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The purpose of this study is to discuss how journalists think about the interaction 
with the audience in social media and the fact that it can make the traditional 
audience feel excluded. The study shows how journalists on P4 Kalmar is 
experiencing audience interaction in social media and describes how aware the 
journalists are about the digital divide. The results show that all of our interviewed 
journalists think that the interaction with the audience through social media works 
well and that there is awareness among journalists about the digital divide. The 
results also show that many of the interviewed journalists had not reflected on that 
parts of the audience can feel excluded by the interaction taking place in social 
media, but some of them could understand if parts of the audience felt that way. 
We consider our study as part of a research field on journalist’s interactivity with the 
audience through different types of media, but also as source of inspiration for future 
research on how the digital media becomes one with the community. 
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1. Inledning 
Vi lever i en tid då våra traditionella metoder utmanas av teknikens snabba framfart vilket gör 

journalistyrket mer spännande än någonsin. Vi frågade oss själva om den här utvecklingen 

även är något som påverkar publiken. Kan de som inte är aktiva i sociala medier ha svårt att 

interagera med medier idag? Genom en förberedande intervju med en radiolyssnare framkom 

det att denne kände sig irriterad över att ständigt får höra om sociala medier i radion som han 

inte kan eller vill ta del av. Detta fick oss att förstå att även om en lyssnare vet att hen kan 

kommunicera med redaktionen via exempelvis brev kan denne känna sig exkluderad av 

medvetenheten om att det förs en dialog på en plattform som hen inte har tillgång till. 

Vi blev då nyfikna på hur journalisterna på P4 Kalmar tänker kring att deras publikinteraktion 

i sociala medier kan leda till att delar av publiken känner sig exkluderad.  

 

 

1.1 Bakgrund 
Inspiration 

Nedan följer kortfattad beskrivning av de rapporter, uppsatser och undersökningar som vi 

tagit inspiration av när vi valt frågeställning. 

 

Ulrika Hedmans arbetsrapport, Läsarmedverkan: Lönande logiskt lockbete (2009) är 

närliggande vår frågeställning och går att ha som bakgrund till vår undersökning. Även om 

den huvudsakligen handlar om hur nättidningar strävar efter användarskapat innehåll så berör 

den frågor som på vilket sätt redaktionerna använder sig av möjligheterna till direkt dialog 

med publiken. 

Hedman beskriver hur de flesta drar slutsatsen att interaktivitet och deltagande numera är en 

förutsättning för framgångsrika nättidningar men hon skriver också att nättidningarna inte vet 

särskilt mycket om sina läsares intresse av medverkan. 

 

SIFO-undersökningen Svenskarnas övertro på Twitter visar att det finns en övertro på Twitter 

och att svenska folket luras att tro att det är många fler som använder Twitter än vad det 

egentligen är. Anledningen till detta är mediernas egen användning och den därmed 

förmedlade bilden. (Svenskarnas övertro på Twitter, TSO SIFO, 2011) 
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Kandidatuppsatsen Twitter ger inte ökad interaktion (2010) visar att Twitter inte alls leder till 

ökad interaktionen mellan publiken och journalisterna. Undersökningen visar att endast tio 

procent av journalisternas inlägg är interaktion med publiken. Istället används Twitter främst 

för att hålla koll på vad som skrivs i andra medier. (Forsstedt, 2010) 

 

P4 Kalmar och Sveriges Radio 

P4 Kalmar hör till de 26 lokalstationer som Sveriges Radio ansvarar för genom avtal med 

staten. Sveriges Radio AB, tidigare AB Radiotjänst, driver all public service-radio i Sverige 

sedan första sändningen 1925 (Sveriges Radio, 2013). Sveriges Radio finansieras av tv-

avgiften (Myndigheten för radio och tv, 2013) som betalas av hushållen, det vill säga 

allmänheten (Sveriges Radio, 2013). Public service står för radio och tv i allmänhetens tjänst 

och har bland annat krav om opartiskhet (Häger, 2009).  
 
Public service. Radio och teve i allmänhetens tjänst, eller medier framreglerade och 
finansierade av statsmakterna, beroende på hur man vill se det. (Häger, 2009) 

 

Radio skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen som är en av de fyra grundlagarna. Vad som får 

sändas i radio bestäms av radio- och tv-lagen (Häger, 2009) och av sändningstillståndet som 

staten utfärdat (Sveriges Radio, 2013). 

Sveriges Radios verksamhet ska bedrivas helt självständig i förhållande till politiska, 

kommersiella och andra intressen i samhället. Sveriges radio sänder nyheter, program och 

service i P4 och fördjupning i olika intressen i P1, P2 och P3. På webben finns upp till tio 

olika webbkanaler som har snävare inriktning på exempelvis musik. (Sveriges Radio, 2013) 

P4 Kalmars huvudredaktion finns i Kalmar men det finns också en lokalredaktion i Västervik. 

De har en nyhetsredaktion som sänder lokala nyheter alla dagar och en sportredaktion som ger 

lokalsport vissa kvällar. P4 Kalmar sänder mellan 05.59 och 17.45 varje vardag på frekvensen 

95,6 MHz. (Sveriges Radio P4 Kalmar, 2013) 

Enligt en TSN SIFO-undersökning från 2012 har P4 Kalmar 68 000 lyssnare i P4 Kalmar-

området i åldrarna 9-79 år. Största lyssnargruppen är mellan 35-79 år. P4 Kalmar är den 

radiokanal i Kalmar län som har flest lyssnare. (Radioundersökningar Rapport I 2013, TSN 

SIFO, 2012) 

 

Interaktionsvägar 

Genom att lyssna på P4 Kalmar och läsa på P4 Kalmars hemsida kan publiken hitta de olika 

kommunikationsvägarna som radiostationen erbjuder. Som lyssnare kan man kontakta 
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redaktionen genom att ringa, maila, sms:a, skriva brev eller kommentera på hemsidan. Det går 

även bra att skicka meddelanden via P4 Kalmars Facebook-profil eller Twitter-konto. 

 

Under hösten 2012 har P4 Kalmar startat ett publiknätverk. Nätverket består av en databas 

med människor i Kalmar län som fyllt i information om sig själva. De har angett sina 

kunskaper och erfarenheter i ett formulär som de fått mailat till sig efter en intresseanmälan 

på P4 Kalmars hemsida. Redaktionen kan sedan med hjälp av nätverket kontakta dessa 

människor och använda sig av dem i det journalistiska arbetet. Om de exempelvis ska göra ett 

reportage om hundar kan de kontakta någon av de deltagare som registrerat att de har ett stort 

hundintresse. Deltagarna i publiknätverket kan även själva komma med tips till redaktionen. 

(Sveriges Radio P4 Kalmar, 2013)  

 

 
1.2 Begrepp som återkommer i studien 
Sociala Medier 

Nationalencyklopedin beskriver sociala medier som kommunikationskanaler där många 

kommunicerar med många (NE, 2013). 

 
sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. (NE, 2013) 

  

Detta är den beskrivning som också vi syftar på när vi i vår uppsats använder termen sociala 

medier. I synnerhet innefattar det i den här uppsatsen Facebook och Twitter då dessa två är de 

som journalisterna på P4 Kalmar själva är mest aktiva inom.   

Twitter är en mikroblogg. Mikrobloggar fungerar som ett realtidsnätverk av information där 

antalet tecken är begränsat. Själva hjärtat i Twitter är små informationsbitar som kallas tweets 

som består av max 140 tecken (Twitter, 2013).  

Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande. Facebook utgörs 

till stor del av dess användares profiler, vilka knyts samman till olika nätverk inom vilka 

interaktionen sker (NE, 2013). 

 

Publikinteraktion  

Interaktion står för hur grupper eller individer samspelar med varandra. 
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interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 

påverkar varandra. (NE, 2013) 

 

Publikinteraktion är vår definition av när journalister och lyssnare kommunicerar med 

varandra i olika forum. 

 

Publikinteraktion sker genom olika kommunikationssätt, både inkommande och utgående. 

Genom vår definition av publikinteraktion har vi delat in de olika forumen i två. Traditionell 

publikinteraktion och modern publikinteraktion.  

Till traditionell publikinteraktion hör post, telefon, sms, mail och kommentarer på webbsida. 

Till modern publikinteraktion hör sociala medier som Facebook och Twitter.  

Definitionen har underlättat för våra avgränsningar.  

 

Den digitala klyftan 

Med klyfta menas en stor skiljaktighet mellan exempelvis egenskaper (NE, 2013). Den 

digitala klyftan delar upp människor mellan de som har tillgång till internet och de som inte 

har tillgång till internet. Denna klyfta bidrar med en exkludering vilket blir den grövsta 

exkludering i vårt samhälle som idag bygger på en uppkopplad livsstil. (Livingstone, 2010) 

Då Sonia Livingstone skriver generellt om internets möjlighet till interaktion i samhället, tar 

vi ner det på en lägre nivå och fokuserar på hur sociala medier delar in en mediepublik med 

en digital klyfta som skiljelinje. 

På ena sidan den digitala klyftan ser vi dem som har tillgång till de sociala medierna och 

använder sig av dem. Den publikgruppen väljer vi att benämna som den moderna publiken. På 

andra sidan klyftan ser vi två grupper. De som på grund av okunskap eller liten tillgång till 

den tekniska utrustning som krävs inte är aktiva i sociala medier, och de som på grund av 

bristande intresse eller av principskäl väljer att inte delta i de sociala medierna. Den här 

publikgruppen väljer vi att benämna som den traditionella publiken. 

 

 

1.3 Avgränsningar och urval 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till publikinteraktion via sociala medier; den 

moderna publikinteraktionen. Detta för att vi tror och fått uppfattningen om att det är just 

denna publikinteraktion som kan få den traditionella publiken att känna sig exkluderad.  
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Vi kommer även ta upp den traditionella publikinteraktionen men i en mindre skala då vårt 

huvudfokus ligger på hur journalister på P4 Kalmar tänker kring den moderna 

publikinteraktionen. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till journalister som jobbar på Sveriges Radio P4 då vi tidigare 

märkt att P4 Kalmar är aktiva inom sociala medier och har en redaktion i Kalmar där vi gör 

vår undersökning. Vi har också valt att intervjua två journalister från andra P4-redaktioner för 

att tydligare se skillnader och likheter mellan olika redaktioner.  

Vi har valt att genomföra åtta intervjuer med journalister som jobbar på Sveriges Radio P4. 

Sex av de åtta intervjupersonerna jobbar på P4 Kalmar. Där har vi intervjuat två 

programledare, en nyhetschef, en webbchef, en producent och en publikredaktör. De övriga 

två är en programledare från P4 Stockholm och en nyhetsreporter från P4 Norrbotten. Med 

våra resurser anser vi att åtta är ett praktiskt genomförbart antal intervjuer, samtidigt som vi 

får en tydlig bild av hur våra intervjupersoner på P4 Kalmar uppfattar och tänker kring 

publikinteraktion via sociala medier.  

 

Våra intervjupersoner: 

Ann-Sofie Ottoson, 45 år, producent på P4 Kalmar Morgon. 

Nick Näslund, 29 år, publikredaktör på P4 Kalmar och jobbar i nyhetsredaktionen. 

Niklas Kaldner, 39 år, webbchef på P4 Kalmar. 

Louise Haag, 43 år, nyhetschef på P4 Kalmar 

Maria Skagerlind, 52 år, programledare på P4 Kalmar Morgon 

Magnus Krusell, 43 år, programledare på P4 Kalmar 

Dick Kardell, 23 år, nyhetsreporter och nyhetssändare på P4 Norrbotten 

Matilda Kihlberg, 29 år, programledare God morgon Stockholm på P4 Stockholm 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Hur tänker journalister på P4 Kalmar kring att den publikinteraktion som förs via sociala 

medier kan leda till att den traditionella publiken känner sig exkluderad? 

Vi operationaliserade ner vår huvudfråga i frågeställningar som knyter an till våra teorier. 

1. Hur upplever journalisterna att publikinteraktionen via sociala medier fungerar? 

2. Hur bra kunskap om sin publik upplever journalisterna att de själva har? 
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3. På vilket sätt upplever journalisterna att den journalistiska produkten påverkas av den 

publikinteraktion som sker via sociala medier? 

Svaren på dessa frågor kan tillsammans visa hur medvetenheten om den digitala klyftan ser ut 

på redaktionen. De kan ge oss en bild av hur journalister på P4 Kalmar tänker kring att 

publikinteraktion i sociala medier kan leda till en exkluderande känsla hos delar av publiken 

och hur de arbetar utifrån den här vetskapen. 

Att få kunskap om detta gör det möjligt för oss att belysa styrkor och svagheter i hur de kan 

påverka arbetssättet med publikinteraktion i sociala medier, vilket kan vara ett steg mot en 

publikinteraktion där ingen känner sig exkluderad. 

 

3. Teori & tidigare forskning 
Här följer ett avsnitt där vi presenterar de teorierna vi valt att arbeta med i vår studie samt 

tidigare forskning som ringar in vår frågeställning.  

 
3.1 Den digitala klyftan 
I Media and Society, kapitel Interactive, engaging but unequal: critical conclusions from 

internet studies (2010) skriver Sonia Livingstone om en digital klyfta som delar upp internets 

betydelse i två delar. Vi har använt den digitala klyftan som teoretiskt begrepp i vår 

undersökning.  

Livingstone skriver om hur internet borde ses som en extern plattform istället för en sfär som 

vi ständigt lever i. Ofta glöms det att det inte räcker med en internetanslutning för att göra 

medborgare socialt aktiva på internet. (Livingstone, 2010) 

Man kan dela upp den digitala klyftan mellan de som har tillgång till internet och de som inte 

har tillgång. Exkludering från tillgång till internet är den grövsta exkludering i vårt samhälle 

idag, vars ekonomi och kultur bygger på en uppkopplad livsstil enligt Livingstone. 

Livingstone går igenom hur andra forskare diskuterat och försökt komma fram till en lösning 

på problemet i den digitala världen. 

För att se olika sorters digitala klyftor delar man upp dem i tre nivåer. Global-, nationell- och 

hushållsnivå. Detta för att skilja på olika sorters ekonomiska förutsättningar, kulturer och 

skillnader mellan åldersgrupper och kön. De olika nivåerna underlättar för att göra 

komparativa undersökningar där man kan jämföra länder, samhällsgrupper och 

marginaliserade grupper som etniska minoriteter eller funktionshindrade. 
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Livingstone beskriver hur man ur ett historiskt perspektiv jobbat med att försöka minska 

klyftan på olika sätt. Att öka tillgängligheten, det vill säga att fler personer har möjlighet att 

vara uppkopplade, var ett försök. Andra forskare har arbetat i pilotprojekt på bland annat 

landsbygden där man inte bara gett tillgänglighet till internet utan också satsat på 

kompetensundervisning i hur man använder internet för att få en ökad interaktion. 

Numera ställer sig forskarna inte bara frågorna var, hur och för vad ska man öka internets 

tillgänglighet, de ställer sig också frågan till vilken nytta? Livingstone hänvisar till Pippa 

Norris, som bland annat är McGuire-lektor i politik vid John F. Kennedy School of 

Government, Harvard University, vars forskning gett nya perspektiv på politisk kultur på 

global nivå. I hennes forskning Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and 

the Internet Worldwide (2001) skriver Norris att bara för att en allt större andel har möjlighet 

till uppkoppling så ökar inte den sociala interaktionen på internet och därmed minskar heller 

inte den digitala klyftan genom enbart tillgång till internet. 

