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The rise of social media has created an endless source of possibilities for 
companies to interact and connect with their target audiences. As it is a new 
channel, companies may experience uncertainty on how to use it to its fullest 
potential.  

The purpose of this study is to describe how the Public Service radio channel, 
P4 Kalmar, use its Facebook page and how its members perceive the 
communication on this platform.  We have also presented recommendations 
on how P4 Kalmar can improve the relationship with its members. To reach 
our conclusions we have combined theoretical references with a quantitative 
content analyze, a survey and qualitative depth interviews.   

By analyzing our findings we came to the conclusion that P4 Kalmar have to 
develop a strategy for communicating on social media. But since no general 
communication strategy for the organization exists they have to develop one 
before developing one for social media. P4 Kalmar should also niche 
themselves into becoming the main source for local news on Facebook. 
Finally they have to focus on the fact that social media is relationship based 
and that this is the primary reason for their existence on Facebook.  
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BEGREPPSLISTA 

Administratör: Person med möjlighet att utföra ändringar av en sida, 
exempelvis hantera medlemmarna, skicka ut uppdateringar och ändra 
beskrivningen. Ofta är detta skaparen av sidan samt den eller de personer 
ägaren gett tillåtelse att bli administratörer.  

Community: Samlingsplats där personer och företag kan att interagera 
socialt.  

Facebook: Community/social nätverkstjänst. 

Facebook-användare: Personer som använder sig av Facebook. När de går 
med skapar de ett personligt konto som de använder för kommunikation och 
interaktion med andra användare.  

Facebook-grupp: Grupper skapas av privatpersoner för att samla personer 
med samma intressen. Skaparen lägger till andra i gruppen samt 
godkänner/avslår personer som ansöker om att gå med. Grupper kan inte 
publicera statusuppdateringar. 

Facebook Insights: Ger administratörerna möjlighet att se olika faktorer som 
angår sidan. Det kan handla om tillväxt av medlemmar, demografi och 
innehåll. 

Facebook-sida: Sidor skapas av företag eller privatpersoner som en 
samlingsplats för personer med samma intressen. Exempelvis företag, 
kändisar, bloggare, uttryck eller saker. 

”Gilla”: Har två olika betydelser. Antingen för att uttrycka positiv feedback 
för vad en sida, företag eller privatperson har publicerat. Den andra 
betydelsen är att användarna, genom att klicka på “gilla”-knappen, blir 
medlem i en sida.  

Länkar: Klickbart objekt såsom text eller bild som för användaren vidare till 
en annan sida.  
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Logg: Flöde av aktiviteter som angår en individ. Här syns exempelvis 
meddelanden som personen fått, länkar som publicerats samt 
statusuppdateringar. Är oftast offentlig information men personen kan välja 
hur mycket han/hon vill visa samt för vilka.  

Medlem i grupp: Person som blivit inbjuden till en grupp eller som begärt 
att gå med i gruppen. 

Medlem på sida: Person som tryckt “gilla” på en sida och som då kan ta del 
av sidans statusuppdateringar i sina nyheter. 

Moderator: Fungerar som en samtalsledare på forum och liknande. 
 
Nyheter (nyhetsfeed): Första sidan på en privatpersons Facebook-konto. Här 
syns uppdateringar från vänner, grupper och sidor. 

Personlig profil: Skapas när en person går med i Facebook. Facebook 
tillhandahåller en färdig struktur för valfri personlig information som 
personen själv fyller i. Här kan sekretessinställningar vad gäller hur öppen 
profilen skall vara göras vad angår bilder, logg och övrig information. 

Spamma: När en person eller organisation sänder ut standardiserade mejl 
eller meddelanden som tillexempel elektronisk skräppost. 

Statusuppdatering: Sidor eller privatpersoner har här möjlighet att skriva 
om valfritt ämne, lägga upp en bild eller länk. Denna text syns sedan i 
nyhetsflödet som ligger på första sidan när vänner loggar in på Facebook.  

Strömmande media: Titta på video eller lyssna på musik direkt i datorn eller 
mobilen utan att ladda ner produkten. Detta kan göras live eller med lagrade 
klipp på en webbsida.  

Webb 2.0: Begrepp för den sociala webben, det vill säga de webbtjänster 
som är användargenererade.  
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INLEDNING 

 1 INLEDNING 

 
I dagens samhälle är det viktigt för företag att finnas där kunden finns. Kommunikation 
och interaktion är a och o för ett modernt företag som vill ha gedigna och långsiktiga 
relationer med sina intressenter. Detta är även aktuellt för Public Service-företagen 
som nu måste finna sin plats på de sociala medierna. I detta kapitel kommer vi att 
presentera de block som vår undersökning vilar på. 
 

1.1 BAKGRUND 
Den nya värld som sociala medier utgör kan för många i dagens företagsvärld verka 
svår och obegriplig. Det är svårt att mäta resultat efter en satsning på exempel Facebook 
eller Twitter och många vet inte om de ska se på dessa som en marknadsföringskanal 
eller länk till kundtjänstavdelningen. De som har lyckats bra är de företag som vågat 
satsa på att bygga relationer, de som ser vad kunden vill ha ut av dem på sociala 
nätverksplatser. Vägen dit kan vara snårig och företag måste våga satsa, göra fel, göra 
om och göra rätt. P4 Kalmar stod i början av 2011 i ovisshet i hur de skulle hantera sin 
Facebook-sida och denna uppsats har skrivits på uppdrag av dem. Vi hoppas att vi ska 
kunna ge dem underlag och vägledning till vad de bör använda sidan till samt vad 
medlemmarna förväntar sig av dem.  

Under arbetet har vi knutit samman bland annat relationsmarknadsföring och Public 
Service samt undersökt vikten av strategisk planering vad gäller kommunikation och 
organisationer i stort. 

1.2 PUBLIC SERVICE I SVERIGE 
Enligt Sveriges Radioförvaltnings AB (www.srf.se) är Public Service ursprungligen ett 
uttryck från Storbritannien men används oöversatt i Sverige. Public Service syftar till att 
arbeta i allmänhetens tjänst för att spegla omvärlden ur olika perspektiv. Public Service 
ska även ge medborgarna i demokratiska länder opartisk och mångsidig information. 
Det som sänds inom Public Service ska dessutom vara utan inflytande från politiska och 
kommersiella krafter. I Sverige finns Public Service-företagen; Sveriges Radio, 
Sveriges Television samt Utbildningsradion. Deras uppdrag går ut på att bedrivas 
självständigt utan inflytande från staten, intresseorganisationer och andra maktgrupper. 
Det är företagen själva och ingen utomstående som ska påverka vad som ska sändas 
eller inte sändas (www.sverigesradio.se). Programmen som sänds ska vara tillgängliga 
för hela Sveriges befolkning samt i största möjliga mån tillgodose intressen hos hela 
målgruppen.  
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 1.2.1 SVERIGES RADIO OCH P4 KALMAR 

Sveriges Radio är som nämnts ovan ett företag inom Public Service i Sverige. Bland 
annat är deras uppdrag att:   

• Erbjuda ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet.  
• Ha ett brett utbud av program för stora och små grupper. 
• Ta ett ökat kulturansvar och särskilt värna om svensk kultur och musik samt det 

svenska språket. 
• Sända program på minoritets- och invandrarspråk. 
• Göra fler program för barn och ungdomar. 
• Ha en decentraliserad programproduktion.  

(www.sverigesradio.se) 
 

P4 Kalmar är en del av Sveriges Radio som sänder lokalt på 24 kanaler runt om i 
Sverige. P4 Kalmar syftar till att vara en snabb och närvarande kanal och de vill ha 
lyssnarnas vardag som utgångspunkt. P4 Kalmar är också en kris- och beredskapskanal 
som förser allmänheten med samhällsviktig information vid behov. I övrigt sänder P4 
Kalmar både bred underhållning och nischade program. 

P4 Kalmar sänder i Kalmar län och har sin huvudsakliga verksamhet i Kalmar samt en 
lokalredaktion i Västervik. P4 Kalmar sänder lokala program mellan klockan 06.00 och 
17.45 på vardagar. De lokala programmen är som följer; 

• Müsli (kl 6-10) – morgonprogrammet 
• Skvallertorget (kl 10-13) – kultur- och evenemangsprogrammet 
• Fokus (kl 15-16) – aktualitetsprogrammet 
• Palm i P4 (kl 16-17.45) – underhållningsprogrammet  

 
Varje halvtimme är det nyhetssändning och mellan 13.00 och 15.00 på vardagar samt 
kvällar och helger sänds program som är gemensamma för hela P4 Sverige 
(www.sverigesradio.se). 

Vad gäller lyssnandets fördelning under dagen för de lokala programmen så är dessa 
uppdelade i tidsintervaller där procentsatsen avser länets befolkning;  

• Morgon (6-9) 24 % 
• Förmiddag (9-12) 16 %  
• Eftermiddag(16-18) 22.9 %.  

 
Att det saknas en tidsintervall emellan förmiddag och eftermiddag beror på att P4 
sänder nationellt och inte lokalt dessa tider. Totalt är måndag- till fredagslyssningen 
32.7 % (N. Kaldner, personlig kommunikation 14 april, 2011) . 
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 1.3 SOCIALA MEDIER 
Nationalencyklopedin (www.ne.se) beskriver sociala medier som 
kommunikationskanaler där användarna kan kommunicera direkt med varandra genom 
exempelvis ljud, bild och text. Sociala medier utgörs av teknologi som skapar 
möjligheter för social interaktion och användargenererat innehåll vilket kan användas 
för socialt umgänge, nyhetsförmedling och marknadsföring. Det är dock viktigt att 
betona att användaren inte behöver besitta kunskap om de tekniska delarna bakom de 
sociala medierna. De sociala medierna är snarare en plattform för det 
användargenererade innehållet där de aktiva personerna skapar relationer och 
konversationer (Carlsson, 2011:10). 

Carlsson (2010:8f) påpekar hur människor i alla tider har socialiserat med varandra och 
utbytt erfarenheter och åsikter. Idag har kontaktnäten utökats tack vare den nya tekniken 
och begränsas inte längre av geografiska områden. Exempel på sociala medier är 
communities (Facebook), uppslagsverk där användarna skapar innehållet (Wikipedia), 
videosajter (Youtube) samt olika bloggar. Sociala medier handlar om engagemang och 
samverkan med kunder (Safko & Brake, 2009:7f). Denna samverkan i sociala medier 
ska gå ut på att förenkla en eller flera av de följande kategorierna; kommunikation, 
samverkan, utbildning och underhållning. Ur ett företags perspektiv är den 
kommunikativa delen viktig (Carlsson, 2010:48). Det kan handla om 
direktkommunikation med allmänheten, internkommunikation eller 
samhällsinformation. Den samverkande delen är också viktig eftersom den skapar en 
relation mellan företaget och kunden. Det kan ske genom engagemang i olika grupper, 
sidor och forum (Carlsson, 2010:54). Sociala medier är på så sätt ett utmärkt verktyg för 
att förbättra sina relationer med kunder och andra intressenter då även det, precis som 
relationsmarknadsföring, är uppbyggt på samma grundstenar; relationer, nätverk och 
interaktion 

På Facebook finns det många möjligheter för företag att marknadsföra sig (Ström, 
2010:65). Exempelvis kan företaget skapa en sida. Denna fungerar då som en fan-sajt 
som privatpersoner blir medlemmar på genom att ”gilla” sidan och kan då ta del av 
informationen och kommunikationen som ägaren av sidan gör offentlig. Vem som helst 
kan skapa en sida och den fungerar ungefär som en sajt inom Facebook. Möjligheten 
finns också att som företag bli medlem på Facebook i skepnad av en riktig person. Detta 
är dock inte helt kompatibelt med Facebooks policy men används ändå av en hel del 
företag. Fördelen med detta är att som ”person” får företaget fler funktioner att använda 
sig av i sin kommunikation med sina ”vänner”, det vill säga de som har lagt till eller 
godkänt företaget som en vän i sitt nätverk (Ström, 2010:67f). 

1.3.1 NACKDELAR MED ATT ANVÄNDA SIG AV SOCIALA MEDIER 

Ett företags närvaro på sociala medier är i många avseenden ett bra sätt att interagera 
med kunder och intressenter. Dock har sociala medier öppnat upp en ny dörr som inte 
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 bara är positivt för företag. Det kan vara företagen själva som begår misstag men även 
missnöjda kunder eller anställda kan bland annat använda sig utav bloggar, Facebook 
eller Twitter för att svärta ner ett företags rykte eller sprida information som var avsedd 
att ligga internt (Ström, 2010:74f).  

1.4 PROBLEMDISKUSSION 
Under en föreläsning i februari 2011 med Anna Olofsson (programchef P4 Kalmar) och 
Niklas Kaldner (webbchef P4 Kalmar) angående management inom mediesektorn 
framkom det att de hade svårt att sätta fingret på hur de skulle hantera sin Facebook-
sida. De var medvetna om att Facebook är ett bra medium för att nå ut till sina lyssnare 
men att de famlade i mörkret när det kom till hur de rent praktiskt skulle agera. Så som 
P4 Kalmars Facebook-användande såg ut då var att de utan några som helst riktlinjer 
postade ut länkar till sina nyheter och sändningar. Det fanns ingen som hade direkt 
ansvar för kontot och det existerade ingen nedskriven policy eller regler för vad som 
gällde i form av hur ofta de skulle vara aktiva eller vad de skulle kommunicera om. 
Enda riktlinjen som fanns från högre instans var att de inte fick be sina lyssnare att bli 
medlemmar på P4 Kalmars sida på Facebook då detta strider mot Public Service-
policyn om att ej gynna ett kommersiellt företag. P4 Kalmar visste inte heller om de 
som gillade deras sida på Facebook var faktiska lyssnare, om de klickade på länkarna 
som lades ut eller vad medlemmarna på sidan ville ha ut av dem på Facebook. Olofsson 
och Kaldner tog då upp som förslag att detta kunde vara ett lämpligt ämne till en 
kandidatuppsats (N. Kaldner & A. Olofsson, personlig kommunikation, 4 februari, 
2011). 

1.4.1 EN NY VÄRLD FÖR FÖRETAG 

Den digitala revolutionen är numera ett överanvänt uttryck som nästintill förlorat sitt 
värde. Ändå är den fortfarande dagens sanning för företag och dess digitala 
marknadsföring och opinionsbildning. Det som skiljer traditionell marknadsföring och 
opinionsbildning mot moderna digitala alternativ så som sociala medier är att de numera 
är, mer eller mindre, kostnadsfria med undantag för personaltimmar. Att synas på och 
använda sig av sociala medier passar både företag som har en begränsad budget vad 
gäller just marknadsföring samt de riktigt stora aktörerna. Det finns numera ingen 
ekonomisk begränsning för företag när det gäller att finnas på sociala medier (Ström 
2010:6f).  

För många företag är sociala medier ett stressande mysterium eftersom det ännu inte har 
blivit vardag att hantera dessa. När det är så många som befinner sig i ovisshet banar det 
väg för dem som vågar vara först. Trots rädslan företag kan uppleva med att ge sig ut på 
den okända terräng sociala medier utgör har det redan omdefinierat hur människor och 
företag idag lever och gör affärer. Nu gäller det för dagens företag att hitta sin plats och 
få det att fungera på sociala medier. Vägen dit är dock oviss och kräver ofta ett visst 
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Hur ser medlemmarna på relationen med P4 Kalmar på Facebook? 

 Hur ser dialogen ut idag?  

INLEDNING 

 mått av experimenterande då det inte finns en exakt ritning för hur företag hittar dit 
(Safko & Brake 2009:7f).  

På marknaden finns, som nämnts ovan, ett myller av sociala tjänster företag kan 
använda sig av idag; blogg, nyhetsbrev, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr etcetera. 
Ström (2010:11f) påpekar att alla typer av social medier inte passar alla typer av 
företag. Så att försöka befinna sig på så många kanaler som möjligt är sällan den 
lyckade lösningen. Företag som vill nå ut genom de sociala medierna måste se till vilka 
komponenter som passar dem och deras intressenter och sedan hellre arbeta med ett 
fåtal än med alla på marknaden. Safko och Brake (2009:5f) ser företags närvaro på 
sociala medier som ett sätt att snarare influera samtal om företaget än att kontrollera vad 
som skrivs. Detta är i högre grad applicerbart på större företag då många mindre istället 
söker dialog och interaktion med sina intressenter. 

1.4.2 PROBLEMFORMULERING 

Med syfte att erhålla en ökad förståelse av företags kommunikation på Facebook och 
med inriktning på P4 Kalmars Facebook-sida har vi i vår uppsats valt att dela upp 
problemformuleringen i ett huvudproblem och tre delproblem. 

1.4.3 HUVUDPROBLEM 

Grundat på vår problemdiskussion har vi identifierat ett huvudproblem som avses 
besvaras i vår uppsats.  

 

1.4.4 DELPROBLEM 

För att kunna besvara vårt huvudproblem har vi identifierat tre delproblem; 

 

För att få klarhet i om P4 Kalmars kommunikationsinsatser ser ut i dagsläget och hur 
den uppfattas av medlemmarna vill vi även ta reda på hur Facebook används av P4 
Kalmars anställda samt hur responsen ser ut från medlemmarna.   

 

Vilken betydelse har P4 Kalmars Facebook-sida för dess medlemmar? 
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Vilka relationer vill medlemmarna ha med P4 Kalmar på Facebook? 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 Denna fråga ställer vi för ta reda på hur medlemmarna uppfattar relationerna utifrån de 
kommunikationsstrategier som P4 Kalmar i dagsläget har, eller inte har. Vi undersöker 
medlemmarnas syn på relationen i synnerhet då det är de som öppnat upp för relationen 
genom att på eget initiativ bli medlemmar på sidan.  

 

  
Här försöker vi definiera vilka relationer medlemmarna vill ha och vilket utbyte de 
förväntar sig och även se vilket potential relationerna har. Detta görs på bästa sätt 
genom att undersöka medlemmarnas syn på hur de vill ha relationen för att se om 
förbättringar kan rekommenderas. 

1.5 SYFTE 
Syftet med vår rapport är som följer; 

• Beskriva hur P4 Kalmars Facebook-medlemmar uppfattar kommunikationen 
genom plattformen. 

• Analysera hur P4 Kalmar utnyttjar mediet som kommunikationskanal och hur 
denna kommunikation yttrar sig och uppfattas av medlemmar. 

• Ge förslag på hur P4 Kalmar kan förbättra sin strategiska kommunikation på 
Facebook för att förbättra relationen och öka dialogen med medlemmarna. 

 
Detta vill vi åstadkomma med hjälp av teoretisk forskning samt fallstudie. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
I uppsatsen kommer fokus att ligga på både marknadsföringsteorier samt medie- och 
kommunikationsvetenskapliga teorier/samhällsvetenskapliga studier. Att blanda dessa 
två begrepp kan traditionellt verka ofokuserat men marknadsföringen idag är 
informationsdriven, konsumentfokuserad och interaktiv. Anledningen till att dessa två 
discipliner präglar vår undersökning beror på att marknadsföringen söker att förklara 
hur P4 Kalmar använder sig av Facebook. De arbetar inte aktivt med ren 
marknadsföring då de går under Public Service, dock kan dessa teorier förklara på vilket 
sätt P4 Kalmar arbetar eller kan arbeta med strategier för marknadskommunikation. 
Detta kan användas för att ta fram strategier för såväl kommersiella företag som Public 
Service-organisationer. Vad gäller den samhällsvetenskapliga inriktningen söker den att 
förklara på vilket sätt kommunikationen sker och kan ske med medlemmar; varför 
kommunikation är viktigt för organisationen och dess konsumenter.  

Vi anser att vår studie inom sociala medier bör innehålla båda dessa block. Då 
forskningen ännu är ung inom området finns idag inga skarpa linjer och 
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INLEDNING 

 rekommendationer för vad som anses vara kutym. Dessa två block anser vi tillsammans 
besvara vår frågeställning och således är de ytterst relevanta.  

Då relationsmarknadsföring är så pass omfattande har vi valt att i vår uppsats att rikta in 
oss på den del som med fördel kan ske på sociala nätverk. Sociala nätverk och 
relationsmarknadsföring har, som tidigare redovisats, gemensamma byggstenar; 
relationer, nätverk och interaktion. Detta gör att vi ser stora fördelar i att låta dessa 
system sammanlänkas och utnyttja varandra. Sociala medier är dock ett omfattande 
begrepp i sig och därför har vi valt att fokusera på Facebook i och med att P4 Kalmar 
redan har en etablerad Facebook-sida med 1028 medlemmar. Här ser vi då en möjlighet 
i att utnyttja den för att fördjupa oss i fenomenet.  

Syftet med den här uppsatsen är dock inte att undersöka varför P4 Kalmar bör finnas på 
Facebook, även om vi kommer snudda vid ämnet. Vi kommer att fokusera på hur 
relationen mellan medlemmarna och varumärket kan styrkas samtidigt som vi 
undersöker hur medlemmarna uppfattar kommunikationen som P4 Kalmar för genom 
Facebook och vad medlemmarna vill ha av P4 Kalmar på Facebook. 
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METOD 

 

FIGUR 2.1 Översikt av metodkapitlet.   

2 METOD 

 
I metodkapitlet ämnar vi förtydliga det metodologiska ramverk vi utgått från i denna 
uppsats. Inledningsvis presenteras en överskådlig modell (se figur 2.1) av metodvalen 
uppsatsen bygger på följt av vår vetenskapliga forskningsansats, forskningsmetod och 
datainsamlingsteknik. Avslutningsvis reflekterar vi runt uppsatsens reliabilitet och 
validitet.  
 

2.1 DISPOSITION AV METODKAPITLET 
 

 

 

För att läsaren ska få en överblick på vårt metodkapitel har vi valt att presentera det i 
modell 2.1. 

