör också försöka få den intervjuade att känna sig så 

bekväm som möjligt i situationen (Ejvergård, 2012, 54). 

4.2.1 Urvalet  

De sex intervjuade läsarna av kundtidningen Live valdes ut då de alla uppgivit att de är medlemmar i 

Ikeas kundklubb Ikea Family samt att de läser kundtidningen Live (Begreppet läser innebär inte att 

respondenterna faktiskt läser hela tidningen utan detta begrepp var för respondenterna fritt att tolka 

hur de ville). Respondenterna var alla kvinnor och i åldrarna från 34 till 55 år. Medelvärdet för denna 

grupp blir 46 år. Den typiske medlemmen är kvinna 47 år gammal och bor i en mellanstor stad. Dessa 

uppgifter har tillhandahållits via mailkontakt med den ansvarige för Ikea Family Sverige (Whilborg, 

2015). De intervjuade anses därför vara representativa intervjuobjekt för Ikea Familys målgrupp. 

De två respondenterna i expertintervjun var båda män och kom båda från innehållsbyrån JG 

Communication. Företaget är en innehållsbyrå som skapar innehåll för alla mediekanaler, det vill 

säga både i tryckt form såväl som digital form. De jobbar med stora aktörer så som SAS, SEB och 

Ericsson. JG valdes dels då företaget är väletablerat i branschen. Företaget producerar även 
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kundtidningar i både tryckt form så som i digital form. De två respondenterna har själva jobbat i 

branschen i 13 kontra 17 år. 

4.2.2 Utförande 

I denna undersökning intervjuades totalt sex läsare utav kundtidningen Live samt två kunniga inom 

området, denna uppsats väljer att benämna den senare intervju som expertintervju. De sex intervjuer 

som utfördes med läsarna utav kundtidningen tog plats i respondenternas hem, dels för att 

respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt men också då detta passade bäst. Dessa 

intervjuer tog mellan 20-30 minuter att genomföra.  

Expertintervjun utfördes på respondenternas arbetsplats JG Communication. Det vanligaste 

tillvägagångsättet när man genomför en intervju är att en intervjuare frågar en respondent i taget, 

undantag kan ske att man väljer att använda sig av flera respondenter och en intervjuare (Ejvergård, 

2012, 51). I denna intervju tillfrågades två respondenterna att delta, detta för att få en mer öppen 

diskussion mellan respondenterna. Expertintervjun tog en timme att genomföra. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp utav ett ljudupptagningsprogram. Intervjuerna transkriberades senare för att ta 

ut citat som senare används i uppsatsen. 

Totalt hade ca 15- 20 frågor förberetts inför intervjuerna men då intervjun var semistrukturerad 

tillkom det också följdfrågor om detta var motiverat. Frågorna började med att få 

bakgrundsinformation om respondenterna för att sedan övergå i teman såsom tryck och digitala 

plattformar. 

För intervjufrågorna, Se bilaga 3 och 4. 

4.3 Metodkritik 

4.3.1 Analys 

Eftersom tanken inte var att jämföra de olika tidningarna och dess innehåll visas inte något 

sammanslaget diagram på alla fyra tidningar. Anledningen till att denna innehållsanalys gjordes var 

för att på ett lättare sätt kunna identifiera vilka digitala plattformar där samma/liknande material 

återspeglas. Detta är också anledningen till varför endast en tidningsutgåva av respektive företag 

undersökts. För att få en mer säkerställd innehållsanalys och bättre överblick i tidningarnas innehåll 
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skulle fler än endast en tidning av varje företag undersökas. På grund av tidsrestriktioner var detta 

dock inte möjligt att genomföra.  

4.3.2 Intervju 

För att få en mer övergripande bild av kundgruppen borde en kvantitativ undersökning genomföras. 

Denna möjlighet undersöktes genom att kontakta Ikea, tyvärr kunde det inte lämna ut några uppgifter 

om sitt kundregister. De 6 läsarna av tidningen Live representerar Ikea familys målgrupp men kan 

inte stå för hela kundgruppen. 

5. Resultat  

Nedan redovisas de resultat som framställts efter analysen och intervjuerna. Till en början återges en 

deskription utav de fyra företagens kundtidning samt de digitala plattformar där det redaktionella 

från tidningen återspeglas. Vidare redogörs också kundgruppsintervjuerna och till sist 

expertintervjun. 

5.1 Analys 

För att undvika skevhet/bias i analysen av tidningen och kategoriseringen av de olika texttyperna har 

alla tidningar gåtts igenom och analyserats dels utav mig men också utav en utomstående person. 

Deskriptionen är uppdelad per företag vilket betyder att deskriptionen av tidningen samt de digitala 

plattformarna för respektive företag återfinns under samma rubrik. För att ta del av de olika 

kategoriseringarna av texttyperna samt deras betydelse, se bilaga 1.  

5.1.1 COOP  

Tidningen 

Tidningen som har analyserats är Mer Smak nummer 4, 2015. Tidningen har en del reklam och här 

har man också valt att jobba med halvsidor, vilket betyder att halva sidan är annons och andra halvan 

är redaktionellt material. I tidningen lyfts människor fram genom reportage men också personporträtt. 

Coop pratar de till viss del om sig själva men den känns inte som direkt reklam då produkterna som 

visas upp inte endast går att köpa i deras butiker. Mycket utav innehållet i denna tidning är recept. Se 

figur 6.  
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Figur 6: Tidningen Mer Smak, nummer 4, 2015 

Denna tidning har ett betydligt mindre sidantal än två utav de andra tidningarna (Åhléns och 

Stadium). Antalet receptsidor är i denna tidning större än antalet annonser. I denna i övrigt 

receptfyllda tidning har man också valt att lägga in några reportage, intervjuer samt artiklar. 

Tidningen är totalt 25 sidor. Se tabell 3. 

 

Tabell 3: Uppdelningen utav det redaktionella materialet i tidningen Mer Smak 
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Digitala plattformar  

Webb 

Coop har inte en separat sida för det innehåll som visas i tidningen. På Coops hemsida 

(www.coop.se) Finns en undersida som heter Mer Smak. På denna sida återfinner man ett arkiv med 

alla de utgivna tidningarna samt en kort sammanfattning av varje tidning. Recepten i tidningen går att 

hitta på Coops primära hemsida under fliken “recept och mat”. Det finns inte ett samlat ställe där alla 

recept och ytligare redaktionellt material återfinns. Se figur 7. 

 

 

 

Figur 7: Skärmavbild undersida på Coops primärhemsida 

PDF 

På undersidan med arkiv utav tidningen kan man välja att läsa de utgivna tidningarna i PDF-version. 

