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Medie- och kommunikationsvetenskap 

 



 

 

Abstract 

This study has examined how two local media companies use Facebook in 

their operation. The two companies surveyed are P4 Kalmar Sweden Radio 

and the Barometer OT in Kalmar. Two sub-studies were conducted, a 

qualitative interview-study with responsible social media editors as well as a 

quantitative content analysis of Facebook publications over a month's time. 

The results show that Facebook is seen as a very important platform for the 

media companies to reach out with their journalism, while Facebook's 

algorithms affect the news rating and compels companies to constantly re-

evaluate the content. The result also shows that traditional news with local 

connection constitutes the majority of Facebook publications and that it is 

this category that mainly renders the most response from the audience. 
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1 Inledning 

Under det senaste årtiondet har de sociala medierna blivit fler och fler och  

även journalisternas kunskaper om hur de kan använda dem har ökat. 

För medieföretag är sociala medier som exempelvis Facebook av stor  

betydelse, det har blivit ett nytt sätt att distribuera innehåll, men även 

inneburit ett nytt sätt att arbeta med journalistiskt innehåll. På många 

nyhetsredaktioner är det numera naturligt att även planera dagens 

nyhetsarbete utifrån de stora diskussionsämnena och ”snackisarna” på sociala 

medier, dess inflytande över nyhetsproduktionen har ökat (Isaksson och 

Mattson, 2017). 

Internetstiftelsen som varje år mäter svenskarnas internetvanor visar att mer  

än 80 procent av svenskarna använder sociala medier i dag och att ökningen 

gått snabbt. Facebook, som klassas som ett relationsskapande nätverk, är 

fortfarande det största sociala nätverket, även om ökningen av det dagliga 

användandet mattats av. För den äldre åldersgruppen ökar användningen, 

medan den minskar för den yngre, visar 2018 års undersökning Svenskarna 

och internet (2018).  

Vi använder sociala medier i huvudsak för att hålla kontakt med vänner och 

upprätthålla relationer, det vill säga vardagskommunikation och inte 

journalistik, men journalistiken har blivit en naturlig del i den 

kommunikationen. Ungefär som man tidigare diskuterade en tidningsartikel 

på morgonen hemma vid köksbordet, kan man i dag dela en artikel eller 

annat innehåll på sociala medier.  

Enligt den nationella SOM-undersökningen 2016 får allt fler av svenskarna 

sina nyheter via sociala medier. Undersökningen visar också att nära hälften 

av de svarande uppgav att nyhetskonsumtion via sociala medier var 

anledningen till att de inte prenumererade på en morgontidning.  

Samma undersökning visar också att nyhetsorganisationernas närvaro i de 

sociala medierna ökar (Jervelycke och Bergström, 2017). 

I medieutredningens slutbetänkande konstateras också att det är framför allt i 

de yngre åldersgrupperna som det skett en snabb förskjutning från de 

traditionella massmedierna till sociala medier (Novak, 2016, s. 48). 

För traditionella medieföretag och journalistiken finns flera utmaningar i det 

snabbt föränderliga digitala landskapet. I takt med att utbudet på 

mediemarknaden ökat, ökar också mediernas konkurrens om publikens 

uppmärksamhet, publiken har blivit mer selektiv och journalistiken måste ta 

stor hänsyn till vad publiken vill ha, betala för eller ägna sin tid åt (Weibull, 

Wadbring och Ohlsson, 2018).  

Då en stor andel användare helt eller delvis hämtar sitt nyhetsinnehåll via 

sociala nätverk är det också en utmaning för de traditionella medierna att 

försöka behålla sin plats som första anhalt i människors mediekonsumtion 

(Ots, 2013).    
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Ytterligare en utmaning för medieföretag är att publiken genom de sociala 

medierna på ett helt nytt sätt fått en plattform att delta i utformningen av 

journalistiken, genom att exempelvis ha åsikter om det som publiceras och 

bidra till innehållet. Sedan den digitala tekniken öppnat upp för den formen 

av publikmedverkan, talas det också om att interaktivitet är nödvändig för att 

medieföretagen ska kunna behålla sin relevans.   

”Publikens synpunkter och bidrag sägs vara ovärderliga tillskott i 

nyhetsutbudet och det har framförts från flera håll att de medier som inte 

släpper in användarna i nyhetsprocessen riskerar att tappa publik och på sikt 

få svårt att överleva på mediemarknaden” (Ghersetti, 2012 s. 224). 

Möjligheten till interaktion har därmed inneburit att medierna måste ta fram 

strategier för hur de ska förhålla sig till sociala medier. Den digitala tekniken 

i allmänhet och sociala medierna i synnerhet har öppnat upp för 

publikmedverkan på ett sätt som suddar ut gränserna mellan journalistik och 

vardagskommunikation. Ett nytt gränsland mellan professionell journalistik 

och vardagskommunikation håller på att skapas (Weibull och Wadbring, 

2014). 

1.1 Syfte och frågeställning  
 

I den här studien undersöks och jämförs medieföretag och deras användning 

av Facebook i verksamheten. De företag som undersöks är Barometern OT 

och P4 Kalmar Sveriges Radio.  

Målet är att undersöka hur två lokala medieföretag i dagens medieekologi 

använder sig av Facebook i sin verksamhet. Det görs i syfte att bidra med 

kunskap om hur sociala medier används i den publicistiska verksamheten.   

Mina frågeställningar är:  

Hur uppfattas Facebookpubliceringarna och strategierna kring dessa av 

sociala medieredaktörer på Barometern OT respektive SR P4 Kalmar?  

Vilket innehåll publiceras på de båda medieföretagens Facebooksida? 

Hur responderar publiken på innehållet?  

Hur ser interaktionen med publiken ut? 

Vilka likheter och skillnader finns i hur de båda medieföretagen interagerar 

med sin publik? 

 

1.2 Syftets relevans  
 

Jansson (2012) pekar på att det blivit svårare att definiera nyheter och 

journalistik eftersom nyheter i dag vävs i hop med andra genrer bland annat 

vid publiceringar på sociala medier. Genom att undersöka innehållet och 

reaktionerna från publiken på Facebook, kan det ge en bild både av 

redaktionernas nyhetsvärdering samt responsen från publiken på de valda 
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publiceringarna. 

Nygren skriver i sin studie  Medieekologi - ett helhetsperspektiv på 

medieutveckling. att ett ”nytt medium inte bara lägger till något, det ändrar 

allt” (2016 s. 87). 

I studien pekar han på hur internets intåg förändrade nyheterna och 

journalistiken i grunden och tvingade journalistiken att anpassa sig för att 

överleva i det nya ekosystemet.  

Han konstaterar också att frågan om hur utbudet av innehållet förändrats i 

samband med att medierna i dag publicerar sig på en rad olika plattformar, 

däribland på sociala medier, inte undersökts så mycket i svensk 

medieforskning (Nygren, 2016).  

Med tanke på den snabba förändringstakten av användningen av sociala 

medier, vilket inte minst internetsstiftelsens mätningar visar, kan den här 

studien möjligen bara ge en ögonblicksbild av hur de två lokala medierna 

2018 använder Facebook i sin publicistiska verksamhet, men kan ändå vara 

relevant att undersöka för att lägga en pusselbit till kunskapen om hur lokala 

medieföretag i denna snabba förändringstakt använder sociala medier, väljer 

ut sitt Facebookinnehåll och hur publiken svarar upp. 

1.3 Uppsatsens disposition 

  
Uppsatsens bakgrundskapitel beskriver och diskuterar relevanta begrepp 

kopplade till sociala medier samt beskriver kort P4 Kalmar respektive 

Barometern OT. 

I kapitel 3 problematiseras studiens frågeställningar genom att teoretiska 

perspektiv och även tidigare forskning appliceras på min undersökning.  

Kapitlet Metod och material beskriver de båda delstudier som genomförs: 

Kvalitativa intervjuer med Facebookansvariga nyckelpersoner på de båda 

undersökta medieföretagen, samt den kvantitativa innehållsanalysen av 

inlägg på Facebooksidorna. 

Studiens resultat och analysen av dem redovisas i tre olika kapitel. I det 

första av dem presenteras den tematiska analysen av de kvalitativa 

intervjuerna. Därefter kommer ett kapitel med den kvantitativa 

innehållsanalysens resultatredovisning och sedan ett kapitel med analysen av 

denna delstudie.  

I kapitel 9, diskussion, besvarar jag studiens frågeställningar för att därefter 

diskutera och problematisera några aspekter som är relevanta för 

medieföretags närvaro på Facebook. Avslutningsvis ger jag förslag till vidare 

forskning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Gilla, följa, dela och kommentera 
 

Facebook skiljer numera på att ”gilla” och ”följa” en sida. Att ”gilla ”en sida 

innebär ett aktivt stödjande av sidan och att man vill se innehållet från den. 

När man ”följer” sidan kan man få uppdateringar om sidan i sitt nyhetsflöde. 

Personer som ”gillar” en sida ”följer” den automatiskt och personer som 

”följer” en sida behöver inte ”gilla” den (Facebook, 2018). 

Att ”gilla” en sida är så att säga det starkaste uttrycket för att man är en  

anhängare av sidan. Medieföretag mäter återkommande bland annat den här 

statistiken som ett mått på framgång. Målet är att så många som möjligt ska 

”gilla” och ”följa” sidan. 

Numera kan publiken både ”gilla” och ”reagera” på ett Facebookinlägg. 

Genom att välja en av Facebooks emojis kan man ännu tydligare visa vad 

man känner och tycker (Facebook 2018).  

Under de enskilda Facebookinläggen finns också en delningsfunktion. 

Trycker man på ”delaknappen” kan man således digitalt skicka i väg och 

sprida publiceringen till en annan person. Det går också att skriva egna 

kommentarer under ett inlägg. 

2.2 Algoritmer  
 

Den tekniska definitionen av en algoritm är ”en automatiserad instruktion om 

hur en uppgift ska lösas”. Det finns flera olika algoritmer som styr vad som 

exempelvis ska visas på Facebook för den enskilde användaren.     

Algoritmerna är desamma, men resultaten blir unika för varje enskild 

användare beroende på den personens tidigare användarmönster på internet. 

Det är alltså algoritmen som styr vad som kommer upp i de enskilda 

personernas flöden i sociala medier och för medieföretag har algoritmerna 

därmed stor betydelse.  

I juni 2016 noterade exempelvis flera medieföretag att trafiken till deras 
sajter minskade efter att Facebook ändrat sin algoritm så att den 
premierade videoinnehåll (Weibull, Wadbring och Ohlsson, 2018).  

I medieutredningens slutbetänkande konstateras också att algoritmerna gör 

att medierna tappar kontrollen över vad som konsumeras (Novak, 2016).   

2.3 P4 Kalmar 
 

P4 Kalmar är en av Sveriges Radios 25 lokala kanaler och är lokaliserad i  

Kalmar med lokalredaktion i Västervik. P4 Kalmar har ett Facebookkonto 

gemensamt för alla redaktioner och hade 10 900 personer som gillade deras 

Facebooksida i oktober 2018. 

Sveriges Radio centralt ger ut en handbok för journalister och sociala medier, 
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den gavs ut första gången år 2013 och uppdaterades 2016. 

Nu finns en omarbetad upplaga enbart för nätet, där vägledning ges för hur 

medarbetarna inom Sveriges Radio ska arbeta med sociala medier. 

Sveriges Radios övergripande strategi är att närvaron på sociala medier 

värderas som lika viktigt som radiosändningarna i FM och är en fristående 

del av redaktionens arbete, jämbördig med radiosändning, publicering på sajt 

och i mobilappar. Genom sociala medier anser sig Sveriges Radio nå ut på 

nya sätt och framför allt skapa starkare engagemang kring innehållet (SR:s 

sociala mediehandbok, 2016). 

Ansvaret för de dagliga publiceringarna hos P4 Kalmar delas mellan 

programledarare, digitala redaktörer och reportrar bland andra.  

 

2.4   Barometern OT 

 
Barometern Oskarshamntidningen ingår i koncernen Gota Media. 

Huvudredaktionen ligger i Kalmar och tidningen har ett flertal 

lokalredaktioner, bland annat i Torsås, Mönsterås och Emmaboda.  

Företaget har sammanlagt 13 konton på Facebook, ett huvudkonto och 

ytterligare tolv konton. Tidningen har valt att dela upp sina konton på ämnen, 

exempel på konton är nöje och debatt. Flera av lokalredaktionerna  har också 

egna Facebookkonton. Huvudkontot Barometern hade 39 797 följare i 

oktober 2018, det är det kontot jag valt att undersöka i den kvantitativa 

studien.  

Ansvaret för att lägga ut inlägg på Facebook ligger på redaktörerna för de 

olika kontona. 

2.5 Interaktion 
 

Definitionen av interaktivitet ligger på flera nivåer där den högsta graden 

innebär att det uppstår en ömsesidig dialog människor emellan (Engström, 

Enbom och Lindgren, 2012).  

Den medierade interaktiviteten, det vill säga möjligheten för medborgare och 

journalister att kommunicera med varandra, är ett område som beforskats i 

stor utsträckning. En rad undersökningar har gjorts inom deltagande - och 

medborgarjournalistik, som är de vanligaste begreppen som används i 

forskningen (Karlsson, 2015).  

Interaktivitet, har av den danske medieforskaren Jens. F Jensen, definierats 

utifrån fyra dimensioner, där en dimension är ett mått på mediernas förmåga 

att göra det möjligt för publiken att påverka och utöva inflytande över 

mediernas innehåll, något han benämner som konverserande interaktion.   

Definitionen är, enligt Jensen, ett mått på användarens möjlighet till 

tvåvägskommunikation och möjlighet att skapa och förmedla egen 

information till mediernas innehåll (Jensen, 1998).  

Det är den definitionen jag väljer att utgå från i den här uppsatsen och är 
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relevant eftersom studien bland annat syftar till att undersöka interaktionen 

mellan de båda medieföretagen och dess publik på Facebook.  

Studier visar att möjligheten till interaktivitet är ett av de mest framträdande 

dragen i digitala medier jämfört med traditionella massmedier, och att sociala 

medier per definition är avsedda för interaktion (Weibull, Wadbring och 

Ohlsson, 2018).  

En utmaning för medieföretag i den digitala utvecklingen är att försöka skapa 

en mer personlig relation till sin publik i stället för den tidigare 

envägskommunikationen (Isaksson och Mattsson, 2017). 

Isaksson och Mattson argumenterar för att det finns mycket att vinna för 

journalister och medieföretag att utarbeta en tydlig strategi för hur dialogen 

ska gå till med läsarna, lyssnarna och följarna på sociala medier, och att de 

nya möjligheterna för interaktion förbättrar journalistiken (2017).  

Det första försöket för medieföretag att interagera med sina läsare digitalt var 

att öppna upp sina webbartiklar för kommentarer, men journalisterna deltog 

sällan i diskussionen som uppstod i anslutning till artikeln, det var snarare 

läsarna som diskuterade med varandra. 

Weibull och Wadbring (2014) anför att kommentarsfunktionen knappast blev 

interaktiv, om man med det menar att medieföretag och publiken ”pratar” 

med varandra. Ett annat problem var, enligt samma författare, att 

kommentarstråden redan efter några inlägg ändrade innehåll jämfört med den 

ursprungliga artikeln och att kommentarerna spårade ur. 

Kommentarsfunktionen blev en slasktratt som var svår för företagen att 

moderera och i dag har de flesta medieföretag övergivit funktionen för att i 

stället satsa på att finnas med i de sociala medierna (Weibull och Wadbring, 

2014). 