2.2 ABDUKTIV FORSKNINGSANSATS 
Vetenskapliga undersökningar börjar med ett frågande (Olsson & Sörenson, 2007:32). 
Hur frågan ställs och vilka metoder som används för att få svar beror dock på det 
paradigm som forskaren väljer att ansluta sig till. Oftast utgår forskaren från en induktiv 
eller deduktiv linje men Olsson och Sörenson (2007:32f) nämner även en tredje linje; 
den abduktiva. Abduktiv metod innebär att induktion och deduktion växelvis 
kombineras och på detta sätt får vi kunskap genom upptäckter i verkligheten samt från 
teori. Dubois och Gadde (2002:11) förklarar att den abduktiva ansatsen gör det möjligt 
att modifiera befintliga teorier genom att kombinera den teoretiska referensramen med 
de empiriska studierna.  

2.3 TRIANGULERING 
Eliasson (2010:31) betonar hur viktigt det är att välja metod utifrån sin 
problemformulering. Ofta kan kombinationer av metoder förbättra själva resultatet. 
Denna metod kallas för triangulering och syftar till att täcka upp olika infallsvinklar och 
ge studien en större bredd av information. Alvesson och Sköldberg (2008:179) 
beskriver triangulering som ett sätt säkrare att bestämma ett visst fenomen med hjälp av 
olika slags metoder. På så sätt kan det som undersöks ringas in med hjälp av både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. I vårt fall blir detta en kartläggning av 
statusuppdateringarna på Facebook-sidan, enkät samt djupintervju. Vårt val av ansats 
styrks även av Dubois och Gadde (2002:7) som förklarar att användning av olika källor 
gör att forskaren kan upptäcka nya aspekter och dimensioner. 

Forskningsansats 
Abduktion 

Triangulering 

Forskningsmetod 
Kvalitativ 

Kvantitativ 

Forskningsstrategi 
Fallstudie 

Dataisamlingsteknik 
Sekundär- & 
primärdata 
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 Således anser vi att vår enkät och våra djupintervjuer har gett oss fylligare information 
och ett större djup i vår analys och slutsats.  

2.4 METODVAL 
2.4.1 FALLSTUDIE 

Yin (2007:22) nämner fem olika typer av forskningsstrategier; experiment, enkät 
undersökning, analys av källor, historisk studie samt fallstudie. Vilken strategi som ska 
användas väljs utifrån vilken typ av forskningsfråga som ska besvaras, vilken grad av 
kontroll som forskaren har över beteendet samt om det är aktuella eller historiska 
händelser som ska studeras. Vår frågeställning har en explanativ ansats då vi vill 
undersöka hur och varför kommunikationen uppfattas vilket gör att fallstudien har 
uppenbara fördelar. Detta då undersökningen handlar om ett aktuellt skeende och 
forskaren inte har kontroll över beteendet (Yin, 2007:22ff ). Denscombe (2009:61) 
menar att en av fördelarna med fallstudier är att metoden inbjuder forskaren att använda 
sig av flera olika källor och därigenom inte begränsa sig. Denscombe (2009:60) 
förklarar även att fallstudie är en bra metod för att undersöka relationer då de erbjuder 
en möjlighet att förstå hur saker påverkar varandra. Dessutom har fallstudier en tendens 
att vara holistiska och se till helheten snarare än till enstaka faktorer. Detta gör att 
studien får ytterligare djup och vi ser mer än bara resultaten av dessa relationer. 

2.4.2 FALLSTUDIENS DESIGN 

Yin (2007:60f) förklarar att fallstudier kan vara enfallsdesign eller flerfallsdesign. Att 
använda sig av enfallsdesign är motiverat de gånger fallet syftar att pröva ett teoretiskt 
påstående, är representativt eller typiskt, har ett longitudinellt syfte, är uppdagande eller 
avslöjande eller som i vårt fall; då studien är sällsynt eller unik. 

Vidare beskriver Yin (2007:64f) hur en enfallsdesign kan ha en eller fler analysenheter. 
I vår studie använder vi oss av en analysenhet då vi fokuserar på kommunikationen via 
Facebook och inte andra delar inom företaget. Detta ger oss möjlighet att gå mer på 
djupet vilket ger oss bättre insikter om fallet. 

2.4.3 REFLEKTIONER RUNT VAL AV FALLSTUDIE SOM METOD 

Merriam (2009:45f) påtalar att fallstudier är bra för att gå på djupet inom en studie men 
det kan även bli så att studien blir för djupgående, lång och detaljrik vilket kan 
motverka dess syfte. Merriam (2009:47) beskriver också hur det i en fallstudie kan ske 
förenklingar eller överdrifter av vissa faktorer i studien. Detta kan leda till att läsaren 
missförstår och drar fel slutsatser angående skeendet. Dubois och Gadde (2002:3) tar 
även upp att fallstudier kritiseras på grund av det faktum att de inte går att generalisera. 
Merriam (2009:47) påpekar även att det finns risk att forskaren väljer att framhäva viss 
information och samtidigt bortse från annan vilket ger en missvisande bild av resultatet. 
Därför måste läsaren alltid vara medveten om att bias kan påverka slutprodukten då 
undersökningar alltid påverkas av forskarens bakgrund och erfarenheter.  
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 För att minska riskerna med detta har vi tänkt kritiskt och objektivt under hela 
undersökningen. Att vi är två som forskar och samarbetar i den här studien ser vi som 
en fördel då vi tillsammans kan diskutera och komma fram till beslut som 
förhoppningsvis inte vinklar studien på ett missvisande sätt. Vi är medvetna om att vår 
bakgrund och att våra personliga åsikter i viss mån påverkar arbetet vilket gör att vi 
lägger stor vikt vid att genomföra den här studien etiskt korrekt och med så få bias som 
möjligt. Vårt syfte är inte heller att generalisera i stort.  

Vi inser att alla olika forskningsmetoder har för- och nackdelar som måste tas i åtanke 
och reflekteras över i förhållande till den frågeställning som är framtagen speciellt för 
undersökningen. Vi har därför, innan vi valde fallstudie som forskningsmetod, vägt 
nackdelar mot fördelar.  De positiva sidorna av metoden övervägde de negativa och de 
eventuella svårigheter vi skulle kunna ställas inför. För att få ett trovärdigt resultat ville 
vi använda oss av en metod som med fördel låter oss undersöka relationer och som inte 
begränsar oss eftersom den tillåter flera olika datainsamlingsmetoder.  

2.5 DATAINSAMLING 
Det finns enligt Boeije och Hox (2005:593) två typer av data att samla in; sekundär- och 
primärdata. Vi har i vår undersökning använt oss av båda dessa, men främst av 
primärdata då detta betyder att forskaren själv samlar in information till 
undersökningen. 

Boeije och Hox (2005:593ff) förklara sekundärdata som återanvändandet av material 
som tidigare tagits fram för ett annat syfte. Detta kan vara statistik, register eller annat 
material som organisationer innehar. I vårt fall har vi använt oss av Facebook Insights 
samt tagit del av information som rör P4 Kalmars verksamhet; policys, lyssnarsiffror 
samt programstrategier. Dock bör sekundärdata utvärderas noggrant huruvida den är 
tillförlitlig eller ej. Vi anser att materialet vi erhållit från P4 Kalmar är tillförlitligt då vi 
inte finner några anledningar att tro annat.  

Primärdata är enligt Boeije och Hox (2005:593) det material som forskaren samlar in 
specifikt för att svara på huvudproblemet i undersökningen. Denna kan samlas in genom 
enkät, fokusgrupper, observationer eller djupintervjuer. Vi har i vår undersökning valt 
enkät som det primära insamlandet av information följt av djupintervjuer för att kunna 
gå djupare in i medlemmarnas tankar och åsikter. Vi har även observerat en månads 
statusuppdateringar på P4 Kalmars Facebook-sida. Insamlandet av primärdata redovisas 
i följande stycken.  

2.5.1 KARTLÄGGNING AV BEFINTLIG INTERAKTION 

För att undersöka interaktionen mellan medlemmarna på Facebook-sidan och P4 
Kalmar vad gäller statusuppdateringar, ”gillningar” och kommentarer, gjordes en 
kartläggning av dessa. Denna kartläggning ligger till grund för att erhålla en större 
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förståelse för hur aktiviteterna ser ut, få underlag till intervjuerna, använda gentemot 
enkäten, ge bas till analysen samt för att kunna ge rekommendationer till P4 Kalmar.  

Kartläggningen täckte en månad under 2011, 11 mars till den 11 april, och innefattade 
127 statusuppdateringar som publierats under denna tidsperiod. I detta inkluderas fem 
inlägg från medlemmar. Efter en enkel överblick av tre månader fann vi att 
statusuppdateringarna tedde sig så pass lika att vårt urval kunde sättas till denna enstaka 
månad för att så få representera den totala populationen. Den totala populationen kan vi 
bara göra ett antagande om då det inte går att se exakt hur många inlägg som gjorts 
sedan sidan startades i november 2009. Vårt antagande är att vårt urval är representativt 
för tidigare månader och såldes är N≈2286 (N= totala populationen). Våra 
observationer, n=127 (n= urval)., kommer att presenteras i procentsatser i empirin och 
analys. Vi är medvetna om att det kan se missvisande ut att använda procent när 
storleken på urvalet är så litet i jämförelse med vad vi kan anta att populationen är; 
N≈2286 och n=127. Vi anser dock att detta ger en bättre överblick och förståelse för 
läsaren än användandet av exakta värden. 

Vi har analyserat statusuppdateringarna med hjälp av statistikprogrammet SPSS för att 
kunna framställa diagram och tabeller som tydligt förklarar hur interaktionen ser ut på 
Facebook-sidan. Variablerna vi har undersökt återges i kodschemat i bilaga 4. 

En av variabelerna vi närmare vill förklara är tidsintervallerna. Dessa lades i tidig 
morgon/förmiddag; tidigare än 12.00 , eftermiddag; 12.00–16.00, sen eftermiddag/kväll; 
16.00 och senare. Detta för att se om vissa tidsintervaller genererar mer interaktion än 
andra. Anledningen till att tidsintervallerna delades upp på detta sätt grundas på den 
ojämna fördelning som hade uppkommit tidsmässigt om vi lagt intervallerna utefter hur 
långa programmen var. Lokalprogrammen skiftar från en timma till fyra timmar och 
sträcker sig från 06.00 till 17.45. Övrig sändningstid är rikstäckande program. Vi ansåg 
heller inte att det skulle vara hanterbart att analysera timma för timma. 
  
Andra variabeler vi närmare vill förklara är Typ av inlägg och dess alternativ övrigt. 
Övrigt består av inlägg från medlemmar på sidan, recept samt förfrågningar om kontakt 
med medlemmar på sidan som har information om svenskar boende i det 
jordbävningsdrabbade Japan.   

När analysen genomfördes uteslöt vi P4 Kalmars egna kommentarer och ”gillningar” på 
statusuppdateringarna då detta skulle ge ett missvisande resultat. Många gånger var det 
enbart P4 Kalmar själva som kommenterat och ”gillat” sina egna statusuppdateringar 
och då vi inte undersöker P4 Kalmars interaktion med sig själv, utan med sina 
medlemmar, är deras egen aktivitet efter publicering inte intressant i detta syfte. 
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 2.5.2 FACEBOOK INSIGHTS 

På Facebook finns analysverktyget Facebook Insights som ger ägaren av en sida på den 
sociala nätverksplatsen en möjlighet att överskåda statistik om deras medlemmar, inlägg 
och besök. Detta verktyg har vi valt att använda oss av för att demografiskt kunna 
analysera medlemmarna på P4 Kalmars Facebook-sida. Med hjälp av dessa data kan vi 
se huruvida de som svarat på enkäten följer demografin på sidan, främst då sett till kön 
och ålder. Problemet som kan uppkomma när Facebook Insight används är att vissa 
medlemmar inte fyller i sin profil på ett sätt att de kan räknas med i statistiken. Detta 
gör sig påmint vid undersökning av ålder och kön. 32 personer hade ej uppgett ålder i 
sin profil vilket då ger ett bortfall på 3 %. Detta bortfall anser vi vara så på pass litet att 
vi kan använda oss av de 97 % som fyllt i. När fördelningen av kön redovisas med hjälp 
av Facebook Insights ger det procentsatserna 51 % kvinnor och 47 % män. Ett bortfall 
på 2 % är även det överkomligt (Facebook Insights, 2011).  

2.5.3 INTERNETBASERAD ENKÄT 

Surveyundersökningar görs för att få en bred och omfattande täckning på sin forskning 
(Denscombe, 2009:25f). Den syftar till att kartlägga detaljer och konkretisera, det vill 
säga lokalisera mätbara faktorer. I vår undersökning har vi valt att använda oss av ett 
webbaserat frågeformulär. Yin (2007:23) menar att enkäter är gynnsamma vid de 
tillfällen då forskaren söker vilka konsekvenser som uppkommit av en viss insats eller 
då svaren ska syfta att beskriva förekomsten av en viss företeelse. Detta utnyttjar vi 
genom att använda oss av enkäten för att undersöka Facebook-medlemmarnas åsikter 
om P4 Kalmars kommunikationsinsats på Facebook-sidan. Våra frågor syftar att 
besvara vad medlemmarna på sidan tycker sig få ut av medlemskapet, hur de använder 
sig av sidan samt hur de lyssnar på P4 Kalmar.  

Enkäten riktade sig till medlemmarna på P4 Kalmars Facebook-sida och låg aktiv i 
sammanlagt tre veckor. För att öka enkätens trovärdighet och för att nå ut till så många 
av medlemmarna som möjligt lade vi ut enkäten på P4 Kalmars Facebook-sida, från 
deras egen profil där vi godkänts som administratörer. Således blev P4 Kalmar 
avsändare vilket gjorde att enkäten visade sig i medlemmarnas nyhetsflöden. Vi var 
dock tydliga med enkätens syfte och vilka vi var som stod bakom. Anledningen till att 
vi valde webbaserad enkät beror på att vi undersöker ett fenomen som befinner sig på 
just internet.  

Vid tiden för insamlandet hade 88 respondenter svarat vilket utgör 8,5 % av den totala 
populationen; N= 1028 och n=88. Vi kommer i vår empiri och analys presentera 
resultaten av enkäten i procentsats, på samma grunder som i redovisandet av 
kartläggningen av Facebook-sidan. Vi är medvetna om att användandet av procent när 
urvalet är så pass litet i förhållande till populationen kan se missvisande ut men vi anser 
ändå att det bli mer överskådligt jämfört med faktiska värden. Därför kommer läsaren 
att påminnas om urvalets storlek när dessa procentsatser visas. 
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 Även denna data  har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS för att kunna 
framställa tydliga diagram. Variablerna vi undersökt återges i kodschemat i bilaga 4. 

2.5.4 URVAL; ENKÄT 

Populationen i en studie är den kategori individer som ska undersökas (Bell, 2006:19). I 
vår studie innebär detta de personer som är medlemmar i P4 Kalmars Facebook-sida, 
N=1028. Trost (2007:135) påpekar att en av nackdelarna med att använda sig utav en 
webbenkät är att den genererar en lägre svarsfrekvens än vad postala enkäter gör. Detta 
på grund av att enkäten lättare glöms bort och att virala påminnelser upplevs som mer 
tjatiga än postala. Vi ansåg att ett urval därför skulle vara att riskera ett stort externt 
bortfall och lade därför ut enkäten till alla medlemmar på Facebook-sidan, väl medvetna 
om webbenkätens nackdelar. Påminnelserna var återhållsamma så att de inte skulle 
upplevas som irriterande tjat vilket hade kommit att skada P4 Kalmars förtroende. 

2.5.5 DESIGN AV ENKÄT 

Enligt Patel och Davidson (2003:73f) bör enkäten struktureras så att neutrala frågor 
både inleder och avslutar. I slutet bör det även finnas utrymme för kommentarer 
respondenten anser vara viktiga men som de inte kunnat utrycka på annat ställe i 
enkäten. Detta har vi utgått ifrån i skapandet av vår enkät. 

I mitten har vi, som Patel och Davidson (2003:76ff) föreslår, valt att planera vårt 
upplägg av frågor och sett till att vi har täckt upp alla de områden vi vill undersöka. I de 
fall då vi känt att vi inte har haft möjlighet att täcka upp allt har vi gett respondenterna 
möjlighet att själva fylla i genom att kryssa i ”annat:” samt fylla i med egna 
kommentarer. Detta har vi gjort för att eliminera de bortfall som kan tänkas uppstå när 
respondenterna inte känner att svarsalternativen stämmer in på dem.  

För att förhindra internt bortfall lades en funktion till som gjorde att enkäten inte gick 
att skicka in om respondenten glömt att svara på någon fråga.  

Enkäten återfinns i bilaga 2. 

2.5.6 KVALITATIV INTERVJU 

Krag Jacobsen (1993:17f) menar att en kvalitativ intervju utforskar en viss uppsättning 
teman eller ämnen. Dessa har forskaren bestämt i förväg och skrivit ned i form av en 
intervjuguide eller checklista. I vårt fall är det en intervjuguide. Detta används för att 
intervjuerna som görs ska utföras med likartad struktur för att lättare kunna jämföra 
svar. Denna typ av intervju kallas även styrd eller strukturerad och skiljer sig från de 
informella forskningsintervjuerna i och med att de informella är mer tidskrävande och 
sätter större tillit på intervjuarens kvalifikationer.  

På grund av avståndsmässiga skäl hölls intervjuerna i Kalmar och fyra av de intervjuade 
var således bosatta i Kalmar och en på Öland. Den tidiga analysen av enkäten 
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 indikerade att bostadsort inte var en påverkande faktor när det kom till användandet av 
P4 Kalmar och Facebook vilket då gjorde att vårt val av intervjupersoner inte skulle ge 
missvisande resultat.  

Intervjuerna genomfördes under en veckas tid. Fyra av intervjuerna utfördes i 
hemmamiljö och en genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Frågorna följde en i 
förtid färdigställd mall och spelades in med diktafon. Detta var intervjupersonerna 
medvetna om och gett sitt medgivande.  

2.5.7 INTERVJUGUIDE 

Även om vi använde oss av förbestämda frågor och teman som vi sammanställt i en 
intervjuguide ville vi inte låsa respondenterna för mycket utan var noga med att 
formulera frågorna på ett öppet sätt. Vi ville heller inte förbereda oss för mycket då 
Krag Jacobsen (1993:132ff) varnar för att det kan bryta flödet i intervjuerna och förstöra 
dynamiken. I vår intervjuguide valde vi att skriva ned ett par förbestämda frågor som 
ledde oss in till olika teman kring P4 Kalmars Facebook-sida. Styrningen blev indirekt 
då vi ville att respondenternas svar skulle leda oss till nya frågor. Dock styrde vi så pass 
mycket att vi var säkra på att få med de frågor vi förbestämt. Intervjufrågorna återfinns i 
bilaga 3.  

2.5.8 URVAL; DJUPINTERVJU 

Urvalet till intervjuerna föll sig ganska naturligt då medlemmarna på Facebook-sidan 
själva fick välja om de ville vara med eller inte. När vi hade fått in elva respondenter 
som kunde tänka sig att ställa upp valde vi ut fem personer i blandade åldrar; två män 
och tre kvinnor från 20 år till 54 år. Detta gjorde vi för att få en bra spridning på 
personer och se till att vi inte enbart intervjuade en kategori medlemmar. Att personerna 
själva fick anmäla sitt intresse ser vi som positivt då vi därigenom fick personer som är 
engagerade och medvetna om P4 Kalmars Facebook-sida. Intervjupersonerna blev även 
utvalda på kriterierna ålder och kön. 40 % män och 60 % kvinnor vilket följde 
könsfördelningen av enkätsvaren samt Facebook-sidan på ett tillfredsställande sätt.  

Intervjupersonerna är som följer:  

• Man, 20 år.  
• Man, 30 år.  
• Kvinna, 37 år.  
• Kvinna, 39 år.  
• Kvinna, 54 år.  

 
Exemplariskt hade varit att ha en man i ålderskategorin 35- 44 år men då ingen inom 
gruppen av de som kunde tänka sig att ställa upp på en djupintervju var tillgängliga vid 
intervjutillfällena fick männen representeras av en 20-åring och en 30-åring. En tidig 
analys av enkäten gav indikationer på att kön och ålder inte påverkade hur medlemmar 
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använde sig utav P4 Kalmar på Facebook på ett sätt som då hade gjort de två männens 
svar missvisande.  

Kvalitativa intervjuer används traditionellt inte för att finna generaliserbar kunskap 
(Ryen 2004:77). Därför behöver vi heller inte sträva efter att skapa en komprimerad 
spegelbild av populationen. Det som är intressant är de individer som intervjuas och 
deras personliga åsikter. Ryen (2004:78) påpekar även att ett stort urval heller inte 
nödvändigtvis ger bättre data än ett mindre urval. Detta anser vi vara sant då vi upptäckt 
att våra respondenters åsikter liknar varandra i många aspekter och vi tror därför inte att 
vi hade fått ut så mycket mer om vi hade utökat urvalet.  

2.5.9 FORSKNINGSETIK 

Merriam (2009:189f) tar upp att etiska frågor kan komma att bli aktuella under en 
kvalitativ fallundesökning; under insamlandet och vid publicering. För detta ändamål 
har vi använt oss av Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning 
(www.codex.vr.se). Vi vill att vår undersökning ska ske lagligt och etiskt och sålunda 
uppnå en god forskningssed. 

Enligt Vetenskapsrådet (www.codex.vr.se) ska forskaren ta ett ansvar för de människor 
som medverkar i studien. Vi har således arbetat efter individskyddets riktlinjer; skydd 
mot otillbörlig insyn, ej utsättas för psykisk eller fysisk skada samt förödmjukelse eller 
kränkning. I praktiken innebär detta att vi har informerat om undersökningens syfte 
både i enkäten och inför varje djupintervju. Deltagarna har samtyckt vad gäller 
deltagandet i enkät och djupintervju och har fått avbryta undersökningen om så önskats. 
Vi förvarar personuppgifter på sådant sätt att deltagarna förblir anonyma för otillbörliga 
under undersökningen såväl som efter publicering. Våra insamlade personuppgifter 
kommer ej att utlånas eller säljas för kommersiellt bruk. Frågorna har ej rört privata 
uppgifter så som livsförhållanden.  