Denna version skiljer sig varken utseendemässigt eller innehållsmässigt från den tryckta versionen.  
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5.1.2 Ikea 

Tidningen   

Tidningen som har analyserats är den senaste utgivna, vår 2015. Tidningen Live visar upp produkter 

snarare än att visa upp reklam. Genomgående är att fokus ligger på bilder och inte så mycket 

redaktionell text. Tidningen lyfter också fram olika personer vilket gör att de inte känns lika 

reklamfokuserad. Denna utgåva har ett genomgående tema vilket är kompakt boende. Live ges ut 4 

gånger per år. Vid ett flertal gånger i tidningen nämns också den digitala versionen utav tidningen. 

http://www.ikeafamilylivemagazine.com. Se figur 8.  

 

Figur 8: IKEAs kundtidning Live utgiven vår 2015 

Uppdelningen av det redaktionella materialet visar på ett lågt annonsantal. Det som i denna tidning 

var överrepresenterat var tips/notis/nyhets kategorin med hela 14 sidor. Se tabell 4.  

 

Tabell 4: Uppdelningen utav det redaktionella materialet i tidningen Live 
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Digitala plattformar 

Webb 

IKEA är de enda av de undersökta företagen som har valt att publicera en separat hemsida för det 

redaktionella tidningsinnehållet. Hemsidan är helt fristående från Ikeas primärhemsida 

(www.ikea.se). På företagets primära hemsida finns en länk i footermenyn som länkar kunderna 

vidare till http://www.ikeafamilylivemagazine.com. Här återfinns det redaktionella materialet från 

tidningen. Via Ikeas primärhemsida kan man också nå hemsidan genom att först navigera sig fram till 

undersidan tillägnat Ikea Family. Här finner man en undersida som heter medlemsförmåner. På denna 

undersida (startsida->Ikea Family -> medlemsförmåner) ligger mer fokus på den digitala versionen 

utav kundtidningen detta då headerbilden på denna sida informerar om den senaste månadens utgåva. 

Se figur 9. 

 

Figur 9: undersida på ikea.se 

På den digitala versionen utav tidningen erbjuds extramaterial som inte publicerats i tidningen. I 

tidningen visas också så kallade “teezers” upp vilket betyder att man visar upp en del av ett reportage 

och hänvisar sedan läsaren att besöka hemsidan för att ta del av hela reportaget. På hemsidans 

startsida visas artiklar upp från det senaste numret. Det senaste numret på hemsidan återspeglar inte 

det senaste numret i tryck. På sidan ger företaget ut ett nytt nummer varje månad, när den tryckta 

versionen endast ges ut 4 gånger per år. Detta betyder att den tryckta versionen är en samling av flera 

månader från webbsidan. Se figur 10. 
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Figur 10: Skärmavbild startsida, den digitala versionen utav kundtidningen Live 

Det redaktionella material som visas i tidningen och på hemsidan skiljer sig också åt. På hemsidan 

finns mer text och i vissa fall skrivet med små variationer, här visas också fler bilder från de olika 

artiklarna/reportagen. Tillhörande vissa artiklar finns också kortare filmklipp för att visa upp 

miljön/boendet.  

När man läser en specifik artikel på hemsidan visas längst ned, under artikeln, produkter ur Ikeas 

sortiment som synts på bilderna i artikeln. I den tryckta versionen noteras dessa produkter endast i 

text, alternativt placerade i miljöbilder. Se figur 11. 

Figur 11: Skärmavbild utav den digitala versionen utav kundtidningen Live. Relaterade produkter visas upp under en 

artikel 
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Att hitta den digitala versionen via Ikeas primära hemsida är inte lätt då länken till denna ligger i 

footermenyn. Är man medlem i kundklubben och läser tidningen är sidan lättare att hitta då tidningen 

nämner webbversionen ett antal gånger. Företaget har varken en PDF-version utav tidningen eller en 

tillhörande app. 

5.1.3 Stadium 

Tidningen 

Analysen har utförts på Stadiums senast utgivna tidning (nr 1 2015). Den allmänna uppfattning om 

tidningen är att den inte känns lika fokuserad på att sälja sina produkter som Åhléns. Här har man 

dolt reklamen på ett bättre sätt. Stadium lyfter också fram utomstående personer mer vilket gör att 

känslan av tidningen förändras. Se figur 4.  

 

Figur 4: Stadium Magazine första utgåvan 2015 

Det totala antalet annonssidor var i denna tidning det som tog mest plats. Denna tidning innehöll 

också många artiklar, plocksidor samt bildreportage. Även denna tidning lägger stort fokus vid 

bilder. Totalt är tidningen 66 sidor. Se tabell 2.  
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Tabell 2: Uppdelningen utav det redaktionella materialet i tidningen Stadium Magazine 

 

Digitala plattformar 

Webb 

Stadium har inte en separat sida för att visa upp det redaktionella innehåll som återfinns i tidningen. 

På deras hemsida (www.stadium.se) finns en länk i footern som heter Stadium Magazine. Klickar 

man på denna länk visas det senaste numret utav medlemstidningen i en PDF version. På hemsidan 

återfinns en utav de redaktionella artiklarna som också återfinns i tidningen. Artikel hittas inte på ett 

naturligt sätt utan ligger djupt ned i sidan, navigationen dit är inte heller förståelig. Texten är den 

samma som återfinns i tidningen. En förklaring till varför endast denna artikel återfinns separat på 

sidan kan vara att den då kan hittas utav sökmotorer.  

PDF 

PDF:en skiljer sig inte i utseende eller innehåll från den tryckta versionen. Publiceringsverktyget som 

har använts för att publicera tidningen digital är E-magin. Se figur 5. 
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Figur 5: Skärmavbild, stadium Magazine PDF-format på webben 

5.1.4 Åhléns 

Tidning 

Den analyserade tidningen är Åhléns senaste utgåva utav kundtidning som gavs ut Mars 2015. Det 

allmänna intrycket utav tidningen är att de endast visar upp innehåll/produkter som är direkt 

kopplade till företaget. De pratar också mycket om sig själva i tidningen. Se figur 1. 

 

Figur 1: Bild av Åhléns kundtidning, utgiven Mars månad 2015 

Det redaktionella materialet visar sig vara till stor del annonser plocksidor samt bildreportage, 

överlag innehåller tidningen mer bilder än redaktionell text. Totalt är tidningen 92 sidor. Se tabell 1.  
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Tabell 1: Uppdelningen utav det redaktionella materialet i tidningen Åhléns 

Digitala plattformar 

Webb 

Åhléns har inte en separat sida där man visar upp det redaktionella materialet från tidningen. Det som 

återspeglas på deras hemsida (www.ahlens.se) är det temat som också återfinns i deras senaste 

klubbutskick. Med temat menas återanvändning av bilder och produkter som är kopplade till temat. 