Livingstone hänvisar till Norris (2001) slutsats där hon skriver att även om den digitala 

klyftan minskar över tiden är det naivt att tro att det för med sig att den virtuella världen kan 

påverka sociala skillnader i samhället. 

Att se på en digital klyfta som något större än tillgänglighet tror vi är viktigt när vi gör vår 

studie. Vi anser att Livingstones begrepp kring den digitala klyftan och internet som sfär 

också är nödvändig för vår studie där vi vill spegla hur det är i verkligheten och inte bara hur 

det är på pappret. 

Vi kommer använda begreppet digital klyfta som ett samlingsnamn för den skillnad som det 

finns i tillgång, kompetens och intresse av att använda sig av internet för sociala interaktioner.  

 

3.2 Journalistiken förändras på Twitter 
Vi har använt den vetenskapliga artikeln Normalizing Twitter av Dominic L. Lasorsa, Seth C. 

Lewis, and Avery E. Holton (2012), som teori i vår undersökning. I artikeln beskriver de hur 

journalister som använder sig av mikrobloggar är mer benägna att gå ifrån sin professionella 

roll, än journalister som inte mikrobloggar. De hänvisar till Jane Singer (2005) som sett att 

när journalister äntrade den vanliga bloggen som plattform behöll de sin journalistiska roll 

och fick bloggen att passa in i gamla normer och praxis för att inte utmana traditionell 

journalistik.  

Lasorsa m.fl. har använt sig av Singers teoretiska ramverk för att se vad som normaliseras på 

Twitter inom journalistiken. Något som Lasorsa m.fl. valt att titta närmare på och som också 

vi haft som nyckelord när vi analyserat vårt resultat är; opartiskhet, att inte anspela på egna 
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åsikter, och transparens, öppenhet och insyn i hur journalisten jobbar för att öka 

trovärdigheten för publiken. Lasorsa m.fl. ställer sig frågorna; avviker journalister som 

twittrar från rollen att vara opartiska och kunna arbeta utan att blanda in personliga åsikter? 

Skapar journalister som twittrar transparens och trovärdighet när de twittrar om hur det är på 

jobbet, när de ingår i andra diskussioner och/eller när de twittrar om personliga saker? Dessa 

två områden blir utsatta när ett nytt medium tar plats inom journalistiken. Online-medier som 

Twitter utmanar denna normativa konstruktion som journalistiken är uppbyggd av. Då är det 

oerhört viktigt att se på vilket sätt normerna och traditionerna förändras. (Lasorsa m.fl., 2012) 

I studien har man granskat 22 248 tweets skrivna av 430 olika twittrande journalister under 

två veckors tid. Undersökningen visar hur ofta eller sällan tweetsen innehöll åsikter, länkar 

eller var av mer privat karaktär. 

42 % av alla tweets innehöll en extern länk med mer information eller källhänvisning. Det 

visar på ett ansvarstagande och en öppenhet från journalisten som ger transparens till 

publiken. Nästan 43 % av alla tweets som undersökts hade inslag av åsikter och yttranden 

vilket är relativt högt om man tänker på att det finns extremt litet spelrum för att uttrycka sig 

på 140 tecken. (Lasorsa m.fl., 2012). 

Undersökningen visade också ett mönster där journalister som jobbar på mindre bolag, 

lokalredaktioner och liknande, har en tendens att inte följa samma norm på Twitter som 

övriga journalister. Detta genom att twittra mer personligt än journalister som jobbar på större 

redaktioner eller nationella bolag. Journalister från mindre redaktioner kan ha större behov att 

sticka ut för att få mer anhängare, mer trafik och mer publicitet på Twitter. Denna skillnad 

kan vara en viktig aspekt i och med att journalistiska normer och traditioner ändras när 

journalister twittrar. (Lasorsa m.fl., 2012) 

Lasorsa m.fl. kunde i undersökningen se att normer och traditioner förändras för att passa in i 

Twitters redan befintliga funktioner. Vi undrar hur de journalister vi intervjuat ser på normer, 

arbetssätt, traditioner och skrivna regler kring publikinteraktion i sociala medier. Hur 

upplever journalister på P4 Kalmar att publikinteraktionen via sociala medier fungerar? 

Med hjälp Lasorsa med fleras studie kan vi se hur de journalister vi valt att intervjua tänker 

kring hur deras arbetssätt och normer kring publikinteraktion i sociala medier fungerar och 

om de har ändrats. Med inblick i hur intervjupersonerna uppfattar hur det fungerar är det 

enklare att förstå hur de tänker kring vad arbetssättet med publikinteraktion i sociala medier 

kan leda till. Resultatet som Lasorsa m.fl. kom fram till kan också vara intressant som tidigare 

forskning. 
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3.3 Journalister och deras publik 
I doktorsavhandlingen Journalister och deras publik – Förhållningssätt bland svenska 

journalister (2009) skriver Ulrika Andersson om hur viktigt det är att som journalist känna till 

sin publik för att kunna leverera god journalistik till sina läsare. Vi har använt Anderssons 

doktorsavhandling som teori men resultatet passar även in som tidigare forskning.  

Enligt Andersson kan man dela in förhållningssätt till publiken i olika dimensioner; 

publiksyn, publikkontakter, publikorientering och publikkunskap. Dessa fyra dimensioner gör 

det möjligt att urskilja de förhållningssätt som journalisterna har gentemot sin publik. 

Publiksyn syftar på att visa hur journalister ser på det journalistiska uppdraget i relation med 

det som är publikens behov. Detta är intressant eftersom konkurrensen idag leder till ökad 

makt hos publiken vilket gör det viktigt att förstå vilken syn journalisten har på sin publik. 

Enligt Anderssons (2009) studie styrs journalisterna av det ideal som finns inom 

journalistiken. Ett ideal som innebär en balansgång mellan vad publiken efterfrågar och vad 

journalistens samhällsuppdrag är. Men trots detta ideal som gärna efterföljs menar Andersson 

att journalister som grupp är splittrade i uppfattningen om hur bra de faktiskt är på att fånga 

upp vad som är viktigt att rapportera om. 

Publikkontakt visar en bild av hur den faktiska kontakten med publiken ser ut. Sociala 

medier gör det möjligt för journalisten att ha en ökad interaktion med sin publik vilket kan 

påverka publikens inflytande. Att publikkontakten blivit bättre med sociala medier kan 

Andersson bekräfta men samtidigt har det inte påverkat publikinflytandet på samma sätt. 

Journalister uppfattar att det finns kommersiella krafter som har större inflytande i branschen 

än vad publiken har (Andersson, 2009). 

Publikorientering visar i vilken utsträckning journalisterna tenderar att lyssna på och 

påverkas av sin publik. Idag är det allt mer vanligt att redaktioner använder publikstudier när 

de utformar och utvecklar sitt redaktionella arbete. Att publiken har en sådan makt beror på 

att det ständigt är en konkurrens om publikens uppmärksamhet. Det finns en tydlig splittring i 

inställningen till publikorientering och publikstudier hos journalisterna enligt Anderssons 

studie. Reportrar är mer benägna att bevara en integritet i sitt arbete och vill därmed inte i lika 

stor utsträckning använda sig av publikstudier i sitt arbete. Ansvariga utgivare har mer 

marknadsföringstänk där publikorienteringen blir en viktig grundsten. (Andersson, 2009) 

Publikkunskap handlar om hur väl journalisten egentligen känner sin publik. Detta kan vara 

relevant för att, som journalist, förstå hur man ska fullfölja sitt journalistiska uppdrag. Att 

både få en bild av vad journalisten själv anser sig ha för kunskap men också journalistens 
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kännedom om publikens egna medievanor. I avsnittet om publikkunskap skriver Andersson 

att journalister överlag har en tendens att tro att publiken är nöjeslystna. Många journalister 

pratar om vikten av kunskap om sin publik samtidigt som deras egna uppvisade kunskaper 

inte är många.  

Andersson skriver också om hur helhetssynen på publiken har förändrats i takt med att även 

medierna har gjort det. Avsaknaden av en övergripande syn och förståelse av publiken kan 

göra det svårt för journalister att möta sin målgrupp.  

Andersson skriver att relationen mellan publik och redaktion har förändrats. Hon hänvisar till 

Engqvist (2006); Nord (2004); Strömbäck (2004) som beskriver utvecklingen som två olika 

cirklar. Relationen mellan redaktion och publik har utvecklats till att redaktionen följer 

publikens tycke och smak i vad som borde produceras. Detta kan tyckas bra så länge 

publikens tycke och smak är “rätt”. När publiken väljer “rätt” medier och “rätt” genre så blir 

det en godartad cirkel av ett sådant flöde som också är samhällsnyttigt för publiken. Då lever 

även journalisterna på redaktionen upp till sitt journalistiska uppdrag. När publiken istället 

väljer “fel”, kanske en mer sensationsdriven journalistik, skapas en negativ cirkel där 

redaktionen följer publikens dragningskraft till en mer sensationsinriktad journalistik där 

relevanta frågor ur ett samhällsperspektiv bortprioriteras. Detta enbart för att öka intäkter och 

klara livhanken som medium på en väldigt publikstyrd marknad. (Andersson, 2009) 

Genom att närma sig publikfrågan via dessa fyra dimensioner får vi dels en vid och djup bild 

av hur en journalists kunskap om hur publiken ser ut men också information om hur 

journalisten själv ser på sin kunskap. Dimensionerna ger oss inblick i hur våra 

intervjupersoner tänker om och förhåller sig till sin publik. Det tror vi är en viktig del för att 

se hur journalister på P4 Kalmar tänker om att den publikinteraktion som förs i sociala medier 

kan leda till att den traditionella publiken kan känna sig exkluderad. 

 

3.4 Skillnader mellan generationerna 
I SOM-undersökningen I Framtidens Skugga (red. Weibull, Oscarsson och Bergström, 2011) 

kan man läsa om hur användandet av radion ser ut i Sverige och hur stort förtroendet för 

radion är bland olika åldersgrupper. Denna undersökning passar bra som tidigare forskning 

till vår studie. 

I kapitlet Radio – kanaler, plattformar och förtroende (2011) skriver Annika Bergström att 

förtroendet för etersändning gentemot webbsändning är starkt kopplat till mediets etablering i 

medielandskapet i relation till ålder och generation. Bergströms undersökning kan inte säga 
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något om generationens betydelse för förtroendebedömningen men man kan utläsa att en äldre 

publik tenderar att ha högre förtroende för etersändning än för webbsändning. 

Något som vi tycker är intressant är förklaringen till begreppet nya medier som inleder 

kapitlet Mobilanvändning och nya medier av Göran Bolin (2011). Bolin skriver att beroende 

på vilken åldersgrupp man tillhör är synen på vilka medier som är nya olika. Han menar också 

att det finns många olika tendenser som påverkar val av medium och dess funktion. Bland 

annat var man befinner sig, vem man vill kommunicera med, vid vilken tidpunkt man 

kommunicerar och vad man vill kommunicera om. Detta menar Bolin är en uppsättning av 

faktorer som är hårt kontextuellt styrda och helt avhängiga för valet av medium. 

Bolin skriver senare att man kan anta att de olika användningsmönstren mellan 

åldersgrupperna skiljer sig åt beroende på deras förhållningssätt till det som är nytt. 

Det man också kan utläsa från undersökningen, i kapitlet om mobilanvändning och nya 

medier, är att det allmänna användandet av sociala medier via mobiltelefon för 50-talisterna 

ligger på 5 % (Bolin, 2011). Detta trots att 39 % av 50-talisterna idag faktiskt äger en 

smarttelefon/pekskärmsmobil vilket brukar öka användandet av sociala medier markant. På 

siffrorna från 2010 går det också att utläsa att andelen 50-talister med smartphone endast var 

16 %. Bolin resonerar kring om man ska tolka ökningen av både den sociala 

medieanvändningen och ägandet av smarttelefon som att innehavandet av en smarttelefon 

uppmuntrar till interaktion i sociala medier. Eller om det är personer med intresse och behov 

av interaktion i sociala medier som skaffar en smarttelefon. (Bolin, 2011) 

Bolin skriver också att sms, mms och e-post ökar bland 50-talisterna medan de nyare 

applikationerna inte är lika vanliga. Dock visar studien att ju längre en applikation funnits på 

marknaden desto fler av 50-talisterna använder applikationen. 

 

Med dessa undersökningar får vi en uppfattning om hur användningen ser ut bland 

befolkningen. Bolins och Bergströms diskussioner kring det åldersrelaterade 

medieanvändandet var information vi hade i ryggen när vi gjorde vår undersökning. 

Vi anser att dessa undersökningar är i linje med åt vilket håll vi vill undersöka hur journalister 

på P4 Kalmar tänker kring publikinteraktion i sociala medier och vad det kan leda till för den 

traditionella publiken. 
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3.5 Interaktiviteten hos redaktionerna 
David Domingo (2008), lektor på Rovira i Virgili University, Spanien, har skrivit en 

vetenskaplig artikel som handlar om interaktiviteten i redaktionernas dagliga verksamhet. Vi 

har använt artikeln som tidigare forskning till vår studie.  

Domingos undersökning visar att de medverkande journalisterna ansåg att publikdeltagande 

var en avgörande faktor för en lyckad slutprodukt, men att det inom den professionella 

världen och inom nyhetsredaktionens väggar var en omställning som mötte stort motstånd. 

Hur yrket skulle utövas var något fastställt som var rotat sedan många år tillbaka. Därför 

uppfattades den deltagande publiken ofta som något svårhanterligt snarare än något 

fördelaktigt. Detta gjorde att viljan till att utforska publikdeltagandet minskade. 

Domingo menar att även om de nätbaserade medierna var mer öppna för att utforska 

interaktivitet och förstå sina användare, som aktiva nätanvändare, var de traditionella 

journalistiska normerna fortfarande mycket närvarande. Detta visar att den professionella 

journalistkulturen är så djupt rotad att den faktiskt bromsar interaktivitetens genomslagskraft 

(Domingo, 2008). 

Nyare och online-baserade medier har lättare att kommunicera med publiken via sociala 

medier då det från början har varit en del av arbetet. Men med de traditionella medierna 

uppstår det en konflikt mellan de rutiner som “sitter i väggarna”, som har hängt med i 

decennier, och de nya idéerna som innebär ett nytt tankesätt och nya sysslor.  

Det går att dra paralleller mellan Domingos undersökning och vår undersökning då de båda 

handlar om journalisternas syn på sin publik. Studien ger perspektiv till vår undersökning då 

radion i grund och botten är ett av de äldsta medier vi använder men också ett medium som 

bland annat integrerar med sin publik via sociala medier. 