2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
I en kvantitativ undersökning är det viktigt att reflektera över hur säker den insamlade 
informationen är; på vilket sätt den samlats in och hur den mätts samt tolkats.  Då vi har 
kvantitativa inslag i vår undersökning i form av enkät och kartläggning av P4 Kalmars 
Facebook-sida inser vi vikten av att analysera huruvida vi kan betrakta vårt insamlade 
material som tillförlitligt och giltigt (Patel & Davidson, 2003:98). Vi kommer därför att 
kritiskt granska hur hög grad av tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) vår 
undersökning har. 

2.6.1 RELIABILITET 

Reliabilitet innebär att undersökningens resultat ska vara möjligt att uppnå även nästa 
gång samma mätning görs. Det vill säga att samma undersökning igen skulle ge samma 
resultat (Bell, 2006:89ff). Merriam (2009:188) påpekar dock att förutsättningarna måste 
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vara exakta vid varje nytt mättillfälle men att detta blir komplicerat då det mänskliga 
beteendet inte är statiskt utan föränderligt. 

Det som är positivt för vår reliabilitet är att vi spenderade mycket tid på att formulera 
vår enkät på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Vi arbetade med att minimera 
tolkningsmöjligheterna så att frågorna uppfattades på samma sätt för alla respondenter. 
Vi använde oss dessutom av testpersoner i olika åldrar för att försäkra oss om att 
frågorna var väl formulerade och inte uppfattades olika beroende på åldersgrupp.  

Då vår studie befinner sig inom sociala medier, här Facebook, förväntade vi oss ett högt 
externt bortfall på grund av hur fenomenet ter sig. Detta då personliga inställningar på 
Facebook gör att allas nyhetsfeed inte ser likadana ut vilket i sin tur leder till att P4 
Kalmars statusuppdateringar för vissa kan gå obemärkta förbi eller inte ens synas. Även 
hur medlemmarna använder sociala medier spelar in då en stor majoritet, 90 %, är 
människor som endast observerar aktiviteter och diskussioner utan att delta (Chaffey, 
Ellis-Chadwick, Mayer & Johnaston, 2009:87, se appendix s. 63). Därför är det möjligt 
att många av medlemmarna inte såg våra statusuppdateringar om enkäten samt att en 
stor del valde att ej delta. 

Vår undersökning ämnar inte att generalisera i stort utan endast för P4 Kalmars 
Facebook-sida. Denna undersökning är då ej generaliserbar för andra företag på 
Facebook. Hela undersökningen bygger specifikt på den lokala P4 kanalen; P4 Kalmar. 
Trianguleringen vi använt oss av stärker även reliabiliteten då den använder olika 
metoder av datainsamling och analys som kompletterar varandra (Merriam, 2009:183).  

2.6.2 VALIDITET 

Validiteten syftar till att bekräfta huruvida vi mäter rätt saker med rätt verktyg. Det är 
möjligt att mäta fel saker på ett tillförlitligt sätt, men mäter vi fel saker så är 
undersökningen inte av värde för oss (Bell, 2006:90).  

Intern validitet behandlar i vilken grad forskarens slutsats och resultat överensstämmer 
med verkligheten (Merriam, 2009:177ff). Detta uppnås då forskaren återger det som är 
relevant utan att lägga till sina egna värderingar i materialet. Men då all data måste 
genomgå någon sorts tolkning är således validiteten alltid relativ och bör mer ses som 
ett mål. Av intern validitet och reliabilitet är det den interna validiteten forskaren bör 
fokusera på då en stark inre reliabilitet innebär en ökning av reliabiliteten. 
Trianguleringen som presenterats innan stärker även undersökningens interna validitet 
genom de olika insamlingsmetoderna. Vidare har vi arbetat aktivt med validiteten 
genom att ta del av ett stort litterärt omfång och vår enkät har passerat programchefen 
och webbredaktören på P4 Kalmar som båda har en journalistisk bakgrund vilket vi 
anser har ökat enkätens validitet. Vi anser oss ha en hög reliabilitet i enkäten grundat på 
könsfördelningen (60 % kvinnor och 40 % män) då denna liknar Facebook-sidans 
könsfördelning; (51 % kvinnor och 47 % män) på ett tillfredställande sätt. Även 
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 åldersspannet i enkäten (15 år till 66 år) stämde väl överens med Facebook-sidans (13 år 
till 55+). Vi har utefter detta arbetat för att även få en representativ köns- och 
åldersfördelning i våra djupintervjuer där yngsta var 20 år och äldsta 54 år. Detta anser 
vi öka validiteten för vår undersökning. 

Extern validitet avgör i vilken utsträckning ett visst resultat kan upprepas, hur 
generaliserbart det är. Yin (2007:60ff) påtalar dock att en enfallsdesign inom fallstudier 
gör det svårt att generalisera. Då vårt syfte inte är att generalisera i stort, som tidigare 
nämnts, utgör detta inte någon problematik för oss. Den generalisering vi gjort gäller 
inom enfallsdesignens enda företag; P4 Kalmar. Primärt arbetar vi med att skapa en 
förståelse för det enskilda fallet. 

2.6.3 INTERVJUERNAS TILLFÖRLITLIGHET  

Vid analys av vår information i de kvalitativa delarna av vår undersökning bör vi dock 
inte använda oss av begreppen validitet och reliabilitet utan istället diskutera oss fram 
till varför våra metoder är tillförlitliga (Trost, 2007:65). 

Alla intervjuer som vi har genomfört är strukturerade på samma sätt med förutbestämda 
frågor, som ses på samma sätt och i samma ordning. Detta medför att 
intervjupersonerna har fått samma förutsättningar att tolka dessa frågor och formulera 
ett svar. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon för att säkerställa att vi inte 
missade viktiga svar. Båda dessa åtgärder har styrkt tillförlitligheten på resultatet vi 
samlat in med hjälp av intervjuerna. Det som kan dra ned tillförlitligheten i våra 
intervjuer är att det för intervjupersonerna kan vara svårt att återkalla minnen och 
korrekt information om hur P4 Kalmar faktiskt använder Facebook.  

2.7 ANALYSMODELL 
Vi har för att tolka vår empiri använt oss utav en analysmodell. Då denna ej platsar i 
varken metod eller teori har vi således valt att placera den i appendix på sidan 63.   
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 3 TEORETISK REFERENSRAM 

 
I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensram som vi använt oss av. Vi väljer att 
inleda med marknadsföringsperspektivet då detta leder in i relationsmarknadsföring 
som sedermera vävs in i strategisk kommunikation. Därefter behandlas teorier runt 
sociala medier och dess användare. Dessa kommer att ligga till grund för hur 
resultaten kommer att tolkas och presenteras. 
 

Detta resonemang stöds av Falkheimer och Heide (2007:42) som förklarar hur ett 
kommunikativt synsätt inom marknadsföringen resulterat i relationsmarknadsföring. 
Teoridelen kommer således att behandla traditionella marknadsföringsteorier till trots 
att P4 Kalmar inte är en kommersiell radiokanal. Den abduktiva forskningsansatsen gör 
detta möjligt då teorierna modifieras och dessa ämnesområden som normalt skiljs åt 
inom forskningen numera följs åt och vävs samman. Detta för att generera nya 
perspektiv och framöver förhoppningsvis generera nya forskningsansatser (Dubois & 
Gadde, 2002:11).  

3.1 MARKNADSFÖRING  
Ett teoretiskt stöd för att påvisa att ett icke vinstdrivande företag, såsom Public Service-
företaget Sveriges Radio och radiokanalen P4 Kalmar, kan gynnas av marknadsföring 
finner vi hos Gummesson (2008:150) som påpekar att dessa företag kan se nyttan av att 
använda sig utav marknadsföring i anpassad form.  

Chaffey et al (2009:201f) påpekar att företag måste arbeta fram en strategi för 
marknadsföring på internet. Detta för att ha en konsekvent riktning som 
överensstämmer med företagets övriga aktiviteter och strategier. Även Kaplan och 
Haenlein (2010:65f) betonar vikten av att integrera den sociala medieplanen med den 
traditionella då sociala medier i utomstående personers ögon är lika stor del av de andra 
kommunikativa insatserna. Chaffey et al (2009:201f) förklarar även att fokus vad gäller 
strategin för internet bör ligga på att stödja upp de befintliga strategierna så som att lyfta 
fram styrkorna, hantera svagheterna samt använda det i förbindelse med andra kanaler. 
Traditionellt blir hantering av marknadsföringen på internet för många företag sett som 
en separat del. Anledningen till detta kan vara att de som ansvarar för marknadsföringen 
på internet inte lyckas samarbeta eller komma överens med den traditionella 
marknadsavdelningen, hur det ska skötas i förhållande till it-avdelningen eller 
ekonomiavdelningen samt högre chefer. Det är således svårt att integrera 
marknadsföringen på internet med övriga arbetsuppgifter utan någon utsatt strategi. 
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FIGUR 3.1 B2C (efter Carlsson, 2010:34).   FIGUR 3.2  Ett nätverk av relationer (efter 
Gummesson, 2008:16). 

3.2 RELATIONSMARKNADSFÖRING 
Detta begrepp fick sitt stora genomslag under 90-talet tillsammans med begreppet 
Custom Relationship Management. De båda begreppen är snarlika men då Customer 
Relationship Management inte behandlar nätverk utan endast kund/leverantör-
förhållandet kommer uppsatsen att koncentrera sig enbart på relationsmarknadsföring 
som då är det bredare begreppet (Gummesson, 2008:6f). Customer Relationship 
Management hade passat om vi enbart sett till P4 Kalmar och dess relation med den 
enskilde konsumenten men då undersökningen sker på ett socialt nätverk som Facebook 
faller detta bort.  

 

           
            

Gummesson (2008:5ff) förklarar att relationsmarknadsföring består av tre centrala 
begrepp; relationer, nätverk och interaktion. Kortfattat kan det då kallas interaktionen i 
nätverk av relationer. Dessa begrepp presenteras nedan:  

• Relationer har som grundförutsättning att det finns minst två parter i kontakt 
med varandra. Begreppet moderrelation i ett företags marknadsföring är den 
mellan leverantör och kund (Gummesson, 2008:16f). Detta är en relationsmodell 
som påminner om kommunikationsmodellen Business to Consumer (B2C), figur 
3.1, som Carlsson (2010:34) redogör för. Den kan även liknas vid 
transmissionssynsättet som beskrivs av Falkheimer och Heide (2007:28f). Där 
går budskapet från en sändare genom en kanal för att slutligen nå mottagaren. 
Alla mottagare förväntas då uppfatta meddelandet på sättet som avsetts av 
sändaren. B2C bygger dock på en envägskommunikation mellan avsändare och 
mottagare medan moderrelation är den mellan leverantör och kund där viss 
interaktion sker, om än i ytterst liten grad (Gummesson, 2008:16f).  

• Ett nätverk (se figur 3.2) består av ett svårbeskrivet system av många olika 
komplexa relationer (Gummesson, 2008:6). För P4 Kalmar är detta deras 
medlemmar, medlemmarnas vänner och övriga intressenter som befinner sig på 
Facebook. 
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 • Det är inom nätverken interaktionen sker i form av aktiviteter och samspel 
(Gummesson, 2008:6). Även Carlsson (2010:34) tar upp nätverket och 
kommunikationen som sker däri. Här har företaget inte lika stor möjlighet att 
styra kommunikationen som sker mellan företag och kund, kund och företag 
samt kund till kund. 

Dessa teorier förklarar P4 Kalmar och dess kommunikation och relation med sina 
konsumenter. De har redan en relation med lyssnarna genom de traditionella 
radiosändningarna; en moderrelation. Viss interaktion sker då lyssnarna kan ringa in till 
program, mejla till redaktionen eller besöka radiohuset. Det Facebook bidrar med är att 
sätta in P4 Kalmar i sina konsumenters nätverk så att det tillför en breddad interaktion. 
Denna relationsmarknadsföringsteori vill förklara det ömsesidiga flödet som uppstår 
mellan P4 Kalmar och dess konsumenter på Facebook. 

Relationsmarknadsföringens tre centrala begrepp beskriver således några av 
grundstenarna i det sociala mediet Facebook, det som gör det till en social 
nätverksplats; relationer, nätverk och interaktion. Således är detta teorier som förklarar 
och visar vad P4 Kalmar bör använda sin sida på Facebook till och hur de bör bygga 
upp en strategi för närvaron på Facebook.                

3.2.1 LÅNGSIKTIGA RELATIONER 

Lehtinen och Storbacka (2000:13) förklarar att relationsmarknadsföring inte handlar om 
att satsa och se till enskilda transaktioner utan att skapa långsiktiga och bestående 
relationer. Företag och konsument skapar tillsammans gemensamma värden. 
Falkheimer och Heide (2007:51) förklarar det som den immateriella företeelsen; 
relationen som växer fram mellan kund och vara, kund och säljare. 

Armstrong och Kotler (2011:376f) anser att företag som verkligen lyckas med att skapa 
kundnytta både genom produkten såväl som marknadsföringen är de som använder sig 
av en mix bestående av traditionella medier som TV och radio samt interaktiva medier 
såsom sociala nätverk. Görs detta på rätt sätt kan företag engagera sina konsumenter på 
ett sätt som tidigare inte var möjligt genom att kommunicera nyttan konsumenterna kan 
ta del av. Med hjälp av god kommunikation kan ett företag bygga långvariga relationer 
med sina konsumenter. Konsumenterna i dagens samhälle är välinformerade och har rätt 
till att kommunicera vilket gör att de själva tar ansvar för att söka information med hjälp 
av dagens teknologi. Fler och fler marknadsförare går ifrån den gamla 
masskommunikationen för att söka ett mer relationsbyggande alternativ. Att arbeta med 
segmentering har för företag blivit lättare i marknadsföringssyfte då den nya teknologin 
möjliggör införskaffandet av detaljerad information om konsumenterna och deras 
behov. Tekniken underlättar även för företag att skicka mer riktad information till 
specifika målgrupper samt att den individuella konsumenten själv avgör om och när 
denne ska ta emot informationen. Sett till P4 Kalmar, som går under Public Service, ska 
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 de erbjuda ett mångsidigt utbud och rikta sig till stora såväl som små grupper vilket gör 
denna teori aktuell. 

Armstrong och Kotler (2011:374,384) redogör för ett antal marknadsföringsstrategier 
som syftar till att skapa ett ökat värde för konsumenten. Detta går utöver att bara själva 
produkten ger värde. Sättet marknadsföringen sker på och sättet företaget kommunicerar 
med kunden på måste även det ge ett värde. Detta är applicerbart för P4 Kalmar som 
sänder i allmänhetens tjänst då produkten redan där ska ge ett ökat värde.  

3.2.2 VIRAL MARKNADSFÖRING 

Inom traditionell marknadsföring är det sändaren som stått för informationen som då 
gått ut till den breda massan, så kallad envägskommunikation/transmissionssynsättet. 
Där har dialogen från mottagarens sida mer eller mindre varit obefintlig. Idag är 
förutsättningarna annorlunda i och med den nya tekniken. Flervägskommunikation har 
blivit allt mer vanligt och det kan vara svårt att se vem som är avsändare och vem som 
är mottagare då gränserna suddas ut. Avsändaren har inte längre lika stor kontroll över 
sitt budskap. Företag kan inte längre enbart kommunicera för att sälja en produkt. 
Befinner de sig på sociala medier bör detta vara en plattform för att skapa en dialog med 
konsumenterna, bygga upp ett förtroende och skapa en relation. Företagen bör släppa 
det traditionella säljtänket på sociala medier och lyssna mer på konsumenternas tankar 
och åsikter vilket bidrar till en social konversation. Det är ändå svårt att hävda att detta 
inte är en form av marknadsföring och detta nya sätt att gå ifrån traditionell 
marknadsföring kallas viral marknadsföring (Carlsson, 2010:34f). 

Kaplan och Haenlein (2011:255f) ser på viral marknadsföring som elektronisk word-of-
mouth. Med detta menar de att meddelanden som är relaterade till ett företag, en produkt 
eller varumärke kan få genomslag genom att spridas till fler och fler personer genom att 
dessa delar med sig av informationen till sina vänner och bekanta. De anser att detta ofta 
sker på sociala medier, vilka då är utmärkta verktyg för att nå ut till många personer och 
genom dessa få hjälp att sprida sitt budskap. 

3.3 PUSH AND PULL-STRATEGIN 
Enligt Armstrong och Kotler (2011:385) förklarar Push- och Pull-strategin hur ett 
företag väljer att gå tillväga för att få kunderna intresserade (se figur 3.3). I Push-
strategin går företaget till mellanhanden och pressar där ut sin tjänst till konsumenterna. 
Pull-strategin däremot betyder att företaget vänder sig direkt till kunden som då 
självmant vänder sig till mellanhanden för att ta del av vad företaget har att erbjuda; de 
önskar och vill ta del av tjänsten. För P4 Kalmar betyder detta att Facebook är 
mellanhanden och att de där kan välja att alternativt trycka ut sitt budskap till 
medlemmarna så som i Push-strategin eller att de ser till Pull-strategin. Pull-strategin 
hade då varit att få konsumenterna intresserade av P4 Kalmars Facebook-sida genom att 
på ett positivt sätt interagera med sidan under sändning. 
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FIGUR 3:3 Push versus Pull Promotion Strategy (efter Armstrong & Kotler, 2011:385). 

 

   

Enligt Armstrong och Kotler (2011:385) kan ett företag använda sig av både Push- och 
Pull-strategin men anmärker att ett för gravt användande av Push-strategin kan påverka 
ett företags värdeökning negativt vad gäller varumärkets betydelse. Ett exempel på detta 
skulle vara att P4 Kalmar tar bort kommentarfunktionerna och under dagen publicerar 
ett stort antal statusuppdateringar. Med all sannolikhet kommer medlemmarna på sidan 
känna att de blir påtvingade aktiviteter de från början inte gått med för. Detta kan 
komma att skada P4 Kalmars varumärke och rykte. Att spamma sin målgrupp är inte 
längre effektivt. 

3.4 STRATEGISK KOMMUNIKATION 
Falkheimer och Heide (2007:35f) förklarar strategisk kommunikation som en 
grundläggande del av en organisations ledningsfunktion, ledningen av 
kommunikationen mellan organisationen och dess publiker. Undersöks begreppet mer 
praktiskt innebär det att anlägga ett kommunikativt perspektiv på allt en organisation 
arbetar med så att det finns en plan för utförandet av kommunikationen som sker samt 
utvärderingen av denna. Således inbegriper strategisk kommunikation extern och intern 
samt formell och informell kommunikation som går i linje med organisationens 
övergripande värderingar och visioner. Falkheimer och Heide (2007:46) påpekar dock 
att all kommunikation som på något sätt är planerad inte nödvändigtvis innebär att mål 
är uttalade eller genomtänkta men att all kommunikation handlar om att uppnå något 
sorts mål.  

3.4.1 VIKTEN AV MÅL 

Palm (2006:23ff) menar att det inom kommunikationsplanering är viktigt att ha klara 
och genomtänkta mål eftersom dessa är styrinstrumenten för kommunikationsinsatsen. 
Det är större chans att målen uppnås ju mer detaljerade de är i sin utformning. Målen 
kan delas in i tre olika klassificeringar och byggas upp i en hierarkisk modell. Första 
klassificeringen och högst i hierarkin är slutmålet. Detta kan vara ett systemmål eller ett 
visionsmål vilka i sig är relativt lika begrepp men dock inte identiska. Systemmålet 



 

31 

 

TEORI 

 

FIGUR 3.4  Strategisk kommunikation – ett kunskapsintresse för tre forskningsfält. (efter Falkheimer 
& Heide, 2007:43). 

 

TEORI 

 uttrycker problem som ska lösas. I P4 Kalmars fall skulle detta kunna vara att öka 
kommunikationen mellan redaktion och medlemmarna på Facebook. Andra 
klassificeringen är visionsmålen. De kan däremot innebära ett framtida faktiskt tillstånd 
som att P4 Kalmars Facebook-sida ska vara invånarna i Kalmar läns första källa till 
lokalnyheter eller så kan det handla om hur företaget vill bli uppfattat; P4 Kalmars 
Facebook-sida ska uppfattas som ett öppet forum för diskussion mellan länsborna. 
Under system- eller visionsmålen finns beteendemål, den tredje klassificeringen. Dessa 
syftar till att hjälpa företaget att nå slutmålet genom att påverka mottagarnas beteende; 
antingen så att det förändras eller inte förändras. I P4 Kalmars fall skulle eventuellt ett 
förändrande beteendemål passa för att exempelvis öka deras aktivitet på sidan; 
kommentera på länkar och uppdateringar som berör. Längst ner i hierarkin finns 
kommunikationsmålen. Dessa uttrycker vad mottagarna enligt sändaren bör vara 
intresserade av och vad de ska veta och tycka för att kunna nå upp till beteendemålen. 

3.4.2 STRATEGISK KOMMUNIKATIONSMODELL 

Falkheimer och Heide (2007:41ff) tar upp att strategisk kommunikation är ett fält som 
hamnar inom de tre disciplinerna marknadsföring, public relations och 
organisationskommunikation. I figur 3.4 symboliseras fältet strategisk kommunikation 
av den blå triangeln och det går således att se att området är flervetenskapligt. Forskare 
inom dessa områden har ofta isolerat sig inom sitt fält och haft ett ytterst litet utbyte av 
varandra. Dock har gränserna de senaste åren suddats ut vilket bland annat har resulterat 
i att begreppet relationsmarknadsföring har etablerats.  

Marknadsföring har gått från det traditionella transaktionsperspektivet där fokus låg på 
utbytet pengar mot varor till det moderna relationsperspektivet som förespråkar att det 
viktiga inte är själva bytessituationen utan värdet i utbytet. Värdet syftar här på kundens 
upplevelse som han eller hon får av köpet. Relationsperspektivet klargör för hur kunden 
kan komma tillbaka och köpa mer genom att företaget medvetet arbetar med att 
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utveckla och bibehålla goda relationer. Marknaden har förändrats mycket genom åren 
och konsumenternas preferenser är ombytliga och svåra att förutsäga. Den ökande 
konkurrensen i och med globalisering och ny teknik gör det ännu svårare för företag att 
bibehålla och attrahera nya kunder. Därför har varumärkesprofilering blivit allt 
viktigare. Detta för att utmärka sig och skapa ytterligare ett värde för kunden 
(Falkheimer och Heide (2007:42ff).  