På företagets hemsida finns det en undersida som heter kundklubb, där kan man läsa om de förmåner 

som företaget erbjuder när man går med i kundklubben. På denna undersida återfinns också länken 

“klubbutskick”. Där finner man alla de utskick Åhléns har skickat ut till sina kunder.  

PDF  

Utskicken på sidan är publicerade via ett Issuu som är ett digitalt publiceringsverktyg för tidningar 

och kataloger (Issuu, 2015). Innehållet i den versionen som återfinns här är den samma som den 

undersökta i pappersform. Den innehåller inte interaktiva element förutom en bläddrings funktion 

samt att man kan söka i PDF:en.  

 APP  

Åhléns har en app vid namn Åhléns Magazine denna återfinns på både appstore och android market. I 

appen har de samlat alla klubbutskick (som på hemsidan). Här kan man välja att ladda ned dem gratis 

och sedan läsa då som en interaktiv PDF. Innehållet i denna version av tidningen är den samma som 

den i tryckt form. Se figur 2 och 3. 
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Figur 2 och 3: Skärmavbild Åhléns applikation Åhléns Magazine. Figur 2 (vänster) visar en överblicksbild av alla de 

utgivna trycksakerna. Figur 3 (höger) visar en skärmavbild av innehållet i PDF versionen utav vald tidning 
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5.2 Intervjuer  

Då Ikea är den enda utav de undersökta företagen som valt att bygga ut tidningen till en digital 

version faller det sig naturligt att fokus för intervjuerna ska ligga på läsarna utav Ikeas kundtidning 

Live, för att se hur de upplever tidningen dels i tryckt form men också om de besöker den digitala 

versionen utav tidningen. Här benämns intervjuerna som kundgrupps kontra expertintervju.  

5.2.1 Kungruppsintervju  

Totalt har sex intervjuer med läsare av tidningen Live utförts. Respondenterna är i åldrarna mellan 

34-55 och alla är kvinnor. Då fokus inte ska ligga på vem som har sagt vad benämns de intervjuade 

inte vid namn utan respondent 1-6, i bilagorna går det om önskat att återfinna vilken respondent som 

benämns med vilken siffra. Gemensamt för alla respondenterna är att alla är medlemmar i Ikeas 

kundklubb Ikea Family samt att alla uppger att det på ett eller annat sätt läser kundtidningen Live.  

Tidningen  

Samtliga respondenter har under en längre period varit medlemmar i Ikeas kundklubb Ikea Family 

från 7 år till 20 år. Gemensamt för dem alla var också att rabatter och erbjudanden var det som 

lockade dem till att gå med i kundklubben. Tre av respondenterna uppger att de under denna period 

renoverade mycket hemma och tyckte att det var fördelaktigt att då gå med i kundklubben.  

Alla respondenterna uppger att de läser kundtidningen Live som de får hemskickade från Ikea dock 

så läses tidningen på olika sätt. Respondent 3 och 6 uppger att det läser tidningen från pärm till pärm 

detta då båda respondenterna är intresserade av att läsa samt tycker att kundtidningen är lockande 

läsning. De övriga respondenterna läser enligt dem själva inte så noga utan bläddrar mer och kan gå 

tillbaka om det var något som verkligen fångade deras intresse. Inställningen till tidningen var positiv 

från alla respondenter. Ord så som trevlig, lättsam, inspirerande och behaglig kopplades till 

tidningen.  

Anledningen till varför man läste tidningen skiljde sig åt mellan respondenterna. En utav de 

intervjuade (Respondent 1), förklarar att hon aktivt söker erbjudanden i tidningen och att detta är 

anledningen till varför hon läser den. Respondent 3 säger att hon välkomnar erbjudanden men att de 

sällan stämmer in med vad hon behöver och därför använder hon sällan dessa. Förutom Respondent 1 
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som aktivt sökte erbjudanden så svarade de andra respondenterna att de läser tidningen för att få 

inspiration, trendtips och bra läsning. I frågan om hur man valde att ta till sig utav tidningen och i 

vilken miljö, uppgav alla respondenter att tidningen läses i hemmet. Hälften utav respondenterna 1, 3 

och 4 sa uttryckligen att de sätter sig ned med tidningen och tar en paus när de ska läsa tidningen. 

Respondent 3 menade att det var avkopplande att ha något fysiskt att bläddra i. Respondent 3 säger: 

Men det är ju ofta att den här ligger i brevlådan när man kommer hem från jobbet å så tar man sig en lite 

paus liksom från mittemellan i den där tidsomställningen att komma hem från jobbet till att börja med 

maten eller sätta igång med något annat, så det blir lite som en mikropaus, som en saga men tar sig in i 

någon annans berättelse, saga för vuxna.  

Samma kvinna nämnde också att det skulle krävas mycket för henne att byta medium, att då komma 

hem och sätta sig framför datorn och läsa tidningen digitalt istället. Detta då hon dels upplever 

tidningen som en påminnelse, men också för att det enligt henne kändes krångligt att byta plattform. 

Fem utav de sex respondenterna upplever inte tidningen som reklam, dock påpekar dem att de förstår 

att det bakomliggande syftet med tidningen är att behålla dem som kunder och att få dem att handla 

mer hos Ikea. 

I frågan om respondenterna läser Ikeas två tidningar (Live och Ikea katalogen) på samma sätt så 

uppgav Respondent 1, 4, 5 och 6 att de har olika syften när det tittar i de olika katalogerna. 

Respondent 6 säger: 

jag läser dem i olika syften, den här Live, det är för att se nyheterna och för att se lite vad som kommer, 

om det finns något roligt erbjudande och katalogen det är om jag letar efter något speciellt men då föredra 

jag ju nätet, då kan jag ju bara skriva in bäddsoffa å måtten och sortera på ett helt annat sätt än i 

katalogen, eftersom allt står inte i katalogen. 

Tre av respondenterna (4, 5 och 6) uppgav att de hellre använder sig utav hemsidan (ikea.se) när de 

ska leta efter en specifik produkt. Detta då alla produkter inte längre finns i den vanliga katalogen 

men också för att man på hemsidan kan sortera samt se om varan finns i lager.  