Begreppet konvergens, när gamla och nya medier smälter samman, handlar 

också om nya möjligheter för publiken att delta i produktionen av 

medieinnehållet. Ett av de begrepp som används för att indikera möjligheten 

till interaktion är prosument, en sammanslagning av orden konsument och 

producent.  

På Facebook ges den möjligheten genom att i kommentarsfälten lägga till 

information, tycka till och bidra till det ursprungliga innehållet. Men att vara 

prosument har inte riktigt slagit igenom, de sociala medier som har mest 

aktivitet är de som är relativt privata (Weibull, Wadbring och Ohlsson, 

2018). 
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3 Teori och tidigare forskning  

De teoretiska perspektiv som appliceras på studien rör nyhetsjournalistikens 

villkor: Medieekologi, medielogik, nyhetsvärdering och journalistikens 

kommersialisering. Därutöver inkluderas aspekter som är väsentliga för 

mediernas produktion av och publikens mottagande av redaktioners 

Facebookmaterial. Det gäller då digitaliseringens effekter på ovan nämnda 

perspektiv.  

3.1 Medieekologi  
 

Begreppet medieekologi myntades av forskare på 60-talet och tog avstamp i 

ett ekologiskt synsätt på medier, journalistiken och publiken. Delarna hänger 

i hop i ett komplicerat ekosystem där medierna påverkar det publiken ser och 

tänker (Nygren, 2016).  

Att använda de ekologiska metaforerna är ett sätt att göra det möjligt att 

diskutera hur nya medier påverkar hela mediesystem. Teorin går bland annat 

ut på att ett nytt medium inte bara lägger till något, utan ändrar allt (Nygren, 

2016, s. 87).  

Ett exempel är hur tv:s intåg på mediemarknaden inte la till tv:n, den 

förändrade också skolornas undervisning, hemmen och de politiska 

kampanjerna. Nygren pekar på hur internets intåg förändrade nyheterna och 

journalistiken i grunden och tvingade journalistiken att anpassa sig för att 

överleva i det nya ekosystemet.  

Nutida forskning sätter bland annat fokus på hur digitala nätverk, som sociala 

medier och annat användargenererat innehåll, förändrat de traditionella 

mediernas villkor. Samt hur producerandet av nyheter och innehåll har 

påverkats när en del av innehållet skapas av publiken och där allt fler är 

uppkopplade via mobilen. Ytterligare en faktor är att plattformarna för 

publiceringar av innehåll blir fler och fler (Nygren, 2016 ). 

Ett begrepp som används när man talar om mediernas förändring i 

medieekologin är remediering, där man ser framväxten av nya medier som en 

slags evolution, det vill säga att de nya medierna nästan alltid uppstår med 

koppling till gamla medier (Weibull och Wadbring, 2014 ).  

Ett exempel kan vara streamingtjänsten Spotify som utvecklades efter CD-

skivan. 

Förknippat med begreppet remediering är konvergens, det vill säga att gamla 

och nya medier smälter samman på ett nytt sätt för att nå gemensamma mål. 

Den här sammanslagningen kan göra det svårt att definiera var en medieform 

slutar och en annan börjar (Weibull, Wadbring och Ohlsson, 2018).  

Då min studie undersöker hur Facebook används i den publicistiska 

verksamheten som ytterligare en plattform för distribution av innehåll, är 

teorin om mediekologin relevant.   
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3.2 Medielogik 
 

Ett nyckelord för att förstå hur den moderna nyhetsjournalistiken konstrueras 

brukar benämnas medielogik, det vill säga de ramar som sätts för vilka 

händelser som tränger igenom i mediebruset. I första hand handlar det om 

dramaturgin, det vill säga redaktionernas överväganden för att fånga 

publikens uppmärksamhet och att det är formatet som styr vad som 

publiceras. Även arbetsrutiner och arbetsmetoder faller under begreppet 

medielogik. Enligt Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018), kan det 

sammanfattas som att mediets format, organisation, arbetsrutiner, 

yrkesmässiga normer och kommersiella hänsyn styr också vad medierna 

rapporterar om och på vilket sätt det görs.  

Beroende på medieform, passar olika händelser olika bra in i formatet. En 

händelse som inte går att bildsätta har till exempel svårare att bli en nyhet i tv 

och något som händer strax efter pressläggning blir kanske inte en nyhet i 

papperstidningen (Weibull, Wadbring och Ohlsson, 2018).  

Ett annat exempel på en sådan faktor är utrymme. De tryckta dagstidningarna 

och etermedias nyhetssändningar har bara plats för ett visst antal nyheter och 

begränsas av det utrymmet. Urvalet anpassas efter formatet och utrymmet 

och de olika medierna utformar och bearbetar nyheter och annat innehåll 

utifrån sin egen logik, alltså de specifika medieformaten som passar just det 

mediet (Ghersetti, 2012). 

I dag när de flesta medier publicerar både text, bild och ljud på flera olika 

plattformar spelar den traditionella medielogiken mindre roll än tidigare och 

den utmanas när det gäller digital journalistik och sociala medier där 

utrymmet är obegränsat (Weibull, Wadbring och Ohlsson, s. 227, 2018).    

Mobiltelefoner och surfplattor ger också människor möjlighet att ta del av 

nyheter på ett annat sätt och vid de tidpunkter de själva väljer och 

nyhetsredaktionernas anpassning till de digitala plattformarna handlar därför 

om att exempelvis prioritera snabbhet och aktualitet före de traditionella 

journalistiska kraven på korrekthet ( Ghersetti, 2012). 

Medielogik handlar också om att medierna med tanke på konkurrensen om 

publiken, har utvecklat olika berättartekniker för att nå framgång. 

Ju mer en möjlig nyhet kan berättas med hjälp av berättartekniker som  

tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering, konkretion,  

intensifiering och stereotypisering, desto större är sannolikheten att medierna 

rapporterar om nyheten (Strömbäck, 2015). 

 

3.2.1 Digital medielogik 

 

I dag talas det också om en digital medielogik som i första hand handlar om 

spridning. Tidigare utformade medieföretag sina sajter på internet för att 

publiken skulle hitta dit och stanna så länge som möjligt, numera är 
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spridning av innehållet viktigt för medieföretag för att nå ut med sitt innehåll. 

Den digitala medielogiken har så att säga gått från att distribuera innehåll till 

att cirkulera det. Spridning, att innehållet blir viralt, har blivit ett viktigt 

konkurrensmedel och bygger på helt andra principer då värderingen av 

innehållet ligger i användarnas händer och inte i nyhetsorganisationernas  

(Weibull, Wadbring och Ohlsson, 2018).    

Medieforskarna Jenkins, Ford och Greens exempel på innehåll som har större 

förutsättningar att delas och spridas, är medietexter som människor 

uppskattar och tror att andra också är intresserade av och har nytta av. En 

annan framgångsfaktor är att innehållet har stor relevans och tilltalar flera 

olika publiker samt att innehållet är tillgängligt när publiken vill ha det. ( 

Jenkins, Ford och Green, 2013).   

Medielogik och digital medielogik är relevanta perspektiv i min studie då de 

båda medieföretagen är underkastade medielogikens mekanismer.   

 

3.3 Nyhetsvärde   
 

Journalistik handlar i mångt och mycket om att välja och välja bort, att 

prioritera bland mängden information som kommer in till en nyhetsredaktion. 

Det är inte bara de händelser som inträffar som styr vad som blir nyheter, hur 

händelserna passar in i mediernas produktionsprocess är minst lika viktigt.  

Strömbäck (2008) skiljer på begreppen nyhetsvärde och nyhetsurval, som 

olika aspekter i nyhetsprocessen. Nyhetsvärdet handlar om hur möjliga 

nyheter värderas av redaktionerna, hur intressanta de bedöms vara för att 

väcka mediepublikens uppmärksamhet, medan nyhetsurvalet handlar om vad 

som slutligen publiceras (Strömbäck, 2008). 

Min studie undersöker material som publicerats, det vill säga nyhetsurvalet, 

men publiceringarna är ett resultat av den nyhetsvärdering som gjorts av 

redaktionerna och därför används endast begreppet nyhetsvärdering i 

fortsättningen av avsnittet. 

Många av de nyhetsvärderingskriterier som gäller än i dag formulerades 

redan på 60-talet och byggde på empiriska studier om hur nyheterna faktiskt 

ser ut (Ghersetti, 2012).  

En tidig klassisk modell är Galtung och Ruges modell från 1965 där 

utrikesnyheter i norsk press analyserades. Den studien har sedan 

vidareutvecklats av flera medieforskare. 

Jag väljer att luta mig emot den sammanställning som Ghersetti (2012) gjort 

av de viktigaste nyhetsvärderingskriterierna. Dessa är:   

* Närhet, det vill säga en nyhet får ett högre nyhetsvärde ju närmare den 

ligger publiken tidsmässigt, geografiskt och kulturellt. Det hänger också ihop 

med aktualitet. 

* Sensation/avvikelser, det vill säga oväntade och ovanliga händelser som 

avviker från det normala och i och med det skapar nyfikenhet och intresse. 
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*Elitcentrering, det vill säga personer på höga positioner i samhället som 

representerar någon form av elit inom exempelvis politik, idrott eller 

ekonomi. I ”elitcentrering” ingår även kändisar.   

* Förenkling, vilket innebär att enkla berättelser som handlar om en enskild 

händelse, lättare hamnar på nyhetsagendan än komplicerade historier som är 

svårare att förklara. Nyheter med negativ vinkel är också vanligare än 

positiva nyheter (Ghersetti 2012, s. 212 ff).  

3.3.1 Digitala nyhetsvärderingskriterier 

 

När det gäller sociala medier och andra digitala plattformar är 

publiceringsutrymmet obegränsat och i dag diskuteras även digital 

nyhetsvärdering som ytterligare en faktor när det gäller urval och 

nyhetsvärdering.  

Utgångspunkten är att medierna vill sprida sitt innehåll och att det är 

användarna som väljer och värderar vad de vill ta del av och sprida vidare. 

Därmed råder en annan typ av nyhetsvärdering för de digitala plattformarna. 

De digitala nyhetsvärderingskriterierna är så att säga publikens värdering av 

innehållet och inte redaktionernas.  

Medieforskarna Jenkins, Ford och Green har undersökt vanliga människors 

möjlighet att påverka mediemiljön genom sin egen aktivitet, deras slutsats är 

de sociala medierna och nätverkskulturen håller på att förändra 

medielandskapet radikalt. För att nå framgång måste medietexter engagera 

och intressera människor samt att de måste tycka att innehållet är värt att dela 

med sina vänner. Forskarna har undersökt vilken typ av innehåll som har 

särskild stor potential att spridas vidare, några av framgångsfaktorerna 

kategoriseras grovt som öppenhet, lösa trådar och luckor. Det är innehåll 

och publiceringar som låter publiken värdera och göra tolkningar utifrån sin 

egen bakgrund och egna erfarenheter (Jenkins, Ford och Green, 2013). 

I studien Delad glädje är dubbel glädje?En studie om nyhetsdelning i sociala 

medier undersöktes bland annat vilken typ av nyheter som delades mest på 

sociala medier. Materialet i studien samlades in från nyhetsbrevet Sociala 

nyheter och metoden som användes var en kvantitativ innehållsanalys av det 

mest delade innehållet i sociala medier.  

Resultatet visade att den traditionella nyhetsvärderingen står sig stark även 

på sociala medier. Det mest delade innehållet var nyheter som brukar 

tillskrivas traditionella nyheter det vill säga nyheter med närhet i tid, rum och 

kultur, samt förenklade nyheter med negativ ton. Däremot var inte faktorn  

”elitcentrering” viktigt när det gällde spridning, nyheter om vanliga 

människor spreds mer.  

När det gäller de digitala nyhetsvärderingskriterierna var de mest delade 

nyheterna kontroversiella till sin natur, däremot uppfylldes få andra digitala 

nyhetsfaktorer (Wadbring och Ödmark, 2014).  

I studien refererar författarna till Jenkins med flera ( 2013) och sammanfattar 

de digitala nyhetsfaktorerna som följer:  
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* Delade erfarenheter -  innehåll som gör att publiken kan dela sina 

erfarenheter i någon form, exempelvis i form av värderingar eller nostalgi.  

* Humoristiskt material - genom humorn definierar man sig själv med eller 

mot andra.    

* Material som är ofullständigt -  så att publiken kan engagera sig genom att 

delta i själva skapandet av innehållet. 

* Mystiskt material - där det inte uttrycks explicit om något är sant eller 

osant, kommersiellt eller inte. 

* Kontroversiellt material - som skapar debatt och bygger på motstridiga 

värderingar. 

* Ryktesbaserat material – innehåll som bland annat hålls vid liv av de som 

vill dela materialet för att skapa osäkerhet kring händelser och företeelser 

(Wadbring och Ödmark, 2014).  

Då nyhetsvärdering påverkas av två olika perspektiv, ett publicistiskt och ett 

marknadsmässigt som utgår från föreställningen om vad publiken är 

intresserad av, är en fråga som lyfts i nutida medieforskning om de 

interaktiva möjligheterna ger en större tyngd åt de marknadsmässiga 

bedömningarna, nu när redaktionerna kan se direkt om publiken är 

intresserad av en viss artikel och märker vilka nyheter som skapar debatt.  

En fråga som Nygren och Wadbring ställer är om publikens större 

delaktighet i nyhetsurvalet, samt algoritmerna, kommer att ändra kriterierna 

för vilka händelser som har nyhetsvärde (Nygren och Wadbring, 2013). 

Eftersom frågeställningarna i min studie rör bland annat vilken typ av 

innehåll som publiceras på Facebook, samt hur innehållet tas emot av 

publiken är dessa båda nyhetsvärderingsperspektiv relevanta för den här 

studien.     

3.4 Kommersialisering  
 

Att producera journalistik kostar pengar och bakom begreppet 

kommersialisering i mediesammanhang ligger bland annat en oro för att 

redaktionerna ska lägga mindre vikt vid seriös journalistik till förmån för mer 

säljbara nyheter såsom kändisnyheter och mer lättsmält material (Allern 

2012).  

På den svenska mediemarknaden är privata medieföretag som 

papperstidningar, nätmedier, radio och tv-kanaler beroende av intäkter. Det 

kan vara i form av prenumerationer, reklam eller offentliga medel så som 

statligt presstöd. Undantagen är de tre public-servicebolagen Sveriges Radio, 

Sveriges Television och Utbildningsradion som tidigare finansierats via en 

obligatorisk licensavgift, från 2019 via skattsedeln.  

Samtidigt är det journalistiska uppdraget, samt förväntningarna på 

journalistiken ur demokratisynpunkt, att nyhetsmedierna ska bidra med 

information, granskning, tolkning och debatt på viktiga samhällsområden. 

Det ligger också i journalisters yrkesidentitet att det samhälleliga uppdraget 



 

12(56) 

 

ska stå i centrum och en redaktion som inte uppfyller dessa förväntningar 

kommer att få problem med att bli tagen på allvar, något som i sin tur 

undergräver viljan att betala för produkten.  

Privata medieföretag måste alltså lyckas både på publikmarknaden och 

reklammarknaden, vilket skapar en spänning mellan de olika förväntningarna 

(Allern, 2012).  

Public - service bolagen måste också nå framgång hos publiken och så att 

säga ha ett kommersiellt tänkande, eftersom konkurrensen om publiken har 

hårdnat, inte minst genom avregleringen på etermediemarknaden.  

Tidningar som inte bär sig och program inom public-servicesfären med låga 

tittar - och lyssnarsiffror läggs ner (Ghersetti, 2012). 

Det råder delade meningar inom medieforskningen i vilken utsträckning de 

kommersiella intressena påverkar det journalistiska innehållet. Vissa hävdar 

att ägarkoncentration och kommersialiseringen ger upphov till en journalistik 

som är likriktad och av lägre kvalitét och därmed skadligt för demokratin. 