 

4. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi de metoder vi valde att använda oss av i vår undersökning. Vi tar 
upp kritik mot våra metodval och belyser den problematik som metoderna kan tänkas 

innebära. 
Genom kvalitativa samtalsintervjuer och en deltagande observation har vi studerat 
intervjupersonernas erfarenheter, upplevelser och åsikter om den publikinteraktion som förs 

via sociala medier. 
Eftersom vi inte är ute efter att göra en generalisering, utan istället syftar till att ta reda på hur 
de tillfrågade journalisterna tänker kring att den publikinteraktion som förs via sociala medier 
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kan leda till att den traditionella publiken känner sig exkluderad, är den här metoden väl 
anpassad för oss.  

 

4.1 Urval 
Vi valde att prata med åtta journalister som jobbar på Sveriges Radio. Vi intervjuade sex 

medarbetare på P4 Kalmar, en medarbetare på P4 Norrbotten och en medarbetare på P4 

Stockholm. Vi ansåg att det var ett praktiskt genomförbart antal intervjuer samtidigt som det 

skulle ge en tydlig bild över hur publikinteraktion via sociala medier upplevs av våra 

intervjupersoner. 
I och med att vårt urval är relativt litet passar ett strategiskt urval vår undersökning bra 

(Halvorsen, 1992).  

 

4.1.1 Urval; arbetsplats P4 Kalmar 
Vi valde att först kontakta den publikansvarige på P4 Kalmar för att se hur stort intresset var. 
Den publikansvarige visade stort intresse och gav oss namn på andra som jobbar med just 

sociala medier och publiktänk på P4 Kalmar. Att en kontakt leder till flera kallas 

snöbollsurval (Larsson, 2010) vilket var en passande metod för vår undersökning. Vi hade 

efter detta två intervjuer inbokade men för att inte bara prata med journalister som jobbar med 

hanteringen av sociala medier valde vi även ut journalister med andra arbetsuppgifter på P4 

Kalmar. 

Vi tyckte det var viktigt att få med olika sorters journalistiska arbeten och la därför vikt vid att 

de journalister vi fick tag på inte skulle ha samma typ av arbetsuppgifter. Detta för att få en 

bredare bild av hur de tillfrågade journalisterna på P4 Kalmar tänker kring publikinteraktion i 

sociala medier vilket ger oss en ökad förståelse och insikt (Backman, 2008). De positioner 

som våra sex intervjupersoner har är nyhetschef, webbchef, producent, publikredaktör och 

programledare. 
Med ett urval bestående av journalister med varierade positioner och arbetsuppgifter tyckte vi 

att urvalet var lämpligt och passade vår undersökning bra.  
Sammanlagt fem kvinnor och sex män kontaktades, var av tre kvinnor och tre män kunde 

ställa upp på intervju. 

 

Urvalskritik 
Nackdelen med snöbollsurval kan vara att de man får tag på är personer med samma typ av 
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arbetsuppgifter som den första man kontaktade, men på grund av att vi i kombination med 

detta även genomförde ett urval beroende på arbetsuppgift gav snöbollsurvalet oss bara 

fördelar. Tack vare att vi snabbt fick svar av en person inne på redaktionen kunde vi tidigt få 

en känsla av hur stort intresset för undersökningen var. Vi tror även att en av anledningarna 

till att några av journalisterna valde att ställa upp var just på grund av den förste journalistens 

positiva inställning till vår undersökning. 
Att endast intervjua de som själva tackat ja till att ställa upp kan framstå som självselektion. 

Vi tror dock inte att den främsta anledningen till att vissa journalister tackade nej var ett 

ställningstagande, utan att de tackade nej på grund av tidsbrist. Oberoende av om 

journalisterna kunde ställa upp eller inte visade de alla stort intresse för vår undersökning. 

 

4.1.2 Urval; arbetsplats P4 Stockholm och P4 Norrbotten 
Syftet med att intervjua två journalister från utomstående redaktioner var att ge perspektiv på 

vad intervjuerna från P4 Kalmar visade. Vi avgränsade oss fortfarande till Sveriges Radio och 

P4 men genom dessa intervjupersoner kunde vi få in andra faktorer som kunde komma att 

påverka resultatet. Till exempel vilken arbetsplats du jobbar på eller var i landet du befinner 

dig. Vi ansåg att det skulle tillföra mer till undersökningen att välja ett par radiostationer som 

geografiskt sätt låg långt bort ifrån varandra, eftersom det vid jämförandet skulle vara mer 

intressant än om vi hade valt redaktioner i ett närliggande län. De två intervjupersonerna, en 

från P4 Stockholm och en från P4 Norrbotten, har fått svara på samma frågor som 

intervjupersonerna från P4 Kalmar.  

 

Urvalskritik 
Att endast intervjua två personer kan tyckas som en svag uppsättning intervjuer för att ge 

perspektiv och förståelse. Vi anser dock att de ändå fyllde sin funktion då de gav perspektiv 

på svaren från P4 Kalmar. Att intervjua fler från andra redaktioner kan vara befogat men med 

den tid och de resurser vi har är denna storlek på urval att föredra. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Metoden vi valde för vår undersökning är en kvalitativ metod med kvalitativa 
samtalsintervjuer samt en etnografiskt inspirerad deltagande observation. Den deltagande 

observationen fyller de luckor som en intervju kan missa och vice versa. Kombinationen ger 
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oss en helhetsbild och en mer giltig information (Kvale, Brinkman 2009) om hur arbetsplatsen 

och medarbetarna jobbar kring publikinteraktion och sociala medier. 

 

4.2.1 Kvalitativ samtalsintervju 
Metoden vi har valt för intervjuerna är en kvalitativ samtalsintervju med en halvstrukturerad 
frågestrategi. Dessa intervjuer är temamässigt upplagda och baserade på de frågeställningar 
som uppsatsen handlar om (Larsson, 2010). Kvalitativa intervjuer ger större möjligheter till 

samspel mellan oss och de personer vars uppfattningar vi vill undersöka, då metoden ger 

utrymme för följdfrågor och mer oväntade svar än exempelvis en enkätstudie (Kvale, 

Brinkman 2009). 
Kvalitativ samtalsintervju användes vid alla intervjutillfällen i vår undersökning. 

 

4.2.2 Deltagande observation 
Vi valde att göra en deltagande observation av arbetsplatsen P4 Kalmar samtidigt som vi var 
där och intervjuade den urvalsgrupp som jobbar på samma arbetsplats. 
Observationen var en naturlig situation där vi var åskådare till det vardagliga arbetet och 
kunde observera hur redaktionen arbetade med publikinteraktion. 
Observationen har ägt rum både före, under och efter intervjutillfället. Vi observerade både 
våra intervjupersoner och övriga medarbetare på arbetsplatsen, som rörde sig i lokalerna 

under tiden vi var där. 

 

4.2.3 Lyssnarintervju 
Vi valde att genomföra en lyssnarintervju med en slumpmässigt vald lyssnare inför våra 
samtalsintervjuer med journalisterna på P4. Syftet med detta var att vi ville ha citat och 
bakgrundsinformation från en riktig lyssnare som kunde tänkas höra till P4 Kalmars 

målgrupp, som vi sedan kunde ha med och använda oss av under de kvalitativa 

samtalsintervjuer. Vi valde denna metod för att få bakgrundsupplysningar med värde för vår 

undersökning. 
Intervjupersonen var 44 år och arbetade som busschaufför. I denna lyssnarintervju framkom 

flera bra citat. Följande citat läste vi upp för journalisterna under intervjuerna. 

 
”... oavsett om det är idrott eller musik eller dans eller rent nyhetsmässigt så nämner man 
ordet Twitter för mycket och då kommer folk som inte är duktig på det här att fundera på 
vart tog den vanliga informationen vägen.”  
 



 

  20 (64) 
 

 
Detta för att få höra de spontana reaktionerna från journalisterna när en lyssnare från deras 

målgrupp påstod att det ”pratades” för mycket om Twitter i radio. 
En intressant aspekt som framkom under lyssnarintervjun var en känsla av exkludering på 
grund av att man som lyssnare inte vill använda de sociala medierna. Detta var något vi 

tidigare inte lagt så stor vikt vid men som vi efter vår lyssnarintervju beslutade oss för att 

återkomma till i undersökningen. När vi frågade vår intervjuperson om han använde Twitter 

och Facebook svarade han först tvärt nej. När vi sedan som följdfråga sa ”Inget av det?” 

svarade intervjupersonen följande: 

 
”Om vi säger såhär, facebook på ett sätt att läsa, inte att lämna ut sig. Jag tycker det är 
helt fel forum. Alldeles för många människor lämnar ut sitt privatliv. Det tycker jag är 
fel.” 
 
 

Intervjupersonen hade alltså ett användarkonto på Facebook men använde det bara ibland med 
syfte att läsa vad släkt och vänner skrev. Han kände dessutom till Twitter och visste på vilket 
sätt det skulle användas men ansåg att ett mer aktivt användande av dessa sociala forum 
skulle ta alldeles för mycket tid av hans fritid: 

 
”... det här tar för mycket social tid som man då annars skulle lägga på sin respektive, 
sina barn eller vad de nu är, det här tar för stor social tid. Och det tycker jag är helt 
fel.” 

 
 
 

Urval lyssnarintervju 
Ingen av oss hade någon personlig koppling till intervjupersonen. Urvalet gick till på så sätt 

att vi gick fram till en person som satt och fikade på ett café och som såg ut att vara inom 
åldersramen för P4 Kalmars målgrupp, och frågade om han lyssnade på P4 Kalmar. 
Efter att ha fått detta bekräftat bad vi att få genomföra en kort lyssnarintervju med honom 

vilket gick bra. 

 

4.3 Intervjumanual till samtalsintervju 
Vi valde att göra en intervjumanual, en så kallad frågeguide, som grund för våra intervjuer. I 

vår frågeguide kan man se olika indelningar och teman som vi följde under intervjuerna. De 

teman som fanns med i vår intervjuguide var; om intervjupersonen, om publiken, arbetsplats 
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och sociala medier, publikinteraktion och journalistik, och ditt arbetssätt. Under varje tema 
finns mer inriktade, snävare eller mer djupgående specialiserade frågor vilket är typiskt för en 
intervjumanual (Larsson, 2010). Med dessa teman fick vi en relativt öppen intervju där det 

fanns mycket spelrum samtidigt som vi följde en manual som vägledde intervjun på rätt spår. 

Vi använde oss av samtalsintervjuer som är välplanerade och genomtänkta utan att 

intervjupersonerna märker av de avgränsningar vi gjort. Våra frågor var både tematiska och 

dynamiska. Det innebär att vi jobbat både med vad som frågas och hur man frågar (Kvale, 

Brinkman 2009). Detta för att få en så bra balans som möjligt där vi dels ställde frågor på ett 

sätt som gjorde intervjusituationen till en lättsam flytande interaktion med intervjupersonen 

och dels kunde få svar som är enkla att strukturera i efterhand. Vår frågeguide underlättade 

vid både intervjutillfället, transkriberingen och senare även i analysstadiet. Att ha en 

strukturerad intervjusituation gör det lättare att senare strukturera intervjun teoretiskt under 

analysen. (Kvale, Brinkman, 2009) 
Vi valde att testa vår intervjumanual på en journaliststudent som intervjuades i egenskap av 
reporter på Katrineholms-Kuriren. Detta för att testa vår frågemetod och hur vi ställde 
frågorna, samt om ordningsföljden passade. Efter vår testintervju omformulerade vi flera 
frågor som vi först i skarpt läge märkte kunde vara otydliga. 

 

4.4 Analys av intervju 

Vi valde ad hoc-metoden, där man kan använda olika angreppsätt och tekniker för skapandet 

av mening, för att analyserat våra data. Med den typ av data vi har samlat in är en blandning 

av analysmetoder vanligast vilket också var anledningen till att vi valde ad hoc-metoden. 

(Kvale, 1997) 

Först gick vi igenom materialet och gjorde en helhetsanalys. Helhetsanalysen visade vilken 

stämning, känsla, tankar och övergripande syn på publikinteraktion via sociala medier 

intervjupersonen har. Sedan använde vi oss av tematisering med de teman som finns i vår 

intervjumanual. Dessa teman delade in materialet i olika grupper enligt den teoretiska 
förankringen i Anderssons fyra publikdimensioner och Lasorsa, Lewis och Holtons 
användande av Twitter. Tematiseringen gav oss en strukturerad överblick och en enklare väg 
in i en djupare analys av materialet (Olsson, 2008). Dessa teman har gjort att vi hittat mönster 

i våra data där vi sedan funnit egna teman som vi presenterar i resultat- och analysdelen. 
Efter helhetsanalys och tematisering av våra data fick vi via våra egna teman en bred och 

allmän uppfattning samt en snävare kategorisering av intervjumaterialet. Därefter tittade vi 
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närmare på varje tema för att få en djupare analys av varje tema för sig. I detta skede hittades 
relevanta och målande citat som tydligt visade hur intervjupersonerna pratar om våra olika 
teman. Intervjuerna gav oss en bred uppfattning om de intervjuade journalisternas syn på 

rutiner och arbetssätt kring publikinteraktion, samt fördjupad förståelse för deras inställning 

och attityd till kommunikation med sin publik via sociala medier. 
Det hade varit betydligt svårare att få fram den här typen av information med en kvantitativ 
metod. 

 

Genomförande 
Vi valde att lägga intervjuerna under två dagar i rad. Detta för att de passade våra 

intervjupersoner bra och för att vi snabbt ville gå vidare med transkriberingsarbetet. Vi är 

medvetna om problematiken som den täta tidsföljden kan orsaka. Läs om det under rubriken 

Metodkritik. 

 

4.5 Metodkritik 

Under arbetet med våra metoder har vi stött på olika problem som vi vill uppmärksamma. 
Vi har hittat problematik i både val av metod och i val av metod till just vårt urval. Det senare 

kallar vi unik problematik. Att reflektera över eventuella problem och brister 
med val av metod, både generellt och för just vår uppsats, gör att vi var förberedda på olika 
utgångar. Trots både generell och unik problematik med val av metod kommer vi nedan att 
argumentera för varför vi valt metoden samtalsintervju till vår uppsats. 

 

4.5.1 Generell problematik 
Vi är medvetna om att samtalsintervju som metod inte är helt utan risker och problematik. 
Varje intervju utgör en ny situation. Det finns en risk att de senare intervjuerna blir av högre 
kvalitet än de tidigare då vi som intervjuare får mer kunskap efter varje intervjusituation. Det 

är viktigt att komma ihåg att intervjuerna inte behöver se likadana ut eftersom det handlar om 

nya infallsvinklar. Att anstränga sig för att intervjuerna ska bli likadana kan vara begränsande 

för processen. (Larsson, 2011) 
Det kan vara svårt att balansera en förutsättningslös inställning till intervjun med sin egen 
samtalsstil. Om intervjuaren har egna erfarenheter i ämnet kan det leda till att samtalet blir 
mer avslappnat och att samtalet fördjupas. 
Ett annat problem var tidsbristen. Som standard brukar man beräkna att en intervju tar minst 
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en dag, då inräknat resor och dylikt. Detta var inte tid som vi hade att tillgå. Därför valde vi 

att från början genomföra åtta intervjuer under loppet av ett par dagar. Eftersom vi är 

nybörjare var vi tvungna att räkna med att extra tid skulle behövas. När man använder den här 

metoden är det dessutom en fördel att intervjun skrivs ut så snart som möjligt efter 

intervjutillfället. Annars finns det risk att sådant som kanske inte hörs så tydligt på 

bandningen glöms bort (till exempel om intervjupersonen varit ironisk, något som skulle 

kunna missförstås om det inte skrivs ut ordentligt). Vi insåg från början att detta skulle vara 

svårt för oss att genomföra då intervjuerna skulle ske i så tät följd. 
Vi valde ändå att påbörja arbetet med transkriptionerna så snart vi kunde efter det att alla 
intervjuer var genomförda. Detta för att vi i största möjliga mån fortfarande skulle ha kvar 
intervjun i färskt minne och komma ihåg andra reflektioner och iakttagelser som gjorts under 
intervjun, vilket kan göra arbetet mer effektivt (Larsson, 2010). 
Det fanns en risk för att transkriberingen kunde te sig olika då vi var två personer som 

arbetade med dessa, och att vi aldrig tidigare använt oss av metoden eller samarbetat på det 
här sättet.  