Relationen till Ikea var något som också nämndes utav flera av respondenterna. Respondent 1 uppgav 

att en utav anledningarna till att hon faktiskt läser tidningen är för att den är ifrån Ikea, ytterligare en 

respondent (6) uttryckte sin starka relation till Ikea som varumärke. 
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Digitala plattformar  

Alla respondenter uppger att de dagligen använder sig av nätet både i jobb och i nöjessyfte, samt att 

de alla har besökt Ikeas primärhemsida (ikea.se). Ingen utav respondenterna har besökt den digitala 

versionen utav tidningen Live detta då alla uppger att de inte visste att det fanns en digital version. 

Några utav respondenterna skulle kunna tänka sig att även använda sig utav den digitala versionen, 

dock inte enbart den digitala versionen då tidningen upplevdes som en påminnelse samt att den 

tryckta versionen upplevdes trevlig då man i formatet papper kan bläddra på ett annat sätt.  

I frågan “hur tar du helst till dig nyheter” var alla respondenter eniga om att det beror på uppgiften. 

Respondent 1, 3 och 4 sa dock att de ändå föredrar print framför det digitala. Respondent 3 

motiverade detta med att det antagligen är en vanesak. Respondent 5 var splittrad men sa att när det 

kommer till att läsa så gör hon hellre det i pappersform. Hon menade också att med trycksaken är det 

informationen som söker upp henne och hon behöver därför inte själv ta ett beslut om vad hon ska 

hitta. Respondent 5 säger: 

Det beror ju helt på vad det är men när jag ska läsa något noga då vill jag läsa i pappersform. jag tycker 

att det är lättare att bläddra och gå tillbaka, jag tycker att det är jobbigt att läsa på en skärm, det är mer för 

snabb info tycker jag. 

Alla respondenter fick hem andra kundtidningar så som Mer smak, Buffe, Stadium och Åhléns. I 

frågan om de brukade besöka någon utav de digitala plattformar som dessa erbjuder så var det endast 

Respondent 4 som brukade besöka Åhléns hemsida. Respondent 2, 4 och 6 svarade nej på frågan om 

de besökte de digitala plattformarna men medgav att det har hänt enstaka gånger då de vart på jakt 

efter recept. Även Respondent 5 uppgav att hon ibland söker recept på dessa plattformar. 
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5.2.2 Expertintervju  

Intervjun genomfördes på JG Communication kontor på Gävlegatan 22 i Stockholm. Under denna 

intervju medverkade två anställda på företaget. I denna del av uppsatsen benämns de intervjuade 

som Expert 1 och Expert 2, detta då, som i det tidigare kapitlet frångå fokusen från vem som säger 

vad, om dessa uppgifter ändå önskas, se bilaga 3. Expert 1 jobbar som konceptutvecklare detta gör 

även Expert 2 men utöver konceptutveckling jobbar Expert 2 även som redaktör för såväl print som 

digitala kanaler. De två experterna har varit verksamma i branschen i respektive 13 och 17 år, båda 

är män. Intervjun började med några allmänna frågor om företaget och de intervjuades plats i 

företaget. Frågorna som ställdes handlade om content marketing, digitalt och tryck samt 

kundtidningar. Företaget jobbar idag mest med kunder inom B2B och internkommunikation.   

Både Expert 1 och 2 medger att de läser kundtidningarna som de får hem utav andra företag. Dels i 

nöjessyfte men också för att de är nyfikna på vad andra har gjort. De läser också självklart de 

tidningar de själva producerar. Expert 1 säger också att han gillar formatet print men att anledningen 

till varför han bläddrar i tidningen ofta har mycket att göra med hans förhållande till varumärket. Han 

talar också om att han bläddrar i vissa butikskedjors kundtidningar då han är intresserad av eventuella 

rabatter. 

Företaget producerar enligt experterna mest digitalt innehåll men också en hel del i tryck. Deras 

ambitioner är att koppla ihop digitalt och tryck men att de alltid försöker hitta de som är bäst för sina 

kunder. I frågan om det är någon skillnad att arbeta med kunder inom B2B och B2C var båda eniga 

om att man inte kan generalisera i så stora drag utan att man måste se på det specifika fallet samt 

målgruppen. Målgruppen var något som visade sig genomgående vara viktigt när man skapar 

innehåll. 

Content marketing  

Expert 1 förklarar att företaget (JG Communication) inte är en content marketingbyrå utan en 

innehållsbyrå som jobbar med all typ utav kommunikation, men att deras bransch rör sig väldigt 

mycket åt ett content marketing håll. Expert 2 instämmer och säger att det som egentligen är 

intressant att prata om är endast content. Att säga att JG Communication är en content marketingbyrå 

är enligt experterna fel då detta begrepp är för begränsat.  
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Expert 2 menar också att många kunder har svår att skilja på detta och att man bör lägga mer fokus 

på endast content, och att göra bra content som stödjer det kunden önskar att uppnå. Innebörden med 

content marketing menar Expert 1 är att marknadsföra med ett mervärde för kunden vilket bygger 

upp företagets relation och varumärke, det kan även bygga upp en känsla för produkten.  

De trender som experterna nu ser är att man börjar gå ifrån definitioner som B2B och B2C och 

istället bara fokuserar på att de som tar emot budskapet är människor. En annan trend som också 

nämndes var personaliserat innehåll, vilket enligt expert 1 innebär att man säger rätt saker till rätt 

personer, baserat på vad de är intresserade av. Även Big data anses enligt de intervjuade vara en slags 

trend.  

Adaptive content är ett annat ord som Expert 1 nämner, med detta menar han att det anpassas till mer 

specifika personas, detta är positivt med digitalt då man kan göra x antal versioner av ett innehåll för 

att det ska anpassas till mer specifika målgrupper. Detta är svårt att göra i trycksak, vilket gör de 

digitala plattformarna fördelaktiga. Expert 1 säger: 

Trenden inom content marketing handlar om att istället för att nå med ett budskap nå en miljon 

människor så har du tusen budskap som ska nå tusen olika små grupper, du kan bli mer nischad vilket gör 

att du blir mer personlig och att du träffar mer rätt för att du pratar om saker som intresserar just dig. 

Digitalt och tryck  

Det korta svaret på frågan “ Vad är er definition på en bra kundtidning?” var enligt Expert 1 att den 

bör vara målgruppsanpassad och intressant. En kundtidning skickas ut till redan befintliga kunder för 

att bygga på varumärket och stärka relationen till kunden. Expert 2 förklarar att företagen som ger ut 

kundtidningar vill behålla de befintliga kunderna då det är dyrt att hitta en ny. Han säger: 

Huvudsyftet med en kundtidning är ju inte att sälja mer varor, en kundtidning går ut till dem som redan är 

kunder det handlar om att behålla kunder det är jättedyrt att förlora en kund och att hitta en ny, man mäter 

lite fel om man tänker att en kundtidning ska generera så mycket mer försäljning av produkter det ska 

egentligen reklamkampanjer ta hand om och det kan du också mäta mycket lättare. 