Andra pekar tvärtom på att kommersiella företag inte per automatik står för 

sämre innehåll (Ots, 2012). 

Relevant i sammanhanget är också den snabba digitaliseringen och 

teknikutvecklingen som inneburit en dramatisk nedgång för 

morgontidningarnas annonsintäkter. Annonsmarknaden har förändrats snabbt 

och mycket av den reklam som tidigare investerades i dagstidningar har i dag 

flyttat ut på nätet, vilket i vissa fall inneburit ett stort tapp på 

reklamintäktsidan framför allt för morgontidningarna.  

Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018) diskuterar detta och ställer sig frågan 

om morgontidningarna i framtiden kommer att bli beroende av publikintäkter 

i högre utsträckning, och därmed kommer att ställas inför dilemmat att tänka 

bort reklam som en avgörande finansieringskälla för journalistik och förlita 

sig mer på publikens betalningsvilja (2018).   

3.4.1 Kommersiell nyhetsvärdering 

 

Kommersiell eller marknadsstyrd nyhetsvärdering handlar om att ekonomisk  

hänsyn och hårdnande konkurrens också styr vilket innehåll som publiceras. 

Sammanfattningsvis går den ut på att nyheter som är billiga och går snabbare 

att producera, prioriteras före innehåll och nyheter som tar längre tid att 

producera och kräver mer personella resurser.  

De mer traditionella nyhetsvärderingskriterierna kan därför, enligt Allern, 

kompletteras med nyhetskriterier av mer kommersiell karaktär. Dessa 

faktorer gäller både kommersiella medieföretag och public-servicebolag 

(Allern, 2012).  

Allern lyfter fram några av de kommersiella nyhetskriterierna och framhåller 

att ju större resurser i form av arbetstid, personal och pengar som krävs för 

att producera en nyhet, desto mindre är sannolikheten att det blir en nyhet. Ju 

bättre avsändaren har tillrättalagt informationen på ett journalistiskt sätt, 

desto större är chansen att det blir en nyhet. Exklusiviteten är också en 
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faktor, om journalisten är ensam om nyheten och har ”grävt fram den” själv, 

ökar sannolikheten att det blir en nyhet. Nyheten görs också mer 

personfokuserad för att sälja bättre (Allern, 2012, s. 245). 

Den kommersiella logiken förstärks genom de tekniska möjligheterna att 

genom klickstatistik följa exakt vad människor läser eller tittar på online, hur 

länge de stannar upp vid enskilda artiklar och så vidare (Weibull, Wadbring 

och Ohlsson, 2018).  

De kommersiella nyhetsvärderingsfaktorerna är också av relevans för den här 

studien, då båda de undersökta medieföretagen verkar på den kommersiella 

marknaden, även om de inte kan jämföras ur kommersialiseringssynpunkt 

rakt av. 

I en studie från 2013 undersökte forskarna hur 64 holländska medier använde 

Facebook och interagerade med sin publik. Hypotesen var att medierna 

outsoursar distributionen till en tredje plattform eftersom den är 

kostnadseffektiv. Resultatet visade att medieföretagen inte hade någon klar 

strategi för sin närvaro på Facebook, vilket medförde minimal interaktion 

med publiken. Syftet med att finnas på Facebook var att dra in trafik till sina 

egna sajter och på så sätt öka sina intäkter (Hille och Bakker, 2013).  

Frågan om publikens intresse av att delta aktivt på mediernas sociala 

mediekonton har undersökts av SOM-institutet. Hedman (2016) använde 

begreppet den primära nyhetspubliken, för att kategorisera de människor som 

aktivt valde att följa ett nyhetsföretag på sociala medier.  

Det aktiva valet innebar möjligheter för dem att i viss mån styra sitt eget 

nyhetsflöde och kunna interagera med medierna genom att exempelvis 

kommentera, ställa frågor till redaktionen och tipsa.  

Studien ingår i den nationella SOM-undersökningen som genomförs varje år 

i form av post - och webbenkäter till den svenska befolkningen mellan 16 

och 85 år.  

Resultatet visar att de flesta som konsumerar nyheter i sociala medier var 

tämligen ointresserade av att få ett mer skräddarsytt innehåll, eller att 

interagera via exempelvis kommentarsfälten. Endast en tredjedel av de 

svarande var intresserade (Hedman, 2016). 

Mot bakgrund av detta ser jag ett värde i att min studie undersöka den 

interaktion mellan publik och redaktion som de facto förekommer på 

medieföretagens sociala medier. Likaså att studien också innefattar 

medieföretagens förväntningar och strategier kring publikkommunikation via 

sociala medier. 
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4 Metod och material  

Kapitlet beskriver undersökningens upplägg och metodval. Därefter följer en 

metodbeskrivning, val av material, variabler och metodkritik. 

4.1 Studiens upplägg  
 

Studien gjordes i två delar, delstudie ett var en kvalitativ intervjustudie med 

nyckelpersoner på de båda medieföretagen med kunskap om strategin och 

publiceringarna på Facebook. Delstudie två var en kvantitativ 

innehållsanalys av de båda företagens Facebookpubliceringar under en 

månads tid.  

Eliasson pekar på fördelen med att kombinera en kvalitativ metod med en 

kvantitativ metod då intervjuer kan ge en preliminär uppfattning om olika 

förhållanden något som en kvantitativ undersökning sedan kan undersöka 

närmare (Eliasson, 2013, s 30). Jag bedömde att en kombination av de båda 

metoderna passade studiens ändamål och kunde tillföra undersökningen olika 

slags informationer samt täcka in flera infallsvinklar.  

I följande avsnitt beskrivs de båda delstudierna.  

4.2 Delstudie 1: Kvalitativ intervju  
 

Kvalitativa intervjuer används för att förstå vad de intervjuade har för 

erfarenheter, tankar och känslor och för att hitta mönster (Trost, 2010). 

Då jag ville fånga de båda intervjuades egna erfarenheter och uppfattningar,  

bedömde jag att intervjuer var en relevant metod för det syftet. 

4.2.1 Urval och avgränsningar 

 

Jag gjorde ett strategiskt urval av respondenter, och började med att ta reda 

på vem på de respektive företagen som arbetade med och ansvarade för, 

publiceringarna på sociala medier. Därefter kontaktades de tilltänkta 

personerna per telefon, och informerades om studien och dess syfte. De 

intervjuade är Viktor Blomberg, social medieredaktör på P4 Kalmar och 

Carin Janefrid med övergripande ansvar för sociala kanaler på Barometern 

OT.  

Intervjuerna gjordes vid två olika tillfällen, intervjun med Viktor Blomberg  

gjordes på plats i P4 Kalmars lokaler och intervjun med Carin Janefrid 

gjordes på telefon på grund av tidsbrist.  

Båda intervjuerna genomfördes under oktober månad 2018 med några dagars 

mellanrum och spelades in. Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna 

frågor, det vill säga berörde ett område och inte flera och hade inga 

svarsalternativ. 

Jag ville dels undersöka om det fanns gemensamma mönster för det 

publicerade innehållet på Facebook, dels höra deras tankar om strategin med 
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att använda Facebook i sin verksamhet.  

En fråga i studien var också att undersöka hur kommunikationen med 

publiken går till på Facebook, med syfte att få de intervjuades syn på 

interaktionen.  

Intervjuguide:    

Vad är syftet med att publicera sig på Facebook? 

Vad tycker du Barometern/P4 Kalmar vunnit med att närvaron på Facebook?  

Hur tänker ni vad gäller vilken typ av material ni publicerar på Facebook?  

Hur vet ni vad publiken ”går i gång på?” 

Hur går kommunikationen med publiken till på Facebook?   

4.2.2 Analysförfarandet 

 

Jag transkriberade sedan intervjuerna och identifierade därefter teman ur det 

empiriska materialet för att hitta mönster. 

Transkriberingen gjordes ordagrant, med undantag för exempelvis pauser, 

hummanden och upprepningar. Huvudregeln vid kvalitativa 

forskningsintervjuer är att intervjuerna ska skrivas ut in extenso, med alla ord 

och med angivande av pauser och upprepningar, men är i vissa fall ingen 

nackdel att utlämna (Larsson, 2010 s. 69).  

Då jag endast intervjuade två personer var det därför lätt att gå tillbaka och 

lyssna på inspelningarna flera gånger, något jag också gjorde och valde 

därefter att skriva ut intervjuerna med justeringar för småord, upprepningar 

och dylikt. 

Jag bearbetade sedan varje intervju för sig, det som kallas lodrät analys. Jag 

skrev ut texten och markerade nyckelord och meningar utifrån mina 

frågeställningar och teoretiska perspektiv. Därefter gjordes en vågrät analys 

där jag identifierade gemensamma teman. 

4.2.3 Etiska överväganden  

 

Vid intervjuer i forskningssyfte är det viktigt att garantera respondenterna  

konfidentialitet (Trost, 2010).  I den här studien bedömde jag det vara svårt 

att anonymisera intervjupersonerna eftersom jag valt att intervjua ansvariga 

nyckelpersoner. De hade kunnat identifieras även om namnen inte varit med i 

studien, så jag frågade därför mina intervjupersoner före intervjuerna om de 

hade något emot att ha sina namn med.  

Jag försäkrade mig om att de uppfattat syftet med intervjun, båda 

respondenterna gav mig tillåtelse att publicera deras namn.  
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4.2.4 Metodkritik 

 

Då jag endast gjorde två intervjuer kan urvalet och representativiteten i 

undersökningen ifrågasättas. Hade resultatet blivit annorlunda om jag 

intervjuat flera personer på de båda företagen? Men då syftet var att fånga de 

övergripande tankarna om närvaron på Facebook, bedömde jag ändå att det 

räckte med de här två nyckelintervjuerna i delstudien.  

Jag upptäckte också under intervjuandet och även under utskriftsarbetet, att 

vissa frågor inte var tillräckligt precisa. Det handlade i första hand om frågan 

som vilket innehåll som publicerades på Facebook. Den frågan var för 

ospecifik och jag ställde följdfrågor som jag i efterhand funderade över 

kunde uppfattas som för ledande och styrande.  

Då den ena intervjun gjordes på telefon, kan jag också ha missat viktig 

sidoinformation som jag hade kunnat få om intervjun gjordes på plats.  

4.3 Delstudie 2: Kvantitativ innehållsanalys 
 

Här genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av de båda medieföretagens  

Facebookinlägg. Syftet var att mäta och analysera innehållet för att hitta 

mönster för vad som publicerades, undersöka publikens gensvar samt 

undersöka interaktionen mellan publiken och redaktionerna.   

Kvantitativ innehållsanalys är lämplig när man vill dra en generell slutsats 

från ett empiriskt material för att exempelvis jämföra olika medier och 

tidsperioder samt där ambitionen är att dra slutsatser utifrån ett större 

material (Nilsson, 2010).  

Den kvantitativa metoden lämpar sig också för att täcka in flera olika 

områden i en undersökning, metoden mäter så att säga ”på bredden” för att 

uppskatta hur utbredda förhållandena är ( Eliasson, 2013, s 30). Då 

undersökningen var en jämförande studie av de båda medieföretagens 

publiceringar bedömde jag metoden som användbar för att besvara 

frågeställningarna.  

Jag operationaliserade forskningsfrågorna till variabler och variabelvärden, 

därefter gjordes en systematisk genomgång av varje publicering.   

4.3.1 Material och avgränsningar 

 

Det material som studerades var samtliga publiceringar på Facebook under 

november månad 2018. Jag valde tidsramen med tanke på att november 

månad var fri från stora onormala nyhetshändelser som hade kunnat påverka 

publiceringarna och därmed skilja sig från den vardagliga 

nyhetsrapporteringen. Ett val eller en naturkatastrof är exempel på 

nyhetshändelser som kan påverka den normala nyhetsrapporteringen.  

För att bedöma om månaden var representativ för normal nyhetsbevakning 

gjorde jag först en översiktlig genomgång av publiceringarna.  

Sammanlagt undersöktes 297 Facebookinlägg. P4 Kalmar har ett gemensamt 
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konto för samtliga redaktioner och Barometern OT har 13 olika konton.  

Jag valde tidningens huvudkonto i studien, det som heter Barometern. Jag 

utgick från det manifesta textinnehållet, det som klart och tydligt kunde 

utläsas från publiceringarna och var tillgängligt för alla iakttagare. Bilder och 

ljudklipp ingick inte i det undersökta materialet.   

4.3.2 Val av variabler 

 

Sammanlagt undersöktes materialet utifrån 4 variabler där jag strävade efter 

att hitta olika aspekter som kan utmärka rapporteringen på Facebook, 

publikens mottagande av de valda publiceringarna samt redaktionernas 

interaktion med publiken (kodschema se bilaga 3).   

4.3.3 Metodproblem 

 

Ett problem med att undersöka material i sociala medier är att publikens 

respons på publiceringar på Facebook inte är statiska. En publicering som 

lagts ut en dag av redaktionen, kanske inte renderar reaktioner, kommentarer 

eller delningar förrän flera dagar eller veckor efter den ursprungliga 

publiceringen. Det här är också ett metodologiskt problem som Michael 

Karlsson pekar på i Den digitaliserade journalistiken 1.0.  

Karlsson menar att de metoder som tagits fram för traditionell 

innehållsanalys är svåra att använda när det gäller digitalt innehåll som inte 

går att frysas som exempelvis en artikel i en papperstidning kan göras 

(Karlsson, 2015, s 436). 

För att försöka komma runt det problemet valde jag att vänta flera veckor 

efter publiceringarna, innan den kvantitativa innehållsanalysen gjordes. 

Mätningen av P4 Kalmars publiceringar gjordes den 28 och 29/12 - 2018 och 

Barometern OT gjordes den 28/12 - 2018 och 3/1 - 2019.  

Jag undersökte det manifesta innehållet som det såg ut på Facebook just då 

och har inte gått vidare till medieföretagens hemsidor, vilket också kan ha  

påverkat min tolkning av innehållet. En annat metodologiskt problem var hur 

variabeln kommentarer skulle mätas. Jag valde att inte räkna antalet 

kommentarer med motiveringen att det inte skulle ge en rättvisande bild av 

interaktionen. Vissa kommentarer modereras av redaktionerna och kan 

plockas bort och en och samma person kan också kommentera ett inlägg flera 

gånger i kommentarstråden. Det kan således se ut som om ett inlägg 

genererat många kommentarer men kan i själva verket vara få personer som 

debatterar med varandra.  

Redaktionerna kan också välja att gå in och svara publiken, ibland flera 

gånger i samma tråd, och att gå in i varje tråd och räkna unika kommentarer 

var för tidskrävande, därför valde jag att ett ja eller nej-svar på frågan.  

När det gäller den statistik jag redovisar på hur många som ”följer” 

respektive ”gillar” de båda medieföretagens sidor, kan det uppstå en del 

oklarheter som gör att det inte går att jämföra antalet anhängare rakt av. 
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Orsaken är att de respektive medieföretagen redovisade olika mått för mig. 

Men även om statistiken därför kanske inte är fullt ut jämförbar, ger det ändå  

en indikation på hur stor publiken är på de respektive Facebookkontona. 

Under november månad inträffade en nyhetshändelse som rörde 

fotbollsföreningen Kalmar FF. Nyheten generade flera publiceringar ur olika 

synvinklar under månaden och kan också ha påverkat resultatet.   

För att öka noggrannheten skrev jag först ner varje publicering på ett separat 

dokument där jag beskrev vad publiceringen handlade om i rubrikform. Detta 

var också en hjälp för mig att i efterhand kontrollera mätningen. 