 

Vi anser att de nackdelar som tagits upp ovan och som vi är medvetna om med denna metod 
inte väger tyngre än de fördelar som denna metod för med sig. Färdigheten att intervjua lär 
man sig genom att faktiskt intervjua (Kvale, Brinkman 2009). 
Med den problemformulering vi har är samtalsintervjun det mest optimala sätt att samla in 
data då problemformuleringen kräver en personlig kontakt och ett personligt möte för att 
fånga upp vad som sitter i väggarna på en arbetsplats. 

 

Ett problem med den deltagande observationen är att vi inte under en längre period befunnit 

oss på arbetsplatsen för observation. Det kan vara svårt att uppfatta och se mönster och 

strategier när man endast under en kortare period gör observationen. Ekström (2010) skriver 

att lämplig period beror på fall till fall. 
Nackdelen med en kort observationsperiod kan vara att man inte kan följa varje medarbetares 
arbetsprocess mer detaljerat. Motivet för en kort observationsperiod blir istället att vi under ett 

sammanhang sett hur jargongen mellan medarbetarna sett ut, vilket säger mycket om vad som 

sitter i väggarna. Fördelarna och nackdelarna får vägas mot varandra. 
Som ovan observatör kan det vara svår att göra en deltagande observation. Det kan ta flera år 

att träna sig till att bli en bra observatör med framgångsrika resultat (Halvorsen, 1992). Detta 
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är vi medvetna om och har därför valt att låta vår observation ta mindre plats i vår resultat- 

och analysdel. 

 

4.5.2 Unik problematik 
Att intervjua journalister som själva är vana intervjuare kan uppfattas som en klurig uppgift 
för studenter. Journalister är duktiga på att styra intervjuer och svarar kanske inte alltid på just 

det som vi frågar efter. De som vi intervjuat sitter betydligt oftare i vår sits, som intervjuare, 

än som intervjupersoner. Vi tänkte tidigt att detta kunde vara ett problem och valde därför att 

utforma en tydlig intervjuguide. Dessutom finns det alltid en risk för att intervjupersoner inte 

är helt uppriktiga eller fabricerar en fasad (Larsson, 2010). Detta är något som vi hade i 

åtanke då vi utformade vår frågeguide. Om det ändå skulle vara så att vi fått ouppriktiga svar 

är det inget vi kan påverka. Vi får helt enkelt förlita oss på att de som vi valt att intervjua 

svarat ärligt och helt utelämnande. 

 

Tidigt i vår testintervju stötte vi på problem med de frågor som var framtagna med 

anknytning till Anderssons dimension om publikorientering. Frågorna knutna till denna 

dimension upplevdes av vår testintervjuperson som svårbegripliga och blev lätt 

missuppfattade. För att testintervjupersonen skulle förstå vad det var vi menade krävdes det 

att vi som intervjuade gav både bakgrund till frågeställningen och förklarade hur Andersson 

beskrev publikorientering. Insikten om att det var detta som krävdes för att dessa frågor skulle 

bli begripliga fick oss att stryka dem helt i den slutgiltiga intervjuguiden. Istället la vi större 

fokus på uppfattningen om dimensionerna: publikkunskap, publiksyn och publikkontakt. 
 

 

5. Analys och Resultat 
I detta avsnitt kommer vi presentera vårt resultat och våra analyser genom beskrivningar av 

vad intervjupersonerna sagt men också genom målande citat. Exempel på hur vi har 

analyserat hittas som en bilaga. Bifogat finns även transkription av en intervju samt 

sammanfattningar och utvalda citat från våra analyssteg där man kan se hur vår process gått 

till. 

 

Till att börja med gick vi igenom materialet utefter de tematiseringar som vår intervjuguide är 

uppbyggd på. Med hjälp av dessa teman kunde vi hitta mönster i materialet som gav oss nya 
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teman. Mönstren går att härleda till våra teorier genom att Ulrika Anderssons 
Journalister och deras publik (2009) fångas upp där vi fokuserat på förhållningssätt till 
publiken. Lasorsa, Lewis och Holtons Normalizing Twitter (2012) ligger som grund för hur 

journalisten jobbar med sociala medier. Sonia Livingstones (2010) teori om den digitala 
klyftan använder vi genomgående som begrepp när vi pratar om en digital klyfta. 

Citaten som presenteras är korrigerade så att stakningar och talspråk inte ska påverka 

tolkningen. 
 

5.1 Bakgrundsresultat 
Resultat som är viktig bakgrundsinformation till alla teman. 

 

P4 Kalmar arbetar med publikinteraktion på många sätt. Förutom de interaktionssätt som tas 

upp i inledningen framkom det under intervjuerna att redaktionen har en så kallad rullande 

reporter som är ute på fältet för att hitta lokala nyheter och för att interagera med lyssnarna. 

Detta är en av redaktionens länkar ut till lyssnarna. Med den rullande reportern kommer P4 

Kalmar i kontakt med människor ur både den traditionella och den moderna publiken. 

 

Trots att intervjupersonerna berättar att P4 Kalmars målgrupp är 30 år och uppåt beskriver 

flera av dem att de aktivt försöker rikta sig till den yngre publiken då de ses som framtidens 

lyssnare. Den yngre publiken beskrivs som kvinnor mellan 30-40 år. 

 

5.2 Tema – Att delta i sociala medier 
Med hjälp av Lasorsa, Lewis och Holtons Normalizing Twitter (2012) har vi analyserat 

intervjupersonernas arbete med sociala medier och publikinteraktion. Vi har sett vilken plats 

sociala medier tar i arbetet och vilken roll de spelar. Den informationen har gett oss kunskap 

om hur sociala medier påverkar arbetssättet på P4 Kalmars redaktion.  

Journalistens tankar om arbetssätt med publikinteraktionen i sociala medier går att länka ihop 

med vilka vanor och traditioner som finns på redaktionen vilket också Lasorsa, Lewis och 

Holton skriver om. 

Lasorsa m.fl. (2012) beskriver hur synen på opartiskhet och skapandet av transparens 

förändras när journalister publicerar på nya plattformar som Twitter. Då vi inte undersökt 

journalisternas faktiska flöde på de sociala medierna, utan intervjuat journalisterna om hur de 
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upplever publikinteraktionen där, kan resultaten endast visa hur journalisternas tankar kring 

publikinteraktion och dess följder ser ut.  

 

5.2.1 Förväntan och policy 

P4 Kalmars policy, och chefers förväntan på redaktionens aktivitet i sociala medier, påverkar 

hur intervjupersonerna beter sig i sociala medier. ”Att finnas på sociala medier” ingår idag i 

de dagliga arbetssysslorna och ska kombineras med huvuduppgiften – att göra radio. 

P4 Kalmar har en egen policy om sociala medier som de själva skapat och som är utöver 

andra riktlinjer från Sveriges Radio. Den får inte lämnas ut men vi har fått övergripande 

information av Niklas Kaldner, webbchef på P4 Kalmar, om vad policyn innehåller. 

Den färdigställdes i slutet av 2011 och bygger bland annat på information från en 

kandidatuppsats som två studenter på Linnéuniversitet gjort om P4 Kalmars användning av 

Facebook. 

Policyn innehåller delarna; vem som har ansvar, varför P4 Kalmar ska finnas på Facebook, 

vilket tilltal de ska använda, hur ofta de ska uppdatera, när de ska uppdatera och vem som ska 

uppdatera. Varje del ses som en nyckelfunktion för hur det övergripande arbetet ska ske. 

Policyn innehåller också mål som ska försöka uppfyllas. Bland annat hur mycket trafik på P4 

Kalmars hemsida de ska nå och hur mycket som ska uppdateras.  

Niklas Kaldner menar att denna policy inte är något som medarbetarna följer till punkt och 

pricka utan är mer som en vägledning i hur man ska förhålla sig till det, för vissa, nya mediet. 

Tanken, menar Kaldner, är att policyn ska vara övergripande men med vissa nyckelfunktioner 

där till exempel vem som ska ha koll på vad ingår. Nyckelfunktionerna underlättar för att få 

hanteringen av sociala medier att fungera i det dagliga arbetet. 

Kaldner menar också att policyn skulle behöva uppdateras, trots att det endast gått drygt ett år 

sedan utförandet, då sociala medier förändras snabbt.  

 

Personalens tolkning 

Av de sex intervjuerna med medarbetare på P4 Kalmar har det framkommit att kunskapen och 

synen på policyn är olika. De flesta vet att policyn finns. De har hört talas om den men de har 

egentligen aldrig sett den, läst den eller använt sig av den. Däremot så har det övergripande 

syftet med policyn; att göra medarbetarna uppmärksamma och intresserade av att använda sig 

av sociala medier, haft större inverkan. Många säger att de inte kan säga hur policyn ser ut 

men när de förklarar vad den ungefär handlar om överensstämmer det med den förklaring 

webbchefen, utföraren av policyn, har gett. Vi får intrycket av att de journalister vi intervjuat 
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på P4 Kalmar inte alltid uppskattar att bli tillsagda om hur ofta man ska uppdatera i sociala 

medier. Det kan skapa en stress eller motvilja hos personalen som kan leda till att den 

önskade effekten med policyn istället blir den motsatta.  

Överlag har alla de sex medarbetarna, pålästa om policyn eller ej, god kunskap om hur de ska 

förhålla sig till sociala medier. De vet hur ofta och på vilket sätt de ska uppdatera i sociala 

medier även om det i vissa fall är med en mer personlig tolkning av hur. 

 

Maria Skagerlind, 52 år och programledare på P4 Kalmar, berättar att de enligt deras policy 

ska föra en dialog och ständigt vara tillgängliga för lyssnarna. Maria berättar om hur hon 

under pågående sändning konverserar med lyssnare, svarar på frågor och håller igång 

interaktionen på Facebook.  

 
”(…) så är det viktigt med kommentarer så lyssnarna känner att det är värt att höra av 

sig. Sen kan ju Facebook då i och för sig leva ett annat liv än själva sändningen men jag 

gör ju båda sakerna samtidigt ibland.” – Maria Skagerlind 

 
”Det är programmet som är själva roten, stammen upp och de sociala medierna är de 

små grenarna som kanske, berikar det hela liksom. Men programmet måste ju ha en 

självständig stomme att stå på och vara lika spännande och intressant för lyssnarna 

liksom.” – Maria Skagerlind 

 

Maria poängterar att sociala medier aldrig får ta över programmet men säger också att det tar 

mycket tid att vara aktiv. 

Niklas Kaldner, 39 år och webbchef på P4 Kalmar och skaparen av policyn om sociala 

medier, berättar att han vet om att det finns dem på redaktionen som inte har koll på policyn 

men att han ändå försöker följa upp och påminna om hur den ska efterföljas. 

 
”Den är ju spridd bland personalen, men skulle säkert behöva påminnas om. Men jag som webbchef är 

ju med på möten och berättar om när saker inte fungerar eller hur man ska göra. Så det är ju ett sätt att 

se till att policyn efterföljs.” – Niklas Kaldner 

 

Niklas pratar också om hur de som radiokanal en gång i tiden bara var en radioapparat men att 

P4 Kalmar idag är mycket mer än så. Niklas poängterar också vidare i intervjun att de 

fortfarande är nybörjare på att vara delaktiga i sociala medier och att det är därför de inte har 

fullständig koll.  
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”Tidigare var vi en radioapparat som man lyssnade på men nu är vi så mycket mer. Vi gör en 

webbsida, (…) vi är på Twitter, vi är på Facebook. Det är så mycket mer än vad det en gång var. Och 

P4 Kalmar kanske är de där på Twitter eller på Facebook för vissa, men de kanske inte lyssnar. Det där 

har vi inte riktigt koll på än.” – Niklas Kaldner 

 
 

Magnus Krusell, 43 år och programledare på P4 Kalmar, berättar att han inte riktigt vet vad 

som förväntas av honom från ledning och chefer. Magnus känner inte att det varit en ordentlig 

diskussion om varför man ska vara aktiv i sociala medier, vad det är man vill uppnå och även 

vilka negativa aspekter som finns i att ständigt söka en interaktion. 

 
“Och det blir ju en konflikt mellan yrkesmannen och privatpersonen. Jag känner absolut 

inga synpunkter på att vi är interaktiva, jag skulle tycka det var jättekonstigt om vi 

absolut inte var det, men jag kan själv uppleva mig lite störd av att det förväntas att jag 

hela tiden ska vara online med det jag lyssnar på och det jag tittar på. Känslan är ju 

kanske då att de som bestämmer om det här inte riktigt vet vad det är de vill ha.” – 

Magnus Krusell 

 

 

5.2.2 Otydliga roller 

Magnus upplever också en konflikt där privatpersonen brottas med honom själv som 

yrkesman. Han använder sociala medier väldigt mycket både privat och i jobbet. Gränsen 

mellan vad som skrivs i vilken egenskap blir allt mer otydlig. 

 

Lasorsa med fleras (2012) undersökning visar att mindre redaktioner och lokalredaktioner har 

större tendens att skriva mer personligt på Twitter än större bolag och riksmedier. Om detta 

stämmer för P4 Kalmar går inte att utläsa ur våra data men intervjupersonerna pratar om 

svårigheterna mellan det personliga och det professionella. Intervjupersonerna beskriver att 

det är svårare att se skillnaden mellan sitt professionella jag och sitt privata jag i sociala 

medier. Ann-Sofie Ottoson, 45 år och producent på P4 Kalmar, har haft svårigheter med att 

vara ”två personer”. Hon beskriver att hon har svårt att finnas i sociala medier i någon annan 

egenskap än hennes privata jag och föredrar därför att skriva utifrån sitt privata jag även i 

jobbet. Hon tycker inte det är något problem utan föredrar snarare det sättet framför att man 

medvetet ska vara två olika personer i sociala medier.  
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”(…) när vi började med det här då var det ju nästan som ett slags påbud att man skulle 

vara aktiv på sociala medier. Då hade vi sådana här ”producent Ann-Sofie”-profil på 

Facebook som man skulle använda. Men jag tyckte det kändes jättekonstigt så den har 

jag lagt ner för ganska så länge sen, för vad är skillnaden på mig som mig själv och 

radio?” – Ann-Sofie Ottosson 

 

Vidare i intervjun beskriver Ann-Sofie att det känns som om hon blir en talesperson för det 

företag hon jobbar på om hon ska ha en yrkesprofil på Twitter till exempel.  