Ledningsfunktionen public relations syftar till att skapa och behålla goda relationer 
mellan en organisation och dess olika intressenter. Falkheimer och Heide (2007:47f) 
påtalar det retoriska synsättet forskningen inom public relations många gånger kan ta, 
att företag bör sätta på pränt vilka policys, fakta och värderingar de har för att på bästa 
sätt bygga gemenskaper. Det är ej den kvantitativa kommunikationen som är nyckeln 
till givande relationer utan den kvalitativa kommunikationen. Detta betyder i praktiken 
att företag kommunicerar med och inte till gemenskaperna, att en dialog förs. 
Falkheimer och Heide (2007:48) påpekar att företaget bör se varje gemenskap som unik 
och med särskilda intressen vilket kan återkopplas till vår analysmodell som finns i 
appendix (se s. 63). En dialog med de olika gemenskaperna möjliggör en meningsfull 
relation som då länkas till relationsmarknadsföringen vi presenterat tidigare.  

Nästa forskningsfält är organisationskommunikation vilket ligger väldigt nära de två 
andra fälten. Det skulle kunna ses som ett samlingsnamn för både public relations, 
marknadsföring och organisationskommunikation men då dessa olika fält har egna 
syften och ursprung har de förblivit egna. Falkheimer och Heides (2007:49f) definition 
av detta har tre utmärkande särdrag. Det första innebär att 
organisationskommunikationen äger rum i ett komplext och öppet system. Med det 
menas att den både påverkar och påverkas av den interna och externa miljön. Det andra 
särdraget är att organisationskommunikation innefattar meddelanden, deras flöde, syfte, 
riktning och vilka medium de sänds igenom. Det tredje och sista särdraget handlar om 
människor och hur organisationskommunikation inbegriper deras attityder, relationer, 
känslor och färdigheter. Tidigare har organisationskommunikation enbart behandlat 
internkommunikation men nu för tiden handlar det om den ömsesidiga interaktionen 
och beroendet intern- och externkommunikation emellan. Det går även i 
forskningssammanhang att se organisationskommunikation som ett perspektiv som 
beskriver, förklarar och förstår organisationers verksamhet.  

3.5 STRATEGIPLANERING PÅ SOCIALA MEDIER 
Teorier vad gäller sociala medier och dess strategier samt hur företag använder sig av 
dessa söker vi för att förklara, förstå och undersöka hur P4 Kalmar kan bruka Facebook. 
Vi vill även skapa en djupare förståelse för hur konsumenterna relaterar till sociala 
medier och P4 Kalmar på Facebook. 
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3.5.1 VIKTEN AV STRATEGI 

Enligt Chaffey et al (2009:74) bör situationen analyseras för att kunna ta fram en 
långsiktig digital plan, en digital strategi. En del i att arbeta fram en sådan strategi består 
av att förstå sig på kundbeteendet. I arbetet med att marknadsföra sig på webben bör en 
analys av faktorerna som påverkar kundbeteendet genomföras. Detta då en enda 
webbsida skall möta flera olika konsumenter i deras olika skeden av köpprocessen. 
Köpprocessen kan här likställas med att medlemmarna på sidan interagerar med P4 
Kalmars länkar. Det handlar då om aktiviteten dem emellan; den sociala relationen. 
Chaffey et al (2009:74) påpekar att olika konsumenter har olika erfarenhet när det 
kommer till att använda sig av webbservicen, här på Facebook, något företag måste ta 
hänsyn till. 

För att lyckas med sin satsning på Facebook rekommenderar Holmström och Wikberg 
(2010:112f) att sätta upp en strategi för att veta vad företaget vill med sin närvaro på 
sociala medier och vad de vill uppnå. Förarbetet är viktigt och en del i detta är att ta 
reda på vad målgruppen gör i de sociala medierna företaget befinner sig i. Några av 
aspekterna en sådan analys kan behandla är vilka segment inom målgruppen som är 
mest aktiva och på vilket sätt de omnämner företaget. Företaget rekommenderas även 
att undersöka vilken typ av innehåll målgruppen föredrar samt vilken tonalitet och 
uttryck företaget vill använda. Detta går att få en inblick i genom att studera 
konkurrenter och deras agerande i sociala medier för att se vad som fungerar eller ej. 
Här kan företaget även se vad kunder tycker och hur de agerar gentemot konkurrenten, 
något som kan ge en fingervisning om vad företaget har att vänta. En av de stora 
fördelarna med marknadsföring på sociala medier är att fenomenet är öppet och 
transparent. 

Även Carlsson (2010:121f) tar upp vikten av strategiskt planerande på sociala medier 
och rekommenderar inte att dessa ses på som en separat del. Detta det bör kopplas ihop 
med övriga strategidokument inom företaget så som affärsplan och marknadsplan för att 
uppnå en så målinriktad och effektiv användning av det sociala mediet som möjligt som 
går i linje med själva företaget. Hur omfattande strategin ska vara går ej att säga då det 
viktigaste är att det blir användbart och förståeligt i praktiken. Strategin för sociala 
medier bör till en början definieras med lösare tag. På så sätt kan medarbetarna under 
vägen de använder sig av sociala medier se till vad som fungerar eller ej och 
kontinuerligt förbättra strategin. Det gäller att testa sig fram till det som fungerar för det 
enskilda företaget och dess förutsättningar.  

Vidare förklarar Carlsson (2010:125ff) processen utarbetandet av en strategi på sociala 
medier kan ta. För det första ska företaget formulera varför de vill finnas på sociala 
medier, ett mål med närvaron där. Vidare ska företaget specificera vilka de tänkta 
användarna är för att lättare kunna formulera innehållet. När det är satt ska företaget 
fundera över hur de kan nå dessa användare och hur de kan intressera dem 
innehållsmässigt. Detta betyder att företaget ska analysera vilken nytta de kan ge och 



 

34 

 

TEORI 

 hur de kan skapa förtroende. Med detta menas på vilket sätt de kan fördjupa relationen 
när den väl inletts och hur företaget riktar konversationen mot det som de erbjuder utan 
att bli för påflugna. Företaget bör även formulera hur de ska agera för att medlemmarna 
ska bli goda ambassadörer för dem. Vad gäller implementering av de satta strategierna 
rekommenderas företaget att be sina anställda att prova sig fram och lära sig på vägen. 
Huvudsaken är att strategin ger resultat i det praktiska användandet av sociala medier. 
Således behöver strategin presenteras och förankras internt, möjligtvis genom en 
internutbildning, för att lättare kunna förklara vad strategin handlar om, varför den finns 
och vilka förväntningar företaget har. Det är viktigt att medarbetarna känner att de 
förstår vem de kan ställa frågor till och hur användningen av sociala medier kommer att 
påverka dem i arbetet. Det är fördelaktigt om företaget kan bygga upp ett internt team så 
att det inte bara är ett fåtal eldsjälar som använder sig av de sociala medierna. Det 
rekommenderas här att en punkt i taget börjar arbetas med för att på bästa sätt skapa en 
kontinuitet. Risken finns nämligen att nyhetens behag kan få kontinuiteten på fall. Till 
sist ska strategin genomgå uppföljning och utvärdering för att se vad som har fungerat 
eller inte, om insatserna leder mot målet och vad som kan förbättras och utvecklas.  

Carlsson (2010:145f) föreslår att företaget skapar en policy för sociala medier; vad de 
anställda kan skriva samt vad som gäller för bilder och länkar. Detta för att ge 
vägledning till de som arbetar med de sociala medierna. 

3.5.2 FACEBOOK-SIDAN OCH INTRESSENTERNA 

Tack vare informations- och kommunikationstekniken som idag finns att tillgå 
möjliggörs en transparens som får till följd att inte enbart potentiella kunder är viktiga 
kunder utan även organisationens samtliga intressenter. Sett till P4 Kalmar är dessa 
intressenter de aktiva lyssnarna samt de som är medlemmar i Facebook-sidan vare sig 
de är aktiva lyssnare eller ej. De former kommunikationen kan ta genom olika medier 
gör att ett företags identitet och värderingar reproduceras på ett sätt så att relationen med 
intressenterna stärks och lojaliteten ökar (Falkheimer & Heide, 2007:41). 

För att hitta förklaringar till varför Facebook-sidan är relevant i sin funktion mellan P4 
Kalmar och sina konsumenter ser vi till Funk (2009:56) som tar upp begreppet Webb 
2.0 som syftar till att beskriva det som är nytt på internet; sociala nätverk, bloggar, den 
nya tekniken och strömmande media. Det innefattar även att användare och deras 
nätverk har fått större makt då material strömmar utanför kreatörernas kontroll. Muren 
har brutits ner mellan olika plattformar så som datorer, mobiler, handel och 
marknadsföring och dessa interagerar nu med varandra. Nätplatser kan substituera den 
faktiska mänskliga kontakten, om än bara för en kort period. Tiden som spenderas på 
Webb 2.0 sker på bekostnad av andra aktiviteter så som det mänskliga mötet och Funk 
(2009:63) menar att livet människan har online är dennes riktiga liv, lika så som det 
som sker offline. 
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3.5.3 TÄNKET BAKOM EN STATUSUPPDATERING 

Kaplan och Haenlein (2010:66f) nämner fem punkter företag bör sträva efter att vara på 
sociala medier; aktiva, intressanta, ödmjuka, oprofessionella och ärliga. Aktiva betyder 
att det är viktigt att hela tiden upprätthålla diskussioner med medlemmarna. 
Medlemmarna vill vara med och skapa innehållet samtidigt som de konsumerar det. Det 
är viktigt att utnyttja och uppmuntra det. Att vara intressant kan låta självklart, men är 
inte alltid så enkelt. Det är därför viktigt att lyssna på medlemmarna för att ta reda på 
vad de vill diskutera och vilka ämnen de vill läsa om. Med ödmjukhet menas att företag 
ofta är relativt nya på sociala medier jämfört med hur länge de har existerat. Därför bör 
de ställa sig ödmjuka inför detta nya fenomen som de inte behärskar till fullo. 
Oprofessionell kan vid första anblick verka oseriöst men i detta fall syftar det till att 
använda sig av ett personligt språk och tilltal vid uppdateringar. Medlemmarna kommer 
känna att företaget är på samma nivå och därför få en bättre relation till företaget.  
Ärlighet betyder att företaget ska vara ärligt och respektera de normer som finns om hur 
företag ska använda sig av sociala medier. 

3.6 ANVÄNDARNA PÅ SOCIALA MEDIER 
Enligt Carlsson (2010:22) är det många som använder sig utav sociala medier utan att 
vara aktiva på så sätt att de deltar i eller för en dialog. Många företag upplever en låg 
grad av deltagande i form av kommentarer på bloggar och Facebook-sidor trots att de 
kan ha ett stort antal besökare. Av användarna på sociala medier är dessa åskådare den 
största gruppen.  

Användarna av sociala medier kan delas upp i användargrupper beroende på hur deras 
delaktighet yttrar sig. Kreatörerna är de som själva producerar material på webben i 
form av bloggar, uppladdning av media och texter. Kritikern är den som recenserar det 
som ligger uppe på sociala medier såsom produkter och bloggar. Samlaren är 
användaren som samlar på sig material som läggs upp på sociala nätplatser och 
deltagaren är användaren som har en egen profil och regelbundet besöker 
nätverksplatser. Sista gruppen är ovan nämnda åskådaren som observerar, läser och 
lyssnar utan att aktivt delta (Carlsson, 2010:22). 

3.7 SUMMERING  
• Anpassad marknadsföring för icke vinstdrivande företag, så som Public Service-

företag, kan använda sig av anpassad marknadsföring. En 
marknadsföringsstrategi bör utarbetas. 

• Relationsmarknadsföring är ett begrepp som gynnar företag som vill arbeta med 
relationer vilket passar sig väl på sociala medier.  

• Push- and Pull-strategin är ett sätt att se på hur ett företag kan agera för att öka 
intresset för sin tjänst eller vara. 

• Strategisk kommunikation är grunden för företagets externa, interna, formella 
och informella kommunikation. Denna bör gå i linje med organisationens 
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övergripande värderingar och visioner. Vidare förklaras hur strategier på sociala 
medier kan framarbetas, vad de bör innehålla och varför de är viktiga. 

• Användarna på sociala medier ser till vad användare gör och varför många 
företag upplever ett lågt deltagande på sociala medier trots många besökare.
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FIGUR 4.1  Demografi, P4 Kalmars Facebook-sida (Facebook Insights, 2011). 

4 EMPIRI 

 
I empirin kommer våra insamlade data att presenteras. Först redogör vi för hur P4 
Kalmars Facebook-sida sett ut under en månads tid; 11 mars till 11 april. Sedan 
presenteras vad som framkommit i enkäten och djupintervjuerna. Till sist presenteras 
de olika typer av statusuppdateringar som undersökts under kartläggningen av P4 
Kalmar på Facebook med kommentarer från intervjupersonerna. Dessa insamlade data 
kommer ligga till grund för analysen och slutsatsen. 
 

4.1 P4 KALMAR PÅ FACEBOOK 

Som figur 4.1 visar består Facebook-sidan av 51 % kvinnor och 47 % män (N=1028). 
Den största gruppen är kvinnor mellan 34- 44 år och dessa utgör 18 %. Vad gäller 
männen är den största gruppen samma åldersspann vilket utgör 15 %. Tredje största 
gruppen är kvinnor i åldern 25- 34 år (12 %), fjärde största gruppen är män i åldern 25- 
34 år (10 %). Övriga 45 % fördelar sig på så sätt att storleken på åldersgruppen minskar 
ju längre ut i åldersspannet vi kommer. Minsta gruppen är män i åldern 13- 17 år som 
utgör 2,7 %. 2 % av populationen hade utelämnat uppgifter om ålder i sina profiler, 
alternativt haft höga sekretessinställningar, vilket gjorde att Facebook Insights ej kunde 
redovisa dessa i demografin (Facebook Insights, 2011).  

4.1.1 P4 KALMARS STATUSUPPDATERINGAR PÅ FACEBOOK 

I genomsnitt lägger P4 Kalmar upp fyra statusuppdateringar per dag och en analys av 
urvalet (n=127) visar att de flesta statusuppdateringar sker i början veckan. Som figur 
4.2 visar publiceras 43 % av statusuppdateringarna på måndagar och tisdagar. Antalet 
statusuppdateringar sjunker ju längre veckan går med undantaget onsdag som har en 
lägre frekvens än torsdag och fredag. I genomsnitt läggs det ut 5,6 statusuppdateringar 
på måndagar, 6,8 på tisdagar, 3,3 på onsdagar, 4,8 på torsdagar, 3,8 på fredagar, 2,4 på 
lördagar och 1,8 på söndagar. 
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TABELL 4.1 Genomsnittliga ”gillningar” och kommentarer per typ av statusuppdatering 

FIGUR 4.2 Procentuell fördelning av 
statusuppdateringar per veckodag under 
en månad (n=127). 

 

EMPIRI 

 

EMPIRI 

 

FIGUR 4.3 Procentuell fördelning av typ av 
statusuppdateringar under en månad (n=127). 

 

 

Statusuppdateringarna (n=127) består av; 25 % lokalnyheter, 20 % hade skrivits av 
programledare, 16 % riksnyheter, 13 % sport, 11 % länkar till ljudklipp/nyhetssändning, 
8 % övrigt, 5 % omröstningar/frågor samt 2 % bilder (se figur 4.3). 

 

För att få en klarare bild av aktiviteterna runt de olika statusuppdateringarna undersökte 
vi det genomsnittliga antalet ”gillningar” och kommentarer per statusuppdatering. 
Överlag genererar omröstningar och frågor mest aktivitet medan lokalnyheter och 
länkar till ljudklipp generar minst kommentarer och ”gillningar” (se tabell 4.1).  Tabell 
4.1 visar att varje lokalnyhet och varje länk till ljudklipp endast kommenteras 0,1 
gånger.

Av alla statusuppdateringar (n=127) har 40 % blivit ”gillade” (se bilaga1, figur 1) och 
16,5 % har kommenterats (se bilaga 1, figur 2).  

Andelen ”gillningar” och andelen kommentarer följer andelen statusuppdateringar under 
en vecka (se bilaga 1, figur 3 och 4). 

 Lokal-
nyheter 

Riks-
nyheter 

Sport Bild Program-
ledare 

Övrigt Omröstning
/fråga 

Länk till 
ljudklipp 

Antal ”gilla” 0,4 1,6 1,2 3,5 0,8 0,8 1,0 0,4 

Antal 
kommentarer 

0,1 0,3 0,2  1,5 0,7 0 5,0 0,1 
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FIGUR 4.6 Fördelning av statusuppdateringar i tidsintervall per dag 
(n=127). 

 

EMPIRI 

 

    
Figur 4.4 visar att fördelningen av statusuppdateringar (n=127) per tidsintervall skiljer 
sig något åt. 28,5 % publiceras inom tidsspannet tidigare än 12.00. 35,5 % av alla 
statusuppdateringar sker mellan klockan 12.00–16.00 och 38 % infaller senare än 
klockan 16.00.   

Ser vi till figur 4.5 visar denna interaktionen inom tidsspannet  en statusuppdatering 
publicerats och att det i genomsnitt skrivs 0,6 kommentarer mellan tidigare klockan 
12.00. Genomsnittet på antal personer som ”gillar” inom detta tidsspann är 1,3. Vad 
gäller tidsspannet klockan 12.00- 16.00 är det i genomsnitt 0,2 personer som 
kommenterar och 0,4 personer som ”gillar”.  I det sista tidsspannet, senare än klockan 
16.00, är det 0,8 personer som kommenterar statusuppdateringarna och att det är i 
genomsnitt en person som ”gillar” det som publiceras. 

 

Som figur 4.6 visar fördelar sig statusuppdateringarna ojämnt i förhållande till 
tidsintervallerna per dag.  

FIGUR 4.4 Fördelning av statusuppdateringar per 
tidsintervall. 

 

FIGUR 4.5 Antal kommentarer och ”gillningar” 
per tidsintervall. 
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 4.2 RESULTAT ENKÄT OCH DJUPINTERVJU 
Här knyter vi samman resultatet av enkäten och djupintervjuerna. 

4.2.1 BOSTADSORT OCH RADIOLYSSNANDE 

Enkät 
De fem största bostadsorter i enkäten fördelade sig som följer; 34,1 % i Kalmar, 17 % 
utanför länet, 10,2 % i Nybro, 8 % i Borgholm och 6,8 % i Västervik (n=88). 

Av de tillfrågade (n=88) lyssnar 48,9 % varje dag, 23,9 % minst en gång i veckan,  
14,8 % minst en gång i månaden, 11,4 % lyssnar sällan och 1,1 % lyssnar aldrig på P4 
Kalmar. Majoriteten, 76 % lyssnar via radion, 52 % via hemsidan och 21,6 % via 
mobilen. Vidare lyssnar 86,4 % på kanalen när de är hemma, 54,5 % lyssnar i bilen och 
43,2 % lyssnar när de är på jobbet. När vi avser vad de lyssnar via så syftar vi till hur de 
lyssnar live på sändningarna, något som inte går att göra via/på Facebook. Facebook 
kan endast länka vidare till hemsidan. 

Djupintervju 

• Man, 20 år, Färjestaden 
o Lyssnar på P4 Kalmar varje dag via radion, hemsidan och mobilen.  

• Man, 30 år, Kalmar 
o Lyssnar minst en gång i veckan på P4 Kalmar via hemsidan och mp3-

spelaren.  
• Kvinna 37 år, Kalmar 

o Lyssnar på P4 Kalmar varje dag via radion och hemsidan.  
• Kvinna, 39 år, Kalmar 

o Lyssnar på P4 Kalmar minst en gång i veckan via radion, hemsidan och 
mobilen.  

• Kvinna, 54 år, Kalmar 
o Lyssnar på P4 Kalmar varje dag via radion, hemsidan och mobilen.  

 Av de fem vi intervjuat lyssnar alla på morgonprogrammet Müsli. Fyra av dessa lyssnar 
även på radio i bilen och/eller på jobbet och lyssnar då på Skvallertorget och Palm. Av 
programledarna är Johan Signert den populäraste följt av Martin Nilsson och Maria 
Skagerlind. Alla återfinns i morgonprogrammet Müsli. 

4.2.2 VARFÖR RESPONDENTERNA BLEV MEDLEMMAR PÅ P4 KALMARS FACEBOOK-SIDA 

Enkät 
Anledningen till medlemskap i P4 Kalmars Facebook-sida berodde till 51,1 % på att de 
gillar P4 Kalmar. 18,2 % svarade att de hade blivit inbjudna medan 9,1 % gick med utav 
intresse för länkarna. Programledarna står för att 5,7 % blev medlemmar genom att 
uppmärksamma sidan under sändning. När det kommer till huruvida respondenterna 
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 uppmärksammar P4 Kalmars statusuppdateringar svarade 94,3 % positivt till detta 
(n=88).   

Man, 37 år; ”Framförallt för att hänga med kring Kalmar FF-nyheter.” 

Kvinna, 45 år; ”Tänkte jag kunde bli uppdaterad om lokala nyheter.” 

Kvinna, 66 år; ” Intresserad av vad som händer i min hembygd. Fd. Oskarshamnsbo.” 

Djupintervju 
De intervjuade blev medlemmar för ett halvår/år sedan för att ta del av nyheterna, det 
var det primära. En av respondenterna gick med för att hon såg att en av hennes vänner 
var medlem vilket väckte intresset för Facebook-sidan.  
 
De uttryckte även att de gick med på sidan eftersom de då får en snabb koll på vad som 
hänt och att de inte vill missa vad som händer i regionen. Kvinna, 39 år, gillar att hon 
får uppdateringarna om vad som hänt utan att behöva lyssna aktivt på radion vilket hon 
sällan gör. 