5 Reliabilitet och validitet  

I det här avsnittet diskuteras validiteten och reliabiliteten i båda delstudierna. 

5.1 Intervjustudiens tillförlitlighet  
 

I kvalitativa studier, som bygger på forskningens tolkande tradition, anför 

Tjora att det är väsentligt att redogöra för en rad faktorer som kan påverka 

resultatets giltighet och tillförlitlighet.  

Han menar att inom den tolkande traditionen, har man insett att det inte kan 

finnas någon fullständig neutralitet, forskarens engagemang och eventuella 

förkunskaper kan betraktas både som en störning och som en resurs (Tjora, 

2012). 

Ett sätt att öka trovärdigheten är att försöka beskriva sina utgångspunkter, 

metoder och resonemang så detaljerat som möjligt (Forsberg, 2015). 

Det är också viktigt att reflektera över så att säga tolkningen av sina egna 

tolkningar, samt redogöra för om man exempelvis har något gemensamt med 

respondenterna eller har särskild kunskap och engagemang, och hur det i så 

fall kan ha påverkat urval, datagenerering, analys och resultat ( Tjora, 2012). 

I den här studien intervjuade jag två sociala medieredaktörer, varav den ena 

jobbar inom Sveriges Radio. Då jag själv är verksam radiojournalist på en 

annan P4-kanal, har jag förkunskaper som jag reflekterat över kan ha färgat 

mina frågeställningar, samt min analys av resultatet. Att jag är i samma 

situation som en av mina respondenter, är något jag hela tiden varit medveten 

om och även också upplyst informanterna om.  

Jag vinnlade mig också om att frågeställningarna skulle vara öppna och 

neutrala, samt att jag iakttog en tillbakadragen roll i de halvstrukturerade 

intervjuerna, vilket jag menar också ökar tillförlitligheten.   

Jag menar också att den förkunskap jag har som verksam journalist, varit en 

fördel när det gäller själva intervjusituationen, då min erfarenhet och 

kunskap om intervjuteknik ökar tillförlitligheten i studien.  

Jag har också valt att öka transparensen i analysen genom att återge citat från 

de intervjuade. 

Jag ser därmed mitt eget engagemang om en resurs och inte som en 
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”förorening”, ett perspektiv som också Tjora pekar på är möjligt utan att 

studien förlorar sin vetenskaplighet (Tjora, 2012).   

5.2 Intervjustudiens validitet  
 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen brukar frågan om validitet 

utryckas som om undersökningen verkligen är giltig för vad man avser 

undersöka (Forsberg, 2015). 

Är de svar vi får i studien faktiskt svar på de frågor vi försöker ställa? Inom 

den tolkande traditionen kan det vara relativt komplicerat, det finns en risk 

att man exempelvis omedvetet gör val för att hitta mönster som tycker sig 

kunna se i början av sitt material (Forsberg, 2015). 

För att öka giltigheten är det därmed väsentligt att testa den kommunikativa 

giltigheten i dialog med tidigare forskning inom området, samt att även 

förhålla sig medveten till de teorier och perspektiv man valt (Tjora, 2012). 

I den här studien intervjuades endast två personer och för att öka giltigheten i 

min tolkning och analysen av de teman jag hittade, vinnlade jag mig om den 

teoretiska kopplingen, samt koppla den till tidigare studier. 

Jag intog också ett självkritiskt och självreflekterande förhållningssätt till 

mitt analysförfarande och till tematiseringen, vilket jag också menar bidrar 

till giltigheten.  

5.3 Den kvantitativa innehållsanalysens reliabilitet och validitet        
 

I  kvantitativa studier handlar tillförlitligheten om att undersökningen ger 

samma resultat om den upprepas under så likartade förhållanden som 

möjligt. Det vill säga, ju mer det går att lita på att resultatet går att upprepa, 

desto högre är reliabiliteten. Om det inte går att kontrollera data kan den 

vetenskapliga trovärdigheten ifrågasättas. Ett systematiskt och formaliserat 

upplägg är en förutsättning om man vill dra generella slutsatser av resultatet 

på statistiska grunder (Eliasson, 2014). 

En kvantitativ innehållsanalys syftar till att lyfta upp från det enskilda med 

sikte på det generella och Åsa Nilsson pekar på att metoden kriterats ur flera 

synvinklar genom åren, bland annat att analysen studerar separata delar i 

innehållet och att helhetsperspektivet därmed riskerar att går förlorat.  

Ett annat problem är att innehållsanalys nödvändigtvis innehåller ett visst 

mått av tolkning, ett metodproblem som också är viktigt att ha i beaktande 

och som kan påverka objektiviteten och tillförlitligheten. Nilsson stödjer sig 

på den berelsonska traditionen som betonar att kravet på innehållsmätningens 

objektivitet förutsätter att alla forskare, under rimliga förutsättningar gör 

samma läsning av texten vid olika tillfällen.  

Nilsson anför att ett botemedel för att minimera tolkningsutrymmet är tydliga 

och utförliga kodanvisningar (Nilsson, 2010). 

I min studie har jag därför redovisat utförliga kodanvisningar där jag 

noggrant beskrivit hur jag i operarationaliseringen kategoriserat de variabler 
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och variabelvärden jag valt i undersökningen (se bilaga 3).  

Under den pågående mätningen reflekterade jag över om variabelvärdet 

nyheter var en alltför grov kategorisering som riskerade att påverka 

resultatet. Då jag valde slå ihop samtliga publiceringar av nyhetskaraktär 

oavsett vilket ämne det handlade om, funderade jag över om variabelvärdet 

kan kritiseras för att inte särskilja olika typer av nyheter.  

Men då min studie inte primärt handlar om vilka nyhetsämnen som 

redaktionerna väljer att publicera, utan har fokus på valet av 

Facebookpubliceringar, samt interaktionen och mottagandet från publiken, 

anser jag att reliabiliteten är godtagbar. 

Samtidigt är nyhetsvärderingteorier relevanta att applicera på studien och för 

att öka transparensen valde jag därför i resultatredovisningen att redovisa de 

fyra mest delade samt ”gillade” publiceringarna för respektive medieföretag.  

Samt att den rubriklista jag skrev över hur jag valt att koda de olika 

publiceringarna bifogas (se bilaga 1 och 2).  

När det gäller studier av innehåll på internet uppstår ytterligare ett 

metodologiskt problem, nämligen att innehållet inte är statiskt och därmed är 

svårkontrollerbart i efterhand. De metoder som utvecklats för traditionell 

innehållsanalys förutsätter att materialet dokumenteras och ser likadant ut 

över tid.  

Nilsson (2010, sid 122) beskriver de fyra begreppen för kvantitativ 

innehållsanalys som lanserats av Bernard Berelson som objektivitet, 

systematik, kvantitet samt manifest innehåll. 

Jag valde att inte ”frysa” materialet genom att ta skärmdumpar, på grund av 

tidsbrist, men genom att undersöka det manifesta innehållet som det såg ut på 

Facebooksidan vid den givna tidpunkten, uppfyller det ett av Berelsons 

kriterier, därmed anser jag att reliabiliteten är godtagbar.   

Validitet handlar om att undersökningen ska mäta vad den avser att mäta och 

jag anser att den kvantitativa och kvalitativa studien kombineras på ett sätt 

som stärker studiens giltighet. 

6 Analys av den kvalitativa studien  

I kapitlet redovisas analysen uppdelad i de teman vilka identifierades ur 

intervjumaterialet. Dessa teman är uppmärksamhet, trafikgenerering, bygga 

läsar/lyssnarrelationer, önskvärt engagemang/aktivitet/interaktivitet och  

anpassning till Facebook. Därefter följer en sammanfattning. 

6.1 Uppmärksamhet 
 

Båda respondenterna lyfte upp Facebook som en viktig plattform för att få 

publikens uppmärksamhet.  

Carin Janefrid påpekade att hemsidan minskat något i betydelse för att nå ut 

med innehållet och att många får nyheterna via sina skräddarsydda flöden på 
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sociala medier och inte via tidningens sajt i dag. Hon pekade på att  

Barometern OT därmed måste finnas på Facebook för få uppmärksamhet och 

påminna människor om att tidningen finns.  

För P4 Kalmar ses Facebook som en plattform för spridning av både 

innehållet och radiokanalens varumärke, samt viktig för att skapa 

uppmärksamhet för kanalen. Viktor Blomberg betonade att kanalen, med 

tanke på att det inte är ett kommersiellt företag, inte behöver publicera 

innehåll med mål att få klick på artiklarna. Genom att synas i folks flöden 

och att nyheterna sprids, marknadsförs kanalen. Detta kan kopplas till vad 

Strömbäck anför, nämligen att nyhetsvärderingsperspektivet inte bara 

handlar om de händelser som inträffar, utan även om huruvida händelserna 

passar in i mediernas produktionsprocess samt hur intressanta de bedöms 

vara för att väcka publikens intresse och uppmärksamhet (Strömbäck, 2008).  

Att respondenterna lyfte upp Facebook som viktig för att nå publiken och 

därmed få uppmärksamhet för sitt innehåll, kan tolkas som att de båda 

medieföretagen anpassat sig efter publikens konsumtionsmönster. 

Att allt fler svenskar får sina nyheter via sociala medier, visar också den 

nationella SOM-undersökningen (Jervalycke och Bergström, 2017).  

Även Nygren lyfter upp att Facebook blivit en viktig plattform för att nå 

uppmärksamhet. Det kan förstås mot bakgrund av teorin om medieekologin, 

som gör det möjligt att diskutera hur nya medier påverkar hela mediesystem 

och att ett nytt medium inte bara lägger till något utan ändrar allt. Nygren  

pekar bland annat på att internets intåg förändrade journalistiken i grunden 

och tvingade journalistiken att överleva i det nya ekosystemet (Nygren, 

2016). 

6.2 Trafikgenerering  

 
När det gäller Facebook som trafikmotor, det vill säga en väg för 

redaktionerna att få publiken att klicka sig vidare till artiklarna på sajten eller 

lyssna på FM-sändningarna skiljer sig de båda respondenternas uppfattning 

åt något. 

Carin Janefrids upplevelse var att Facebook som trafikmotor minskat i 

betydelse för Barometern OT. Hon såg det som ett resultat av de ändrade 

algoritmerna. 

  ”Nu måste du förtjäna din plats i nyhetsflödet igen, vara engagerade och verkligen berätta och dela 

med dig av sådant som folk är engagerade av. Det är inte lika lätt längre att använda Facebook som 

trafikmotor”. 

Carin Janefrid, Barometern.   

P4 Kalmar såg däremot Facebook som en viktig trafikdragare in i FM och till 

sajten. Viktor Blomberg lyfte upp Facebook som ett viktig redskap för att nå 

målet att få publiken att läsa artiklarna på sajten, lyssna på radiosändningarna 

och medverka i programmen.  
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” Vi ska ju ha lyssnarmedverkan och ett sätt att få in folk i radion är ju att  använda Facebook”. 

Viktor Blomberg, P4 Kalmar  

6.3 Bygga läsar/lyssnarreaktioner 
 

Facebook uppfattades av båda respondenterna som väsentlig för att hålla 

kontakt med sin publik och på så sätt bygga publikrelationer. Båda 

respondenterna ansåg att det blivit lättare att föra dialog genom att publiken  

kan skriva direkt i kommentarsfälten eller ta kontakt med redaktionerna via 

meddelandefunktionen på Facebook.  

Viktor Blomberg ansåg att kanalen vunnit mycket när det gäller just 

kontakten med lyssnarna och att P4 Kalmar därmed kommit närmare sin 

publik. 

Enligt Carin Janefrid var ett av de primära syftena med Facebook att bygga 

läsarrelationer och ha en läsardialog. Hennes upplevelse var att många 

människor i dag ser Facebook som det snabbaste sättet att få kontakt med 

andra, oavsett om det är ett företag, en privatperson eller ett medieföretag 

och att fler tar kontakt med tidningen i dag via Facebooks 

meddelandefunktion än via mail. 

Jag tolkar det som att respondenterna ser Facebook som en viktig kanal för 

att föra dialog med publiken, få in synpunkter och på så sätt bygga upp en 

relation med publiken. Eftersom många använder just Facebook som sitt 

förstahandsval när det gäller att exempelvis att kontakta en redaktion, är min 

tolkning att båda medieföretagen anpassat sig efter publikens sociala-

medievanor.  

Isaksson och Mattson argumenterar för att det finns mycket att vinna för 

journalister och medieföretag att utarbeta en tydlig strategi för hur dialogen 

ska gå till med läsarna, lyssnarna och följarna på sociala medier, och att de 

nya möjligheterna för interaktion, förbättrar journalistiken (Isaksson och 

Mattsson, 2017).  

Huruvida P4 Kalmar och Barometern OT har en utarbetad strategi för den 

dialogen eller om det förbättrat journalistiken, ger inte den här studien svar 

på, men jag tolkar det som att båda medieföretagen anpassat sin 

kommunikation efter publikens interaktionsmönster. 

I Hille och Bakkers studie där 64 holländska mediers användning av 

Facebook studerades, visade resultatet minimal interaktion med publiken 

(Hille och Bakker, 2013). Det kan tolkas som att det i dag, några år senare, 

har förändrats och att Facebook blivit en viktig kanal för medieföretagen att 

interagera med publiken. 

6.4 Önskvärt engagemang/aktivitet/interaktivitet 
 

Ett gemensamt mål för de båda respondenterna var att skapa ett publikt 

engagemang för innehållet. Respons i form av delningar, reaktioner och 

kommentarer på hemsidan togs som intäkt för hur väl innehållet tas emot av 
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publiken. Att vara lokalt relevanta sågs av de båda respondenterna som ett 

viktigt medel för att få publiken engagerad.  

Barometern har valt att låta flera av lokalredaktionerna ha ett eget 

Facebookkonto. Carin Janefrid tog som exempel att om det blir en 

vattenläcka i Mönsterås, ska inlägget publiceras på det kontot för att vara så 

nyttig för läsarna som möjligt. Därmed får vissa ämnen på Barometerns 

Facebookkonto större utrymme än i tidningen, exempelvis lokala nyheter 

som rör väder, mat, lokala nyetableringar och shopping.  

  ”Ett grundråd är att det här är något man vill berätta för sin bästa vän eller    

mamma eller min man, att det väcker känslor, man kanske är arg eller kanske gör en 

väldigt glad, eller rörd eller ja då är det ett bra innehåll på Facebook helt enkelt”.  

Carin Janefrid  

Hon sa att tidningen blivit mer och mer observant på att ta intryck av det som 

pågår på sociala medier och strävar efter att publicera ämnen som publiken 

intresserar sig för. 

Viktor Blombergs erfarenhet var att P4 Kalmar, genom att exempelvis ställa 

frågor till publiken i samband med sina Facebookpubliceringar, ökar 

engagemanget och interaktionen. Radiokanalen har därför vissa ”snackisar” 

och teman som löper under hela dagen som lyfts upp och läggs ut på 

Facebook. Viktor Blomberg nämde nyheter med tydlig konfliktvinkel, 

vädernyheter, stolthet för bygden och innehåll som väcker starka känslor som 

ämnen som skapar lokalt engagemang och interaktivitet 

Svaren från respondenterna kan appliceras på teorin om digital 

nyhetsvärdering, som handlar om publikens värdering av innehållet och hur 

den påverkar redaktionerna publiceringar i de sociala medierna. 

Enligt forskning måste medietexter på sociala medier engagera och intressera 

människor, så att de vill dela det med sina vänner. Innehåll som har stor 

potential att spridas är publiceringar som publiken exempelvis kan tolka 

utifrån sina egna erfarenheter (Jenkins, Ford och Green, 2013).  