Det är när publikinteraktionen, främst via sociala medier, ständigt ska vara närvarande i 

arbetet som rollerna privatperson och yrkesperson kan bli otydliga för journalisten. Att som 

journalist skriva om icke-jobbrelaterade händelser på Twitter skapar mer transparens och 

insyn menar Lasorsa m.fl. (sid 27, 2012). 

I sociala medier är det vanligt förekommande att intervjupersonerna berättar om både sitt 

privatliv och sitt arbete men det skapas också en konflikt när gränsen mellan yrkesperson och 

privatperson är otydlig och det är då som objektiviteten blir utsatt. Att öka transparensen och 

utmana objektiviteten är ett steg mot att förändra den journalistiska produkten menar Lasorsa 

m.fl. (2012). 

 

 

5.2.3 Inställning 

Lasorsa m.fl. (2012) skriver avslutningsvis om att det just nu är en spännande tid att arbeta 

som journalist då journalistens metoder utvecklas med hög fart och tekniken går framåt. En 

genomgående tanke hos intervjupersonerna är att arbets- och tankesätten med sociala medier 

är relativt nya och har ännu inte rotat sig helt på redaktionen. Louise Haag, 43 år och 

nyhetschef på P4 Kalmar, berättar att det fortfarande är åldersbetingat att använda sociala 

medier på redaktionen vilket också Bolin (2011) menar. 
 

”(…) de som är lite äldre har ju haft lite svårare att förstå vitsen och vidden med sociala medier 

och vad man kan använda det till. De som inte har det där naturliga tänket, jag menar även om 

jag nu i många år har jobbat med det så kan jag glömma bort Facebook och ‘just det fasen det 

skulle vi ju lägga ut’.” – Louise Haag 

 

Nick Näslund, publikredaktör på P4 Kalmar, tror också att intresset spelar in i hur arbetet med 

publikinteraktion i sociala medier fungerar. 
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”Jag tror intresset spelar in också men det ingår ju i arbetsuppgifterna så de som inte vill kan inte 

undvika det. Utan de får göra det liksom. Men de allra flesta vet hur det funkar. Det finns de som 

kanske inte är så intresserade men då behöver de heller inte använda det i det dagliga.” – Nick 

Näslund 

 

Många pratar också om ifall redaktionen speglar publiken eller inte. Att det är en vit, 

homogen grupp som därmed inte har samma bredd och mångfald som lyssnarna består av ser 

många som ett problem som de ständigt måste vara medvetna om, reflektera över och jobba 

med för att inte utestänga lyssnargrupper. 

Lasorsa m.fl. (2012) poängterar i sin slutsats att trots att det går att utläsa mönster i 

användningen av Twitter är det också stor skillnad på journalisters beteenden på Twitter. Att 

intervjupersonerna använder sociala medier på olika sätt kan även vi se i vårt intervjumaterial. 

Många intervjupersoner kommer in på samma ämnen, har samma tankesätt och reflektioner 

men det är också med olika vinklar och synsätt som ämnena berörs. Vi kan se att 

intervjupersonerna är bra på att förklara och tala för sig vilket också ger en nyanserad bild av 

hur arbetssätt och tankar går på P4 Kalmars redaktion.  

 

 

5.2.4 P4 Norrbotten och P4 Stockholm 

Hos de intervjupersoner som jobbar på P4-stationer utanför Kalmar finns ungefär liknande 

tankar om hur de borde arbeta med publikinteraktion och sociala medier. Men vissa åsikter 

och tankar skiljer sig också från hur intervjupersonerna från P4 Kalmar resonerar. 

Dick Kardell, 23 år, nyhetsreporter och nyhetssändare på P4 Norrbotten, berättar att han 

överlag tycker att Twitter är ett uppblåst fenomen. Han tror också att det egentligen inte 

genererar så mycket att vara på alla olika forum och att till exempel Twitter inte bidrar med 

något i deras arbete.  

 
”Så att det känns som att på något sätt är det ju lite påtvingat också när man jobbar med 

det här. Och det märker man ju på några av kollegorna liksom. Några kanske känner att 

’jag vill egentligen inte det här men det krävs liksom av mig för att jag är journalist’.” – 

Dick Kardell 

 

Matilda Kihlberg, 29 år och programledare på Godmorgon Stockholm på P4 Stockholm, 

berättar att de använder Facebook väldigt mycket i programmet. Hon har inte upplevt att 

lyssnare skulle känna sig exkluderade av den stora användningen av ett forum där inte alla 
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lyssnare finns, men kan förstå om det skulle vara så. En skillnad från P4 Kalmar är att 

telefonen aldrig slutat ringa hos P4 Stockholm. Där har de fortfarande stor lyssnarmedverkan 

och interaktion via telefon trots att användandet av sociala medier har ökat. Detta är inte lika 

vanligt hos P4 Kalmar där telefonen används i mindre utsträckning och i ett program tagits 

bort helt som inkommande kanal.  

Matilda tror att anledningen till att publikinteraktionen fungerar väldigt bra kan vara att de 

sänder från Radiohuset i Stockholm där det finns mer resurser så som lunchseminarium och 

kurser i hur sociala medier ska användas.  

 
”Det är mycket mera sådär att man tar till sig saker snabbare och att vi sitter i 

radiohuset i Stockholm där man ju jobbar med framtidens radio och det blir mycket 

närmare inpå oss än kanske P4 Kalmar kanske. (…) Vi har ju sådana resurser på ett 

annat sätt än på andra kanaler såklart.” – Matilda Kihlberg 

 

Lasorsa m.fl. (2012) skriver om hur större bolag, ofta nationella, inte har samma behov att 

förändra sina normer till Twitter utan får genomslagskraft ändå. Att radiohuset i Stockholm är 

Sveriges Radios nationella säte påverkar enligt Matilda att tankesätt och traditioner på de 

olika redaktionerna ser olika ut vilket också märks genom vilka forum som de håller 

kontakten med publiken. Intervjupersonerna från P4 Norrbotten och P4 Stockholm visar att 

det finns liknande tankar på andra redaktioner men att arbetssätten skiljer sig åt.  

 

5.2.5 Deltagande observation 

Klimatet på P4 Kalmar som vi kunde se under vår observation var avslappnat och gynnade 

reflektion och eftertanke. Arbetsplatsen präglas av dialog och samarbete mellan 

medarbetarna. Genom uppföljningsmöten där dagens sändning diskuteras finns utrymme för 

konstruktiv kritik och reflektion över arbetet. 

Det mest utmärkande under observationen är den fysiskt närvarande persona (en 

detaljbeskrivning av en typisk lyssnare) som finns på P4 Kalmar. Det är en 1 meter stor, 

karikatyrliknande teckning av hur deras typiska lyssnare ”Lena 42” ser ut. Runt teckningen 

finns korta rubriker med information om Lena 42, exempelvis civilstånd, arbete och 

fritidsintressen. Lena 42 kommer på tal vid flera tillfällen under intervjuerna.  

Lena 42s fysiska närvaro blir som en ständig påminnelse om för vem och vilka de sänder 

radio. En påminnelse som gör den stora publiken enklare att förstå. 
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Ulrika Anderssons (2009) undersökning visar samma resultat som tidigare forskare kommit 

fram till; att föreställningen om att journalisters referenspunkt oftast är till en sekundärpublik 

bestående av familj, vänner och bekanta, medan den stora publiken är en schablon som under 

lång tid odlats fram (Andersson, 2009, s 225). Lena 42 blir en uppdaterad, talande och 

igenkännande persona som speglar en stor grupp av människor som annars kan vara 

besvärliga att få grepp om. 

Med observationen har vi också märkt av de tänkesätt som sitter i väggarna och påverkar 

journalisterna i deras dagliga arbete. Något som kanske inte kommer fram när man i en 

intervju pratar om hur tillvägagångssättet ser ut. Det krävs att man är på plats och kan se hur 

det fungerar (Ekström, 2010, s 25). 

 

Sammanfattning – Att delta i sociala medier 

Journalisterna upplever policyn som något bra men som lätt tolkas olika av alla individer. 

Individen och dess eget förhållningssätt till sociala medier kan avgöra hur och på vilket sätt 

man arbetar med publikinteraktion i sociala medier. Intervjupersonerna upplever att 

publikinteraktionen överlag fungerar bra och är något som de flesta tycker är roligt och 

uppmuntrar till. Dock menar intervjupersonerna att interaktionen kan få fel fokus eller skena 

iväg ibland. Det kan också vara svårt att se skillnaden mellan yrkes- och privatperson. 

 

 

5.3 Tema - Publikens inflytande 

5.3.1 Publikens inflytande 
I en tid präglad av konkurrens om publiken är det viktigt att fråga sig vilka konsekvenser en 
begränsad kontakt med publiken kan få för mediernas förmåga att beröra publiken 
(Andersson, 2009). Den generella bilden av P4 Kalmars interaktion med sin publik är att de 
har god kontakt med sina lyssnare. Som lyssnare har man möjlighet att komma i kontakt med 

redaktionen genom en mängd olika vägar. På journalisterna låter det dock som att det är via 

Facebook-sidan som flest lyssnare väljer att ta kontakt. Men efter att ha diskuterat saken med 

journalisterna är det flera av dem som själva ställt sig frågan om det inte är samma personer 

som återkommande kontaktar redaktionen via Facebook-sidan. 

 
”Det jag kan se, vi kör ju på Facebook framför allt, det jag kan se är ju att det är ungefär 
samma människor som svarar varje dag.” – Magnus Krusell 
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Magnus Krusell beskriver att även om det finns andra möjligheter för lyssnaren att ta kontakt 
med redaktionen så finns det flera barriärer som försvårar interaktionen för lyssnare utan 
tillgång till sociala medier. Han berättar om hur det är tidskrävande att skicka brev och att det 

ska mer till för att en person ska plocka upp telefonluren och ringa in till redaktionen, än vad 

det krävs för att en person ska skriva något på Facebook. 
Niklas Kaldner berättar att även om redaktionen försöker dra ner på hänvisningarna till 

Facebook är det fortfarande i det forumet som redaktionen får mest respons från lyssnarna. 

Han berättar om hur de använder lyssnarnas kommentarer på Facebook-sidan i det dagliga 

arbetet, till exempel när folk önskar musik. 

 
”Facebook-kommentarer använder vi dagligen i sändning. Vi använder det också dagligen 
i vårt önskeprogram. Ibland är det tema då skriver man det på Facebook och då önskar 
folk. Det funkar jättebra. Senaste tiden har det varit det väldigt mycket önskningar från 
mail, Facebook och sms. Inte lika mycket från telefon som förr.” - Niklas Kaldner 

 

Maria Skagerlind arbetar som programledare på P4 Kalmar. Hon använder responsen hon får 
via de sociala medierna som bevis på om det som sänds fungerar eller inte. Samtidigt är hon 
medveten om att hon missar en stor del av publiken vars kommentarer på programmet aldrig 
framförs. 

 
”Vi kan ju bara förlita oss på responsen på nätet och på Facebook och på mejl och sms 
och sådana saker och Twitter. Det är ju där som vi får de fysiska bevisen på om det 
funkar eller inte liksom men det, det är väl klart som korvspad att vi missar en massa där 
ute som vi inte träffar på.” - Maria Skagerlind 
 

 

Twitter används inte så mycket för konversation med publiken. Däremot använder 
journalisterna det i vissa fall som verktyg för efterlysningar. 
Den rullande reportern, som ständigt är ute på fältet för att prata med folk, är en publikkontakt 

som Nick Näslund tror att redaktionen blivit bättre på, samtidigt som de också ökat 

publikkontakten via sociala medier. Publiknätverket är även något som flera av journalisterna 

lyfter fram. 
”Det här publiknätverket är en del av att vi ska vända på perspektivet så det ingriper ju 
också att lyssnarna ska va med och skapa och tycka och tänka och tipsa.” – Niklas 
Kaldner 

 

Sammanfattning – publikens inflytande 
Journalisterna märker att det ofta är samma människor som kommenterar på Facebook. 
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Samtidigt lägger man stor vikt vid responsen som kommer via detta forum. Ett par av 
journalisterna använder Facebook-kommentarerna som ett kvitto på om programmet 
fungerade eller inte. En mindre lyssnargrupp har alltså ett stort inflytande på innehållet. 
Dock satsar P4 Kalmar på interaktion via andra kanaler också, exempelvis genom att 
alltid ha en så kallad rullande reporter ute på fältet, och genom det nya publiknätverket. 

 

 

5.3.2 Att känna till sin publiks vanor 
Hur bra koll journalisterna har på sin publiks användande av sociala medier varierar. Vissa av 
de tillfrågade säger att de har hyfsat bra koll, andra säger att de inte har en aning. Det som är 

genomgående är att ingen vet säkert hur den genomsnittliga lyssnaren använder sociala 

medier. Visserligen kan vi inte förvänta oss att journalisterna ska ha detaljkunskaper om varje 

enskild lyssnare, men enligt Andersson (2009) är det ändå rimligt att ställa krav på att 

journalister har koll på övergripande frågor om publiken. Till exempel allmänhetens samlade 

medieanvändning, men också med mer specifika kunskaper om det egna företagets publik 

(Andersson, 2009). Att journalisterna själva inte har så bra kunskap om sin publik är också 

något de ser olika på. Vissa är nöjda med att förlita sig på det som de själva tror är den 

generella lyssnarens vanor inom sociala medier medan andra är bekymrade över okunskapen. 

 
”Nä men det är ju anmärkningsvärt att ett dagligt arbetsredskap som vi verkligen är 
uppmanade att köra hårt på, alltså interaktiviteten är ju jätteviktig, vet vi så lite om.”  
– Magnus Krusell 
 
”(…) jag mer orienterar utefter vad jag själv tror och tycker funkar nått så när bra 
liksom, som känns bekvämt för mig och som verkar underhålla någon lite då och då 
iallafall.” – Ann-Sofie Ottosson 

 

Något som återkommer genom intervjuerna är definitionen av vilka det är som kan tänkas 

känna sig exkluderade av att redaktionen använder sig av sociala medier. Flera av 

journalisterna tänkte spontant på den äldre generationen och de som inte har tillgång till den 

tekniska utrustningen, eller som inte har kunskap om hur de sociala medierna fungerar. Att 

dessa inte ska känna sig exkluderade är något som P4 arbetar aktivt med. Journalisterna 

beskriver till exempel att de är noga med att i samband med att Facebook nämns, också 

nämna att det går lika bra att maila eller ringa in till redaktionen. Samtidigt ger de intervjuade 

också i flera fall intrycket av att man bara kan ta hänsyn till dessa publikgrupper till en viss 

gräns med motiveringen att den alltid kommer att finnas och det finns inte något man kan 
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göra åt det. 