4.2.3 MEDLEMSKAPET PÅ FACEBOOK OCH VAD DE KLICKAR PÅ 

Enkät 
När det kommer till vad medlemmarna (n=88) får ut av att vara medlemmar visade sig 
alternativet nyheter vara det som lockade flest. Hela 89,8 % valde att kryssa i detta som 
en fördel vad gäller att vara med i P4 Kalmars Facebook-sida. Vidare kom påminnelse 
om att lyssna på radion (42 %), ett bra sätt att klicka sig på deras hemsida (37,5 %), 
lyssna på radio/ljudklipp genom Facebook (28,4 %), skvaller (23,9 %), och 4,5 % 
svarade att det inte fanns några fördelar. 3,4 % tyckte inte att det fanns så många 
fördelar som de hade velat ha och 1,1 % hade fyllt i annat.  
 
Djupintervju 
Alla de intervjuade uppmärksammar P4 Kalmars statusuppdateringar på Facebook och 
läser statusuppdateringarna även om de inte klickar sig in på alla. Genomgående 
påpekar de att det är de lokala nyheterna de vill se och som de klickar sig in på. De 
gillar även att de själva kan välja vad de tar del av. Skulle orterna de växte upp på, som 
till exempel Mörbylånga eller Virserum, dyka upp klickar de sig absolut vidare.  
 
Man, 30 år och Kvinna, 37 år, prenumererar inte på någon dagstidning och enligt Man, 
30 år, är P4 Kalmar på Facebook en ”life-saver att kunna se vad som hänt i 
Kalmarregionen.” Han känner inte att han kan lyssna så mycket som han hade velat då 
möjligheten att vara nära en radio många gånger inte finns. Därför gillar han 
möjligheten att kunna lyssna i efterhand. De övriga tycker även de att det är bra att P4 
Kalmar finns på Facebook så att de då kan lyssna på saker i efterhand. Kvinna, 37 år, 



  
 

42 

 

EMPIRI 

 påpekar att hon brukar lyssna på nyheterna genom Facebook om hon missat sändningen 
på morgonen.  

Annat de klickar sig in på handlar om vad de är intresserade av; sportlänkar för den 
sportintresserade 20-åriga mannen, kulturlänkar för den teaterintresserade 37-åriga 
kvinnan och politik för den 54-åriga politiskt aktiva kvinnan.  

4.2.4 ATT ”GILLA” OCH KOMMENTERA PÅ P4 KALMARS LÄNKAR 

Enkät 
90,9 % av respondenterna (n=88) har någon gång klickat på en länk, 65,9 % har någon 
gång ”gillat” en länk och 45,5 % har kommenterat på en länk vid något tillfälle. Av de 
tillfrågade anser hela 62,5 % att de inte blir mer intresserad av en länk om det föregåtts 
aktivitet vid länken så som att någon eller några har ”gillat” eller kommenterat den.  
37,5 % blir mer intresserade vid ökad aktivitet runt en statusuppdatering från P4 
Kalmar. 

70 % av de som inte ”gillar” svarade att de inte gör detta på grund av att de inte tycker 
om att ”gilla” eller i allmänhet inte ”gillar” företags statusuppdateringar. Motsvarande 
siffra för samma anledningar till varför de inte kommentarer är 60,5 %. Dock anser hela 
70,5 % att statusuppdateringarna P4 Kalmar lägger ut är ganska intressanta. 12,5 % 
tycker att statusuppdateringarna är väldigt intressanta medan 11,4 % har svarat inte så 
intressanta. Endast 3,4 % anser att länkarna är helt ointressanta.  

Kvinna, 36 år; ”Känns fel att "gilla" nyheter.” 

Man, 44 år; ”Jag har inte hittat något som jag skulle kunna tillföra via 
kommentarerna.” 

Djupintervju 
Fyra av de fem intervjuade har någon gång tryckt ”gilla” på P4 Kalmars 
statusuppdateringar. ”Gillningarna” landade på allt från en sportuppdatering till 
uppdateringar om melodifestivalen. Detta har då gällt något som engagerat dem eller 
något de vill lyfta fram. Kvinna, 39 år, ”gillar” inte företags länkar då hon inte känner 
att de är lika intresserade av att veta vad just hon gillar eller inte, jämfört med hennes 
”riktiga vänner”. Det blir för anonymt för henne att gilla en organisations länkar. 

När det kommer till kommentarer har tre av de fem intervjuade kommenterat en 
statusuppdatering från P4 Kalmar. Man, 30 år, tycker att det är kul när programledarna 
kastar ut frågor på Facebook så att han slipper mejla in till dem och han uppskattar den 
dubbelriktade kommunikationen som medierna, tack vare de sociala medierna, nu har. 
Han anser att nätverkandet som uppstår av kommentarer är roligt, att det påminner om 
forum-diskussioner. Även Kvinna, 39 år, har kommenterat på frågor som P4 Kalmar 
lagt ut. De kommenterar dock inte lika mycket som de ”gillar” och frågorna de har 
svarat på har varit av den lättsammare sorten. De anser att det är viktigt att de som 
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 medlemmar känner att det de kommenterar spelar roll för organisationen, att P4 Kalmar 
är intresserade av medlemmarnas tankar och åsikter. Kvinna, 54 år, påpekar att hon 
kommenterar med längre text på Barometerns hemsida än vad hon gör på Facebook då 
hon tycker att texter ska vara kortare på sociala medier.  

Den som inte kommenterade eller ”gillade” P4 Kalmars länkar var som nämnts ovan 
Kvinna, 37 år. ”Jag har nog en tendens att gilla mer om jag har någon personlig 
relation till företaget som jag gillar. Så jag har nog aldrig gillat eller kommenterat 
P4.” 

Intervjupersonerna tror att P4 Kalmar får fler kommentarer och ”gillningar” om de 
lägger ut fler direkta frågor till medlemmarna. De tror inte att P4 Kalmar kan räkna med 
att få mycket aktivitet runt rena nyhetsuppdateringar då de inte anser att det finns så 
mycket att ”gilla” och kommentera runt dessa. Kvinna, 39 år, sa ”Jag tror att det är 
större chans att man kommenterar på dem som har ett mer personligt eller informellt 
tilltal.” 

Man, 30 år, säger att han ”gillar” statusuppdateringar på Facebook då han tror att han 
kommer få någonting tillbaka i form av personlig kontakt.  

4.2.5 STATUSUPPDATERINGARNA OCH P4 KALMAR 

Enkät 
När de kommer till vad medlemmarna på sidan (n=88) vill se mer av på Facebook 
rankas alternativet Att programledarna använder sig mer av Facebook under 
programmet högst. 43,2 % önskar att programledarna interagerar mer på Facebook.  
39,8 % vill även att deras kommentarer från Facebook tas upp i sändningarna. 
Alternativet Att man får se mer bakom kulisserna på P4 Kalmars redaktion, "lär känna" 
de som gör P4 Kalmar önskas av 38,6 %. Sett till alternativen som rör omröstningar och 
frågor till medlemmarna på sidan vill 35,2 % se fler omröstningar och 21,6 % har fyllt i 
att de vill se fler direkta frågor till medlemmarna. 19,3 % är däremot nöjda med P4 
Kalmars interaktion på Facebook. 

Man, 30 år; ”Feedback till redaktion om program och inslag.” 
 
Djupintervju 
De intervjuade tycker att det läggs upp lagom med rena nyheter men de hade gärna sett 
att programmen använde sig mer utav Facebook. Länkar de kan klicka sig vidare på 
utmärker sig som favoriter. 
 
Intervjupersonerna kan inte på rak arm säga vem eller vilka det är som lägger ut 
statusuppdateringarna bortsett från när det är rena nyheter. Dessa ser de kommer från 
nyhetsredaktionen. Två av de tillfrågade tror sig veta att en del av uppdateringarna 
skrivs av vissa av programledarna men annars så trodde de att uppdateringarna skrevs 
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 av allt från webbredaktionen, redaktörer, research till kommunikatör. Kvinna, 39 år, 
trodde inte att programledarna skrev statusuppdateringar överhuvudtaget. 
 
De tillfrågade har även svårt att minnas några andra statusuppdateringar än 
nyhetsuppdateringarna. Kvinna, 37 år, säger ”Jag kan inte minnas om det är några 
andra mer familjära programledaruppdateringar.” Man, 30 år, säger att han oftast inte 
vet vem det är som skriver ut statusuppdateringarna utan att han förhoppningsvis får 
reda på det genom kommentarer under statusuppdateringen.  
 
Fyra av de fem intervjuade tycker att det vore en bra idé om programledarna signerar 
med namn och program efter sina statusuppdateringar. Kvinna, 37 år, tror att det kan 
hjälpa medlemmarna att knyta an till vissa programledare på ett bättre sätt samt att det 
hade gjort uppdateringen mer personlig. 
 
Kvinna, 39 år, tycker att Müsli använder sig av Facebook ganska mycket men hon 
märker att det bara är en av programledarna som är aktiv. Vad gäller 
eftermiddagsprogrammet Palm i P4 anser hon detta vara inkonsekvent i sitt Facebook-
användande. Hon har aldrig sett att programmet Fokus använder sig utav Facebook och 
hon önskar att dessa program var mer aktiva på P4 Kalmars Facebook-sida. Hon vill 
veta vad programmen handlar om, vilka ämnen som tas upp och vilka gäster som är 
med så att hon kan sätta på radion om det verkar intressant.  
 

4.2.6 RELATIONEN MED P4 KALMAR PÅ FACEBOOK 

Enkät 
På frågan om medlemmarna på sidan (n=88) känner att de har fått bättre kontakt med P4 
Kalmar och vet mer om dem sedan de blev medlemmar svarade 55,7 % att de fått en 
bättre kontakt och att de är nöjda med hur det ser ut i dagsläget. 22,7 % tycker inte att 
de fått en närmare kontakt sedan de blev medlemmar men är nöjda med hur kontakten 
ser ut i dag. Vad gäller de som vill ha en närmare kontakt var det 14,8 % som ville detta 
och ansåg sig ha fått en närmare kontakt. 6,8 % svarade att de inte fått en närmare 
kontakt men att de önskar sig det. 
 
Hur stor betydelse P4 Kalmar har för medlemmarna (n=88), hur mycket de bryr sig om 
P4 Kalmar på Facebook, svarade 10,2 % att de bryr sig mycket, 45,5 % att de bryr sig 
ganska mycket, 38,6 % svarade att de bryr sig lite och 5,7 % bryr sig inte alls.  
 

4.2.7 INTERVJUPERSONERNAS FÖRSLAG PÅ ANTAL UPPDATERINGAR 

Intervjupersonerna har delade meningar när det kommer till hur många 
statusuppdateringar som läggs upp i genomsnitt per dag. Som vi tidigare redovisat läggs 
det i genomsnitt ut fyra statusuppdateringar per dag, måndag till söndag. Påpekas bör att 
det genomsnittliga antalet per veckodag skiljer sig nämnvärt så som 6,8 
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 statusuppdateringar på tisdagar mot 1,8 på söndagar. När vi frågade intervjupersonerna 
om antalet statusuppdateringar per dag avsåg vi måndag till söndag. 
 
Man, 20 år, anser att två till tre statusuppdateringar per program är rimligt. Kvinna, 37 
år, anser detsamma och säger att det är lagom med åtta om dagen. De tror att P4 Kalmar 
lägger ut fem samt sex statusuppdateringar per dag. 
 
Kvinna, 39 år, tycker att det är rimligt med ett par uppdateringar på förmiddagen och 
sedan två på eftermiddagen. Då har hon inte räknat med programmens 
statusuppdateringar. Totalt tycker hon att runt sju till åtta om dagen är ett bra antal. Hon 
påpekar att det bör komma tätare uppdateringar om det där är något stort som händer 
nyhetsmässigt och att det annars bör hålla ett jämt flöde. Hon tycker att Müsli, som är 
det längsta programmet, kan lägga upp runt tre statusuppdateringar per dag. Hon tror att 
P4 Kalmar lägger upp sju till åtta statusuppdateringar per dag. 
 
Kvinna, 54 år, tycker att P4 Kalmar kan gör en statusuppdatering i timmen, runt tre till 
fyra stycken på förmiddagen och detsamma på eftermiddagen. Hon tror att P4 Kalmar 
lägger upp en statusuppdatering per dag. 
 
De flesta påpekar att P4 Kalmar inte bör statusuppdatera bara för statusuppdaterandets 
skull då det måste finnas en relevans med aktiviteten.   
 

4.2.8 VAD MEDLEMMARNA TYCKER ATT P4 KALMAR KAN FÖRBÄTTRA PÅ FACEBOOK 

Enkät 
Över hälften av de tillfrågade (n=88), 68,2 %, ansåg att P4 Kalmar kan dra mer nytta 
utav Facebook. 
 
Kvinna, 37 år; ”Att man kunde önska mer musik” 
 
Kvinna, 38 år; ”Det finns fortfarande lite de kan jobba med. Ställa mer frågor i 
direktsändning där vi lyssnare kan kommentera och att de pratar om dessa 
kommentarer.” 
 
Kvinna, 20 år; ”Lägga ut fler länkar om både nyheter och programinslag och att fler 
gör som Lennart. Alltså skriva om vad som kommer i programmet osv, det var tex kul 
att läsa alla statusuppdateringar om när EMD var på radion, även om de inte var så 
seriösa.” 
 
Kvinna, 28 år; ”Exempelvis fototävlingen som Müsli har emellanåt skulle kunna ligga 
ute på Facebook.” 
 
Man, 30 år; ”T ex att fans kan skicka över nyhetstips och få respons.” 
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Man, 20 år; ”Mer direkt koppling till lyssnarna och inte bara för information.” 
 
Kvinna, 34 år; ”Ta kontakt med dem som kommenterar, fråga medlemmarna mer om 
nyheter.” 
 
Man, 23 år; ”Lagom många uppdateringar och ofta om intressanta saker kring musik 
och kultur. Skulle gärna se att man lyfter upp Listan mer på Facebook om den finns 
kvar.” 
 
Man, 51 år; ”Mera info och hjärta.” 
 
Kvinna, 38 år; ”Tycker som sagt att forumet skulle kunna användas mer. Se gärna på 
hur Lotta Bromé gör.” 
 
Man, 20 år; ”Bra att ni finns på Facebook! Nu ska ni bara utveckla sidan till ett mer 
levande komplement!” 
 
Djupintervju 
Fyra av fem av de intervjuade tyckte att det hade varit bra om P4 Kalmar använde sig 
mer utav Facebook.  
 
Man, 20 år. 
Han vill att programmen ger medlemmarna en möjlighet att lägga upp frågor till 
kommande gäster i programmen genom Facebook. Han gillar även bilderna som läggs 
upp och vill se mer av personliga statusuppdateringar samt fler direkta frågor till 
medlemmarna som tas upp i programmen. Mannen tycker även att P4 Kalmar bör pusha 
lite mer på folk för att gå med och föreslår ett event under sommarens stadsfestival för 
att få fler medlemmar.  
 
Man, 30 år. 
Han tycker att det är bra om de lyckas nå ut på Facebook eftersom det är en så stor del 
av befolkningen som skaffat sig ett konto där. Mannen vill se mer snabba nyheter och 
anser inte att P4 Kalmar måste vänta tills de har en färdig artikel, den skulle de i sådana 
fall kunna lägga ut i efterhand. ”Extra extra, det här har hänt just nu. Vi vet inte så 
mycket om det här, men det kommer, lyssna på radion. Just sådana flashar tror jag, det 
hade varit kul att ha mer av.” Han tycker att det känns som att det som läggs upp är 
gamla nyheter, sådant som hände för två dagar sedan. Just att det påpekas vilken region 
en nyhet gäller anser han vara viktigt. Utöver detta anser han även att intervjuer och 
frågor kan fortsätta på Facebook efter sändningen, kanske om gästen har möjlighet att 
svara på frågor där.  
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 Kvinna, 37 år. 
Tycker att Facebook är bra då det finns möjlighet att ge respons på en gång istället för 
att behöva ringa in till P4 Kalmar. Hon tycker att P4 Kalmar ska ta till vara på att 
Facebook är ett så snabbt medium, att P4 Kalmar under programmet kan förmedla vad 
lyssnarna tycker om ett visst ämne. Hon vill kunna vara med i programmen genom sina 
åsikter på P4 Kalmars Facebook-sida.  
 
Kvinna, 39 år. 
Hon tycker det är jobbigt när företag satsar på tävlingar där medlemmar kan vinna något 
om de bjuder in sina vänner till sidan. Hon rekommenderar inte P4 Kalmar att arbeta 
upp ett högre medlemsantal genom detta sätt. Det är då bättre att medlemmar går med 
av egen fri vilja. Hon påpekar att den indirekta vägen är bättre, att sidan sprider sig från 
vän till vän utan påtryckningar. Vidare berättar kvinnan att hon tycker att programmen i 
förväg bör berätta om de ska ha en spännande gäst eller ta upp ett intressant ämne. 
Antingen dagen innan eller någon timme innan sändning. Hon anser att företag bör 
finnas där människorna finns. Dock påpekar kvinnan att det inte bara är tonåringar som 
befinner sig på sociala medier utan även de som är lite äldre. Hon tror att Facebook är 
bra på det sättet att P4 Kalmar når ut till publiken de redan har men på ett nytt sätt.  
 
Kvinna, 54 år.  
Tycker att programmen ibland kan ha lite för mycket Kalmar-perspektiv. Hon tycker att 
programmen glömmer bort övriga länet och hade gärna sett fler nyheter från mindre 
orter genom Facebook. Annars önskar hon tätare uppdateringar och hon vill mest ha 
nyhetsuppdateringar då hon inte är så intresserad av de andra statusuppdateringarna. 

4.2.9 EXEMPEL PÅ STATUSUPPDATERINGAR MED KOMMENTARER 

De åtta typer av länkar som har varit variabler när vi analyserat P4 Kalmar på Facebook 
är: länk till nyhetsklipp/sändning, lokalnyhet, riksnyhet, sport, programledare skriver, 
fråga/omröstning, bild och övrigt. Här nedan presenteras de förslag till förbättringar 
som framkom under djupintervjuerna (för bilder se bilaga 4): 

Länk till nyhetsklipp/sändning 
P4 Kalmar bör specificera vilka huvudpunkter som sändningen behandlar så att 
medlemmarna vet om de är intresserade av att lyssna eller inte. Dock är det en fördel att 
det går att lyssna direkt på Facebook vilket betyder att personen ej behöver klicka sig 
vidare till hemsidan för att lyssna. En annan förbättring som föreslogs var att plocka ur 
en nyhet och publicera den istället för att publicera hela nyhetssändningen.  

Lokalnyhet 
Intervjupersonerna är mycket intresserade av lokalnyheter men önskar att det stod 
tydligt förklarat vart nyheten ägt rum. De anser också att det hade varit mer 
intresseväckande om uppdateringen hade innehållit en bild i tillägg.  
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 Riksnyhet 
Denna nyhet skapar delade åsikter bland intervjupersonerna då en anser att det är bra, en 
anser att det är bra om nyheten har lokal anknytning och en annan anser att P4 Kalmar 
bör nischa sig på lokala nyheter då personen i fråga inte vänder sig till P4 Kalmar för 
riksnyheter.  

Sport 
Intervjupersonerna har inte mycket att säga om den här uppdateringen men vi tycker oss 
kunna utläsa att de uppmärksammar dessa och klickar ibland. Dock ger de ingen 
feedback i större utsträckning. Det handlar om personligt intresse.  

Fråga/omröstning 
Gemensamt för alla respondenter var att de gillar tanken på att kunna rösta och 
interagera på det här sättet. Det som skiljer sig lite är åsikterna om hur det ska gå till och 
på vad de kan tänka sig att rösta. Att kunna rösta direkt på sidan verkar uppskattas. 
Däremot kan det ta emot att klicka sig vidare in på hemsidan för att rösta då det blir för 
många steg. Det spelar stor roll vilket ämne det är och beror på intresse och aktualitet 
huruvida de tar sig tid att rösta. 

Bild 
Det betonas att bilder inte får läggas upp enbart för sakens skull men överlag så 
uppskattas bilder och önskas på fler uppdateringar. Intervjupersonerna tycker det är kul 
att se vilka det är bakom mikrofonen och även se vilka gästerna är. En respondent 
föreslår att de ska skapa ett album och lägga upp bilder på gästerna där.  

Övrigt 
Denna kategori är tydligt beroende på intervjupersonernas intressen. De som inte var 
intresserade av vårt exempelämne hade inte mycket att säga om uppdateringen. Dock så 
kom det fram att en respondent gillade att uppdateringen var tidsobunden vilket var bra 
då många uppdateringar läses i efterhand. Utöver detta så märktes det tydligt att två 
respondenter ville ha en mer lokal anknytning även till den här uppdateringen. 
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 4.2.10 AVVIKELSER 

  

 

 

 

 

 

 

Vad gäller sambandsanalyser fann vi inga uppseendeväckande avvikelser mellan varken 
kön eller ålder och enkätens frågor. Medlemmarna har på så sätt varit ytterst homogena 
(n=88). Den enda avvikelsen vi kunde upptäcka som är intressant för vår undersökning 
var i frågan vad de vill se mer av på Facebook-sidan. Här skiljde det sig mellan könen. 
19 % fler män än kvinnor ville att deras kommentarer skulle tas upp och 20 % fler 
kvinnor än män ville att programledarna skulle använda sig mer utav Facebook (figur 
4.7).  