Respondenterna lyfte också upp att de nyhetsvärderar på ett annat sätt när det 

gäller publiceringarna på Facebook jämför med i de traditionella kanalerna. 

Det beror bland annat på Facebooks ändrade algoritmer, men även på att 

medieföretagen lärt sig vad publiken gillar.  

Båda respondenterna berättade också att en viss typ av nyheter som annars 

har sin självklara plats i nyhetssändningarna, på sajterna och i 

papperstidningen väljs bort. Det handlar främst om brottsnyheter, olyckor 

och nyheter om invandrare. Dessa nyheter bedöms vara etiskt känsliga och 

medieföretagen är därför restriktiva med den typen av publiceringar på 

Facebook.  

Orsaken är främst att redaktionerna har svårt att hinna med att moderera och 

hantera eventuella negativa och hatiska kommentarer som kan komma i 

samband med den typen av nyheter. 
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 ” Man får vara försiktig när det gäller invandrarfrågor och polisiära saker, det är lätt att 

kommentarsfrågor urartar, så vissa ämnen vet vi att det här bör vi inte ha helt enkelt” 

Carin Janefrid, Barometern    

På frågan om hur kommunikationen med publiken på Facebook går till, var   

Carin Janefrids uppfattning att redaktionen svarar en del i 

kommentarstrådarna, men tyckte att tidningen kunde och borde vara mer 

aktiv. Hon lyfte upp tidsbrist som den främsta orsaken till att det inte görs i 

så stor utsträckning som de hade önskat. Viktor Blomberg berättade att  

redaktionerna både svarar på kommentarer och postar egna inlägg som 

genererar kommentarer från publiken bland annat.  

6.5 Anpassning till Facebook 
 

En faktor som nämndes som ett problem av respondenterna är Facebooks 

återkommande ändringar av algoritmerna. Viktor Blomberg lyfte upp att 

även om Sveriges Radio har en handbok med tips och trix för hur man ska nå 

ut på Facebook, tvingas redaktionen nyhetsvärdera på ett annat sätt och prova 

sig fram för vad som fungerar på grund av algoritmerna. Som exempel tog 

han att det ibland är bra att lägga ut filmer, ibland är det bättre med foton och 

de ändrade algoritmerna gör det svårt att ha en tydlig strategi för 

nyhetsvärderingen. Carin Janefrids uppfattning är att Barometern OT nu 

måste förtjäna sin plats i nyhetsflödet, vara engagerande och berätta sådant 

som folk är engagerade i och att algoritmerna styr även där.  

6.6 Sammanfattning  
 

Facebook sågs av båda respondenterna som en viktig plattform för att nå ut 

med journalistiken. Eftersom hemsidorna minskat i betydelse och allt fler får 

sina nyheter via sina skräddarsydda flöden på sociala medier, måste 

medieföretagen finnas på Facebook, för att få uppmärksamhet för sin 

journalistik och för att påminna om att de finns.  

För att nå fram i mediebruset och konkurrensen lyfte respondenterna upp att 

de lärt sig vad publiken gillar och strävar efter att innehållet på Facebook ska 

möta publikens förväntningar.  

Att vara lokalt relevanta sågs av båda respondenterna som ett viktigt medel 

för att få publiken engagerad. Exempel på innehåll som respondenterna 

menade engagerar publiken, är lokala händelser som rör väder, mat, lokala 

nyetableringar samt nyheter med tydlig konfliktvinkel.  

Något som kan appliceras på digital nyhetsvärdering som enligt Jenkins, 

Ford och Green handlar om att publiken på sociala medier uppskattar och 

värderar innehåll av en annan karaktär än i traditionella medier. Exempel på 

digitala nyhetsfaktorer är innehåll som gör att publiken kan dela sina 

erfarenheter i någon form, samt kontroversiellt material som skapar debatt 

(Jenkins, Ford och Green 2014). 
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Samtidigt är Facebooks återkommande ändringar av algoritmerna ett 

problem. För att få så stort engagemang för innehållet som möjligt och synas 

i människors flöden, tvingas medieföretagen anpassa urvalet och 

nyhetsvärderingen även efter Facebooks algoritmer, och därmed är det svårt 

att ha en konsekvent strategi för innehållet som publiceras. 

Respondenterna lyfte också upp att nyheter som har med brott, olyckor och 

invandrare att göra, medvetet tonas ner på Facebook, trots att det är innehåll 

som respondenterna vet intresserar publiken och har en naturlig plats i FM, 

på sajterna och i papperstidningen.  

En förklaring från respondenterna var resursbrist på redaktionerna som inte 

är bemannade för att ta hand om alla eventuella kommentarer som den typen 

av publiceringar kan generera.  

Det kan delvis tolkas i ljuset av kommersiell nyhetsvärdering som enligt 

Allern kan förklara varför redaktionerna väljer bort vissa nyheter. Han 

framhåller att ju större resurser i form av arbetstid och personal som krävs 

för att producera en nyhet, desto mindre är sannolikheten att det blir en nyhet 

(Allern, 2012). 

Denna mer kommersiellt orienterade tolkning måste dock kompletteras med 

att uteblivna publiceringar även kan bero på att vissa ämnen är känsliga. Det 

framgår av mina respondenters svar att man har erfarenheter av att 

diskussionerna i kommentarsfälten kan urarta och bli etiskt förkastliga.  

Facebook lyfts också upp som viktigt när det gäller kommunikationen och 

interaktionen med publiken. Facebooks meddelandefunktion ses som 

förstahandsvalet och används mer än mail i dag av publiken när den vill ha 

kontakt med redaktionerna.  

7 Resultat av den kvantitativa studien 

 

I det här kapitlet redovisas resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen av 

P4 Kalmars och Barometern OT:s Facebooksidor under november månad 

2018. Materialet som samlats in består av 297 inlägg på Facebook. 

Den struktur jag valt att använda i kapitlet är att redovisa varje vald variabel 

för sig.  

För varje Facebooksida redovisas antal publiceringar per kategori samt om 

publiceringarna är av lokal eller icke-lokal karaktär, detta för att få en bild  

av redaktionernas nyhetsvärdering. Därefter redovisas och analyseras 

resultatet över hur det valda innehållet tagits emot av publiken i form av 

”delningar”, ”reaktioner” och ”kommentarer”. 

I redovisningen presenteras också de inlägg som delats mest samt de inlägg 

som fått flest reaktioner från publiken. 

För att få ett mått på interaktionen, följer därefter en redovisning av om 

redaktionerna svarat publiken i kommentarstrådarna.  
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7.1 Innehåll 
 

P4 Kalmar publicerade 140 inlägg under den valda månaden som 

undersöktes. 88 av publiceringarna gjordes i kategorin Nyheter, följt av 

Aktiverande fråga, Kritik, Evenemang, Övrigt, Krönika, Debatt och Väder.  

 

   P4 

Kalmar   

Antal  Procent  

Nyheter 88 63 

Evenemang 8 5,7 

Väder 0 0 

Kritik  10 7,1 

Debatt 1 0,7 

Krönika 5 3,5 

Akt.fråga 20 14,2 

Övrigt  8 5,7 

S:A 140 100 

   

Tabell 1: P4 Kalmars publiceringar utifrån kategorier i antal och procent. N= 140 . 

 

Barometern OT publicerade 157 inlägg under den valda månaden. 80 av 

publiceringarna gjordes i kategorin Nyheter följt av Evenemang, Krönika,  

Övrigt, Debatt, Kritik, Väder och Aktiverande fråga.  

 

Barometern 

OT   

Antal Procent 

Nyhet 80 51 

Evenemang 24 15,2 

Väder 2 1,2 

Kritik 7 4,45 

Debatt 9 5,7 
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Krönika 20 12,73 

Akt.fråga 0 0 

Övrigt 15 9,5 

S:A 157 100 

Tabell 2: Barometern OT:s  publiceringar utifrån kategorier i antal och procent. 

N=157  

 

Ovan visas resultatet av Barometerns och P4 Kalmars innehåll efter kategori för 

månaden november 2018. Resultatet redovisas i procent av respektive 

medieföretags samtliga publiceringar. Antalet publiceringar i P4 Kalmar är 140 

och i Barometern 157. N=297   

7.2 Närhet  
 

Nedan redovisas samtliga publiceringar på respektive medieföretag utifrån 

om innehållet har lokal anknytning eller icke-lokal anknytning. P4 Kalmar 

publicerade 120 inlägg med lokal anknytning, vilket motsvarar 86 procent. 

Barometern publicerade 136 lokala inlägg vilket motsvarar 87 procent. 

      

P4 Kalmar Antal  Procent 

Lokal 120 86 

Icke-lokal 20 14 
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Tabell 3: Andelen lokala respektive icke-lokala publiceringar i antal och procent  

av samtliga P4 Kalmars inlägg. N=140.   

 

Barometern  Antal Procent 

Lokal 136 87 

Icke-lokal 21 13 

Tabell 4: Andelen lokala respektive icke-lokala publiceringar i antal och procent  

av samtliga Barometern OT:s inlägg. N=157. 

7.3 Publikens mottagande 
 

I följande tabeller redovisas resultatet av hur publiken responderat på det  

publicerade innehållet. Resultatet redovisas utifrån tre variabelvärden 

”delningar”, ”reaktioner” och ”kommentarer”. Här redovisas också i 

rubrikform de fyra inlägg som delats mest och fått flest reaktioner, samt  

vilken kategori inläggen tillhör. Då storleken på publiken skiljer sig åt, valde 

jag att även redovisa medelvärdet per kategori för att på så sätt kunna göra en 

jämförelse. 

7.3.1 Delningar 

 

P4 Kalmars samtliga publiceringar under den undersökta perioden delades 

sammanlagt 335 gånger. Flest delningar i genomsnitt fick inlägg in kategorin 

Nyheter följt av Kritik, Krönika, Övrigt, Evenemang, Aktiverande fråga och 

Väder. Det mest delade inlägget var publiceringen om Ronja som mötte ett 

lodjur i skogen.        

 

P4 Kalmar Delningar i 

antal per 

kategori 

Medelvärde i 

antal per 

kategori  

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyhet 298 3,38 88 

Evenemang 3 0,37  8 

Väder 0 0,0 0 

Kritik  16 1,6 10 

Debatt 0 0,0 1 

Krönika 7 1,4 5 
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Akt.fråga 6 0,3 20 

Övrigt  5 0,6 8 

S:A 335  140 

Tabell 5: Ovan visas antalet delningar och medelvärde per kategori på P4 

Kalmars Facebooksida.  

De fyra mest delade artiklarna på P4 Kalmars Facebooksida var följande:  

1. 50 delningar: Ronja mötte lodjur mitt i skogen (Nyhet)   

2. 34 delningar: Då tas första spadtaget för ny häst-arena (Nyhet)  

3. 20 delningar: Räddningstjänsten varnar för halkan (Nyhet)     

4. 19 delningar: Kom ut från fängelset, fick tält av socialen (Nyhet)     

Barometern OT:s samtliga publiceringar delades sammanlagt 442 gånger. 

Flest delningar i genomsnitt fick inlägg in kategorin Evenemang, följt av  

Nyheter, Kritik, Övrigt, Debatt, Krönika, Väder och Aktiverande fråga. Flest 

antal delningar fick publicering om bostadslösa Karin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Ovan visas resultatet delningar i antal samt medelvärde per kategori 

på Barometerns Facebooksida. 

De mest delade publiceringarna på Barometern OT:s Facebooksida: 

1. 29 delningar: Vi har träffat bostadslösa Karin (Nyhet) 

2. 22 delningar: Aktivitetsparken i Norrliden invigs (Evenemang)  

3. 19 delningar: 16-åring från Emmaboda gör succé bakom ratten (Nyhet) 

Barometern OT Delningar i 

antal per 

kategori 

Medelvärde 

per kategori  

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyhet 261 3,3 80 

Evenemang 84 3,5 24 

Väder 1 0,5 2 

Kritik  14 2,0 7 

Debatt 16 1,8 9 

Krönika 36 1,8 20 

Akt.fråga 0 0,0 0 

Övrigt  30 2,0 15 

S:A 442  157 
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4. 16 delningar: Barometerns kulturpris (Evenemang)   

 

7.3.2 Reaktioner   

 

P4 Kalmars publiceringar renderade sammanlagt 2552 reaktioner. De inlägg 

som fick flest antal reaktioner i genomsnitt var inlägg i kategorierna Nyhet 

följt av Övrigt, Debatt, Kritik, Aktiverande fråga, Krönika, Evenemang och 

Väder. Det inlägg som fick flest reaktioner handlade om en mamma som 

hyllade AIK-stjärnans fina gest.  

      

 
P4 Kalmar  

Reaktioner i 

antal per 

kategori 

Medelvärde 

per kategori  

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyheter 2151 24,4 88 

Evenemang 9 1,2 8 

Väder 0 0,0 0 

Kritik  108 10,8 10 

Debatt 5 15,8 1 

Krönika 22 4,4 5 

Akt.fråga 189 9,45 20 

Övrigt  68 17,9 8 

S:A 2552  140 

Tabell 7: Ovan visas resultatet reaktioner i antal och medelvärde per kategori på 

P4 Kalmars Facebooksida.  

De publiceringar som fick flest reaktioner på P4 Kalmars Facebooksida: 

1. 257 reaktioner: Mamman hyllar AIK-stjärnans fina gest (Nyhet)  

2. 243 reaktioner: Ronja mötte lodjur mitt i skogen (Nyhet)   

3. 148 reaktioner: Kalle Anka intar Kalmar (Nyhet)  

4. 114 reaktioner: Lodjuret skjutet utanför Kalmar (Nyhet)  

 

Barometern OT:s publiceringar renderade sammanlagt 7492 reaktioner. De 

inlägg som fick flest antal reaktioner i genomsnitt var inlägg i kategorierna 

Nyhet följt av Evenemang, Debatt, Kritik, Övrigt, Krönika, Väder och  

Aktiverande fråga.. 
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Det inlägg som fick flest antal reaktioner var ett evenemang om lyktor som 

tänds på Stortorget. 

 

Barometern- 

OT 

Reaktioner i 

antal per 

kategori 

Medelvärde 

per kategori  

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyheter 4527 56,6 80 

Evenemang 1340 55,9 24 

Väder 25 12,5 2 

Kritik  245 35 7 

Debatt 360 40 9 

Krönika 509 25,4 20 

Akt.fråga 0 0,0 0 

Övrigt  486 32,4 15 

S:A 7492  157 

Tabell 8: Ovan visas resultatet reaktioner i antal och medelvärde per kategori på 

Barometerns Facebooksida.  

De publiceringar som fick flest reaktioner på Barometern Ot:s  

Facebooksida: 

1. 407 reaktioner: 1000 lyktor tänds på Stortorget (Evenemang)  

2. 267 reaktioner: Nytt lopp till Kalmar (Nyhet)  

3. 195 reaktioner: Nytt svenskt rekord av David Nilsson (Nyhet)  

4. 193 reaktioner: Kattis Ahlström blir julvärd (Nyhet) 
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7.3.3 Kommentarer  

 

Nedan redovisas om publiceringarna genererat kommentarer från publiken. 

Variabeln kommentarer mättes med ja eller nej. 

Sammanlagt kommenterades 90 av de 140 publicerade inläggen på P4 

Kalmars Facebooksida. De inlägg som kommenterades mest är inlägg i 

kategorin Nyhet följt av Aktiverande fråga, Kritik, Evenemang, Övrigt, 

Krönika, Debatt och Väder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9: Ovan visas resultatet av  antal publiceringarna som genererat 

kommentarer redovisat per kategori på P4 Kalmars Facebooksida. 