En kundtidnings huvudsyfte är inte att sälja mer varor menar experterna, utan att behålla de redan 

befintliga kunderna, detta då det är väldigt dyrt för företag att förlora en kund och hitta en ny. Man 

mäter fel om man tänkte att en kundtidning ska generera mer försäljning och detta är en utav 

anledningarna till varför denna typ av tidning ofta blir utsatta av företagsledningen, då det enda man 
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då ser är en utgift. Enligt experterna är det reklam och kampanjer som direkt ska öka försäljningen 

och visa på ett tydligt ROI (return of investment). 

Båda experterna är övertygade om att kundtidningen inte kommer att försvinna helt men att den 

kommer att utvecklas och kompletteras på olika sätt. En möjlig utgångspunkt enligt Expert 1 är att vi 

kommer få se fler företag som kan börja ta betalt för sina kundtidningar då de börjar bli åtråvärda. 

Här tar han upp exemplet med Red bull som dels tar betalt för sitt sportmagasin The Bulletin. Deras 

TV kanal har satt hård konkurrens på de klassiska TV bolaget ESPN. Red bull är i grund och botten 

ett företag som endast tillverkar läsk. Expert 2 tror mer på ett samspel mellan det digitala och det 

tryckta och menar på att det tryckta kommer anses vara mer lyxigt i en allt mer digital värld.  

Att som företag hitta rätt kanaler för att dels fånga upp nya kunder men också behålla befintliga 

kunder beror helt på vilken bransch man är inom samt vilken målgruppen är, menar Expert 1. Därför 

finns det inget direkt svar på hur man som företag bör nå ut till befintliga såväl som nya kunder. Man 

måste börja med att analysera i flera steg innan man kan säga vilken väg man bör välja för att nå ut 

till sina kunder på bästa möjliga sätt.   

Båda experterna tror att det är olika typer av kunder som tar till sig utav den digitala versionen kontra 

den tryckta versionen. Expert 1 menar att det är olika beteenden som spelar in här, alla människor 

använder sig inte utav alla kanaler och därför måste man hitta en annan kanal att nå ut till dessa.  

I frågan om företag bör återanvända redaktionellt innehåll från trycksaken till digitalt var 

respondenterna eniga om att företag bör göra det. Dock ska innehållet anpassas för de olika 

kanalerna. Man måste redan från början tänka hur man ska arbeta om ett innehåll till de olika 

plattformarna. Detta kräver att så gott som alla avdelningarna på företagen arbetar mer tillsammans. 

Enligt Expert 2 så handlar det inte om att man ska återanvända samma material utan anpassa det till 

de olika kanalerna för att få ut det på bästa sätt, men han säger också att det gäller att man har tid att 

göra det. Expert 1 säger att det finns en vinning i att återanvända innehåll i de digitala plattformarna 

då potentiella kunder kan upptäcka att det finns en trycksak via nätet. Samspelar dessa bra ihop matar 

dem också på varandra menar han. Att företag lägger ut en PDF-version utav kundtidningen säger 

han är bättre än ingenting men långt ifrån det ultimata. Expert 1 säger: “om man nu lägger krut på att 

skapa bra innehåll i en tryckt tidning varför inte använda det då i den digitala världen? “. Han tycker 

också att man bör se till fördelarna/nackdelarna med respektive medium, tryckt och digitalt för att på 

så sätt ta reda på hur och vart man bör placera sitt innehåll. Viktigt är också att dessa medium ska 

passa ihop på ett eller annat sätt. Informationen som publiceras bör gå att nå från båda medierna.  
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Frågan “Tror du att kunden använder trycksaken på samma sätt som de digitala versionerna” 

diskuterades hur kunderna använder sig av de olika medierna. Expert 1 menade att han inte sätter sig 

med en tidning när han ska ta en paus på jobbet utan snarare går in på Facebook, Aftonbladet och 

liknande sidor som serverar information, precis som i en tidning i tryckt form gör. Expert 1 menar 

därför att båda beteenden finns i den digitala världen och att det inte alltid är ett sökande. Expert 1 

säger: “Jag tror att samma beteende finns även i den digitala världen, att man tar en paus, det är inte 

ett aktivt sökande hela tiden” Expert 2 säger att han själv upplever det som att när tidningen dimper 

ner i brevlådan så uppmanar den till en paus, en paus som inte vart planerad. Han menar att den typen 

av paus som Expert 1 tar i den digitala världen är planerad på ett annat sätt och att en oplanerad paus 

ibland kan vara välbehövligt.  

Slutligen talar båda experterna om hur svårt det kan vara att få en läsare att gå från tryck till digitalt. 

Enligt Expert 1 bör man locka med något genom att erbjuda ett mervärde på webben. Expert 2 säger 

också att man måste fånga läsaren så pass mycket med texten att de är villiga att söka upp mer 

information på de digitala plattformarna. Han säger: “man måste fånga läsarna så otroligt mycket i 

texten att de är villiga att släppa tidningen för att byta medium”. 
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6. Diskussion  

Efter att alla fyra företagens tidningar samt digitala versioner analyserats visar det sig att 

återanvändningen utav det redaktionella materialet från tidningarna ligger på en låg frekvens. Det var 

endast Ikea som har valt att komplettera den tryckta versionen med en tillhörande digital version utav 

tidningen. På Åhléns, Stadium samt till viss del Coops digitala plattformar visar det sig att de inte 

använder sig av det redaktionella materialet från tidningen på de digitala plattformarna, med 

undantag för de recept som återfinns i Coops tidning som också går att återfinna på deras hemsida. 

Det vill säga, varken Stadium, Coop eller Åhléns har byggt ut tidningen utanför dess tryckta form. 

Genomgående för Åhléns, Stadium och Coop är att de alla har lagt upp PDF-versioner utav 

tidningarna som går att återfinna på respektive primärhemsida. På Åhléns och Coops hemsida 

återfinns ett arkiv av alla utgivna tidningar/trycksaker. På Stadiums hemsida återfinns endast den 

senast utgivna tidningen i PDF-form, Ikeas tidning går inte att återfinna i PDF-formatet. Gemensamt 

för alla fyra tidningarna är att de följer ett valt tema som på ett eller annat sätt också återspeglas på 

företagens övriga digitala plattformar.  