FIGUR 4.7 Könsbetingade avvikelser. 
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 5 ANALYS OCH DISKUSSION 

 
I analyskapitlet kommer den teoretiska syntes vi arbetat fram sammanlänkas med den 
insamlade empirin. På detta sätt kommer vi genom diskussion och analys kunna 
besvara våra tre delproblem; hur dialogen ser ut idag mellan P4 Kalmar och 
medlemmarna på Facebook-sidan, hur konsumenterna ser på relationen med P4 
Kalmar på Facebook samt vilken relation medlemmarna vill ha med P4 Kalmar på 
Facebook 
 

5.1 HUR DIALOGEN SER UT IDAG 
Vi kan genom vår empiriska undersökning av P4 Kalmars Facebook-sida fastställa att 
P4 Kalmar saknar en strategi för hur kommunikationen rent praktiskt bör te sig på 
Facebook-sidan. Detta genom att antalet statusuppdateringar skiljer sig från dag till dag 
samt tidsperiod till tidsperiod (n=127). Cirka 9 % av alla statusuppdateringar publiceras 
på torsdagar från klockan 16.00 och senare, jämfört med mindre än 1 % under samma 
tidsspann på söndagar. Under lördag publicerades inga statusuppdateringar under 
tidsspannet tidigare än klockan 12.00. Detta kan förklaras med att det under lördag och 
söndag inte sänds några lokala program på P4 Kalmar. Radiohuset är enbart bemannat 
med en redaktion som sänder nyheter och sport. Det läggs som exempel inte ut några 
bilder eller statusuppdateringar från programledare under dessa två dagar och den 
dominerande statusuppdateringen under helgen är riksnyheter. Sett till det minst 
frekventa tidsspannet per vardag finner vi att mindre än 2 % av alla statusuppdateringar 
sker på onsdagar i tidsspannet 16.00 och senare. Att skapa en strategisk plan för 
närvaron på sociala medier är att föredra då det kan hjälpa med kontinuiteten som P4 
Kalmar i nuläget inte har. Detta är en viktig del av den strategiska kommunikationen på 
sociala medier (Holmström & Wikberg, 2010:112f). 

De olika statusuppdateringstyperna som publiceras ser i nuläget bra ut även om vissa 
förbättringar kan göras. Av alla statusuppdateringar (n=127) består 2 % av bilder, 16 % 
är riksnyheter och 25 % är lokalnyheter. Både enkät och djupintervju visar ett intresse 
för fler lokalnyheter. Under djupintervjun framkom även att bilder uppskattas och att 
intervjupersonerna gärna vill se fler. En minskning av antalet riksnyheter i utbyte mot 
mer lokala är även det utläsbart. Det var många som uttryckligen vill se ännu fler lokala 
nyheter från mindre orter. Detta bör även finnas med i strategin för kommunikationen 
på Facebook så att linjerna blir tydligare vad gäller kontinuiteten om 
nyhetsrapportering.  

När det kommer till hur aktiviteterna ser ut runt statusuppdateringarna så som klick in 
på länkar, ”gillningar” och kommentarer är procenten runt dessa hög (n=88); 90,9 %, 
65,9 % och 45,5 %. Dock är det inte lika högt när vi slår ut ”gillningar” och 
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 kommentarer på antal statusuppdateringar (se tabell 4.1, s. 37). Sett till att 37,5 % svarat 
att de blir mer intresserade av en länk om den ”gillats” eller kommenterats kan P4 
Kalmar således jobba mer aktivt med att få upp detta antal. Påpekas bör att 
medlemmarna klickar på det P4 Kalmar lägger ut, vare sig det föregåtts aktivitet runt 
statusuppdateringen eller inte. Här måste vi dock beakta vilken typ av inlägg som får 
”gillningar” och kommentarer då detta skiljer sig stort. Det gäller att skilja på 
statusuppdateringar som inbjuder till en dialog och relation och de som endast är rent 
informativa såsom lokalnyheter, riksnyheter och länk till nyhetsklipp. Dessa kommer 
aldrig att generera lika mycket aktivitet såsom en fråga, bild, omröstning eller dialog 
med medlemmarna från programledare har potential att göra. Gummesson (2008:5ff) 
påtalar att en del i relationsmarknadsföring är som tidigare nämnts interaktion inom 
nätverket och lyckas P4 Kalmar få upp antalet ”gillningar” och kommentarer på rätt 
sorts statusuppdateringar (fråga/omröstning, programledare skriver, bild, och övrigt) så 
ökar de denna. Detta i sin tur ger starkare relationer och med tiden ett bredare nätverk. 
Känner medlemmarna att deras åsikter och tankar uppmärksammas och tas tillvara 
kommer de att bli goda ambassadörer och sprida sidan till sina vänner genom viral 
word-of-mouth (Kaplan & Haenlein, 2011:255).  

5.1.1 PROBLEMATISKT ATT HÖJA INTERAKTIONEN 

Det uppstår här en viss problematik då det inom relationsmarknadsföring krävs 
interaktion inom nätverket samtidigt som det, enligt Chaffey et al (2009:86f, se 
appendix s. 63), finns ett stort antal grupper på sociala medier som inte gör sin närvaro 
sedd i form av interaktion. Dessa åskådare som endast observerar utan att delta gör att 
det tillsynes är låg aktivitet runt P4 Kalmars länkar samtidigt som klicken på de olika 
statusuppdateringarna är höga (som nämnts ovan klickar 90,9 %, på länkarna P4 Kalmar 
lägger ut, n=88). Dessa smygare utgör 90 % av alla på sociala medier. Att hitta en 
balans i detta kan vara svårt och P4 Kalmar får helt enkelt arbeta aktivt med att höja 
interaktionen med de 9 % som bidrar lite då och då samt den 1 procent som tycks leva 
sitt liv på sociala medier (Chaffey et al 2009:86f). Förhoppningsvis kan de på så sätt dra 
med sig några av smygarna in i den levande, aktiva interaktionen Facebook 
representerar.  

Om P4 Kalmar arbetar upp en interaktiv och levande sida tillsammans med sina 
nuvarande medlemmar kommer deras popularitet att öka på Facebook då fler kommer 
se fördelarna tack vare de nöjda medlemmarna. Ett ytterligare steg i detta är den 
tillitsbaserade modellen (Chaffey et al, 2009:84f, se appendix s. 63). P4 Kalmar har 
redan ett starkt varumärke som många känner till vilket gör att icke-medlemmar känner 
sig säkra när de tar beslutet att ansluta sig till sidan; de vet vad de kan vänta sig. Det 
fungerar även som en lägre tröskel att ta klivet över till ett medlemskap då de ser sina 
vänner finnas och interagera på en sida som tillhör ett varumärke de känner till sedan 
tidigare. Vissa i våra undersökningar påpekade att de blivit medlemmar efter att ha sett 
att deras vänner blev det. Igen påpekar vi hur Facebook är baserat på nätverk och 
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 relationer; något P4 Kalmar måste bli bättre på att utnyttja till sin fördel. Arbetar de 
aktivt kan de kringgå problematiken som finns med att få en ökad interaktion. 

5.1.2 FRAMARBETANDET AV EN STRATEGI FÖR FACEBOOK 

Under vår undersökning har vi upptäckt att de kommunikationsstrategier som P4 
Kalmar har är både fysiskt utspridda och svåråtkomliga. På lokal nivå finns 
programplaner som innefattar hur programmen ska låta samt vilka mål varje program 
ska uppnå. På central nivå finns det verksamhetsplan och policys som exempelvis 
mikroblogg-policy samt Public Service-policy som ska efterföljas. På central nivå finns 
även riktlinjer om hur den grafiska profilen ska användas samt en kollektiv 
övergripande strategi för Sveriges Radio P4 i allmänhet; P4 syftar till att vara en snabb 
och närvarande kanal och de vill ha lyssnarnas vardag som utgångspunkt 
(www.sverigesradio.se). Det finns ingen egen utarbetad strategi för just deras lokala 
radiokontor vilket vi finner ytterst bekymmersamt och vi har alltså inte hittat en generell 
kommunikationsplan för P4 Kalmar. Att utarbeta en kommunikationsstrategi för sociala 
medier kräver att en organisatorisk kommunikationsstrategi finns (Chaffey et al, 
2009:201f). På så sätt kan den integreras i de existerande riktlinjerna. I samband med 
framtagandet av en strategi måste P4 Kalmar även ta fram de mål som Palm (2006:23ff) 
redogör för.  

Utan en framarbetad strategi kommer arbetet med de sociala medierna att hänga på få 
eldsjälar. Det kommer således inte att kunna framarbetas ett enhetligt team på P4 
Kalmars redaktion som tillsammans arbetar med Facebook-sidan. Det kommer då att 
läggas på individnivå och bli spretigt och sakna kontinuitet. I tillfälle av semestertider, 
sjukdom eller att någon inte längre ”orkar” använda Facebook kommer sidan att drabbas 
synbart.  
 
Om inte P4 Kalmar snarast arbetar fram en kommunikationsstrategi kommer de att 
hamna i samma situation när nästa stora hype kommer. Att sätta en strategi nu kommer 
att ge dem ett enormt försprång eftersom de kan se på sina nuvarande strategier, se hur 
de hanterar Facebook och då snabbt kunna framarbeta nya strategier anpassade för det 
nya mediet som alla medarbetare förstår. Om inte detta tas itu med kommer de att stå på 
ruta ett igen. 
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FIGUR 5.1 Modell av Falkheimer och Heide (2007: 43) för strategisk kommunikation anpassad till P4 
Kalmars Facebook-sida. 
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För att visualisera hur P4 Kalmar kan tänka när det kommer till den strategiska 
kommunikationen har vi utifrån Falkheimer och Heide (2007:43) konstruerat en modell 
som även innefattar Public Service (se figur 5.1). Blocket marknadsföring har tillspetsas 
och heter nu relationsmarknadsföring.  

Den blå fyrkanten representerar då deras egna strategiska kommunikation bestående av 
element från relationsmarknadsföring; relationer, nätverk, interaktion, Public Service; 
mångsidigt utbud för stora och små grupper, Public relations; skapa och behålla goda 
relationer mellan P4 Kalmar och dess intressenter samt organisationskommunikation; 
interaktion och beroende intern- och externkommunikation emellan (Falkheimer & 
Heide, 2007:46ff). Dessa fyra fält måste arbeta tillsammans och bidra till P4 Kalmars 
strategiska kommunikation på Facebook. Enligt Holmström och Wikberg (2010:112f) 
är förarbete viktigt så som att se vad målgruppen gör i sociala medier, vilken typ av 
innehåll de vill ha samt vilken tonalitet och uttryck företaget vill använda för att så sätta 
strategier efter detta. Chaffey et al (2009:74) tar även upp att en analys av vad som 
påverkar kundbeteendet bör göras eftersom en sida på internet ska möta flera olika 
konsumenter. P4 Kalmar kan även som Holmström och Wikberg (2010:112f) 
rekommenderar se hur ”konkurrenter” arbetar på Facebook med sina medlemmar 
eftersom detta sociala mediums transparens möjliggör denna insyn. En av våra 
respondenter i enkäten föreslog att P4 Kalmar kunde se hur medieprofilen Lotta Bromé 
använder sin Facebook-sida då den är aktiv och populär. Framarbetandet av den 
strategiska kommunikationen är något som bör ske internt hos P4 Kalmar då en sådan ej 
kan framarbetas externt i en kanditatuppsats. Vi kan endast komma med 
rekommendationer till vad denna kan tänkas innehålla genom våra analyser och 
slutsatser.  

Ett förslag vi kan ge på hur strategin och policys kan framarbetas är genom Kaplan och 
Haenleins (2010:66) fem punkter om hur företag bör tänka om sitt agerande på sociala 
medier; aktiva, intressanta, ödmjuka, oprofessionella och ärliga. Även Carlssons 
(2010:125ff) förslag till strategi-utformning kan vara användbart för P4 Kalmar så som 
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 att bland annat formulera mål med närvaron på Facebook, specificera tänkta användare 
och hur användarna kan intresseras av innehållet. 

5.1.3 FORTFARANDE SÄNDARE-MOTTAGARE PERSPEKTIV  

P4 Kalmar är en radiostation som i mångt och mycket är ett klassiskt sändarmedium 
som traditionellt inte förutsätter ett samspel med mottagaren; det såkallade 
transmissionssynsättet (Falkheimer & Heide, 2007:28f). Detta synsätt verkar vara så 
pass inrotat att det följt med in på Facebook-sidan. Som vana användare av detta 
traditionella synsätt tar medarbetarna på P4 Kalmar för givet att medlemmarna på 
Facebook-sidan ska sköta dialogen utifrån vad som publiceras men de måste inse att det 
är de som ska bjuda in till en dialog och sedan föra den vidare. Som Falkheimer och 
Heide (2007:48) påpekar så är det kvalitet och inte kvantitet som räknas vid 
relationsbyggandet. Att statusuppdatera ger inte automatiskt en dialog och respons 
vilket gör att P4 Kalmar måste arbeta aktivt med kvalitetskommunikation; 
kommunicera med medlemmarna istället för till dem. Facebook är bra för att nå ut med 
sin produkt men om de inte är intresserade av att ge mer än bara en produkt så kommer 
de aldrig till fullo att kunna utnyttja potentialen Facebook har. Facebook är ett socialt 
medium där interaktion, nätverk och dialog står i centrum. Detta förstår vi kan vara 
komplicerat för medarbetaren som är van att arbeta med ett enkelriktat medium.  

Facebook är mer än bara en mejladress eller ett telefonnummer lyssnarna kan ringa in 
till. Dessa kan medarbetaren svara på när de vill, kan, eller har tid och denne väljer själv 
om detta skall ut i sändning. Facebook har helt andra förutsättningar och kräver således 
mer av medarbetaren då mediet präglas av transparens (Falkheimer & Heide, 2007:41). 
Transparensen här betyder att alla medlemmar kan se dialogen, uppmärksamma den och 
själv delta. Om något kontroversiellt skrivs av en medlem kan inte P4 Kalmar vänta tills 
nästa dag och ta upp detta på morgonmötet för att komma fram till hur de ska hantera 
meddelandet. Alla på redaktionen måste vara insatta och beredda på att hantera detta. 
Detta styrker argumentet om hur viktigt det är att ha en utarbetad strategi där riktlinjer 
sätts upp för hanteringen av kontroversiella, ledsna eller arga meddelanden. Dessa 
kommer att öka ju mer aktivitet som försiggår och ju fler som blir medlemmar på sidan. 
Att ha en sådan strategi är viktigt att tänka på anser även Carlsson (2010:125ff). 

I nuläget använder sig P4 Kalmar omedvetet av Push-strategin. De har hitintills inte 
aktivt frågat medlemmarna vad det är de vill ha utan har kört mest ”på känn”. Detta är 
inte relationsskapande men använder de sig istället av Pull-strategin får de en ömsesidig 
ge och ta-relation vilket kan komma att resultera i ökat medlemsantal då medlemmarna 
känner att de är viktiga; ett gott rykte som kommer att sprida sig genom det nätverk 
Facebook är (Armstrong & Kotler, 2011:285ff).  

5.1.4 HUR GÅR PUBLIC SERVICE IHOP MED MARKNADSFÖRING OCH FACEBOOK? 

Att P4 Kalmar går under Public Service gynnar dem såväl som missgynnar. De har ett 
stort förtroende bland lyssnare, mångårig erfarenhet och ett brett programutbud som 
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 attraherar många. Dessa är alla bra skäl till att de även skulle nå en bred massa på 
Facebook. Dock hindras de ifrån att be sina lyssnare att bli medlemmar på Facebook-
sidan då de som Public Service-företag inte får gynna enskilda kommersiella företag. 
De får däremot säga att de har en Facebook-sida men absolut inte be lyssnare att bli 
medlemmar. Under ett besök på P4 Kalmar märkte vi att programledarna var osäkra 
inför att ens nämna Facebook under sändning av rädsla för att gynna detta kommersiella 
företag. De lät hellre bli att ens nämna Facebook. Detta är något som bör tas upp 
konkret och tydligt i policyn för sociala medier P4 Kalmar bör arbeta fram då 
medlemmarna vill ha en interaktion med programledarna. De vill att deras kommentarer 
tas upp i sändningarna och de vill att det de skriver och gör på sidan ska betyda något 
för P4 Kalmar. Att då låtsas som att Facebook-sidan inte existerar går tvärt emot 
Gummessons (2008:5ff) interaktion i nätverket, Armstrong och Kotlers (2011:376f) 
kommunikation för långsiktiga relationer och inte minst Carlsson (2010:125ff) som 
uppmanar att anställda ska få prova sig fram och lära sig på vägen. Även Kvinna, 39 år, 
tycker att företag bör finnas där människor finns. P4 Kalmar bör absolut inte bryta mot 
sina interna regler, men de kan arbeta med Facebook på ett sätt som gynnar både dem 
och medlemmarna; utan kompromisser.  

Det är viktigt att P4 Kalmar finns där som stöd för sina anställda och inte stressar dem 
inför interaktionen med medlemmarna på Facebook (Carlsson, 2010:125ff). Detta gäller 
specifikt P4 Kalmars chefer som bör föregå med gott exempel och motivera mer än 
oroa. Här kommer organisationskommunikationen in i bilden som Falkheimer och 
Heide (2007:49f) redogör för. Organisationskommunikationen påverkar och påverkas 
av den interna och externa miljön. Programledarna är rädda för att bryta mot den interna 
policyn vad gäller gynnande av kommersiellt företag vilket i sin tur påverkar den 
externa kommunikationen med medlemmarna på Facebook-sidan. 
Organisationskommunikation inbegriper människors attityder, känslor och relationer 
vilket gör att den interna rädslan programledarna upplever återspeglas på så sätt 
medlemmarna upplever sig inte bli hörda eller tas till vara på. Likaså kan avsaknaden av 
interaktion på statusuppdateringarna få medarbetarna att tro att medlemmarna inte bryr 
sig om vad de lägger upp. Inget av detta genererar i slutändan en positiv attityd och 
känsla hos någon av parterna.  Det gäller för P4 Kalmar att hitta sin väg runt regler och 
hem till medlemmarna med det goda förtroendet i behåll. P4 utger sig för att vara en 
kanal som är närvarande i lyssnarnas vardag och Facebook är vardag för många 
människor i dagens samhälle. Då P4 Kalmar inte arbetar aktivt med kommersiell 
marknadsföring är Facebook-sidan en av de få delar av företaget som syns utåt. Detta 
styrks av Gummesson (2008:150) som påpekar att icke vinstdrivande företag kan 
använda sig av marknadsföring i anpassad form. Facebook är då denna anpassade form; 
en kommunikationskanal som inte kostar mer än personaltimmar. Här sker 
relationsmarknadsföringen som har relation som det primära målet, vilket i sin tur ger 
en ökad viral marknadsföring; elektronisk word-of-mouth (Lehtinen & Storbacka, 
2000:13, Carlsson, 2010:34f, Kaplan & Haenlein, 2011:255f). Konkreta riktlinjer och 
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 policys i kombination med säkra programledare kommer inte bryta mot policyn om att 
ej gynnas enskilda kommersiella företag. 

5.2 HUR MEDLEMMARNA SER PÅ RELATIONEN MED P4 KALMAR PÅ 
FACEBOOK 

51,1 % av medlemmarna (n=88) påbörjade relationen med P4 Kalmars Facebook-sida 
för att de gillar P4 Kalmar som radiokanal. Redan här ser vi en bra grund som det är 
viktigt att P4 Kalmar bygger vidare på. I en av intervjuerna framkom att respondenten 
såg på sidan som ett alternativt sätt att konsumera P4 Kalmars innehåll viket vill säga att 
hon gick med för att kunna få uppdateringar om nyheter utan att lyssna på radion, vilket 
hon sällan gör. Detta visar att det finns ett intresse runt P4 Kalmars verksamhet utöver 
själva primärprodukten radiolyssnandet. Här finns en chans för P4 Kalmar att nå ut till 
konsumenter de traditionellt inte når. Armstrong och Kotler (2011:255f) beskriver 
kundnytta som något utöver produkten som gör att kunderna blir mer engagerade och 
benägna att påbörja en långsiktig relation med företaget och dess varumärke. I det här 
fallet med P4 Kalmar och dess Facebook-sida kan vi tydligt se att de har möjligheter att 
kommunicera ett mervärde som konsumenter kan ta del av; både medlemmar, lyssnare 
och andra intressenter. Ett annat mervärde kan vara Funks (2009:56) teori om att olika 
plattformar nu interagerar med varandra vilket till P4 Kalmar betyder att medlemmarna 
genom mobilen kan ta del av Facbook-sidan som då kan länka dem vidare till hemsidan 
för en lyssning eller läsning av dagens nyheter. 

Överlag är medlemmarna nöjda med hur relationen ser ut idag (n=88). 55,7 % anser att 
de har fått en bättre kontakt med P4 Kalmar sedan de blev medlemmar på sidan och de 
är nöjda med hur kontakten ser ut. 89,8 % av respondenterna klickade nyheter som en 
av fördelarna de har genom att vara medlem på P4 Kalmars Facebook-sida. En annan 
stor fördel visade sig vara att de blir påminda om att lyssna på radion (42 %) och att det 
är ett bra sätt att klicka sig vidare in på hemsidan (37,5 %). Bland intervjupersonerna 
var också nyhetsuppdateringarna en viktig faktor till medlemskapet. Det framkom att 
två av dem inte prenumererar på någon dagstidning och ser därför Facebook-sidan som 
en viktig källa till lokala nyheter. Funk (2009:63) menar att livet online är del av 
människans vardag precis som det som sker offline så därför ersätts vissa händelser som 
tidigare hade skett offline med aktiviteter som nu sker online. Så det är inte omöjligt att 
tänka att sig att dagstidningsläsandet skulle kunna ersättas av ett nyhetsflöde på sociala 
medier. Även här har P4 Kalmar skapat ett mervärde som Armstrong och Kotler 
(2011:255f) hänvisade till. Medlemmen sparar genom att använda sig av P4 Kalmars 
tjänst tid då han/hon får sina nyheter genom Facebook som är ett medium som redan är 
integrerat i dennes vardag.  