Sammanlagt kommenterades 108 av de 157 publicerade inläggen på 

Barometern OT.s Facebooksida. De inlägg som kommenterades mest är 

inlägg i kategorin Nyhet följt av Krönika, Evenemang, Debatt, Kritik, Övrig, 

Väder och Aktiverande fråga.       

 

Barometern 

OT 

Antal som 

kommenteras    

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyhet 63 80 

Evenemang 9 24 

P4 Kalmar  Antal som 

kommenterats    

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyheter 53 88 

Evenemang 3 8 

Väder 0 0 

Kritik  9 10 

Debatt 1 1 

Krönika 2 5 

Akt.fråga 19 20 

Övrigt  3 8 

S:a  90 140 
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Väder 1 2 

Kritik  7 7 

Debatt 8 9 

Krönika 14 20 

Akt.fråga 0 0 

Övrigt  6 15 

S:A 108 157 

Tabell 10: Ovan visas resultatet antal  publiceringarna som genererat kommentarer 

redovisat per kategori på Barometern OT:s Facebooksida. 

7.4 Interaktion  
 

Nedan visas resultatet av redaktionernas interaktion med publiken, det vill 

säga hur många gånger redaktionen deltog i kommunikationen med publiken 

genom att svara i kommentarsfälten. Resultatet visar att P4 Kalmar svarade i 

kommentarstråden 46 gånger, det vill säga cirka hälften av gångerna. 

Samtliga kommenterade inlägg i kategorierna Aktiverande fråga, Evenemang 

och Krönika, fick svar från redaktionen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11: Ovan visas resultatet av  antal publiceringarna som får svar av 

redaktionen redovisat per kategori på P4 Kalmars Facebooksida. 

P4 Kalmar  Antal som 

kommenterats    

Antal som får 

svar från 

redaktionen 

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyheter 53 19 88 

Evenemang 3 3 8 

Väder 0 0 0 

Kritik  9 3 10 

Debatt 1 0 1 

Krönika 2 2 5 

Akt.fråga 19 19 20 

Övrigt  3 0 8 

S:a  90 46 140 
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Resultatet visar att Barometern OT svarade i kommentarstrådarna noll 

gånger. 

 

Barometern 

OT 

Antal som 

kommenteras    

Antal som får 

svar från 

redaktionen 

Antal 

publiceringar 

per kategori 

Nyheter 63 0 80 

Evenemang 9 0 24 

Väder 1 0 2 

Kritik  7 0 7 

Debatt 8 0 9 

Krönika 14 0 20 

Akt.fråga 0 0 0 

Övrigt  6 0 15 

S:A 108 0 157 

Tabell 12: Ovan visas resultatet av  antal publiceringarna som får svar av 

redaktionen redovisat per kategori på Barometern OT:s  Facebooksida. 

 

8 Analys av den kvantitativa studien   

I följande kapitel analyseras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen 

gällande P4 Kalmars och Barometern OT:s Facebookpubliceringar.   

Den undersökta månaden publicerade de båda medieföretagen ungefär lika 

många inlägg. Barometern OT publicerade 157 inlägg och P4 Kalmar 140. 

Det innebär i snitt fem inlägg per dag på respektive medieföretag. 

8.1 Nyheter dominerade 
 

För att få en bild av medieföretagens nyhetsvärdering, undersöktes först 

vilken typ av innehåll som valdes ut.  

Resultatet visar att mer än hälften av innehållet på de båda företagens 

Facebooksidor var material i kategorin Nyhet. För P4 Kalmar 63 procent och  

Barometern OT 51 procent.  

Det kan tolkas som att den traditionella nyhetsvärderingen står sig stark även 

på Facebook, där redaktionernas bedömning av vad som är intressant och 

skapar uppmärksamhet hos publiken, kan kopplas till Ghersettis (2012) 
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nyhetsvärderingskriterier ”oväntade”, ”avvikande” och ”lätta att förstå”. 

Resultatet pekar också på att båda företagen strävat efter en blandning av 

innehållet på Facebook, där rena nyheter varvas med krönikor, debatter och 

evenemang.  

Något som därmed också kan kopplas till den digitala medielogiken som går 

ut på att medieföretagen vill sprida sitt innehåll och därmed gör en 

bedömning av vilka publiceringar som har potential att delas och spridas 

vidare av publiken (Weibull, Wadbring och Ohlsson, 2018).  

Jenkins, Ford och Greens (2013) exempel på innehåll som har större 

förutsättningar att delas och spridas är medietexter som människor uppskattar 

och tror att andra också är intresserade av, samt att innehållet tilltalar flera 

publiker.   

De skillnader som kan ses i materialet gällande urvalet av innehållet gäller 

framför allt Evenemang, Krönikor och Aktiverande frågor. 

Barometern OT publicerade 24 inlägg om olika evenemang, till exempel  

Barometerns egna evenemang om utdelandet av kulturpris, samt en 

teaterföreställning på Villa Solbacken. P4 Kalmar publicerade åtta.  

En tolkning kan vara att kommersialiseringsperspektivet skiljer sig åt mellan 

de  båda företagen. Det vill säga att Barometern OT prioriterar publiceringar 

som kan tänkas intressera både annonsörer och publiken, medan P4 Kalmar, 

som inte finansieras genom reklam eller prenumerationer, inte prioriterar det 

innehållet lika högt.  

Enligt Allern (2012), måste privata medieföretag lyckas både på 

publikmarknaden och reklammarknaden och en förklaring till skillnaden kan 

vara de båda medieföretagens olika förutsättningar vad gäller finansieringen. 

En alternativ förklaring kan vara att Barometern OT bedömer att evenemang 

av olika slag intresserar publiken och att redaktionen därför prioriterar det 

innehållet. 

Barometern OT hade också fler krönikor (20) jämfört med P4 Kalmar (5).  

En orsak till skillnaden kan vara att krönikor är mer förekommande i en 

papperstidning och att Barometern OT därför lägger ut även sina krönikor på 

Facebook med syfte att skapa engagemang och på så sätt dra in publiken till 

sajten.  

I kategorin Aktiverade frågor, det vill säga inlägg som enbart har som syfte 

att föra dialog med publiken, skiljer det också mellan de båda företagen. Av 

P4 Kalmars samtliga inlägg var 14 procent aktiverade frågor, jämfört med 

Barometern OT som inte publicerade något sådant inlägg. 

En förklaring till skillnaden när det gäller andelen aktiverande frågor mellan 

de båda medieföretagen som ingår i min studie, kan vara att P4 Kalmar följer 

råden från Sveriges Radios centrala sociala mediehandbok om hur dialogen 

med publiken kan gå till för att skapa en närmare relation med publiken. I 

handboken uppmuntras exempelvis småprat med publiken i inläggen (SR:s 

sociala mediehandbok, 2016).  

En annan förklaring kan vara att medierna organiserat sig olika vad gäller 
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vilka personer som lägger ut publiceringarna på Facebook, samt hur den 

typen av publikkontaktsinägg prioriteras i relation till annat journalistiskt 

arbete samt till de resurser som finns på redaktionen. 

Skillnaden kan därmed kopplas till teorin om medielogiken. Enligt Weibull, 

Wadbring och Ohlsson (2018), styr också mediets organisation, arbetsrutiner 

och kommersiella villkor vad medierna rapporterar om och på vilket sätt det 

görs. 

8.2 Det lokala fick mest utrymme  
 

Gemensamt för de båda företagen var att majoriteten av inläggen rörde 

lokala händelser och skeenden, vilket ligger i linje med Ghersettis (2012 ) 

traditionella nyhetsvärderingskriterier där en nyhet får ett högre värde ju 

närmare den ligger publiken geografiskt. Här visar resultatet att det inte är 

någon skillnad i min undersökning mellan de båda medieföretagen. Det kan 

tolkas som att det lokala innehållet prioriteras högt även på Facebook samt 

att de båda företagen bedömt att det lokala innehållet har god möjlighet att 

väcka uppmärksamhet. 

Resultatet kan därmed kopplas även till de digitala 

nyhetsvärderingskriterierna som handlar om att medietexter måste engagera 

och intressera människor så att de vill dela innehållet med sina vänner. En av 

de digitala nyhetsfaktorerna är delade erfarenheter som att man exempelvis 

bor i samma stad (Jenkins, Ford och Green, 2013). 
 

8.3 Publiken gillar nyheter och evenemang   
 

För att få en bild av publikens mottagande av Facebookpubliceringarna 

mättes antalet delningar och reaktioner. Samt i vilken utsträckning 

publiceringarna kommenterades. Då storleken på publiken som följer de 

respektive företagens Facebookkonton skiljer sig åt, går det inte att jämföra 

publikens mottagande sett i antalet reaktioner och delningar, men jag anser 

att det ändå går att dra vissa slutsatser om hur publiken tar emot det 

publicerade innehållet.  

Resultatet visar både likheter och skillnader mellan medieföretagen. 

Den likhet som går att ses gäller främst variabelvärdet ”reaktioner”, där det 

är inlägg i kategorin Nyhet som i genomsnitt engagerar publiken mest på 

båda medieföretagens Facebooksidor. De fyra inlägg som fick flest 

reaktioner på P4 Kalmars Facebooksida, är samtliga nyheter.  

När det gäller delningsfrekvensen, går det även här att se både likheter och 

skillnader i materialet. 

För Barometern OT är det Evenemang som delas mest (3,5 gånger i 

genomsnitt), tätt följt av Nyhet (3,3 gånger).  

Hos P4 Kalmar delas Nyhet mest (3,38), följt av Kritik (1,6).  

Den mest delade nyheten hos P4 Kalmar handlade om Ronja som mötte ett 
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lodjur (50 delningar), hos Barometern OT en nyhet om Karin och den akuta 

bostadsbristen (29 delningar).  

Att gå in och kommentera ett inlägg kräver ett större engagemang av följarna 

jämfört med att trycka på gillaknappen. Då jag inte räknat antalet 

kommenterar på grund av diverse mätproblem (se kap 4.3.3), och inte heller 

mätt antalet kommentarer per kategori, väljer jag därför att kortfattat 

kommentera resultatet.  

Resultatet visar att 64 procent av P4 Kalmars samtliga publiceringar 

renderade kommentarer, resultatet hos Barometern OT är 69 procent. 

Det innebär att de båda medieföretagens följare engagerar sig ungefär lika 

mycket när det gäller att tycka till via kommentarsfälten och att cirka en 

tredjedel av innehållet inte kommenteras.  

När det gäller kategorin Nyhet, som dominerar Facebookinläggen, skiljer det 

sig åt, om än marginellt. Hos Barometern OT kommenterades 78 procent av 

nyheterna, hos P4 Kalmar 66 procent.  

Resultatet av publikens engagemang i form av ”reaktioner”, ”delningar” och 

”kommentarer”, kan tolkas i ljuset av både traditionell nyhetsvärderingsteori 

och digitala nyhetsfaktorer. 

För P4 Kalmars följare är det nyheter som till största delen renderar 

reaktioner och delningar. De fyra mest delade inläggen är lokala händelser av 

klassiskt nyhetskaraktär, det vill säga inlägg som kan kopplas till Ghersettis 

nyhetskriterier (2012).  

För Barometern OT, renderar både evenemangen och nyheterna ungefär lika 

mycket aktivt engagemang från följarna, något som både kan kopplas till 

traditionell nyhetsvärdering samt digitala nyhetsfaktorer, där ”delade 

erfarenheter” är en faktor som gör att människor tycker att det är värt att dela 

innehållet (Jenkins, Ford och Green, 2013).  

Mitt resultat skiljer sig därmed inte mycket från vad Wadbring och Ödmark  

kom fram till i studien Delad glädje är dubbel glädje? En studie om 

nyhetsdelning i sociala medier, där resultatet visade att den traditionella 

nyhetsvärderingen står sig stark även på sociala medier (Wadbring och 

Ödmark 2014). 

8.4 Barometern OT lämnar kommentarstråden obesvarad  
 

För att få ett mått på interaktionen valde jag att mäta hur många gångar 

redaktionerna svarade eller på annat sätt kommunicerade med publiken i 

kommentarstrådarna på Facebook. Möjligheten till interaktion är ett av de 

mest framträdande dragen i digitala medier jämfört med traditionella 

massmedier men innebär enligt Isaksson och Mattsson (2017) en utmaning 

för medieföretag. 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan de båda medieföretagens 

interaktion med publiken i kommentarstrådarna. 

P4 Kalmar svarade i snitt hälften av gångerna, medan Barometern OT inte 

svarade någon gång. En förklaring till skillnaden kan vara att P4 Kalmar har 
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en mer tydlig strategi för hur dialogen med publiken ska gå till på sociala 

medier och organiserar dig därefter, medan Barometern OT har en annan 

organisation och strategi med sina Facebookpubliceringar. I intervjustudien 

(delstudie 1) framkom även att respondenten på Barometern OT önskade och 

tyckte att tidningen borde vara mer aktiv när det gäller kommunikationen 

med publiken på Facebook och lyfte upp tidsbrist som orsaken.  

9 Diskussion och framtida forskning 

Den här studien har undersökt hur två lokala medieföretag använder 

Facebook i sin verksamhet, med utgångspunkt från frågeställningarna:  

 - Hur uppfattas Facebookpubliceringarna och strategierna kring dessa av 

sociala medieredaktörer på Barometern OT respektive SR P4 Kalmar? 

Respondenterna lyfte upp Facebook som en viktig plattform för att nå ut med 

sitt material och få publikens uppmärksamhet. Barometern OT:s motivering 

är att medieföretagets hemsidor minskat i betydelse och publiken i allt högre 

utsträckning får sina nyheter via sina skräddarsydda flöden på sociala 

medier. P4 Kalmar lyfte upp att Facebook behövs för att marknadsföra 

kanalen vilket görs genom att kanalen syns i människors flöden på sociala 

medier. 

Således måste företagen finnas på Facebook för att synas, få spridning på sitt 

innehåll samt påminna publiken om att de finns. Facebook anses också som 

en viktig kanal för att bygga och behålla relationen med publiken, då många 

ser Facebook som det snabbaste sättet i dag att få kontakt med redaktionerna.    

- Vilket innehåll publiceras på de båda medieföretagens Facebooksida? 

Nyheter dominerar innehållet som publiceras på både de undersökta 

företagens Facebooksidor. För P4 Kalmar 63 procent och  Barometern OT 51 

procent. Majoriteten, cirka 90 procent, av innehållet hos båda företagen har 

lokal anknytning. De skillnader som går att ses i det undersökta materialet är 

att P4 Kalmar har fler aktiverade frågor, medan Barometern OT har fler 

krönikor och evenemang.  

-  Hur responderar publiken på innehållet?  

Nyheter och evenemang renderar flest gillamarkeringar och andra reaktioner 

från publiken. Nyheter och evenemang delas också mest.  

- Hur ser interaktionen med publiken ut? 

Interaktionen sker bland annat via Facebooks meddelandefunktion som i viss  

utsträckning ersatt mail från publiken till redaktionerna. Redaktionerna 

använder dessutom meddelandefunktionen när journalisterna snabbt behöver 

komma i kontakt med enskilda personer. Interaktionen sker också genom att 
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redaktionerna svarar publiken i kommentarstrådarna samt att redaktionerna 

postar egna inlägg och frågor i syfte att få publikens respons.   

 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de båda medieföretagen 

interagerar med sin publik? 

Båda företagen interagerar vid Facebooks meddelandefunktion samt svarar 

och kommunicerar med publiken i kommentarstrådarna. Den skillnad som 

går att se i den kvantitativa studien är att Barometern OT inte svarade någon 

gång i kommentarstrådarna, medan P4 Kalmar svarade hälften av gångerna. 

En annan skillnad är att P4 Kalmar försöker aktivera publiken genom att 

ställa frågor enbart med syfte att få publikens gensvar. Frågor som då inte 

kopplas till en publicerad nyhet på sajten eller FM. I det undersökta 

materialet finns inte någon sådan fråga från Barometern OT.   