 
”Jag tror att det alltid kommer finnas en grupp som inte kommer nås av allt. Som jag sa 
innan det fanns ju en grupp som inte hade telefoner med sms som var skitförbannade när vi 
sa att man kunde önska en låt via sms.” – Louise Haag 

 

Louise Haag bevisar därmed att hon är medveten om att bara för att fler får möjlighet att 

koppla upp sig så ökar inte den sociala interaktionen på Internet. Tillgång till Internet bidrar 

därför inte automatiskt till att den digitala klyftan minskar. (Livingstone, 2010) 
En annan grupp som framkommer under diskussionen om digitala klyftan är de lyssnare som 
aktivt väljer att inte vara med i sociala medier. Antingen av princip eller för att de helt enkelt 
inte är intresserade av att vara med. Skillnaden från journalisternas sida mellan de två 
grupperna blir att man inte tar lika stor hänsyn till den här gruppen, även om man är medveten 

om att den finns. 

 
”Jag kan luta åt att man kan ta hänsyn åt de som inte kan, men de som inte vill tycker inte 
jag att man ska behöva ta lika mycket hänsyn till. Sen kan man skjuta sig själv i foten 
också om man inte tar hänsyn till sin publik.” – Nick Näslund 
 
 

Nick är medveten om att det kan vara en nackdel att inte ta hänsyn till delar av publiken men 

han tycker ändå inte man behöver göra det. Kanske för att det är svårt att hantera en publik 

som man inte har tillräckligt mycket kunskap om. Detta är tvärt emot studien genomförd av 

David Domingo där resultatet blev att den deltagande publiken ofta uppfattades som något 

svårhanterligt snarare än något fördelaktigt (Domingo, 2008). Under intervjun med Nick 

Näslunds framkom att han känner att publiken som inte deltar är mer svårhanterlig än den 

som faktiskt deltar. 
En aspekt som framkom i vår lyssnarintervju var att medskapande kan upplevas som 
jobbigt. Medskapande innebär att publiken är med och skapar innehållet genom exempelvis 

Facebook-kommentarer, enkätsvar och telefonsamtal in till studion under pågående sändning. 

När vi diskuterade detta med journalisterna trodde de flesta inte att uppmuntrande till 

medskapande skulle kunna missgynna radiokanalen. Magnus Krusell däremot kunde mycket 

väl känna igen känslan. 

 
”Jag vill inte framstå som gammalmodig (…) men som privatperson själv så kan jag bli 
jättestörd av att man jämt måste hålla på och koppla upp sig när man kollar på 
vinterstudion eller melodifestivalen eller vad det är. Alltså du kan inte bara titta och 
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konsumera passivt utan du förväntas att vara så oerhört aktiv hela tiden, till och med när 
det gäller radion.” – Magnus Krusell 

 

När vi frågade journalisterna hur bra koll de tror den generella journalistkåren har på sin 
publik trodde många att de flesta har ganska dålig koll. 

 
”Ibland får jag uppfattningen att de har ganska dålig koll. Eller jag få åtminstone 
uppfattningen om att jag ibland undrar hur tänkte ni här?” – Niklas Kaldner 
 
 

Sammanfattning - Att känna till sin publiks vanor 
Journalisterna på P4 Kalmar baserar sin kunskap om publikens vanor på två saker. Som den 

deltagande observationen visat används personan Lena 42 som redskap på arbetsplatsen. 

Dessutom använder medarbetarna sitt eget omdöme i väldigt stor utsträckning. Vissa känner 

sig nöjda med att förlita sig på den här kunskapen medan andra är mer bekymrade över den. 

Något som återkommer genom intervjuerna är vilka olika typer av digitala klyftor det finns. 
Många har inte funderat så mycket över dem som aktivt väljer att inte delta i sociala medier. 

De är medvetna om att gruppen finns men verkar inte ha reflekterat över den på samma sätt 

som de har med gruppen som på grund av bristande kunskap och/eller liten tillgång till den 

tekniska utrustningen inte deltar i sociala medier. Åsikten om hur viktigt det är med 

hänsynstagande för den här gruppen är även något som varierar mellan journalisterna. Att 

medskapande kan kännas jobbigt är något som journalisterna inte tänkt på så mycket, och när 

vi tar upp det tror de flesta att uppmuntrande till medskapande inte skulle påverka P4 Kalmar 

negativt. 

 

5.3.3 Publikens inflytande – ett hot mot uppdraget? 

Den journalistiska verksamheten baseras på en grundläggande idé om att arbetet bedrivs på 
uppdrag av publiken. Därför är det också viktigt för journalisterna att försöka ge publiken ett 
utbud som den efterfrågar men också ett utbud som erbjuder publiken något utöver det 
förväntade (Anderson, 2009, s 132). Detta är något man eftersträvar även på P4 Kalmar. Men 
om journalisterna skulle lägga större vikt vid publiken finns det en risk att detta skulle kunna 
påverka den journalistiska produkten negativt. Viktiga värderingar som självständighet och 
objektivitet hotas potentiellt enligt detta perspektiv (Andersson, 2009, s 222). Journalisterna 
på P4 Kalmar verkar inte tro att det här kommer att bli ett problem. Snarare kommer 
publikens ökade inflytande att ha en positiv inverkan på journalistiken. 
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”Jag tror att det kommer att påverka innehållet så till vida att vi har ju ändå vår 
profession och det är upp till oss att göra saker på ett professionellt sätt, sen kanske de 
påverkar innehållet i den grad att vi gör saker som är rätt saker.” – Niklas Kaldner 
 
”Det handlar ju också om vår existens att det handlar om att inte bara sitta och göra 
radio på det vi tror att lyssnarna vill ha utan vi måste ju faktiskt göra radio på det som 
lyssnarna faktiskt vill ha så därför ser jag det som positivt att vi tar in och lyssnar till 
lyssnartips och tar in vinklar på saker tack vare lyssnarna.” – Louise Haag 

 

Flera menar att det är demokratifrämjande att ta hänsyn till publikens åsikter när det kommer 
till nyhetsvärdering. Louise Haag arbetar som nyhetschef på P4 Kalmar och berättar hur de 
just nu har en kampanj som handlar om att just lyssna på vad det är publiken vill ha. Hon 
menar att det är viktigt att ibland se vad publiken faktiskt vill ha och värdera det högre 
framför det som normalt skulle setts som en ”jättenyhet”. 
Ann-Sofie, producent på P4 Kalmar, tycker det kan vara svårt ibland att tänka på vad 
publiken faktiskt vill ha, men det tror hon beror på att det fortfarande är relativt nytt med 
sociala medier och att det via dessa är så enkelt för publiken att kunna påverka. 

 
”Jag vet inte vilken makt publiken har egentligen, visst vi ska väl gå åt det hållet 
naturligtvis men där tycker jag att vi är ganska mycket i början än” – Ann-Sofie 
Ottosson 

 

Sammanfattning - Publikens inflytande – ett hot mot uppdraget? 
Journalisterna trodde inte att ökat inflytande från publiken skulle kunna påverka 

radioprogrammet negativt. Istället menade de flesta att det påverkar innehållet positivt 

eftersom de trots allt har sin profession och sina värderingar att luta sig mot, vilket de inte tror 

kan påverkas av publiken. 

 

5.3.4 P4 Norrbotten och P4 Stockholm 
Våra två intervjupersoner från P4 Norrbotten och P4 Stockholm skilde sig på vissa punkter i 

svaren jämfört med journalisterna på P4 Kalmar. 

Matilda Kihlberg på P4 Stockholm ser ett problem med redaktionen som hon arbetar på. Hon 

upplever att eftersom den inte är representativ för samhället kan journalistiken bli skev och 

inte leva upp till det journalistiska uppdraget. Hon beskriver hur den inte speglar så många 

andra kulturer som redaktionen borde göra. 

 
”Vi får massor av grupper i Stockholm som inte är representerade och inte lyssnar på 
oss. Så det är ju liksom, inte ett misslyckande men någonting som måste bli bättre. 
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För jag tycker det är lite skämmigt att det inte speglar, alltså att det som låter i radion 
inte speglar så som Stockholm ser ut.” – Matilda Kihlberg 

 

Forskare har tidigare hävdat att journalisters referenspunkt oftast är en sekundärpublik 
bestående av kollegor, familj och bekanta, medan bilden av den stora publiken utgår från en 
schablon som odlats fram under lång tid på redaktionerna. Detta får även konsekvenser för det 
material som produceras på redaktionerna. Om professionen generellt har en begränsad 
kunskap om vad som är viktigt för människor, påverkar det också mediernas förmåga att lyfta 
ämnen som berör och intresserar publiken. (Andersson, 2009, s 223) 
Dick Kardell, 23 år, reporter och nyhetssändare på P4 Norrbotten, tycker att publikens 

inflytande ibland är för stort. Han erkände hur han själv ibland lägger de mer ”klickbara” 

nyheterna överst på webbsidan. Detta trots att han är medveten om problematiken som kan 

uppstå när man lyssnar för mycket på sin publik. 

 
”Det kan ju också bidra till att de som inte bryr sig och inte säger till, de säger aldrig 
ifrån utan det är några få som får mycket att säga till om, och det kan ju inte vara så bra. 
Känns det inte som om det alltid är samma som påverkar?” – Dick Kardell 

 

Dick menar att eftersom det är en viss typ av människor som alltid säger ifrån kan det leda till 
att det alltid är samma människor som påverkar innehållet, vilket i slutändan skulle kunna 
missgynna balansen i rapporteringen. 

 

 

6. Slutsats 
Vår undersökning visar hur journalister på P4 Kalmar upplever publikinteraktionen i sociala 

medier. Slutsatsen blir att alla våra intervjupersoner tycker att interaktionen med publiken via 

sociala medier fungerar bra. Policyn som ska vägleda medarbetarna i arbetet uppfattas av 

många som bra trots att ingen följer den till punkt och pricka. Skillnaderna mellan hur man 

tolkar policyn är stor och vad man har för inställning till sociala medier som privatperson 

spelar ofta in. Men alla våra intervjupersoner upplever publikinteraktionen i sociala medier 

som väl fungerande och att den är viktig. Lasorsa m.fl. (2012) pratar om hur arbetssätt och 

traditioner förändras när journalister använder sig av plattformar så som Twitter. 

Intervjupersonerna kan avslöja att tänket och arbetssättet med publikinteraktion ser 

annorlunda ut nu när sociala medier tar så stor plats i arbetet.  

Lena 42 är ett redskap för att förstå vem en lyssnare kan vara och hjälper journalisterna att få 
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en bredare bild av publiken än den vanliga referenspunkten som ofta är familj och vänner 

(Andersson, 2009). Den här personan använder journalisterna som kunskapsbas i arbetet med 

publikinteraktion. Intervjupersonerna anser sig, genom personan, ha bra kunskap om sin 

publik. Många av intervjupersonerna berättar att kunskapen om deras publik kommer från 

egna omdömen och jämförelser utifrån sig själva. Detta är något som vissa känner sig 

bekväma med och andra mer bekymrade över.  

När de kommer till vilka som befinner sig inom den traditionella publiken verkar 

intervjupersonerna instämma med vår definition. Däremot reflekterar de i större utsträckning 

över gruppen som på grund av okunskap eller de som inte har tillgång till internet inte är 

aktiva i sociala medier, än de som på grund av bristande intresse eller av principskäl väljer att 

inte delta i sociala medier. De flesta av de intervjuade journalisterna verkar inte heller tro att 

det skulle vara negativt att uppmuntra till att publiken ska höra av sig.  

Många intervjupersoner har inte reflekterat över att det kan uppstå en exkluderande känsla 

hos den traditionella publiken när publikinteraktionen förs i sociala medier men de kan förstå 

att det kan upplevas så. Samtidigt så anser intervjupersonerna att den traditionella 

publikinteraktionen via exempelvis telefon och sms fungerar väldigt bra vilket kan göra att 

den traditionella publiken inte känner sig så exkluderad. Alla intervjupersoner är överens om 

att det är viktigt att radioprogrammen inte enbart bygger på publikinteraktion via sociala 

medier utan är helt självstående. 

Intervjupersonerna tror inte att ökat inflytande från publiken skulle kunna påverka den 

journalistiska slutprodukten negativt. Tvärtom så tror de flesta att det skulle ha en positiv 

inverkan på innehållet eftersom journalisterna har sin profession och sina värderingar, vilket 

inte kommer påverkas av publiken. 

 
 

7. Diskussion 
Här följer två diskussionsavsnitt där vi diskuterar kring resultat och slutsats efter de två teman 

vi har i analys- och resultatdelen. 

 
7.1 Att delta i sociala medier 
Genom intervjuerna med journalisterna får vi intrycket av att P4 Kalmar har ett modernt 

synsätt på publikinteraktion och att kommunikation med publiken är något som intresserar 

många på arbetsplatsen. Policyn om sociala medier är ett steg på vägen mot att få alla 

medarbetare att vägledas in i den moderna publikinteraktionen. Vi ser P4 Kalmar som en 
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radiokanal som är mån om och bryr sig om sina lyssnare, oavsett om de tillhör den 

traditionella eller den moderna publiken. När man upprättar en ny policy är det inte konstigt 

att den tolkas olika av personalen. Vi tror till och med att det är bra att policyn uppfattas olika 

eftersom det behövs personliga tolkningar för att tilltala en bred publik. Däremot tror vi att det 

hade varit gynnsamt, både för personal och för den slutgiltiga moderna publikinteraktionen, 

att gemensamt diskutera hur man tolkar policyn. Att tillsammans se olikheterna och lyfta dem 

som något positivt kan bidra till att den osäkerhet vi märkt av vänds till en gemensam styrka 

för medarbetarna. Då sociala medier och den moderna publikinteraktionen fortfarande är en 

ny företeelse för många (Lasorsa m.fl., 2012) är det inte konstigt att det dyker upp frågetecken 

och funderingar. Några intervjupersoner berättade att det kan vara svårt att skilja på rollerna 

yrkesperson och privatperson när man ”är på sociala medier”. Vi tror inte att detta går att 

förändra genom policys, regler eller direktiv utan att det kan behövas tid för att rollerna ska 

falla på plats och kännas bra för journalisten. Förslagsvis kan detta vara ett ämne värt att 

diskutera mellan kollegor och chefer. Att föra en dialog kanske gör det enklare för 

journalisten att förstå när och var man är vilken roll i sociala medier. Dialogen kan också 

bidra till att arbetet känns mindre påtvingat vilket kan vara orsaken till att det känns svårt att 

skilja på yrkesperson och privatperson i sociala medier. 

 

P4 Kalmars redaktion är enligt vissa intervjupersoner en homogen grupp som i stora drag 

lever och tänker likadant. Visst kan man se det som en svaghet då mångfald är ett ständigt 

samtalsämne för journalister idag men vi tror inte att det har någon inverkan på hur 

publikinteraktionen förs. Att intervjupersonerna har olika inställning och personliga vanor 

kring sociala medier och modern publikinteraktion kan däremot påverka hur de väljer att 

använda de sociala medierna i arbetet. Vi tror, precis som Bolin (2011), att exempelvis 50-

talister kan ha svårare att ta till sig nya medier, vilket för med sig ett svalare intresse. Vi 

tänker att ovan nämnda diskussioner och samtal också kan bidra till att faktiskt ta vara på den 

okunskap som kanske finns hos vissa i redaktionen. En okunskap som också kan finnas hos 

publiken och som går att använda som en gemensam faktor mellan journalisterna och den 

traditionella publiken. 