Trots att medlemmarna uppskattar de statusuppdateringar som P4 Kalmar lägger upp så 
reflekteras detta inte i kommentarer och ”gillningar”. Av n=88 har 34,1 % aldrig gillat 
en statusuppdatering som P4 Kalmar har lagt upp och 55,5 % har aldrig kommenterat. 
Detta stämmer överens med Carlssons (2010:22) teorier om att många användare av 
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 sociala medier deltar som åskådare och inte aktivt. Vår undersökning visar att vissa 
respondenter, 37, 5 %, skulle vara mer intresserade av de olika uppdateringarna om 
responsen på statusuppdateringarna hade ökat. Om P4 Kalmar tog tillvara på de som 
ibland kommenterar och gillar tror vi hade resulterat i att fler skulle ta steget över 
tröskeln och interagera mer än vad de normalt brukar. 

När vi tittar närmare på varför vissa medlemmar inte interagerar med P4 Kalmars länkar 
finner vi att många inte gör detta då de överlag inte tycker om att ”gilla” eller 
kommentera på företags sidor. Detta trots att 83 % (n=88) anser att 
statusuppdateringarna är ganska intressanta eller väldigt intressanta. Så intresset för 
uppdateringarna är såldes inte anledningen. En förklaring till att så många inte 
interagerar kan vi ha funnit i vår intervju där en av kvinnorna berättade att anledningen 
till att hon inte ”gillar” eller kommenterar är att hon anser att det blir för opersonligt och 
anonymt få företags sidor. Hon tror inte att P4 Kalmar bryr sig om hennes åsikt och 
anser det därför inte värt mödan att skriva eller ”gilla”. Här visas det åter igen hur viktig 
återkopplingen är och att de som skriver statusuppdateringarna måste måna om att ge 
respons för att visa att de är engagerade. Sett till att 10,2 % bryr sig mycket om P4 
Kalmar och 45,5 % bryr sig ganska mycket, är alltså majoriteten av medlemmarna måna 
om P4 Kalmar och relationen med dem. 

5.3 RELATIONERNA MEDLEMMARNA VILL HA MED P4 KALMAR PÅ 
FACEBOOK 

Efter analys av enkät och djupintervjuer kan vi se att en majoritet vill ha ut mer av P4 
Kalmar på Facebook. Påpekas bör dock att vad en medlem vill ha ut av P4 Kalmar kan 
skilja sig mycket från en annan medlem. P4 Kalmar kommer aldrig att till hundra 
procent kunna ge en specifik grupp vad de vill ha då de kommer att ignorera andra 
medlemmar och deras önskemål. Här måste P4 Kalmar försöka tillgodose en stor grupp 
medlemmar med olika önskemål så som Public Service förespråkar. Skillnaden på 
Facebook blir att meddelandena de skickar ut till en grupp ses av alla andra grupper, 
medlemmarna kan inte som på radion stänga av för vissa program och meddelanden. 
Dessa är förutsättningarna på Facebook. Därför är det viktigt att få ett brett utbud på 
sina uppdateringar så att ingen grupp känner sig förbisedd. I empirin finner vi att vissa 
medlemmar vill ha mer sport, vissa vill ha mer recept och vissa vill höra mer från 
programledarna. Andra vill ha mer dialog mellan sig och P4 Kalmar då de ser 
Facebook-sidan som en bro mellan dem och radion; en chans att få höras. Det är alltså 
stor variationsbredd mellan medlemmarnas intresseområden vilket också kan gynnas av 
en strategi då det blir enklare att se till att de olika önskemålen tillgodoses. Ett sätt att 
skapa en närmare relation är genom bilder där medlemmarna visuellt kan ”finnas med” i 
studion. Som Gummesson (2008:5ff) beskriver så består relationsmarknadsföringen av 
relationer, nätverk och interaktion, något som tydligt kan ge riktlinjer för hur P4 Kalmar 
kan möta medlemmarnas önskan om en närmare kontakt. 
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FIGUR 5.2 Nätverksmodell av Gummesson (2008:16) anpassad till P4 Kalmars Facebook-sida. 
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 Vi har valt att definiera två grupper av medlemmar på P4 Kalmars Facebook-sida; 
nyhets-medlemmar och relations-medlemmar. För att nå en så bred massa som möjligt 
och då undvika att en grupp känner sig förbisedd kan P4 Kalmar formulera sina 
statusuppdateringar efter dessa. För att nå de som vill ha nyheter kan de tänka i banor 
som har med information/erfarenhetssökande beteendemodellen att göra (Chaffey et al, 
2009:75ff, se appendix s. 63). Grupperna som innefattas här är de som söker 
information, svar på frågor de har samt nyheter. Här finns de som aktivt söker nyheter 
och de som mer planlöst surfar runt. För att nå de som är ute efter en social relation med 
P4 Kalmar kan den sociala interaktionskommunikationsmodellen brukas (Chaffey et al, 
2009:86ff, se appendix s. 63). Här finner vi de som är ute efter en gemenskap och 
interaktion. Dessa bryr sig om andras åsikter; allt från varor till länkar. De motiveras av 
att få dela med sig av sina tankar och åsikter och vi tror att det går att öka deras 
interaktion på Facebook-sidan. 

Då Facebook är en social nätverksplats tror vi att det är denna sistnämnda grupp P4 
Kalmar bör satsa mest på; relations-medlemmarna. Dessa vill såklart också ta del av 
nyheter som P4 Kalmar publicerar men deras önskan och vilja om interaktion sträcker 
sig längre än bara moderrelationen som Gummesson (2008:16f) tar upp.  P4 Kalmar får 
såklart inte glömma nyhets-medlemmarna, men det som de vill åt återfinns på P4 
Kalmars vanliga hemsida. Vill de ha mer rena nyheter kan de vända sig dit i tillägg till 
Facebook-sidan. Facebook-sidan kan för dessa fungera som en påminnelse om att dels 
lyssna på radion men även att gå in direkt på hemsidan.  

För att lättare visualisera hur P4 Kalmars Facebook-sida ser ut för relations-gruppen har 
vi omarbetat den befintliga nätverksmodellen i figur 4.2 (Gummesson, 2008:16). På 
detta sätt kan vi enkelt ge en bild av vad sidan innebär för dessa medlemmar. De olika 
strecken kan symbolisera diverse sociala interaktioner. Det vi har ändrat är att sätta in 
P4 Kalmar som den centrala spindeln i nätverket som finns tack vare deras Facebook-
sida. Den kan även påvisa hur deras framtida medlemmar kan nås, då genom elektronisk 
word-of-mouth (Kaplan & Hanlein, 2011:255f).  

Trots att vår undersökning visar att medlemmarna (n=88) överlag är nöjda med 
Facebook-sidan ser de förbättringar som kan göras. 21,6 % vill ha ut mer av 
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 medlemskapet och 68,2 % anser att P4 Kalmar kan dra mer nytta av Facebook. I 
kommentarerna om hur de anser att sidan kan förbättras kan vi se en tydlig röd tråd. 
Många efterfrågar uttryckligen en ökad interaktion genom att föreslå att programledarna 
ställer frågor i radion som lyssnarna kan kommentera och diskutera på Facebook-sidan 
och att dessa sedan tas upp i sändningen. Enkäten visade att 43,2 % vill se mer av att 
programledarna använder sig av Facebook under programmen. 39,8 % ville att 
kommentarer som de gör i samband med de ämnen som diskuteras tas upp i 
programmen. En orsak till detta kan vara att det är enklare och ett mindre steg att gå in 
på Facebook och kommentera istället för att plocka upp telefonen och ringa in till 
programmet. Nästan lika populärt alternativ var att de ville se hur det är ”bakom 
kulisserna” samt lära känna de som gör P4 Kalmar. Även här lyser önskan om en 
personligare kontakt och relationernas betydelse igenom. Men det är just fler frågor som 
respondenterna nämner både i intervjuerna och i enkäten. Speciellt att sociala medier 
öppnar upp för en dubbelriktad kommunikation för traditionella medier anser de vara 
intressant och de påpekar att det är viktigt att P4 Kalmar visar att medlemmarnas åsikter 
verkligen betyder något för dem. De tror att det är större chans att fler kommenterar på 
frågor då det blir ett mer personligt och informellt tilltal.  Ett tips för hur P4 ska få det 
att bli mer personligt är att skriva under med programledarnas namn, anser 
intervjupersonerna, som ibland har svårt att avgöra vem det är som skriver. Även bilder 
är bra för detta syfte.  

Intervjupersonerna kom även fram till att det vore bra för P4 Kalmar att använda sig 
mer av Facebook för att uppmärksamma medlemmarna om när de ska ha en speciell 
gäst eller ett extra intressant ämne. Ett intresse för att gästen skulle kunna stanna kvar på 
Facebook efter sin medverkan i radio för att svara på frågor framkommer också.  

Under våra djupintervjuer framkom det att det genomsnittliga antalet 
statusuppdateringar som görs mellan måndag och fredag inte stämmer överens med det 
genomsnittliga antal intervjupersonerna tror att P4 Kalmar lägger ut. I genomsnitt läggs 
det ut fyra statusuppdateringar om dagen medan intervjupersonerna, bortsett från en, 
tror att P4 Kalmar lägger ut mellan fem och åtta statusuppdateringar om dagen. Ur detta 
kan vi då säga att P4 Kalmar kan lägga upp fler statusuppdateringar än vad de gör i 
nuläget men att de verkligen måste hålla ett öga på sin kontinuitet. Detta eftersom 
genomsnittet i dagsläget varierar från 6,8 publiceringar på tisdagar och 1,8 på söndagar. 
Intervjupersonerna tyckte att det antal de trodde lades upp per dag var lagom om inte för 
få. 

5.4 SYFTET 
I detta stycke presenteras två av syftets tre delar; beskriva hur P4 Kalmars Facebook-
medlemmar uppfattar kommunikationen genom plattformen, analys kring hur P4 
Kalmar utnyttjar mediet som kommunikationskanal. Det tredje syftet, att ge 
rekommendationer, presenteras i slutsatser.  
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 I och med att Holmström och Wikberg (2010:112f) rekommenderar att företag inför 
framtagandet av en strategi bör se till vilken typ av innehåll medlemmarna föredrar har 
vi sammanställt vad intervjupersonerna anser om de olika statusuppdateringarna; 
nyhetsklipp, lokalnyhet, riksnyhet, sport, fråga/omröstning, bild och övrigt. 
Intervjupersonerna vill även att det lokala framträder mer på Facebook-sidan så som ett 
förtydligande vart nyheter skett samt förklaring om vad nyhetsklipp innehåller om detta 
är en ljudfil. Det hade uppskattats om P4 Kalmar i efterhand länkade till sändningen i 
efterhand i kommentarfältet under en statusuppdatering som tidigare påat något som ska 
till att hända. De anser även att P4 Kalmar kan använda sig mer utav Facebook för att 
påa sina program men även för att föra dialog om det som tas upp i programmen. De 
bör även bli tydligare i vem som skriver statusuppdateringarna eftersom få av 
intervjupersonerna faktiskt kunde peka ut vilka som var avsändare till 
statusuppdateringarna. De vill gärna se fler bilder och gärna ett album på de som arbetar 
på redaktionen då detta ger dem ett ansikte till rösten eller statusuppdateringen. När det 
kom till kritan var inte intervjupersonerna inte allt för intresserade av riksnyheter. De 
var som sagt mer intresserade av det som var lokalt, det som utmärker att P4 Kalmar är 
en lokalradiostation. 

Armstrong och Kotler (2011:376f) betonar att den nya tekniken gör det lättare för 
företag att ta reda på information om sina konsumenter så som inför segmentering av 
målgrupper till strategin. I P4 Kalmars fall finns Facebook Insights som ger en bred bas 
över medlemmarnas demografi och enklare information om hur interaktionen ser ut på 
sidan. Detta kan vara användbart i ett utarbetande av strategi på sociala medier. Detta 
har vi utnyttjat genom vår webbenkät och Facebook Insights som gett oss en 
demografisk och geografisk överblick av medlemmarna. Vi har sett att sidan har 
medlemmar från hela länet men även utanför och att flera av dessa representerades i 
enkäten. En analys av enkätsvaren visade att varken ålder, kön eller bostadsort 
påverkade användandet av P4 Kalmar i stort. Enda skillnaden vi kunde utröna var i figur 
4.7 där männen i större utsträckning ville höras i radion och kvinnorna i större 
utsträckning ville ha en dialog med programledarna. Vi kunde även tack vare enkäten se 
att majoriteten, 48,9 %, lyssnar på P4 Kalmar varje dag (n=88) vilket visar att en stor 
del av medlemmarna är intresserade och engagerade . 

I djupintervjuerna framkom det att det är morgonprogrammet Müslis programledare 
som är de populäraste. Detta kan häröras till att alla intervjupersoner lyssnar på detta 
program. Dock kan vi ändå våga oss på att föreslå att dessa ska använda sig mer utav 
Facebook då de har bra förutsättningar att lyckas med det då de är så pass omtyckta 
personligheter.    

 

 

 



  
 

61 

 

SLUTSATS 

 6 SLUTSATS 

 
I detta sista kapitel kommer vi med utgångsläge i analysen besvara undersökningens 
huvudproblem som; Vilken betydelse har P4 Kalmars Facebook-sida för dess 
medlemmar? Vi kommer även att ge våra rekommendationer. 
 

Efter att ha kartlagt P4 Kalmars Facebook-sida, genomfört en enkätundersökning samt 
djupintervjuer och analyserat dessa anser vi erhållit de byggstenar som krävs för att 
besvara ovan nämnda fråga. 

Vi har identifierat två betydelser för medlemmarna på P4 Kalmars på Facebook-sida. 
Den första betydelsen är P4 Kalmar på Facebook som nyhetskälla. Den andra 
betydelsen är relationsbaserad, en betydelse som går utöver det grundläggande 
nyhetsbehovet de har. Vi har valt att benämna dessa medlemmar nyhets-medlemmar och 
relations-medlemmar. Relations-medlemmarna vill ha en närmare interaktion och 
relation med P4 Kalmar på Facebook i form av återkoppling, dialog och en känsla av att 
deras aktivitet uppskattas av P4 Kalmar och på så sätt tas till vara på.  

Vad som kännetecknar båda dessa grupper är en önskan om en lokalare 
nyhetsrapportering från P4 Kalmar på Facebook. De vill se ökning av de små lokala 
nyheterna och en utveckling av hur dessa presenteras på så sätt att det tydligt går att 
utläsa om nyheten berör ett område i Kalmar län de har en relation till. Detta anser vi 
bör bli P4 Kalmars Facebook-sidas nisch; det riktigt lokala.  

6.1 VÅRA REKOMMENDATIONER 
För att lyckas med sin närvaro på det sociala mediet Facebook måste P4 Kalmar först 
utarbeta en kommunikationsstrategi för deras lokalredaktion i stort och utav denna 
framställa och integrera en strategi gällande kommunikationen på Facebook. För att 
göra denna strategi konkret och förståelig samt applicerbar i praktiken bör P4 Kalmar 
använda sig av de teorier vi har presenterat vad gäller utformning av strategier för 
sociala medier. Denna strategi är något vi anser bör byggas inifrån P4 Kalmar och 
således kan vi inte producera en sådan åt dem. Vi kan endast presentera förslag på 
innehåll vilket har redogjorts för i analysen. I följande stycken kommer vi att 
konkretisera dessa. 

Ledorden vi identifierat genom vår undersökning vad gäller P4 Kalmar på Facebook är 
kontinuitet, återkoppling och frångåendet av transmissionssynsättet. Att aktivt arbeta 
med dessa ledord kommer ta in Public Service grundpolicy om att tillgodose både stora 
och små intressegrupper, upprätthålla en givande dialog och interaktion med sina 
medlemmar och på så sätt skapa en starkare intressentbas som sträcker sig utanför 
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 radiofrekvensen. Dessa anser vi bör finnas i framtida strategier och policys om närvaron 
på sociala medier.  

Under ett besök på redaktionen upplevde vi en oro och rädsla bland medarbetarna vad 
gäller arbetet med Facebook under sändning. Detta är något som aktivt måste arbetas 
med utöver vad som kan komma att finnas i policys. En attityd och rädsla kan inte lösas 
med ord på ett papper då detta måste finnas med i det vardagliga arbetet från toppen och 
ner i hierarkin. Cheferna på P4 Kalmar måste stå som förebilder och stöttepelare till 
medarbetarna så att de känner sig trygga med hur de ska använda sig av Facebook. I 
strategier och policys bör det tydligt stå hur de anställda ska använda sig av Facebook 
på ett praktiskt och konkret sätt vilket i sin tur kan komma att påverka attityden och 
känslan de i nuläget har. 

Våra förslag på innehåll i strategi och policys: 

• Sätta upp mål. Detta gör att P4 Kalmar och dess medarbetare vet varför de 
befinner sig på Facebook och vad de skall göra där. 

• Praktiska och konkreta riktlinjer för vad medarbetare får skriva och säga på och 
om Facebook både på sidan och under sändning.  

• Utarbeta hur de ska hantera kontroversiella eller negativa kommentarer från 
medlemmar på Facebook-sidan. 

• Kritiskt se på sig själva för att på så sätt frångå transmissionssynsättet. 
• Arbeta fram riktlinjer som enkelt kan följas av alla som arbetar med P4 Kalmar 

vad gäller de olika av statusuppdateringstyperna och hur dessa bör utformas och 
innehålla. 

• Jobba aktivt med återkoppling och hur detta praktiskt bör se ut. 
• P4 Kalmar bör ställa sig ödmjuka till att människor släpper in dem i något som i 

grunden handlar om interaktion med olika relationer och bör således finnas i 
policyn. 

6.2 BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRSLAG TILL NY FORSKNING 
Vår undersöknings fokus har varit P4 Kalmar på Facebook och dess medlemmar.  Detta 
gör det svårt att generalisera våra slutsatser och applicera dem på andra företag och P4-
kanalers Facebook-sidor eftersom fokus legat lokalt i Kalmar. Vi kan endast göra ett 
antagande om att andra P4-stationer skulle kunna bytas ut mot P4 Kalmar i denna 
undersökning och att även de gynnas av de förslag vi ger i denna undersökning. Med 
detta i ryggen skulle ett förslag till vidare forskning kunna vara att undersöka hur P4-
kanaler generellt skulle kunna använda sig av Facebook. Detta skulle vara relevant då 
det inte finns en speciellt utformad strategi för hur specifikt P4 ska använda sig av just 
detta sociala medium.  

Vi har inte undersökt vad P4 Kalmars redaktion anser om att de finns på Facebook och 
hur de ser på relationen med medlemmarna. Vi har inte undersökt hur många av dem 
som ens har ett konto på Facebook eller vet hur de kan använda sig av sidan. Ett förslag 
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 på vidare forskning skulle då kunna vara hur P4 får med sina medarbetare i arbetet på 
sociala medier. Detta skulle kunna vara lokalt på P4 Kalmars station men även 
nationellt som då skulle innebära att det går att göra generaliserbart för övriga 
lokalstationer. 

Ett annat dilemma vi haft under vår undersökning är hur väl vårt urval representerar 
populationen. Denna osäkerhet kan ses som en begränsning. Dock har tidsmässiga samt 
tekniska aspekter gjort att vi inte haft möjlighet att personligen söka upp personer som 
skulle passa in i urvalet.  

Att vi enbart haft ett intervjutillfälle med varje intervjuperson skulle även det kunna ses 
som en begränsning. Att respondenterna skulle återberätta vad de ansåg om hur P4 
Kalmar arbetar med Facebook kan också ses som en begränsning då det inte alltid är lätt 
för människor att komma ihåg exakt vad som har hänt. Detta tror vi kan vara en av 
orsakerna till att respondenterna under intervjuerna ibland sa emot sig själva. Dessa 
anledningar kan innebära att våra resultat inte är helt tillförlitliga. 
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 7 APPENDIX  

7.1 KUNDBETEENDE-MODELL 
Vi har sökt teoretiskt underlag för att förklara beteendet P4 Kalmar kan uppleva, eller 
kommer att uppleva, genom användandet av sociala medier och interaktion med 
konsumenter hos Chaffey et al (2009:75). Författarna redogör för fem kundbeteende-
modeller som är behjälpliga för företag som vill utveckla sina webbaserade tjänster och 
kommunikationen på dessa. Dessa beteenden anser vi förklara även P4 Kalmars 
medlemmars beteende. Denna modell kommer senare i uppsatsen användas för att 
analysera medlemmarna på P4 Kalmars Facebook-sida. 

Kundbeteende-modellerna är som följer; 

• Information/erfarenhetssökande beteendemodell 
• Svarshierarki vid köpprocess-modellen 
• Multikanalköps-modellen 
• Tillitsbaserad modell 
• Sociala interaktionskommunikationsmodellen 

Av dessa kommer uppsatsen att fokusera på nummer ett, fyra och fem då två och tre ej 
är relevanta för den här undersökningen.  

Information/erfarenhetssökande modellen beskriver de olika grupper som befinner sig 
på internet, olika sätt för användare att använda sig av internet.  

• Riktade informationssökare är de som söker information på internet utan en 
egentlig plan om att handla online. 

• Oriktade informationssökare är de som planlöst surfar runt på internet och dessa 
använder sig ofta utav länkar. De klickar ofta på reklambanners. 

• Riktade köpare är de som använder sig av internet för att köpa en vara eller 
tjänst. De använder sig ofta av jämförelsesidor av produkter och liknande. 

• Fynd-jagaren letar efter produkter och tjänster på rea eller andra erbjudande 
samt gratisprover.  

• Nöjessökaren är gruppen som använder sig utav internet för att söka interaktion 
för nöjes skull, tävla och/eller spela interaktiva spel.  

 
Med hjälp av dessa grupper har vi teoretiskt underlag för hur P4 Kalmar kan nå vissa 
grupper med sina statusuppdateringar. 

Med den tillitsbaserade modellen menar Chaffey et al (2009:84f) att användarna på 
internet saknar den tillit som de hade fått vid ett fysiskt möte. Därför letar de efter hintar 
på tillit som de hittar på webbplatsen. Det är viktigt att förstå dessa processer för att 
kunna skapa ett starkt band till sina användare. Det kan handla om märkesigenkänning, 
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 sajt-design och rekommendationer från andra. P4 Kalmar har redan ett stort förtroende 
då de är ett Public Service-företag. Vad gäller rekommendationer är Facebook ett bra 
verktyg eftersom vänner hela tiden kan se varandras aktivitet och därigenom vad de har 
”gillat” samt vad de har kommenterat på olika sidor. Detta kan skapa omedvetna 
rekommendationer genom att användare indirekt visar vad de gillar. Vänner kan då se 
detta och själva ta ställning till om de vill kolla in sidan, ”gilla” eller låta bli. 