9.1 Slutdiskussion  
 

I det är avsnittet väljer jag att vara lite mer spekulativ och lyfta perspektiv 

som inte får tydliga svar i min studie, men som jag ändå bedömer är värda att 

diskutera. 

En sådan fråga är om medieföretagen i syfte att öka sin attraktivitet och nå 

uppmärksamhet, gjort sig beroende av det kommersiella företaget Facebook i 

sin verksamhet? Samt vilka konsekvenser det i så fall får för mediebolagens 

oberoende, nyhetsvärdering, samt det journalistiska uppdraget?  

Då allt fler får sina nyheter via skräddarsydda Facebookflöden, vilket stöds 

av forskning (Jervalycke och Bergström, 2017), är min tolkning att  

medieföretagen inte kan avstå från att finnas på Facebook då de i så fall 

riskerar att tappa publikens uppmärksamhet och därmed riskerar att mista 

lyssnare, prenumeranter och annonsörer.  

Facebooks inflytande på medieföretagen är dessutom ett problem i och med 

dess ständiga ändringar av algoritmerna. Det påverkar redaktionernas 

nyhetsvärdering, Facebook styr därmed även i viss mån vilket innehåll 

redaktionerna väljer att publicera.  

Facebook har också bidragit till att interaktionen och kommunikationen med 

publiken har förenklats på flera sätt, vilket ses som positivt av 

medieföretagen som anser att det bidragit till en större närhet till publiken, 

men kan även det problematiseras ur ett beroendeperspektiv.  

Ännu en aspekt på medieföretagens beroende av Facebook kan vara att ju 

mer van publiken blir vid de sociala nätverkens möjlighet till interaktivitet, 

desto mer dialog förväntar den sig och att de medieföretag som inte är 

närvarande på sociala medier riskerar att hamna på efterkälken och därmed 

tappa i relevans.  

Noteras kan också att frågan om vad mediers närvaro på Facebook har och 

kan få för konsekvenser, tas upp av den svenska regeringens public-

serviceproposition, som blev offentlig under våren 2019.  
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I propositionen uppmanas public-servicebolagen att iaktta försiktighet när det 

gäller distribution av nyheter och annat innehåll via externa plattformar som 

Facebook. Detta på grund av risker både för public-servicebolagens 

oberoende, allmänhetens förtroende samt för att inte riskera en snedvridning 

av konkurrensen på mediemarknaden (Regeringens proposition, 

2018/19:136).  

Ett dilemma för medieföretag är samtidigt att journalistiken och 

medieföretag på grund av den hårdnade konkurrensen måste ta hänsyn till 

vad publiken efterfrågar och är beredd att betala för (Weibull, Wadbring och 

Ohlsson, 2018). Att finnas på Facebook tycks därmed vara svårt att undvika 

för medieföretagen, då fördelarna är många. 

Förväntningarna är också, enligt forskning, att interaktiviteten på sociala 

medier i förlängningen förbättrar journalistiken (Isaksson och Mattson, 

2017), vilket också kan vara en anledning till medieföretagens närvaro på 

Facebook. 

När det gäller innehållet på de båda undersökta medieföretagens 

Facebookkonton, samt hur det tas emot av publiken, visar resultatet av min 

studie att majoriteten av innehållet på Facebook som renderar flest reaktioner 

och delas mest i huvudsak är traditionella nyheter. 

En slutsats man kan dra är medieföretagens sätter stort hopp till att Facebook 

ska öka intresset för journalistiken och satsar tid och resurser för att anpassa 

sitt innehåll efter vad de tror att publiken uppskattar. Samtidigt som det är 

den traditionella nyhetsrapporteringen som publiken uppskattar mest även på 

Facebook.  

En fundering slutligen är om medieföretags Facebookkonton skulle kunna 

betraktas som en hub för olika intressenter för att interagera med varandra. 

En slags gemensam lägereld där redaktionens inlägg och svar kanske inte 

spelar så stor roll, utan huvudsaken är just att det finns ett gemensamt forum 

och en plats där publiken kan ”prata” med varandra.  

Att publiken inte är så intresserad av att få ett mer skräddarsytt innehåll eller 

interagera med redaktioner i kommentarstrådar, visar också studien Primära 

nyhetspubliker i sociala medier som kom fram till att bara en tredjedel av de 

svarande som aktivt valt att följa ett nyhetsföretag på sociala medier var 

intresserade (Hedman, 2016).   

9.2 Förslag på framtida forskning 
 

En aspekt som kan vara relevant att studera är medieföretags 

Facebookpublik. Vad får publiken ut av att följa ett medieföretags sociala-

mediekonton?  

En annan forskningsfråga är vilken betydelse Facebooks algoritmer spelar 

för redaktionernas nyhetsvärdering?  Är det så att den traditionella 

nyhetsvärderingsteorin minskar i betydelse i takt med närvaron i sociala 

medier tillskrivs mer och mer betydelse för medieföretagen? Blir 

algoritmerna framtidens nyhetsvärderare?   
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Bilagor  

Bilaga 1: P4 Kalmars publiceringar  

1. Vem saknar du mest i livet inför allahelgona (icke-lokalt – aktiverande 

fråga)  

2. Ronja mötte lodjur mitt i Kalmar (lokalt - nyhet)   

3. Personer drabbade av porrsurfare ( ickelokalt - nyhet)  

4. Uttagning inför vi i femman ( lokalt - evenemang)  

5. Unga kan göra militärövning på hemmaplan ( lokalt - nyhet)  

6. Adee tar med sig låtskrivandet till England ( lokalt - nyhet)  

7. Program mot fobier ( lokalt - aktiverande fråga)  

8. Politiker Föreslår folkomröstning ( lokalt - debatt)   

9. Sand från Afrika föll över Öland ( lokalt - nyhet)  

10. Oskarshamn går som tåget ( lokalt - nyhet)   

11. Instabila gravstenar stöttas upp i Oskarshamn ( lokalt - nyhet)  

12. Kanalchefens topp tre ( lokalt - övrigt)   

13. Antalet kejsarsnitt minskar ( lokalt - nyhet)  

14. Ölands pulsåder byggs om ( lokalt - nyhet)  

15. Kritik mot planerad 2-1 väg på Öland ( lokalt - kritik)    

16. Artister från Kalmar tilldelas stipendium ( lokalt - nyhet)   

17. Kalmarsunds damer slog svenskt rekord ( lokalt - nyhet)   

18. Uttagning till vi i femman. ( lokalt - evenemang)   

19. Kuppen i Högsby statsvetare kommenterar. ( lokalt - krönika)  

20.  Lodjuret skjuten utanför Kalmar ( lokalt -  nyhet)   

21. Politikervalet i Högsby kan vara ett lagbrott, statsvetare analyserar ( 

lokalt - krönika)   

22. Han borde träna Kalmar FF ( lokalt - krönika )  

23. Därför sköts lodjuret i Kalmar ( lokalt - nyhet)  

24. Lars Kagg slutar med väktare ( lokalt - nyhet)   

25. Morgonprogrammet sänds från Bergas café ( lokalt - evenemang)  
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26. Robin Linner klarade gesällprovet i hantverk ( lokalt - nyhet)  

27. Nanne berättar varför han slutar i Kalmar FF ( lokalt - nyhet)   

28. Han kom på hur man utvinner diesel ur träd ( lokalt - nyhet)   

29. Sångaren Rasmus Arvidssson besöker P4 Kalmar – bor du på en mindre 

ort? ( lokalt - akt.fråga)   

30. Alliansen överklagar omdiskuterat val i Högsby ( lokalt - nyhet)  

31. Busshållplatser försvinner från Högsby ( lokalt - akt.fråga)     

32. Utvisning av nordkoreansk familj i Fågelfors tillfälligt stoppad ( lokalt - 

nyhet)   

33. Vad händer i Kalmar FF efter Nannes avhopp ( lokalt - krönika)   

34. Intensiven i Oskarshamn kan läggas ner ( lokalt - nyhet)   

35. Kraftig explosion Kährs ( lokalt - nyhet)   

36. Vilken sport är din favorit? Med fokus på KFF- AIF ( lokalt - akt.fråga)   

37. Kalmar FF drömmer om guld igen ( lokalt - nyhet)  

38. När förtjänar ditt liv en pokal? Det handlar om segrar idag. (lokalt - 

akt.fråga)   

39. Reportage om när Kalmar FF blev svenska mästare ( lokalt - övrigt )      

40. Kriminalvården satsar 400 miljoner i Västervik ( lokalt - nyhet)   

41. Svar på kritiken efter sommarens torka ( lokalt - nyhet)  

42. Intervju med Henrik Rydström KFF ( lokalt- nyhet)   

43. AIF fans på väg mot Kalmar ( lokalt - nyhet)   

44. P4 Kalmar sänder match ( lokalt - evenemang)  

45. Publikrekord i Kalmar ( lokalt - evenemang)   

46. Vi sänder programmet från Fliseryd ( lokalt - evenemang)          

47. Landstingschef tog ut 90 000 utan att redovisa ( lokalt - nyhet)  

 

48. Illaluktande kyrka orsakar allergiska reaktioner ( lokalt - nyhet)  

49. Efter P4:s granskning, landstinget startar utredning ( lokalt - nyhet)   

50. Mamman hyllar AIK-stjärnans fina gest ( lokalt - nyhet)  

51. Den globala uppvärmningen – vad har du själv gjort (icke-lokalt  - akt 

fråga)  
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52. Köpte en synt för landstingets pengar (lokalt - nyhet)   

53. Tjuvar stal kanon och mazariner ( lokalt - nyhet)  

54. Rödtrast hittad i Patamalm ( lokalt - nyhet)   

55. Victor Elm prisas som årets Kalmar FF-spelare ( lokalt - nyhet) )  

56. Kyrkeby bränneri prisas av Spritakademin ( lokalt - nyhet)  

57. Förre Kalmar FF-spelaren inkallad till ryska landslaget (lokalt - nyhet)  

58. Rödtrasten – vad är det ovanligaste du sett? (aktiverande fråga - lokalt)   

59. Ny kritik mot Palliativregistret ( lokalt - kritik)   

60. Idrottsföreningar får dela på 1,8 miljoner ( lokalt - nyhet) )  

61. Oskarshamn nära superettan ( lokalt - nyhet)   

62. Vad betyder trygghet för dig? Idag pratar vi trygghet ( icke lokalt - 

akt.fråga)   

63. Svenska kyrkan ska ta reda på hur många kyrkor man har (ickelokalt - 

nyhet)  

64.  Polisen i Västerviks polisområde känner sig tryggare efter att de fått 

börja använda sig av elchockvapen när de patrullerar (lokalt - nyhet)   

65. Krusell om ryktena runt Kalmar FF ( lokalt - krönika )   

66. Kalmarbornas otrygghet får inte stöd av sifforna. (lokalt - nyhet)   

67. Föräldraprotester för att få plats för förskolan. (lokalt - akt.fråga)  

68.  Kommunerna vill ha fler nyanlända  ( lokalt - nyhet )    

69. KFF ordföranden om turerna kring Kalmar FF ( lokalt - nyhet)   

70. Föräldrar i protest mot lång kö till förskolan ( lokalt - kritik)   

71. Hopfällbar cykel tar David över hela Sverige ( lokalt - nyhet)  

72. Oskarshamn studsade tillbaka ( lokalt - nyhet)  

73. MC-förare vädjar bygg inte mitträcke på Öland ( lokalt - kritik)   

74. Kalmarsund vann ( lokalt - nyhet)   

75. Länets kyrkor i bra skick ( lokalt - nyhet)     

76. David Nilsson slog svenskt rekord på halvmara ( lokalt - nyhet)   

77. Rysk agent utbildad på LNU ( lokalt- nyhet)  
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78. Kalmar FF förlänger inte med Rydström ( lokalt - nyhet)   

79. Revisor lägger skulden på förvaltningen ( lokalt - nyhet)   

80.  Rysk agent utbildad på LNU igen + en fråga om hur helgen varit (lokalt 

- aktiverande fråga) 

81. Vilka temadagar skulle du vilja ha? ( icke-lokalt - aktiverande fråga  

82. Länsbor nu behöver vi din hjälp, vi söker bokcirklar ( lokalt - övrigt  

83.  KFF siktar på ny tränare ( lokalt - nyhet)   

84. Mer om rysk agent utbildad på LNU ( lokalt - nyhet)  

85. Supporterkritik mot KFF ( lokalt - kritik)   

86. Cykelsträcka på Öland försenas ( lokalt - nyhet)  

87. Ölänningar protesterar mot kungamur ( lokalt - kritik)  

88. Henrik Rydström talar ut ( lokalt - nyhet)   

89. KFF:s ordförande räknar med extrastämma ( lokalt - nyhet)    

90. Väljer du kläder efter intresse? ( akt.fråga - ickelokalt)   

91. Experten tipsar om cykel inför vintern ( lokalt -övrigt)   

92. Hoppet ute för daglig verksamhet på bondgård (lokalt - nyhet)    

93. Smällar över Kalmar var militärövning (lokalt - nyhet)    

94. Influensavaccinet snart slut ( lokalt - nyhet)   

95. Tvist om cykelled kan bli regeringsfråga (lokalt - nyhet)   

96. Vad köpte du för din första lön? ( icke-lokalt - aktiverande fråga)   

97. Då tas första spadtaget för ny hästarena ( lokalt - nyhet)  

98. Bildextra: se LNU inifrån ( lokalt - evenemang)   

99. P4 Kalmar avslöjar: Han är KFF:s förstaval som ny tränare  (lokalt - 

nyhet)  

100.  Kalle Anka intar Kalmar ( lokalt - nyhet)   

101. Hur resonerar du för Black Friday? ( Ickelokalt - Aktiverande fråga)   

102. Supportrarnas krav inlämnade ( lokalt - nyhet)  

103. Deltagarna på Tjuståsa utan svar från politikerna ( lokalt - debatt)  

104. Inbrottstjuv biten av polishund ( lokalt - nyhet)   



 

48(56) 

 

105. Klara Henry är i stan ( lokalt - övrigt )   

106. Så mycket sprängämnen har kommit in ( lokalt - nyhet)   

107. Kalmar FF:s ordförande avgår ( lokalt - nyhet)   

108. Polisen i Oskarshamn varnar för inbrottstjuvar ( lokalt - nyhet)   

109. Miljonregn över bibliotek ( lokalt - nyhet)   

110. Talangen om sitt första SHL-mål ( lokalt - nyhet)   

111. LNU testar digitala tentor ( lokalt - nyhet)   

112. Räddningstjänsten varnar för halkan ( lokalt - nyhet)   

113. AMOS målvakt om förlusten ( lokalt - nyhet)    

114.  Favoritkalendern – tävling fråga från publiken ( icke-lokalt - akt.fråga)  

115. Kom ut från fängelset – fick tält av socialen ( lokalt - nyhet)    

116. Mikael Torving till Krusen ( lokalt - nyhet)   

117. Augustpris till Emma Adbåge ( lokalt - nyhet)  

118. Utställning min fina pryl. ( lokalt - akt.fråga)   

119. KFF:S nya tränare i intervju ( lokalt - nyhet)   

120. Alfsson om uteslutningen ( lokalt - nyhet)    

121. Har drömt på svenska för första gången ( lokalt - nyhet)  

122. Lyckad insats mot droger i Mörbylånga ( lokalt - nyhet)  

123. Utställning av grejer från allmänheten ( lokalt - evenemang)   

124. Kalmarelever om klimatet. ( lokalt - aktiverande fråga 

125. Polisen rustad för grövre våld ( lokalt - nyhet)    

126. Laila tvåa i tips-SM ( lokalt - nyhet)   

127. Catalans syster om UG:s reportage ( lokalt - kritik)   

128. Elever kan sjunga duett med världsartister ( lokalt - nyhet)  

129. MMA-fajter gör proffsdebut ( lokalt - nyhet)   

130. Vinylskivans dag ( ickelokalt - akt.fråga)     

131. Diskussionsmöte om hela Kalmar ska leva ( lokalt - övrigt)   

132. Kassettbandet på väg tillbaka ( icke-lokalt - övrigt)     
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133. Lättare att lyssna på P4 appen ( lokalt - övrigt)     