 

Efter våra intervjuer med journalisterna från P4 Norrbotten och P4 Stockholm märkte vi att de 

i stort var av samma uppfattning som journalisterna på P4 Kalmar angående publikinteraktion 

i sociala medier, men det framkom även en del olikheter. Den största skillnaden vi kunde se 

var att P4 Stockholm har lika mycket publikinteraktion i de traditionella forumen som i de 
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moderna, enligt intervjupersonen. Eftersom telefon och sms är interaktionsvägar som många 

lyssnare väljer att använda är det också naturligt för programledarna att hänvisa lyssnarna till 

att ta kontakt via just telefon och sms. Vår intervjuperson från P4 Stockholm tror att det beror 

på att de tidigare jobbat med att behålla de traditionella interaktionssätten. Intervjupersonen 

tror också att förhållningssättet till sociala medier är väldigt utarbetat och att de därför kan 

arbeta väldigt medvetet med publikinteraktionen på de sociala medierna. Förklaringen till att 

de har bra kunskap om sociala medier kan bero på att det finns mycket resurser i radiohuset i 

Stockholm där P4 Stockholm har sin redaktion. Det anordnas kurser, lunchseminarier och 

andra tillfällen där man får tips om sociala medier eller kan diskutera hur interaktionen ska 

fungera. Detta tror vi också är en avgörande del i hur en redaktions förhållningssätt till sociala 

medier ser ut. En undersökning om hur lyssnarna uppfattar publikinteraktionen olika på de 

redaktioner där skillnaden mellan resurser för utbildning inom sociala medier är som störst 

vore intressant att genomföra. Vi tror att resurserna kan spela en stor roll i hur man arbetar 

med publikinteraktion i sociala medier. Vi tror även att det kan påverka hur mycket man 

tänker på den publik som inte använder de moderna interaktionssätten. 

 

Personan Lena 42 är ett sätt för medarbetarna att lära känna sina lyssnare. Många 

intervjupersoner pratar om en lyssnargrupp som de vill försöka fånga, kvinnor mellan 30-40 

år, där Lena 42 ger en tydlig bild av hur en sådan lyssnare kan vara. Hennes närvaro påminner 

om hur den typiske lyssnaren ser ut, vad hon har för intressen och vad hon kan tänkas gilla för 

saker. Dock finns det en risk att hennes närvaro får andra typer av lyssnare att hamna i 

skymundan. Vi tror att Lena 42 är en utmärkt persona som fyller sin roll men att det är viktigt 

att som medarbetare vara medveten om vilka som inte fångas upp av hennes existens. Kanske 

blir en persona för snäv i sin stereotyp då lyssnarspektrat är väldigt brett. Lena 42 kanske 

hade mått bra av att få en kompis eller partner? Då kan man hitta fler gemensamma 

egenskaper hos publiken som fångar upp olika slags lyssnare. 

 

En tanke som dykt upp under intervjuerna och under analysen är att P4 Kalmar kanske inte 

borde ta hänsyn till den traditionella publiken. Flera intervjupersoner pratar om att P4 Kalmar 

vill fånga en yngre publik som ses som framtidens lyssnare. En möjlighet skulle faktiskt 

kunna vara att strunta i den traditionella publiken och istället helt välja att rikta sig till den 

publik som vill att radiolyssnande ska innefatta sociala medier. Dock tror vi att det fortfarande 

är viktigt att ha god kunskap om sin publik och att föra en dialog om publikinteraktion på 

redaktionen. Framför allt eftersom det i ett sådant scenario blir ännu viktigare att arbeta 
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genomtänkt med den moderna publikinteraktionen i sociala medier. Publikredaktören Nick 

Näslund har startat ett publiknätverk där kontaktuppgifter och information om lyssnare 

samlats. Detta nätverk är ett steg i rätt riktning mot att få bättre kunskap om sin publik. Under 

intervjuerna med journalister på P4 Kalmar nämns att publikredaktörens roll är att vara länken 

mellan lyssnare och journalister. Detta tror vi är viktigt och borde utvecklas mer. Nick som 

publikredaktör kan ta en större roll som publikens kontakt med radion, både för den 

traditionella och den moderna publiken. 

Nick skulle kunna bli personen som lyssnaren kontaktar om lyssnaren vill höra av sig. 

Självfallet behöver han inte vara tillgänglig hela tiden men utåt sett är det Nick man 

kontaktar. På så vis slipper man rabbla alla olika medier som P4 Kalmar finns på i etern. Att 

istället säga ”hör av dig till Nick på våra sociala medier eller ring honom på…” kan uppfattas 

som mer inbjudande för alla då man inte pratar om specifika forum utan istället om en person 

som man kan kontakta. Publikredaktören har då möjlighet att locka en publik som inte är så 

van vid att interagera med radion via sociala medier. Vi kan förstå om resurser för en 

heltidstjänst som enbart arbetar med publikinteraktionen inte finns att tillgå i nuläget, men om 

man vill ha en ökad publikinteraktion som inbjuder till kontakt kan det vara en investering för 

framtiden. 

 

Precis som Niklas Kaldner berättar så är P4 Kalmar fortfarande i startgroparna av ”att vara på 

sociala medier”. Han visar att det finns en vilja att hänga med och vara tillgängliga på många 

forum vilket både är sunt och nödvändigt för medier idag. Att långsamt vaggas in i hur man 

borde använda de sociala medierna är svårt då utvecklingen går i mycket högt tempo. Den 

snabba utvecklingen gör att man istället kastas in i något som kanske är större än förväntat. 

Trots det ser vi detta som en positiv prognos då det fortfarande finns mycket goda chanser att 

ta befälet över hur de sociala medierna ska skötas. Att ta det befälet kommer också att föra 

med sig en större kunskap om publiken vilket resulterar i en bättre publikkontakt, bättre 

journalistisk produkt och självklart ett bättre utgångsläge för att kunna inkludera alla slags 

lyssnargrupper. 

 

7.2 Publikens inflytande 
Att ha kunskap om sin publik är viktigt, och svårt. Särskilt då journalistkåren inte är 

representativ för samhället eller för de människor vars intressen ska tillvaratas i det 

journalistiska arbetet. 
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Journalistkåren skiljer sig både socialt och åsiktsmässigt från publiken vilket kan bli ett 

problem med tanke på att journalister jobbar i medborgarnas tjänst. Konkurrensen i media 

leder till att journalister blir allt mer fokuserade på att anpassa sig efter publikens tycke och 

smak. Detta menar flera forskare riskerar att leda till en negativ utveckling. Både när det 

gäller kvaliteten i det utbud som erbjuds och den professionella integriteten hos journalister. 

(Andersson, 2009) 

Flera av journalisterna vi intervjuat förlitar sig på att ha sig själv och sitt personliga umgänge i 

form av vänner, familj och kollegor, som referensram i sitt arbete. Även om detta många 

gånger fungerar bra tror vi det kan finnas en risk för att man ibland inte riktigt är medveten 

om hur den faktiska publiken är och hur deras användande av sociala medier ser ut. Personan 

Lena 42 är ett väldigt bra redskap och vi får uppfattningen om att redaktionen har stor 

användning av henne i sitt arbete. 

Ett förslag är att P4 Kalmar jobbar ännu mer med denna typ av redskap och kanske beställer 

en uppdaterad version av analysen som personan baseras på. 

 

Två av programledarna vi pratat med berättar även att de ser Facebook-kommentarerna som 

bekräftelser på om programmet är bra eller inte. En intervjuperson uppger att han blir 

jätteglad om han får tolv Facebook-kommentarer en eftermiddag. Vi förstår att det är 

uppmuntrande att få respons av lyssnare under programmets gång och att det är positivt om 

många interagerar med redaktionen men det är inte ett bevis på om innehållet i programmet är 

bra eller dåligt. Vi tror att det kan finnas en risk för att en liten grupp av publiken får stort 

inflytande i vad som sänds i etern. Särskilt när det inte helt sällan är samma personer som 

kommenterar dag efter dag. Programledarna och de andra journalisterna är säkert väl 

införstådda med detta, men vi tror ändå att det kan vara bra med påminnelser om att 

kommentarerna på Facebook bara visar vad just de lyssnare som kommenterar tycker. 

 

Att hitta ett scenario där journalister och deras publik interagerar med varandra utan att någon 

känner sig exkluderad eller upplever hänvisandet till interaktion som jobbigt är nog väldigt 

svårt. Kanske skulle det till och med kräva att alla levde ett parallellt liv online där alla hade 

vänner, familj, arbets- och företagskontakter samlade på ett och samma sälle. Då skulle 

barriärerna mellan redaktioner och deras publik inte vara lika höga. Att detta skulle bli 

verklighet är inte så troligt eftersom det alltid finns personer som inte vill vara med. Det vi 

kan göra är att hela tiden jobba för att så få som möjligt ska känna sig exkluderade. Detta gör 

vi enklast med ökad kunskap om vår publik. 
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På P4 Kalmars redaktion värderas lyssnarnas synpunkter högt och används i det dagliga 

arbetet. Samtidigt upplever vi att intervjupersonerna aldrig skulle låta publikens åsikter 

påverka den journalistiska slutprodukten negativt. Så länge redaktionen är medveten om att de 

kommentarer de får via Facebook inte är representativa för hela publiken tror vi inte det finns 

någon risk att radions innehåll skulle påverkas negativt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
INTERVJUGUIDE 

Tema: om intervjupersonen 

- Bakgrund hos intervjupersonen. Ålder, yrke, arbetslivserfarenhet, andra påverkningar (barn, 

sidoprojekt, intressen mm.) 

- Dina Twitter vanor? Användning, kunskap. Vad tycker du om Twitter som verktyg? 

- Dina vanor av sociala medier? Användning, kunskap. Sociala medier som verktyg? 

- Är det någon skillnad på användandet av facebook och Twitter på din arbetsplats? Hur ser 

den skillnaden ut, varför är det så, tror du? 

 

Tema: om publiken 

- Hur tror du er publiks användning av sociala medier ser ut? Vad får dig att tro det? 

- Anser du dig ha bra koll på er publiks användning av sociala medier?  

- Tror du att journalister generellt har koll på sin publiks användning av sociala medier? 

- Hur värderar du publikens kommentarer om ert arbete? Följs dessa kommentarer upp?  

- Genom vilka kanaler får ni oftast feedback ifrån? Varför tror du att det ser ut så? 

 

Tema: arbetsplats P4 och sociala medier 

- Finns det en policy kring publikkontakt?  

- Hur känner du inför den?  

- I vilken mån tar du hänsyn till den i ditt arbete?  

- Vad sitter i väggarna? 

 

Tema: ditt arbetssätt 

- Har du reflekterat över att det finns en digital klyfta hos er publik i ditt arbete? När 

reflekterar du över det? På vilket sätt? 

- Tycker du det är viktigt att ta hänsyn till det? 

- Hur skulle ni kunna jobba för att leverera en journalistisk produkt där ingen känner sig 

exkluderad? 

- Hur ser ditt drömscenario ut i hur man skulle jobba med publikinteraktion, publikkunskap 

och publikkontakt? 
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Tema: publikinteraktion och journalistik  

- Vissa anser att publiken fått större makt att påverka innehållet i och med den rådande 

mediala konkurrensen. Hur tycker du balansgången ser ut mellan professionens och publikens 

krav? Det vill säga samhällsuppdraget - sensationsjournalistik? 

 

- Tekniken har gjort det möjligt att ha en snabbare och bredare kontakt med publiken 

samtidigt som den fått journalisten att vara mer inne på redaktionen än ute på fältet vilket 

innebär mindre direktkontakt med publiken. Hur har detta fenomen framträtt på din 

arbetsplats? Vilka fördelar finns med den digitala interaktionen som finns idag gentemot 

direktkontakt förr? 
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Bilaga 2 – Transkribering av intervju 