Åhléns har också valt att skapa en tillhörande App vid namn Åhléns Magazine. Denna app innehåller 

allt material som skickas ut till kunder i tryck, det vill säga, appen är en samling utav trycksaker i 

PDF-format. Att läsa detta på en mobilskärm är inte det optimala då text och bild blir väldigt litet. Då 

ingen utav dessa företag intervjuats angående dessa val är det svårt att spekulera i varför de har valt 

att göra som de har gjort. Båda experterna var eniga om att man bör återanvända det redaktionella 

materialet från papperstidningen på de digitala plattformarna, dock skulle materialet omarbetas så det 

drar nytta av de fördelar som finns med de digitala plattformarna. Detta var enligt experterna de 

ultimata, men de gäller att man också har tid och resurser för detta. 

För att öka lönsamheten och samtidigt säkerställa båda mediernas överlevnad bör man enligt 

Ahlström, Gulliksson och Hedmans, korsreferera mellan pappers- och nättidskriften samt motivera 

läsaren att gå vidare till det andra mediet. Detta är något som Kundtidningen Live gör, på ett flertal 

sidor nämner tidningen den digitala versionen, de nämner också att mer material går att återfinna på 

hemsidan (2006, 6). 

Efter genomförda intervjuer visar det sig att ingen utav de sex respondenterna hade besökt den 

digitala versionen utav tidningen. Detta då ingen utav dem visste att tidningen fanns i digital 
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versionen. På ett flertal ställen i tidningen nämns den digitala versionen då för att erbjuda mer läsning 

samt extramaterial för den som vill veta mer. Vilket betyder att läsarna har blivit presenterade 

budskapet angående den digitala versionen. Detta var dock inte något som uppmärksammat. Ändå 

uppgav två utav respondenterna att de läser tidningen från pärm till pärm. Enligt författarna av boken 

Marketing kallas detta för selektiv exponering. Människan väljer själv ut vad hon är intressera av att 

ta till sig för budskap för stunden (Baines, Fill, 2014).  

Efter att den digitala versionen utav tidningen visats upp för respondenterna uppgav alla ändå att de 

kunde tänka sig att besöka den digitala versionen, om de hittade något i tidningen som intresserade 

dem så pass att de vill läsa mer. En av respondenterna talade om att tidningen blev som en 

påminnelse och att utan den skulle hon aldrig komma ihåg att gå in på den digitala versionen.  

I frågan hur respondenterna helst tar till sig information på var alla eniga om att det beror på 

uppgiften. Här skiljde sig dock expertintervjun mot läsarintervjun. I intervjuerna med läsarna av 

kundtidningen framgick det att de ofta brukar tidning på ett annat sätt än hur de brukar de digitala 

medierna. Respondenterna menade att tidningen läses för att få inspiration/tips och spännande 

läsning, samma sak kunde enligt en respondent uppnås via de digitala plattformarna men skillnaden 

vara här att de digitala plattformarna användes när respondenten redan hade en förutfattad mening 

om vad hon sökte. Tidningen brukades oftast när respondenten inte hade ett förutbestämt syfte av vad 

hon sökte. Här menade experterna att båda beteendena finns på de digitala plattformarna. Man kan bli 

serverad information även på de digitala plattformarna, precis som i tidningen, experterna menar att 

det inte alltid är ett aktivt sökande. Detta beteende menar experterna inte finns bland de tryckta 

medierna, utan där blir man snarare serverad information.  

Begreppen konvergens och divergens är något som aldrig nämns i expertintervjuerna dock kan 

kopplingar dras mellan de trender som definieras utav experterna inom branschen. I expertintervjun 

framgick att trender så som big data och adaptive content idag är aktuella. Dessa begrepp innebär i 

stora drag, att man idag jobbar med att specificera utskick till kunden för att på ett bättre sätt fånga 

deras intresse. Detta är enligt experterna hur man bör jobba idag, det handlar inte längre om att nå ut 

till en större grupp med människor med ett viralt budskap utan snarare med ett flertal olika budskap 

till ett flertal mindre grupper. Budskapet har då anpassats efter mer specifika personas. Detta går att 

koppla till Hvitfelt och Nygrens teori om divergens utav dagens medieinnehåll (Hvitfelt, Nygren 

2008, 21-23).  
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Tidningen Live visade inga anspråk på att innehålla ngn typ utav adaptive content. Detta säger också 

expertintervjun är svårt att uppnå i trycksaker och har därför en fördel i det digitala landskapet. Det 

jag menar med att tidningen inte innehåller någon typ utav adaptive content är att tidningen inte 

anpassas beroende på vem den skickas till. Alla som är medlemmar i Ikea Family får hem samma 

trycksak, den baseras inte på tidigare inköp som respektive kund gjort.  

Även kopplingar till begreppet konvergens går att utläsa från expertintervjun. Företag idag bör 

återanvända det redaktionella materialet från tidningen till de digitala plattformarna, dock med 

modifikation. Detta gör att innehållet skulle hämtas från samma grundkärna och därmed likna 

varandra, likt en kampanj. Med modifikation utav innehållet menar experterna att man bör se till 

varje valt medium och dra nytta av fördelarna med dessa. Ett mervärde måste erbjudas på respektive 

plattform för att få kunden att byta medium. Detta återspeglar också rekommendationerna från 

undersökningen Magasin i tryck på nätet. Enligt undersökningen bör företaget korsreferera mellan 

pappers- och nättidskriften, företaget bör också motivera läsaren att gå vidare till det andra mediet, 

detta enligt experterna genom att erbjuda ett mervärde. Tidningen Live uppfyller båda dessa punkter. 

Efter genomförd analys utav de fyra kundtidningarna samt de digitala plattformarna visade det sig att 

Ikea var de enda som faktiskt valt att bygga ut den tryckta versionen utav tidningen till en digital 

version. I denna analys framgår också tydligt att en konvergens av innehållet är identifierbar. Ikea 

återanvänder redaktionella texter och bilder från den tryckta versionen till webben. Utbudet på 

webben innehåller mer redaktionellt än vad som visas i tidningen, med redaktionellt menas mer 

bilder, fördjupande texter samt i vissa fall kortare filmklipp. Ikeas innehåll på de två plattformarna 

följer tydligt experternas råd om att de olika kanalerna ska komplettera varandra.  

Weibull och Wadbring talar även dem om hur medieformer konvergeras, slås samman, och att ett 

tydligt exempel på detta är att man idag kan läsa tidningen på mobilen eller genom andra tekniska 

artefakter. Åhléns, Stadium och Coop har alla valt att lägga ut respektive kundtidning i PDF-format 

på deras hemsidor. Detta är något som enligt experterna inte är den ultimata lösningen men är bättre 

än inget.  