134. Felfri runda för Amanda – hästhoppning ( lokalt - nyhet)   

135. Sista loppet för häst ( lokalt - nyhet)   

136. Adventsstämning – fråga ( ickelokalt - aktiverande fråga)  

137. IP Only grävde upp hans tomt ( lokalt - kritik)  

138. Barbro Gruffman simmar ( lokalt - nyhet)  

139. Mats klev av färjan vaknade i Oskarshamn ( lokalt - nyhet) )  

140. VM medalj i bowling ( lokalt - nyhet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50(56) 

 

Bilaga 2: Barometern OT:s publiceringar  

1. Kustbo kräver utökad jakt på skarv ( lokalt - kritik)    

2.  Nisse tillbaka på Guldfågeln ( lokalt - nyhet)   

3. Skallgång efter försvunnen man ( lokalt - nyhet)  

4. John Holm spelar (lokalt - evenemang)   

5. Nöjets redaktör summerar så mycket bättre ( Icke-lokalt - krönika)      

6. Illegala fiskar upptäckta i Nybro ( lokalt - nyhet) 

7. Katarina Ellborg, dygnet borde ha fler timmar ( icke-lokalt - övrigt)      

8. Här är hälsningen till AIK efter matchen (lokalt - övrigt) 

9. Vi har pratat nya skivan med Avantgardet Rasmus (lokalt - krönika)   

10. Kalmar FF håller presskonferens ( lokalt - evenemang)     

11. Just nu Nanne lämnar KFF ( lokalt - nyhet)    

12. Öltält ska lugna högriskmatch ( lokalt - nyhet)  

13. TV kommentator om högriskmatchen ( lokalt - krönika + fråga från 

redaktionen)  

14. KFF-kaptenen om vem som ska bli tränare ( lokalt - nyhet+fråga från 

redaktionen)  

15. Barometerns kulturpris ( lokalt - evenemang)   

16. Kända kalmarrestauranger i konkurs ( lokalt - nyhet)   

17. Bröder berättar om sjukdom ( lokalt - övrigt)  

18. Pråmen lyfts upp på land ( lokalt - nyhet)  

19. Lokalteaterns föreställning ( lokalt - krönika )   

20.  Krönikör om så mycket bättre ( icke-lokalt - krönika )  

21. Föreställning Villa Solbacken ( lokalt - evenemang)  

22. Han har sett alla KFF:S matcher ( lokalt - övrigt)    

23. Här intar AIKfansen Kalmar ( lokalt - nyhet)    

24. Se drönarfilmen om stormningen av arenan ( lokalt - nyhet )   

25.  Handelsträdgård stängd ( lokalt - nyhet)  

26. Sportchef om KFF, men bestäm er då! (lokalt - krönika)  
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27. AIK snor hörnflaggan ( lokalt - nyhet)     

28.  Den akuta bostadslösheten, vi har träffat bostadslösa Karin (lokalt - 

nyhet)   

29. Trotjänaren lämnar KFF ( lokalt - nyhet)  

30. Olycksdrabbad korsning får trafikljus ( lokalt - nyhet)    

31. Tog en bit gräs från Guldfågeln, vill betala ( lokalt - nyhet)   

32. Aktivitetsparken i Norrliden invigs ( lokalt - evenemang)  

33. Rödtrast fick fart på fågelskådare ( lokalt - nyhet)  

34. Bokens afton i Kalmarsaken ( lokalt - evenemang)  

35. Uteblivna Eu-bidrag drabbar bönder ( lokalt - kritik)   

36. Bullhållsplats läggs ner  ( lokalt - kritik)    

37. Rödtrast lockade 200 fågelskådare (lokalt - nyhet)   

38. I kväll spelar Junior Brielle ( lokalt - evenemang)  

39. Par prisas av kommunen för villa ( lokalt - nyhet)  

40. Han tog guldbollen (lokalt - nyhet)  

41. Detaljplan klubbad ( lokalt - nyhet)  

42. Linnéforskare får 1,8 miljoner ( lokalt - nyhet)  

43. Bonde söker fru ( lokalt -övrigt )   

 44. De spelar för livet på 10 boenden ( lokalt - evenemang)  

45. Sportchef vill ha konstgräs ( lokalt - debatt)   

46. Saknades 16 meter för skolskjuts ( lokalt - kritik)  

47. Lackeby på fötter igen efter traumat ( lokalt - nyhet)  

48. Kalmarhem satsar 67 miljoner på utemiljön ( lokalt - nyhet)   

49. Telefonsamtalet som avslöjar tränarfrågan ( lokalt - nyhet)  

50. Nominera till årets marknadsförare (lokalt - övrigt + fråga)   

51. Länets hästnäring omsätter 1,1 miljarder ( lokalt - nyhet)   

52. Följ med in på nya LNU ( lokalt - övrigt)    

53. Krönika om styrelsemöte KFF ( lokalt - krönika)   

54. Namnval  ( lokalt - övrigt)    
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55. Hundprofil kommer till Kalmar ( lokalt - evenemang)   

56. Parkeringen har krymt – Ängöborna missnöjda. ( lokalt - kritik)   

57. Insändare, min son älskar fotboll ( lokalt - debatt)   

58. Nya resmål från Kalmar flygplats. ( lokalt - nyhet)  

59. Eleverna belönar föräldrar som parkerar rätt ( lokalt - nyhet)  

60. Fönster mot ringmuren installerad ( lokalt - nyhet)   

61. KFF –stjärnan kliver in i debatten ( lokalt - debatt)   

62. 1000 lyktor tänds ( lokalt - evenemang)   

63. Missa inte sportens liverapportering ( lokalt - evenemang)    

64. JSM-brons till Miranda. ( lokalt - nyhet)     

65. Locket på i tränarfrågan ( lokalt - nyhet)  

66. Tusen lyktor på Stortorget ( lokalt - evenemang)    

67. Sondering utan styrfart ( icke-lokalt - nyhet)  

68.”Akademin är så unken att” ( icke-lokalt - övrigt)   

69. Brandkåren söker nya medarbetare (lokalt -  nyhet)   

70. 16-åring från Emmaboda gör succé bakom ratten (lokalt -  nyhet)   

71. Insändare, låt slottet återfå son glans ( lokalt - debatt)  

72. Eric från Kalmar vandrade 130 mil ensam ( lokalt - nyhet)    

73. Kalmar damer möter Stockholm i bowling ( lokalt - evenemang)   

74. Vintern smyger in i Sverige ( icke-lokalt - väder)    

75. Här följer du sportens direktrapportering (lokalt - evenemang)   

76. De tar över Calmarboden ( lokalt - nyhet)   

77. Kalmarsund upp i serieledning ( lokalt - nyhet)  

78. Se reprisen av matchen på vår hemsida ( lokalt - evenemang)    

79. Skadad Björkström fixade guldet ( lokalt - nyhet)   

80. Emmabodaelever tog guld (lokalt -  nyhet)   

81. FBC tillräckligt bra ( lokalt - krönika)   



 

53(56) 

 

82. ”Så mycket bättre” (icke-lokalt -krönika)  

 

83. I natt kulminerar leoniderna ( icke-lokalt - övrigt)      

84. Polisen söker volontärer ( lokalt - nyhet + fråga)   

85. Hästanläggning snart verklighet ( lokalt - nyhet)   

86. Flanören krönika ( lokalt - krönika)  

87. Nytt svenskt rekord av David Nilsson ( lokalt - nyhet)   

88. Han vill hedra omkomna piloter ( lokalt - nyhet +fråga)   

89. ”KD är garanten för fungerande LSS” ( lokalt - debatt)   

90. Följ matchen ( lokalt - evenemang)   

91. Oskarshamn föll platt ( lokalt - nyhet)  

92. Christian Gustavsson om AIK ( lokalt - krönika)  

93. Ingrosso och Sandman startade brandlarmet ( lokalt - nyhet) 

94. Floristen besökte Kalmar ( lokalt - evenemang)   

95. Rydström tvingas lämna KFF ( lokalt - nyhet)  

96. Rysk spion på Fojo ( lokalt - nyhet)     

97. Hon tillbringar en termin på Hawaii ( lokalt - övrigt)  

98. Kalmarfans om beskedet (lokalt -  kritik + fråga)  

99. Rydström efter kicken ( lokalt - nyhet)   

100. Nytt lopp till Kalmar ( lokalt - nyhet) . 

101. Årets julklapp ( icke-lokalt - nyhet + fråga)  

102. Kattis A julvärd ( icke-lokalt - nyhet+ fråga)  

103. Insändare om KFF ( lokalt - debatt) )  

104. Sportkrönika ( lokalt - debatt)   

105. Klart med Borgholm brinner nästa år ( lokalt - nyhet)    

106. KFF-medlemmar mobiliserar ( lokalt - nyhet)  

107. Kalmars äldsta konditori fyller 150 år. ( lokalt - nyhet)   

108. Mer än var 10:e rea kan vara en bluff ( icke-lokalt - nyhet)  

109. Hon valde att fira i Virserum (lokalt - övrigt)  
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110. E-handelsbolag expanderar ( lokalt - nyhet)  

111. Clara  Henry till Kalmar ( lokalt - evenemang)   

112. Så ser omslaget till Kalle Anka ut ( lokalt - nyhet) 

113. Dieselutsläpp i Kalmar ( lokalt - nyhet)   

114. Klas klipper alla band med KFF ( lokalt - nyhet)  

 115. Klartecken för bygge av Fredriksskans ( lokalt - nyhet)  

116. Vattenläcka ger dåligt tryck (lokalt - nyhet)   

 117. Busschaufför slår larm ( lokalt - debatt) 

118. Många mötesplatser i Radix ( lokalt - övrigt) 

119. Kollegans namnförslag vann gillande ( lokalt - övrigt)  

120. Pizzabolag i konkurs ( lokalt - nyhet). 

121. Ny strategi för bättre demensvård ( lokalt - nyhet)  

122. ”Vi måste konsumera mindre” (icke-lokalt - debatt+ fråga)   

123. Vi överraskar Kalmar lucia ( lokalt - evenemang)    

124. Busschaufför sågar KLT:s reklamfilm ( lokalt - kritik)  

125. Frida tackar föräldrarna för hälsovinsten ( lokalt - övrigt  

126. De lämnar KFF:s styrelse (lokalt -  nyhet) 

127. Krönika om så mycket bättre ( icke-lokalt - krönika)    

128. Så ska matsvinnet minska ( lokalt - nyhet)  

129. 17-åring räknade fåglar i Azerbanjan ( icke-lokalt - nyhet)  

130.  Här kommer årets Kalmargran ( lokalt - nyhet)  

131. Trassel till Krusenhjelmska ( lokalt - evenemang)    

132. Så låter det när Lasses Kongo – Robert Gustavsson ( lokalt - övrigt)  

133. Augustpriset till Emma Adbåge ( icke-lokalt - nyhet) 

134. Magnus Karlsson tar över KFF ( lokalt - nyhet + fråga)  

135. Just nu: KFF  presenterar ny tränare ( lokalt - evenemang)    

136. De tävlar i melodifestivalen ( icke-lokalt - nyhet) 

137. Krönikör om mello ( icke-lokalt - krönika)  
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138. Högtryck efter nya Kalle Anka ( lokalt - nyhet+fråga)  

139. Krönika om Kalmar FF ( lokalt - krönika)  

140. Kalmarlag vann fisketävling ( lokalt - nyhet)  

141. Amerikans kompetens lyfter Kalmarbolag ( lokalt - nyhet)  

142. Två av profilerna gissar om lagets chanser i Rugby ( lokalt - övrigt)   

143. Nu intar julen Kalmar ( lokalt - evenemang +fråga) 

144. Orreforsskål gick för rekordpris ( lokalt - nyhet ) 

145. Enström: ”Det som sårar kaptenen” (lokalt - krönika)  

146. Stålkvinnan tillbaka (lokalt - övrigt)   

147. Vi rapporterar live ( lokalt - evenemang + fråga)  

148. Nöjeskrönika om mello ( icke-lokalt - krönika)  

149. Kaggs tjejer vann rugbyn ( lokalt - nyhet)  

150. Staggs killar vann rugbyn ( lokalt - nyhet)  

151. Årets julkalender ( icke-lokalt - krönika) 

152. Kalmarbor deltar i flipper-SM i helgen ( lokalt - evenemang)    

153. Hon tar över Kalmarkrogarna ( lokalt - nyhet)  

154. Recension Håkan Hellström ( icke-lokalt - krönika)  

155. Han har pusslat ihop en Ford ( lokalt - nyhet)  

156. Snart dags för konsert ( lokalt - evenemang)   

157. Sportens Ahlen om Kovalonek ( lokalt - krönika)  
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Bilaga 3: Kodschema 

Variabel 1. Innehåll 

Varje publicering kodades först utifrån följande åtta ömsesidigt uteslutande 

variabelvärden: Nyhet, Krönika, Kritik, Debatt, Aktiverande fråga från 

redaktionen, Evenemang, Väder och Övrigt. 

Nyhet = en publicering av nyhetskaraktär oavsett ämne. 

Krönika/analys/kommentar/ recension =  företagens egna medarbetare eller 

utomstående som kommenterar, recenserar eller analyserar.  

Kritik = när någon från allmänheten framför kritik mot en företeelse eller 

händelse. 

Debatt = debattartikel, insändare eller politiska utspel med syftet att skapa 

debatt. 

Aktiverande fråga från redaktionen = fråga från medarbetare enbart med 

syfte att få publikens gensvar i kommentarstråden. Innehåll som inte var 

direkt kopplat till en publicering på hemsidorna. 

Evenemang = egna evenemang och andras.  

Väder = innehåll med anknytning till väder.  

Övrigt = innehåll som inte kunde hänföras till övriga kategorier. 

Variabel 2. Närhet 

Varje publicering mättes också utifrån två variabelvärden: Lokalt innehåll 

eller icke-lokalt innehåll. Exempel på lokalt innehåll är evenemang eller 

nyheter som berör Kalmar län. Exempel på icke-lokalt innehåll är bland 

annat riksnyheter eller andra händelser som inte har en specifik lokal 

anknytning.     

 

Variabel 3. Publikens mottagande 

För att söka svar på hur innehållet togs emot  av publiken valdes tre 

variabelvärden: Delningar, reaktioner och kommentarer.  

Delningar och reaktioner mättes genom en siffra för varje publicering och 

variabeln kommentarer besvarades med ja eller nej. Mätningen gjordes på 

samtliga publiceringar. Jag valde den mätningen på grundval av att jag antog 

att ett inlägg med många reaktioner och delningar, skapar större 

uppmärksamhet hos publiken, jämfört med ett inlägg med få delningar och 

reaktioner. Eftersom jag inte haft tillgång till medieföretagens interna 

statistik eller köpt in externa tjänster för spridningsstatisk, valde jag den 

metoden. 

Variabel 4. Interaktion 

Variabeln interaktion mättes genom två variabelvärden: Svar från 

redaktionen och ej svar från redaktionen. Publiceringen mättes enbart när ett 

inlägg genererade kommentarer från publiken.   
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