När det kommer till den sociala interaktionskommunikationsmodellen påpekar Chaffey 
et al (2009:86f) hur rekommendationens roll har ökat sedan de digitala mediernas intåg. 
Numera är det inte bara lätt att ta del av andra konsumenters åsikter och 
rekommendationer, de betyder även mycket mer. Användningen av sociala medier 
motiveras till 46 % av att kunna dela med sig av sina åsikter och för att ta del av andras. 
Det visar sig dock att det är de med flest kontakter inom de sociala medierna som är 
mest aktiva när det gäller att interagera och dela med sig av sina åsikter. De som har få 
kontakter är vad författarna kallar smygare, som endast observerar utan att 
överhuvudtaget delta. Dessa står för 90 % av medlemmarna på sociala medier. 9 % av 
medlemmarna på ett socialt medium bidrar lite då och då, men lägger sin tid på annat. 
De som deltar mycket, så mycket att de verkar leva sina liv genom sociala medier står 
för 1 % av medlemmarna. Även om majoriteten endast observerar händelser på social 
medier är det möjligt att arbeta upp deras deltagande genom stegvisa deltagarstrategier 
så som att medlemmar lätt kan vara med i en omröstning, visa att deras åsikt får och har 
betydelse och/eller att de utmärks för sin delaktighet (Chaffey et al, 2009:87). Dessa 
motiv kan ligga som teoretisk grundtanke för hur P4 Kalmar konstruerar meddelanden 
men primärt för undersökningen för att förklara varför interaktionen på Facebook-sidan 
ser ut som den gör. 

7.2 MEDLEMMARNAS MOTIVATION FÖR ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER 
Chaffey et al (2009:75) hänvisar även till Web Motivation Inventory (WMI) som 
förklarar motivationen till varför vi använder oss av internet. Dessa fyra motiv i sig kan 
skilja sig beroende på vilken del av webb-sessionen vi befinner oss i. Första motivet är 
informationssökandet följt av kommunikation och socialisation. Tredje motivet är nöje 
och fjärde att köpa. Dessa bryts ner i 12 förklarande stycken. Då många av dessa ej är 
applicerbara på vår undersökning kommer endast de relevanta att beskrivas nedan: 

• Gemenskap 
o Lära känna andra människor. 
o Delta i chattar. 
o Gå med i en grupp. 

• Nöje 
o Underhålla och roa sig själv. 
o Hitta information för underhållning. 
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 • Information 
o Göra undersökningar. 
o Hitta och söka information användaren behöver. 

• Interaktion 
o Hålla kontakten med vänner. 
o Kommunicera med andra. 
o Direkta meddelanden till dem användaren känner. 

• Sökning 
o Få svar på specifika frågor. 
o Hitta information användaren kan lita på. 

• Nyheter 
o Läsa om aktuella nyheter och händelser. 
o Läsa nöjesnyheter. 

Med hjälp av dessa kan vi i analysen beskriva vad som motiverar P4 Kalmars 
konsumenter att vara medlemmar på deras Facebook-sida. Vi kan dessutom enklare 
strukturera upp vad sidan bör innehålla och varför.  
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BILAGA 1 

 

Figur 1 Procentuell fördelning på alla undersökta 
statusuppdateringar huruvida de ”gillats” eller ej. 

Figur 2 Procentuell fördelning på alla undersökta 
statusuppdateringar huruvida de ”kommenterats” 
eller ej. 

Figur 3 Procentuell fördelning på ”gillningar” per 
veckodag.  

Figur 4 Procentuell fördelning på kommentarer 
per veckodag.  

9 BILAGOR 

BILAGA 1. DIAGRAM 
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BILAGA 2. 

 BILAGA 2. ENKÄT OM P4 KALMAR PÅ FACEBOOK 

Den här enkäten ges ut för att undersöka hur P4 Kalmar använder sig av Facebook. 
Detta kommer att ligga till grund för en C-uppsats som skrivs av Sanna Cronholm och 
Sanna Everskog Lund, Media Managementprogrammet vid Linnéuniversitetet. 
Resultatet kommer även att användas av P4 Kalmar för att förbättra deras närvaro på 
Facebook.  
 
Varje svar är viktigt för oss, så vi ber dig att läsa igenom frågorna noggrant och svara på 
alla. De som genomför hela enkäten kan välja att vara med i utlottningen av biobiljetter! 
(glöm inte att fylla i kontaktuppgifterna på sista sidan). 
 
Vi söker även deltagare till djupintervjuer. Vill du dela med dig av dina åsikter och bli 
bjuden på fika ber vi dig fylla i dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.  
 
Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt och era namn kommer ej att publiceras 
eller användas i andra sammanhang än vid utlottningen av priset. Vi uppskattar ert 
deltagande! 
 
OBS! Den här enkäten riktar sig ENDAST till P4 Kalmars medlemmar på Facebook! 
 
Frågor märkta med * är obligatoriska. 
 
*1. Jag är 

Man          Kvinna 
 
*2. Ålder. 
  Ålder 

Hur gammal är du?  
 
*3. Bostadskommun 

Kalmar 

Nybro 

Oskarshamn 

Västervik 

Emmaboda 

Torsås 

Hultsfred 

Högsby 

Mönsterås 

Vimmerby 

Borgholm 

Mörbylånga 

Annat (fyll i) 
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 *4. Hur ofta lyssnar du på P4 Kalmar? 

Varje dag 

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 
 

  
*5. HUR lyssnar du på P4 Kalmar? (kryssa i de alternativ som stämmer in på dig) 

På radion 

På P4s hemsida 

I MP3-spelaren 

I mobilen 

Lyssnar inte på P4 Kalmar 

Annat (specificera) 

 
 
*6. VAR lyssnar på du P4 Kalmar? (fyll i de alternativ som passar dig) 

Hemma 

På jobbet 

I bilen 

Lyssnar inte på P4 Kalmar 

Annat (specificera) 

 
 
*7. Hur kom det sig att du blev medlem på P4 Kalmars sida på Facebook? 

Jag gillar P4 Kalmar 

Jag blev inbjuden 
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Programledaren berättade att sidan fanns 

Jag är intresserad av deras länkar 

Vet inte 

Annat (fyll i) 

 
 
*8. Lägger du märke till P4 Kalmars statusuppdateringar på Facebook? 

Ja     Nej 
Nej, därför att...:(valfritt) 

 
 
*9. Intresserar du dig mer av länkar från P4 Kalmar om du ser att andra medlemmar har 
"gillat" dem eller kommenterat dem? 

Ja     Nej 
 
*10. Har du någon gång klickat på en länk som P4 Kalmar har lagt upp på Facebook? 

Ja     Nej 
 
*11. Har du någon gång "gillat" en länk som P4 Kalmar lagt upp på Facebook? 

Ja. 

Nej, jag vet inte hur man gör. 

Nej, jag trycker inte "gillar" på företags länkar. 

Nej, det är för ointressanta länkar. 

Nej, men jag hade gjort det om det var fler som också "gillade". 

Nej, gillar inte att "gilla" länkar överlag. 

Nej: (annat) 

 
 
*12. Har du någon gång kommenterat en länk som P4 Kalmar lagt upp på Facebook? 

Ja. 
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Nej, jag vet inte hur man gör. 

Nej, jag kommenterar inte företags länkar. 

Nej, det är för ointressanta länkar. 

Nej, men jag hade gjort det om det var fler som också kommenterar. 

Nej, gillar inte att kommentera länkar överlag. 

Nej: (annat) 

 
 
*13. Tycker du att länkarna som P4 Kalmar lägger upp på Facebook är intressanta? 

  
väldigt 
intressanta 

ganska 
intressanta 

inte så 
intressanta 

helt 
ointressanta 

har inte sett  
att de har 
länkar 

Jag tycker 
att  
länkarna är      

 
*14. Vad är du intresserad av att se mer av på P4 Kalmars Facebook-sida? (fyll i de 
alternativ som passar dig) 

Inget, det är bra som det är 

Fler direkta frågor till oss medlemmar 

Omröstningar 

Att programledarna använder sig mer av Facebook under programmet 

Att våra kommentarer tas upp i sändningarna 

Att man får se mer bakom kulisserna på P4 Kalmars redaktion. "Lär känna" de som       
             gör P4 Kalmar. 

Annat: (förklara) 
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 *15. Känner du att du har fått en bättre kontakt med och vet mer om P4 Kalmar sedan du 
blev medlem på deras sida på Facebook? 

Ja, men jag skulle vilja ha en närmare kontakt 

Ja, jag är nöjd med kontakten jag har i dagsläget 

Nej, men jag skulle gärna vilja ha en närmare kontakt 

Nej och jag är nöjd med kontakten jag har i dagsläget 
 
Kommentar (valfritt) 

 
 
*16. Anser du att P4 Kalmar hade kunnat dra mer nytta utav Facebook än vad de gör 
idag? 

Ja                  Nej 
Berätta gärna om du har tankar kring hur P4 Kalmar hade kunnat nyttja Facebook bättre! 

 
 
*17. Vad får du ut av att vara medlem på P4 Kalmars Facebookgrupp? (Fyll i de 
alternativ som passar dig) 

Jag får ta del av nyheter 

Skvaller 

Statusuppdateringar fungerar som en påminnelse om att jag kan lyssna på P4. 

Lyssna på radio/ljudklipp genom Facebook 

En bra länk för att klicka sig in på deras hemsida 

Ingenting 

Vet inte 

Inte så mycket som jag hade velat. 

Annat: (fyll gärna i vad du får ut av P4 Kalmar på Facebook) 
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 *18. Hur mycket bryr du dig om P4 Kalmar på Facebook? 
  Mycket Ganska mycket Lite Inte alls 
Så här mycket bryr jag mig om P4 Kalmar  
på Facebook.     

 
19. Lämna gärna en kommentar om vad du tycker om P4 Kalmar på Facebook och 
förslag på förbättringar för att skapa en bättre relation med er lyssnare/medlemmar på 
Facebook-sidan! 

 
 
20. Jag hade kunnat tänka mig att ställa upp i en djupintervju om P4 Kalmar inom de 
närmsta veckorna. (Intervjun kommer att äga rum i Kalmar, kvällstid)  
 
 

Namn:  

Stad/ort:  

E-postadress:  

Telefonnummer:  
 
21. Jag vill vara med och tävla om biobiljetter! (fyll i namn, adress och telefonnummer) 

Namn:  

Adress:  

Stad/ort:  

Postnummer:  

Telefonnummer:  
 
Tack för din medverkan! 
Dina svar betyder mycket! Har du frågor om enkäten, P4 eller kandidatuppsatsen vi skriver är ni 
mer än välkomna att kontakta oss! 
 
Sanna Cronholm 
tel: 0708870880      mejl: sannacronholm@hotmail.com 
 
Sanna Everskog Lund 
tel: 0739936737      mejl: sannaeverskog@hotmail.com 
 
Ha en fin dag! 
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BILAGA 3. FRÅGOR: DJUPINTERVJU 

1. Berätta lite om dig själv. 

2. Vilka program brukar du lyssna på på P4 Kalmar?  

Müsli (morgonprogrammet kl 6-10) 

Skvallertorget (kultur- och evenemangsprogrammet kl 10-13) 

Fokus (aktualitetsprogrammet kl 15-16) 

Palm i P4 (underhållningsprogrammet kl 16-17.45) 

3. Vilken är din favorit-programledare? 

4. Varför tror ni att P4 har en sida på Facebook? Vad är deras tanke med 
den? 

5. Hur länge uppskattar du att du har varit medlem på P4 Kalmars Facebook-
sida? 

6. Vad tycker du allmänt om att företag finns på Facebook? 

7. Vad tycker du om att P4 Kalmar finns på Facebook? 

8. Vilka andra sidor och företag på Facebook gillar du? Det kan vara allt 
ifrån musikartister, till tidningar, till radioprogram till barnprogram osv. 

A. Vad är det som gör att du gillar dessa?  

B. Gillar du och kommenterar du deras länkar mer än P4 Kalmars? 

C. Om ja, varför? 

9. Lägger du märke till P4 Kalmars statusuppdateringar? 

10. Klickar du någonsin på P4 Kalmars länkar? 

A. Vilken typ av länk brukar du klicka på? 

B. Hur ofta klickar du på länkar? 

C. Varför klickar du på länkar? 

11. Vilken dag brukar du använda dig av P4 Kalmar statusuppdateringar? 
Klicka, gilla, kommentera? 
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 12. Vilken tid brukar du använda dig av P4 Kalmars statusuppdateringar? 
Klicka, gilla, kommentera? 

13. Har du någon gång tryckt på gilla på en av P4 Kalmars 
statusuppdateringar? 

A. Vilken typ av statusuppdateringar trycker du gilla på? 

B. Hur ofta brukar du trycka att du gillar en statusuppdatering? 

14. Har du någonsin kommenterat på en statusuppdatering? 

A. Vilken typ av länk kommenterade du på? 

B. Hur ofta kommenterar du på statusuppdateringar? 

C. Vad skriver du? 

D. Varför kommenterar du? 

15. Vilka tror du det är på P4 som skriver statusuppdateringarna? 

16. Är det svårt att urskilja när det är programledaren som skriver eller om det 
tillexempel är nyhetsredaktionen som skriver? 

17. Hur tycker du att statusuppdateringarna bör skrivas? På ett personligt och 
nära sätt eller mer formellt? 

18. Vilket av dessa sätt anser du vara mer förtroendeingivande, det personliga 
sättet eller det formella sättet? 

19. Hade du velat se vem det var som var avsändare till P4s 
statusuppdateringar? Detta skulle kunna vara att den som lägger ut ett 
meddelande avslutar med ett snedstreck och sedan sitt namn.  

20. Vilket av P4s program tycker du skulle använda sig mer utav Facebook;  

Müsli (morgonprogrammet kl 6-10) 

Skvallertorget (kultur- och evenemangsprogrammet kl 10-13) 

Fokus (aktualitetsprogrammet kl 15-16) 

Palm i P4 (underhållningsprogrammet kl 16-17.45) 

21. Vilken typ av statusuppdateringar vill du se mer av? (Säg bara om de 
verkar osäkra: Här vill vi påminna om att en statusuppdatering kan vara 
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 allt ifrån en nyhetslänk till att en programledare lägger upp en bild. Du får 
gärna titta på Facebook om du tycker det är svårt att komma på exempel.) 

22. Vilken typ av statusuppdateringar vill du se mindre av? 

23. Vilken typ av statusuppdateringar är du inte intresserad av? 

A. Varför? 

24. Hur många uppdateringar per dag från P4 Kalmar tycker du är rimligt? 

25. Hur många statusuppdateringar per dag blir störande för dig? 

26. Hur många statusuppdateringar tror du att P4 Kalmar lägger ut i 
genomsnitt per dag? Då syftar vi på vardagar; måndag-fre. 

27. Som det ser ut nu, tycker du att de lägger ut för många eller för få 
statusuppdateringar? 

28. Hur tycker du att P4 Kalmar skulle portionera ut sina statusuppdateringar 
på en dag? Tider? Ex tre på morgonen etc 

29. Hur tror du att P4 hade fått fler att kommentera och gilla på 
statusuppdateringar? 

30. Tycker du att det hade varit bra om P4 Kalmar använde sig mer av 
Facebook ? 

31. Hur hade du velat se att P4 Kalmar använde sig utav Facebook? 

32. Övriga kommentarer? 

 

Efter intervjun visade vi åtta bilder där respondenterna fick berätta om dessa typer av 
uppdateringar var intressanta för dem, om de skulle klicka sig in på länken och om de 
skulle kommentera eller gilla uppdateringen.  
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BILAGA 4 

 BILAGA 4. BILDER 
Hämtade från P4 Kalmars Facebook-sida. 

Länk till nyhetsklipp/sändning 

 
Lokalnyhet 

 
Riksnyhet
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 Sport

 
 
Programledare skriver 

 
 
Fråga/omröstning 
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 Bild 

 
 
Övrigt 

 



  
 

83 

 

BILAGA 5 

 BILAGA 5. KODSCHEMA  

 KODSCHEMA 1. Enkät   
Id Fråga Värden Variabeltyp 
1 Kön Man=1 

Kvinna=2 
Nominal 

2 Ålder  Skala 
3 Bostadskommun Kalmar=1 

Nybro=2 
Oskarshamn=3 
Västervik=4 
Emmaboda=5 
Torsås=6 
Hultsfred=7 
Högsby=8 
Mönsterås=9 
Vimmerby=10 
Borgholm=11 
Mörbylånga=12 
Annat=13  

Nominal 

4 Hur ofta lyssnar du på P4 Kalmar? Varje dag=1 
Minst en gång i veckan=2 
Minst en gång i månaden=3 
Sällan=4 
Aldrig=5 

Nominal 

5 Hur lyssnar du på P4 Kalmar? På radion=1 
På P4s hemsida=2 
I MP3-spelaren=3 
I mobilen=4 
Lyssnar inte på P4 Kalmar=5 
Annat=6 

Nominal 

6 Var lyssnar du på P4 Kalmar? Hemma=1 
På jobbet=2 
I bilen=3 
Lyssnar inte på P4 Kalmar=4 
Annat=5 

Nominal 

7 Hur kom det sig att du blev medlem 
på P4 Kalmar? 

Jag gillar P4 Kalmar=1 
Jag blev inbjuden=2 
Programledaren berättade att sidan 
fanns=3 
Jag är intresserad av deras länkar=4 
Vet inte=5 
Annat=6 

Nominal 

8 Lägger du märke till P4 Kalmar på 
Facebook? 

Ja=1 
Nej=2 

Nominal 

9 Intresserar du dig mer av länkar från 
P4 Kalmar om du ser att medlemmar 
har ”gillat” eller kommenterat dem?  

Ja=1 
Nej=2 

Nominal 
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10 Har du någon gång klickat på en 

länk som P4 Kalmar lagt upp på 
Facebook? 

Ja=1 
Nej=2 

Nominal 

11 Har du någon gång ”gillat” en länk 
som P4 Kalmar lagt upp på 
Facebook? 

Ja=1 
Nej, jag vet inte hur man gör=2 
Nej, jag trycker inte ”gilla” på företags 
länkar=3 
Nej, det är för ointressanta länkar= 4 
Nej, men jag hade gjort det om det var fler 
som också ”gillade”=5 
Nej, gillar inte att ”gilla” länkar överlag=6 
Nej, annat=7 

Nominal 

12 Har du någon gång kommenterat 
en länk som P4 Kalmar har lagt upp? 

Ja=1 
Nej, jag vet inte hur man gör=2 
Nej, jag kommenterar inte företags 
länkar=3 
Nej, det är för ointressanta länkar= 4 
Nej, men jag hade gjort det om det var fler 
som också kommenterade=5 
Nej, gillar inte att kommentera länkar 
överlag=6 
Nej, annat=7 

Nominal 

13 Tycker du att länkarna som P4 
Kalmar lägger upp på Facebook är 
intressanta? 

väldigt intressanta=1 
ganska intressanta=2 
inte så intressanta=3 
helt ointressanta=4 
har inte sett =5 
att de har länkar=6 

Ordinal 

14 Vad är du intresserad av att se mer 
av på P4 Kalmars Facebook-sida? 

Inget, det är bra som det är=1 
Fler direkta frågor till oss medlemmar=2 
Omröstningar=3 
Att programledarna använder sig mer av 
Facebook under programmet=4 
Att våra kommentarer tas upp i 
sändningarna=5 
Att man får se mer bakom kulisserna på P4 
Kalmars redaktion. "Lär känna" de som gör 
P4 Kalmar=6 
Annat=7 

Nominal 

15 Känner du att du har fått en bättre 
kontakt med och vet mer om P4 
Kalmar sedan du blev medlem på 
deras sida på Facebook? 

Ja, men jag skulle vilja ha en närmare 
kontakt=1 
Ja, jag är nöjd med kontakten jag har i 
dagsläget=2 
Nej, men jag skulle gärna vilja ha en 
närmare kontakt=3 
Nej och jag är nöjd med kontakten jag har i 
dagsläget=4 
 

Nominal 
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16 Anser du att P4 Kalmar hade kunnat 

dra mer nytta utav Facebook än vad 
de gör idag? 

Ja=1 
Nej=2 

Nominal 

17 Vad får du ut av att vara medlem på 
P4 Kalmars Facebook-sida? 

Jag får ta del av nyheter=1 
Skvaller=2 
Statusuppdateringar fungerar som en 
påminnelse om att jag kan lyssna på P4. 
=3 
Lyssna på radio/ljudklipp genom 
Facebook=4 
En bra länk för att klicka sig in på deras 
hemsida=5 
Ingenting=6 
Vet inte=7 
Inte så mycket som jag hade velat=8 
Annat=9 

Nominal 

18 Hur mycket bryr du dig om P4 
Kalmar på Facebook? 

Mycket=1 
Ganska mycket=2 
Lite=3 
Inte alls=4 

Ordinal 

 
 

KODSCHEMA 2.  
Kartläggning av statusuppdateringar 

  

Id Fråga Värden Variabeltyp 
1 Veckodag Måndag=1 

Tisdag=2 
Onsdag=3 
Torsdag=4 
Fredag=5 
Lördag=6 
Söndag=7 

Nominal 

2 Typ Lokalnyhet=1 
Riksnyhet=2 
Sport=3 
Bild=4 
Programledare=5 
Övrigt=6 
Omröstning/Fråga=7 
Länk till ljudklipp/nyhetssändning=8 

Nominal 

3 Gilla Ja=1 
Nej=1 

Nominal 

4 Kommentera Ja=1 
Nej=1 

Nominal 

5 Antal gilla  Skala 
6 Kommentarer  Skala 
7 Tid 08.00-12.00=1 

12.00-16.00=2 
16.00=20.00=3 

Nominal 
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