Respondenterna i intervjun för läsare av kundtidningen Live var i åldrarna mellan 34-55 år, med ett 

medelvärde på 46 år. Detta återspeglar Ikeas definition av den typiska Ikea Family medlemmen som 

är, kvinna och 47 år gammal. Enligt Hvitfelt och Nygren brukar man medier på olika sätt beroende på 

viken generation man tillhör (2008, 100). Då denna undersökning inte fokuserat på olika 

åldersgrupper utan lagt fokus vid kundtidningen Lives målgrupp går inte skillnader mellan 
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generationerna att urskilja. Hvitfelt och Nygren menar att man generellt säga att de två äldre 

åldersgrupperna (40-talister och 60-talister) inte tar till sig utav digitala medier i samma utsträckning 

som de yngre åldersgrupperna. 60-talisterna sägs dock enligt författaren ta del av både tryckta som 

digitala medier, vilket också framgick i sammanställningen av intervjuerna (2008, 100). Alla 

respondenter uppgav att de dagligen använde sig av nätet både i privat bruk men också i arbetssyfte. 

Denna generation bör kunna använda sig utav dagens medier utan problem och bör därför också ha 

det som en vana.  

I intervjun uppger en utav experterna att en utav anledningarna till att han bläddrar i kundtidningarna 

är på grund av hans förhållande till varumärket. Detta var något som också framgick i 

kundgruppsintervjuerna. Så gott som alla hade en positiv bild av Ikea och en respondent nämnde att 

anledningen till varför hon bläddrar i tidningen är för att den är från Ikea. Enligt Hvitfelt och Nygrens 

teori blir varumärket allt viktigare för kunden i ett samhälle med allt bredare medie- och 

innehållsutbud. De menar att vi hellre tar till oss information från ett företag/varumärke som vi har ett 

förhållande till (2008, 200). Alla respondenter anser att Ikea är ett bra varumärke att vända sig till då 

förtaget enligt respondenterna anses ha koll på trender och nyheter inom inrednings branschen. 

I expertintervjun framgick det att kundtidningens uppgift inte är att direkt öka försäljningen hos ett 

företag utan att förbättra kundrelationen och behålla befintliga kunder. Experterna menade att man 

mäter fel om man tror att kundtidningen ska på ett mätbart sätt öka försäljningen, de menade att detta 

är något som reklam och kampanjer ska ta hand om. Det kan bara spekuleras om hur kundtidningens 

framtid kommer att se ut enligt experterna kommer den utvecklas och kan komma att få en lyxig 

status. Även i kundgruppsintervjun framgår det världen som för respondenterna finns i det analoga. 

En utav respondenterna pratade om att hon uppskattade att det är något fysiskt att bläddra i, en annan 

respondent tyckte att det var lättare att kunna gå tillbaka och återfinna informationen i trycksaker. 

Både respondenterna och experterna upplevde att de tog en paus när de tog till sig tidningen, en av 

experterna menade att detta beteende även finns på webben, att man tar sig till en källa som serverar 

information och då blir det inte ett aktivt sökande.  
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7. Slutsats  

Efter genomförd undersökning besvaras frågeställningen: Hur använder kundgruppen för Ikeas 

kundtidning den tryckta och den digitala versionen? besvaras. Läsarna utav kundtidningen har en 

positiv inställning till Ikea som varumärke och uppskattar mer eller mindre att få denna typ av 

tidning. Undersökningen visar dock att kundgruppen inte brukar den digitala versionen utav 

tidningen, detta då de inte visste att den fanns. Varför och hur respondenterna läste kundtidningen 

beror dels på vad som intresserar respondenten för stunden. Hälften utav de intervjuade föredrog att 

ta till sig utav nyheter/information pappersform. Undersökningen visar också att de brukar 

kundtidningen i ett annat syfte än när de tittar på liknande information på nätet. Enligt de intervjuade 

så använde de sig utav trycksak och internet i olika syften. De tog gärna till sig inspiration via tryck 

då de ansåg att de fick informationen serverad till sig. När de talade om de digitala plattformarna var 

det snarare att de redan innan visste vad det sökte.  

Då endast sex personer i denna uppsats representerar målgruppen för Ikea Family går det inte att dra 

några exakta slutsatser huruvida hur välbesökt den digitala versionen utav tidningen är. Målgruppen 

som intervjuats i denna undersökning återspeglar dock Ikeas egen definition på den “typiske” 

medlemmen.  

Efter genomförd expertintervju kan slutsatser dras angående hur företag idag bör arbeta samt vilka 

trender som återfinns. Målgruppsanpassning var något som visade sig vara viktigt i alla sammanhang. 

Företag idag bör återanvända redaktionellt material som skapas för ett medium i de andra 

plattformarna. Om dessa kompletterar och samspelar med varandra erbjuder det ett mervärde för 

kunden. Men det är också en ekonomisk samt tidskrävande uppgift. Vilket kan förklara varför endast 

ett utav de undersökta företagen har valt att utveckla en digital version utav tidningen.  

Ikeas kundtidning och den motsvarande digitala versionen visar ett tydligt exempel på konvergens i 

dagens medier, samtidigt kompletterar de varandra dels genom att korsreferera men också genom att 

den digitala versionen bidrar med ett mervärde i form av med redaktionellt material. Stadium, Coop 

samt Åhléns återanvände endast materialet i PDF-form vilket inte är det ultimata men en snabb 

lösning.  
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Men varför hade då ingen utav läsarna besökt den digitala versionen? Läsarna visste inte att den 

fanns, men finns flera potentiella svar på denna fråga, dels läsarens intresse utav att ta till sig mer 

information än det som står i tidningen. Respondenterna talade också om att de använde sig utav 

webben när de hade ett förutbestämt syfte och tidningen ansågs många gånger vara en paus i 

vardagen. Selektiv exponering kan också vara en utav faktorerna till varför dessa respondenter inte 

besöker den digitala versionen.  

Kundtidningens framtid kan endast spekuleras i, enligt experterna kommer den leva kvar men 

utvecklas på olika sätt, uppsatsen har också visat på både för och nackdelar med det analoga. 

Respondenterna uppskattade det fysiska, att ha något att bläddra i samtidigt som de ansåg att de tog 

en paus när de läste tidningarna. Nackdelarna med kundtidningar är att det är dyrt för företagen att 

producera dessa. Men enligt expertintervjun är det och dyrt att förlora en befintlig kund och hitta en 

ny.   

8. Vidare forskning  

För att styrka denna uppsats skulle en kvantitativ undersökning genomföras, detta är något som 

vidare forskning skulle kunna ta upp. För att bygga vidare på denna uppsats skulle fokus då ligga på 

hur läsarna av kundtidningen Live uppfattar pappers- och nättidskriften. Det skulle vara intressant att 

se om resultatet i denna uppsats återspeglar det kvantitativa resultatet i en vidare forskning utav 

studien. Vidare forskning skulle också kunna fokusera på hur experter inom området tror att 

kundtidningens framtid kommer att se ut. Frågor som då skulle kunna besvaras är: hur kommer 

företag i framtiden arbeta för att få ut sitt innehåll till sina kunder, kommer tryckformatet fortfarande 

att leva kvar eller kommer det digitala ta över helt? 

Vidare forskning skulle också kunna bygga på studien genom att intervjua respektive företag för att 

på så sätt höra deras motiveringar i de val som tagits, har valen varit ekonomiska, baserade på 

målgruppen eller finns det en annan bakomliggande anledning till varför dessa företag inte byggt ut 

tidningen i digital form.  
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10 Bilagor  

10.1 Bilaga 1- Begreppsdefinitioner tabeller 

Annonser 

Annonser är reklam från andra företag som har köpt en annonsplats i tidningen, i denna definition 

räknas både bild också text med.  

Innehåll  

Med begreppet innehåll menas innehållsförteckning. Detta är en sida/eller två som brukar finnas i 

början av en tidskrift/bok eller artikel. Då för att visa upp innehållet.  

Artiklar 

Artiklar är redaktionella fakta texter som återfinns i en tidning, i en artikel får inte egna åsikter 

förekomma. En artikel innehåller alltid en rubrik ingress och brödtext. (Mediekompassen, 2014). 

Reportage 

Reportage är längre redaktionella texter som återfinns i tidningen, bilder är vanligt förekommande. 

Denna typ av redaktionellt material kan vara mer miljö och personbesktivande än en artikel. Stilen i 

texten kan vara mer personlig, nästintill skönlitterär (Mediekompassen, 2014). 

Plocksida/inspiration 

Detta är en egen definition som används genom uppsatsen, Denna typ utav sidor är vanliga i tidningar 

inom retailbranschen. Det är en sida där ett flertal produkter valts ut och sedan klippt in, dessa 

produkter följer ofta ett valt tema. Denna typ utan sida har inte någon text utan bildtext som förklarar 

vart man kan köpa produkterna. Sidan är till för att sälja alternativt inspirera. 
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Tips/Notis/Nyhet 

Detta är också en egen definition, det som skiljer denna sida från plocksidan är att denna är mer 

textbaserad, den har samma upplägg som plocksidan, att ett flertal notiser nyheter eller små tips lagts 

in på en och samma sida.  

Bildreportage 

Ett längre reportage som är till större del bild baserad. 

Personporträtt/intervju 

Lyfter fram en människa genom en redaktionell text. Intervju är ofta baserat på frågor ställda till 

personen.   

Recept   

Denna kategori är lite speciell den har endast används i Coops klassificering av innehållet i tidningen, 

med recept menas sidor/uppslag där recept utav olika slag återges.  
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10.2 Bilaga 2-Kundgruppsintervju 

Respondent 1 - Josefine  

Respondent 2 - Christine 

Respondent 3 - Paula  

Respondent 4 - Frida  

Respondent 5 - Anette  

Respondent 6 - Birgitta 
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10.3 Bilaga 3-Intervjufrågor kundgrupp 
• Ålder  

• kön 

• Arbete 

• Utbildning 

Frågor gällande tidningen  

• Hur länge har du vart medlem i IKEA family? 

• Varför gick du med i IKEA family  

• Läser du kundtidningen Live ? 

• Vad är din allmänna uppfattning om tidningen, vad tycker du om den? 

• Varför läser du tidningen? 

• Uppfattar du tidningen som direkt reklam?  

• Hur läser du tidningen, Miljö, när? 

• Hur känns det att Ikea skickar en sådan här tidning till dig? 

• Vilken typ av redaktionellt innehåll tycker du bäst om? 

• Inspireras du av tidningen?  

• Vad lockar dig att läsa tidningen? 

Frågor gällande digitala plattformen  

• Hur ofta surfar du? 

• Besöker du IKEAs primärhemsida?  

• Har du besökt den digitala versionen utav tidningen?  

• om ja..  

• vad är uppfattningen om denna? 

• Från vilken utav dessa källor tar du helst till dig informationen från?  

• Om nej ..  

• Varför har du inte besökt den digitala versionen? 

• Hur tar du till dig erbjudanden som du från från Ikea family? 

• Läser du de nyhetsbrev du får som mail från Ikea?  

 



 

 

50 

Allmänna frågor 

• Hur tar du helst till dig nyheter?  

• Får du/ni hem kundtidningar av något slag, i så fall vilka?  

• Läser du dessa? Varför/varför inte?  

• Besöker du någon gång deras digitala plattformar? 

• Vad ser du för fördelar/nackdelar med digitala samt tryckta nyheter?  

• Hur tror du att fördelningen ser ut i svarige idag med vad som är populärast tryck/digitalt? 



 

 

51 

10.4 Bilaga 4-Expertintervju 

Expert 1 - Christian Tildelöv  

Expert 2 - Jenz Nilsson 
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10.5 Bilaga 5 - Intervjufrågor expert 

Om företaget 

• Namn på företag?  

• Vad gör företaget? 

• Hur länge har ni jobbat i branschen? 

• Läser ni någon kundtidning? 

• Gör ni mest trycksaker eller digitalt innehåll 

• Vilken typ av kunder jobbar ni mest med B2C? B2B? 

• Tror ni att det är någon skillnad mellan att jobba med kunder inom B2C och B2B? (i 

vilka plattformar som används) Varför i så fall?  

Content marketing 

• Vad är content marketing för er? 

• Ser ni några trender inom content marketing? 

• Vad är er definition på en ”bra” kundtidning? 

• Vad anser ni är kundtidningens primära uppgift? 

Digitalt och tryck  

• Hur kan en digital version av tidningen komplettera/samspela den tryckta versionen, 

mervärde? 

• Hur tror du att kundtidningens framtid kommer se ut? 

• Vilka kanaler är anser du vara viktiga för att fånga upp nya kunder, Vilka kanaler 

anser ni vara viktiga för att behålla kunderna? 

• Tror ni att det är olika typer av kunder som tar till sig utav den digitala versionen 

kontra den tryckta versionen? Varför i så fall? 

• Bör företag återanvända det redaktionella innehållet från tryck till digitalt? I så fall 

hur? 

• Tror du att kunden brukar trycksaken (kundtidningen) på samma sätt som de digitala 

versionerna? 