 
Transkribering av intervju – Maria Skagerlind 

A: Vem är du? 
M: Maria Skagerlind, 52, jobbar på Sveriges Radio som programledare. 
A: Citatet från informantintervju. Det var en reflektion som han hade och det säger mycket 
om vad vi vill undersöka att man kanske inte känner sig delaktig i det om folk refererar till. 
Men först tänkte vi fråga, hur tror du eran publiksmedievanor ser ut? 
M: Alltså en stor del av p4 publiken släpar ju efter lite om man säger, det är ju mail och sms 
om man säger, asså det är ju den stora grejen. Nu eh funkar det ganska flyter på bra på 
facebook också faktiskt. Vissa program styr vi bort telefonen faktiskt numera eftersom vi i 
sändning checkar av så mycket annat inkommande som sms facebook och mail och ja om det 
kommer tweets också då. Så i önskeprogrammet numera är telefon borta som inkommande 
kanal för lyssnaren utan då hänvisar vi till att skriva in. Det är av praktiska skälv, vi hinner 
inte under pågående sändning checka av allt det där och dessutom prata och göra ett program 
vi måste sålla. Och då har vi sagt att vår publik finns nog på sms, mail och facebook i första 
hand. 
A: Har ni fått någon respons på när ni tog bort telefon? 
M: Det är ju så att den äldre publiken känner sig förstås åsidosatt säg att jag har ingen dator 
och jag förstår ju att många tycker det är jobbigt för mycket går genom datorn. Men eh, vi vi, 
man kan fortfarande nå oss, asså vi svarar ju i telefon men i programmet ”önska” aktivt valt 
bort telefonen som inkommande under programmet. Men jag kan förstå att de äldre tycker att 
nu börjar det naggas i den kanten. Nu börjar telefonen kanske bli lite ute på vissa sätt så i ett 
sådant program som önska då. Så javisst hehe. 
A: Hur ser dina egna vanor ut med sociala medier? 
M: Eftersom jag håller på så mycket med sociala medier på mitt jobb så är jag helt full av det 
och trött på det när jag kommer hem. Så då försöker jag vara ganska fri från allt det där. Jag 
är, jag har så mycket annat jag håller på med. Så jag har varken lust eller tid att binda upp mig 
framför en dator, det är nog det sista jag vill. Jag har heller inte behovet av min Iphone, att 
den ligger här nu på bordet är för att det är jobb-iphone men, nä jag har en on- och off-knapp 
där för jag har inget behov av det. 
A: Om man tänker såhär att eh, just det, det finns en policy kring sociala medier här hur ni ska 
jobba med det, berättade Niklas. Och 
M: Haha ska jag kunna den utantill? 
A: Nä det behöver du inte, utan snarare hur känner du inför den och hur tar du hänsyn till dig i 
ditt vardagliga arbete och så? 
M: Ja eftersom jag har lite dålig på hur exakt policyn låter då så eh, men det, vi ska ju vara 
tillgängliga liksom. Under pågående program, vi ska ha en dialog med lyssnarna via sociala 
medier, gärna under pågående sändning. Så allt är uppdaterat och snabbt. Vi ska också webba 
ganska omgående och öppna upp för kommentarsfunktioner och sånt ingår ju också liksom i 
sättet att umgås med lyssnarna på annat sätt än eh genom mikrofonen om man säger. Så vi ska 
ju vara tillgängliga som små svampar här på alla möjliga sätt så, och jag vet inte om det är ett 
luddigt svar men det är väl lite av vår policy antar jag. Vad ska jag säga mer? 
A: Tänker du på den någon gång aktiv, i ditt arbete? 
M: I och med, jaja, i och med att jag hela tiden står och uppdaterar om, om lyssnare kommer 
loss t.ex. under pågående sändning så står jag hela tiden och konverserar på dem där och 
svarar på frågor och håller igång det. Eller om det kommer frågor och kommentarer på 
hemsidan eller om vi ska blåsa liv i någonting eller hålla en nyhet lite sådär igång då, så är det 
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viktigt med kommentarer så lyssnarna känner att det är värt att höra av sig. Sen kan ju 
facebook då i o för sig leva ett annat liv än själva sändningen men jag gör ju båda sakerna 
samtidigt ibland. Men det får ju Aldrig, de sociala medierna får ju aldrig inkräkta på 
programmet blir lidande så sändningen blir lidande det får ju aldrig höra att oj jag har inte tid 
att snacka för jag håller på att facebooka eller mejlar eller twittrar eller. Då har man gått över 
gränsen tycker jag om man jobbar på Sveriges radio för det är väl ändå radio man gör i första 
hand. 
H: Har du reflekterat över den här digitala klyftan som finns? 
M: (5) Jag upplever ändå att många, att de är inte så många  som inte hänger med längre, de 
bli färre och färre för jag tror till och med de äldre blir nyfikna och går med i sådana här 
datakurser och utbildningar och internetkurser och sånt. Så jag tycker inte det är så stor klyfta 
längre. För att, de har nog fattat att det är inte så svårt och de har nog också, nyfikenheten har 
tagit över känns det som. Det var nog värre förut. 
A: Varför tror du, eller på vilket sätt var det värre förr? 
M: Eh, nämen jag tror att, jag tror att många jobbar då med information till äldre människor 
också att, att alla möjligheter en dator kan ge liksom, så jag kan nog tycka att den där, eh (;) 
att den där klyftan inte är, den var nog större förut alltså. 
A: Mm 
M: Jag tror jag tror att många jobbar väldigt aktivt med att liksom prata med dom här som inte 
kommit ut på internet än, informerar och fler och fler går sådana kurser och utbildningar. 
Pensionärer är ju väldigt aktiva och pigga liksom nu, så. 
A: Vår intervjuperson som vi pratade med här, vi kom in på det här med att tidigare så var 
radio som fenomen att man har radio i bakgrunden och kan göra en annan huvudsyssla och att 
man inte behöver vara aktiv samtidigt. Men nu har det förändrats med mer interaktion och 
man måste vara aktiv som lyssnare och det skapar, eller han kände då att det har flyttats på 
honom, gjorde att han kände sig exkluderad i och med att han som busschaufför kan inte vara 
inne, han har ingen Twitter och vill inte ha en Twitter och det gjorde.. 
M: Vi hade en diskussion om det, alltid går i vågor när det är nått nytt ska Sveriges radio slå 
på stora trumman och så ska vi liksom leva ut det till 100 % liksom. Men det var en period då 
vi på morgonprogrammet kände att nu tjatar vi för mycket. Så då la vi av liksom och lugnade 
ner oss med det här, ”hör av dig” ”gå in och kommentera” och sådana grejer så här vi vi 
upplevde själva att det blev väldigt mycket tjat på lyssnarna om det liksom. Jag tror mer nu 
mer på att man slänger ut ett litet bete, man slänger ut en fråga eller så så får man se, blir det 
ett stort gensvar så är det en grej som folk tycker om. Sen kan jag förstå om man ska ha ett 
aktualitetsprogram och det kom, det är en stor fråga man ska driva så vill man ha igång 
lyssnarna på det. Men jag tro inte att man ska hetsa för mycket på dom att vara delaktiga. För 
det är som man ser inte skogen för alla träd, man vet inte om man är lyssnare eller aktiv eller 
vad man är liksom och det har ju lite vart en av radions styrka jämt att du kan gå och städa 
under tiden. Så magkänslan är viktig. Man måste, Vissa program speciella program med 
kanske debattpanel och sånt bygger kanske lite mer på interaktion med lyssnarna men jag tror 
att vi kan tjata sönder dom. Jag har upplevt det själv och man får den magkänslan eller vi fick 
den magkänslan alla i redaktionen samtidigt att ”Oj nu har vi hållt på” och det var alltså inte 
klagomål från lyssnarna ska jag säga då utan det var vi själva som fick känslan att vi ska tagga 
ner och det kändes jäkligt gött. 
A: Hur tror du ni skulle kunna jobba för att leverera en sådan produkt där man inte ligger på 
för mycket i och med att det kanske bli ett exkluderande fenomen, hur skulle ni kunna jobba, 
ha ett perfekt arbetssätt för att de skulle kunna bli så bra om möjligt? 
M: Alltså i vårt arbetsuppgift går ju, så ingår ju att hänvisa till hemsidor och det är ju ett 
adressrabblade så det kommer man nog inte runt men däremot kan man ju bygga upp ett 
program mer självständigt från, från sociala medier att man, att programmet bygger eh att 



 

  52 (64) 
 

man bygger in en sådan stor nyfikenhet och spänning i programmet så det står sig lite för sig 
självt. Man kanske bara behöver nudda de sociala medierna med en fråga eller ett om man 
slänger ut någonting och nappar dom så är det bra liksom. Men man får ju aldrig, jag skulle 
aldrig känna mig nöjd med ”att om jag inte får massa gillar, kommentarer så att mitt program 
är sämre för det” asså mitt program måste vara så starkt i sig. Det är programmet som är 
själva roten och stammen upp och de sociala medierna är de små grenarna som kanske, 
berikar det hela liksom. Men programmet måste ju ha en självständig stomme att stå på och 
vara lika spännande och intressant för lyssnarna liksom. 
Helst ska man ju inte vilja gå ur bilen när man kommer hem man ska vilja sitta kvar haha, 
nämen programmet ska bära sig självt naturligtvis. 
H: Man kan ju prata om en annan sorts digital klyfta om de som inte vill ta del.. av Twitter 
och facebook.. 
M: Ja mm det var dit vi kom, asså det går ju såhär att ett tag så ”åh vi måste dra på stora 
trumman” det kom direktiv från Stockholm att ”åh vi måste öka besökarna på vår hemsida” 
bla bla bla och då äre ju såhär, då ingår det i vårt jobb helt plötsligt, att va på liksom. För gör 
man inte det då gör man ju lite fel ” för nu ska ni ju öka besökssiffrorna på hemsidan” och det 
är ju liksom medaljens baksida att de vill göra satsningar, att Sveriges radio satsar liksom. Då 
ska ju vi förstås hjälpa till med satsningarna, men vi får inte glömma kärnverksamheten, vårt 
ursprungliga uppdrag och det är ju fortfarande att göra ett väldigt intressant radioprogram och 
man ska ju egentligen bara behöva lyssna och tycka att det är nog om det är så. Det andra ska 
va grädde på moset liksom. 
A: Det känns som om det är en hårfin gräns mellan att känna att jag behöver bara lyssna och 
inte vara delaktig om jag vill - till att man känner att man måste det och blir kanske till och 
med att man inte får all info om man inte går in på webben och så där.. 
M: Det där tror jag också är en generationsfråga för ni som växer upp är nog mer, för er 
kanske det är mer naturligt att hänga med och interagera på olika sätt liksom. Medan de äldre, 
vill ha ett radioprogram liksom. Jag vet inte om morgondagens lyssnare om vi har några 
radiolyssnare kvar då för vi kommer säkert få andra lyssnar vanor också men (;) vad ska jag 
säga (;) jag vet knappt vad jag skulle fråga på, vad var frågan? 
A: Att det är en så fin gräns mellan att känna att man är utestängd, eller en känsla av det i alla 
fall.. 
M: Är det så att man inte är road t.ex. Twitter, då kan man uppleva som om det är från mars 
liksom. Man vet inte vad det är man förstår inte poängen med det. Och har man inte förstått 
poängen med det varför man ska gå in och anmäla sig på facebook och va med om man inte 
har förstått grejen då är ju dom uppmanarna hyfsat avstängande tror jag. Nu har jag lyssnat 
väldigt lite på kommersiella stationerna men jag har en känsla av att Sveriges radio tjatar mer 
ä n vad dom gör. 
A: Hur skulle ni kunna göra då för att inte va, eller att även kunna hänvisa till sociala medier 
men ändå inte få det avskräckande för dom som inte har koll eller vet.. 
M: Man måste ha ett syfte med varför man vill ha respons. Man måste ju, det måste ju finnas 
relevans varför man ska gå in och svara på ett facebook inlägg eller en tweet eller nått sånt 
där. Det måste finnas en mening med att lyssnarna gör det och jag tror att man, man, kanske 
kan avdramatisera det genom att man gör det i en annan form än vad man gör nu man kanske 
kan göra uppmaningen i en jingel form t.ex. Med en lite mer neutral röst så det inte är 
programledaren som står som samtidigt förknippas med du och jag vi är kompisar, du lyssnar 
och jag vi är såhär (visar med handen att man är nära) och samtidigt då utmana dig. Men 
kommer den in en neutralröst en jingel då kanske det är lite är sja en utfyllnads grej för många 
medans andra wow det var en adress som var bra att komma med. För vi ska säga vad klockan 
är, vi ska säga vilken kanal och program man lyssnar på, vi ska berätta vilka vi är vi ska dra 
adresser det är svårt att komma runt det där och i det där det blir bara fler och fler adresser i 
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och med att vi ska säga alla de här sätten att nå oss på. Jag tror formen för hur 
programledaren väljer att göra det på är viktig. Och kanske begränsa sig under en timme 
också. Asså att man säger det, det räcker liksom, strategiskt vid helslag, efter ekot t.ex. en 
liten sådant där psykologisk nystart liksom. Att man drar det där. Jag tror att, jag tror att vi så 
småningom kommer hitta liksom en, en medelväg. Det går så vansinnigt fort med allt liksom, 
det är knappt vi hänger med själva så att. Magkänsla, förnuft och lyssnarsiffror hehe. Faktum 
är att jag tycker ändå inte vi får så mycket klagomål från dom som, asså förr, för några år 
sedan. För bara nåra år sedan så var det ju dom som kände sig väldigt utstötta, de ringde ju 
väldigt mycket eller skrev men det har faktiskt minskat, det är min känsla av det hela.  Om de 
nu är så gamla så de har gett upp eller jag vet inte. 
A: Nu när vi närmar oss ämnet om digital klyfta får du nån annan allmän tanke kring som vi 
inte har frågat om. Eller vad tänker du om ämnet överlag? 
M: Det är ett jätteintressant ämne i och med att vi pysslar så mycket med det, vi jobbar ju med 
det hela tiden. Så det är ju jätte bra att någon har koll på, på verkligheten. Vi är ju inne i det 
här huset liksom haha. Och vi kan ju bara förlika oss på responsen på nätet och på facebook 
och på mejl och sms och sådana saker och Twitter och. Det är ju där som vi får de fysiska 
bevisen på om det funkar eller inte liksom men det, det är väl klart som korvspad att vi missar 
en massa där ute som vi inte träffar på som reportrar dels kanske inte, (;) de kanske inte 
lyssnar för huvud taget liksom och om det beror på den digitala klyftan, det vet jag inte. Men 
jag försöker tänka på våra konkurrenter då, de kommersiella stationerna men jag har faktiskt 
rätt dålig koll på hur mycket dom pratar om sina kanaler in faktiskt just nu. Vi vi, varför jag 
tror vi drar på så stora växlar med det här är att vi är lite mer aktivt söker oss mot en yngre p4 
publiken. Det är så krasst att vi försöker fånga upp dom. Och vi inbillar oss att det är där de 
finns liksom. Vi vill göra, jag tror också tror också att vi vill göra, nån sorts grundambition är 
att du som lyssnare ska känna att du är med och påverkar. Och att man kan göra det på alla 
möjliga sätt. Många blir ju väldigt glada av att höra sitt namn nämnas, sin ort nämnas och så. 
Så på sätt och vis så har det här, har det ju fört oss samman också tror jag med lyssnarna 
också. Men visst, visst kan jag förstå att det är avstängande för många det tror jag. Men jag 
upplever ingen sån där.. Då var det värre storm när vi slutade spela dragspelsmusik liksom 
haha. Men så är det ju så också att mångas mediavanor har ändrats helt liksom. De kanske 
skiter fullständigt i radio så att, de lyssnar på annat, på sina spotify-listor och allt vad det kan 
va. Och på on-demand och sådana grejer, pod. 
A: Ja, mm 
M: ”Publik klimat” haha Men det är oerhört intressant ämne. 
A: Ja och det är väldigt intressant att alla har olika syn på det för det grundar ju i ganska 
mycket vad man själv har för åsikt och vanor kring det. 
M: Asså jag tycker ju i o för sig (;) jag tror inte att även om jag hade vart 20 år yngre så hade 
jag fortfarande inte varit så super beroende av den där (pekar på iphone) den hade in te vart 
min snuttefilt ändå. För jag har, jag är en sån människa som har ett behov av att tanka på 
annat sätt än att bara ha koll så jag är den typen av människa liksom. Jag har liksom mina 
hästar, och mina vänner och så. Jag är väl sån som människa. Så jag tror att ni hade fått de 
svaren av mig även om jag hade varit yngre. ”När jag kommer hem är jag ledig”. 
H: Det låter skönt. 
M: Det är skitskönt och jag tror det har med att göra att jag är inte, inte tillräckligt nyfiken på 
att kolla vad alla människor gör. Asså jag får så mycket på jobbet så jag känner att den potten 
är fylld. Jag vill bara softa när jag kommer hem. Haha jag vill rensa ogräs och rida och träffa 
vänner och ha fest haha det är mitt liv liksom. 
A: Men det låter väl skönt hahaha 
M: Haha. 
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Bilaga 3 – Analyssteg 

Analyssteg av intervju – Maria Skagerlind 
Steg 1-2  – tematisering enligt teorier, uppdelning av citat och helhetsanalys av transkribering. 

 

Helhetsanalys – Maria Skagerlind 
Maria lämnar intrycket att hon har bra koll på sin publik. Samtidigt som hon kan tycka sig se 
att P4 publiken släpar efter lite så tycker hon också se att det finns en nyfikenhet hos de äldre 
vilket gör att den digitala klyftan trots allt inte blir så markant.  
Hon har själv upplevt att de har varit för på med att hänvisa till Twitter och facebook i radion 
och själv också aktivt beslutat att de måste lugna ner sig.  Vilket hon tycker är viktigt och 
skönt att de märkte innan lyssnarna hörde av sig med klagomål.  
Hon använder inte sociala medier privat alls i samma utsträckning som i jobbet men har god 
kunskap och intresse att använda det i jobbet. 
Hon tror att det är viktigt att komma ihåg att programmen ska bygga på självständiga 
stommar utan sociala medier. Så att publik interaktionen endast är grädden på moset och inte 
avhängig radioprogrammet. 
Att ha syfte med responsen är också viktigt och Maria verkar ha bra koll på hur hon ska jobba 
med att hålla det balanserat. 
Hon har inte så bra koll på policyn men anser att hon har bra koll på vad som gäller, vilket 
stämmer då hon är medveten om spelutrymmet åt båda håll. 
 
”Det måste finnas en mening med att lyssnarna gör det (hör av sig) och jag tror att man, man, 
kanske kan avdramatisera det genom att man gör det i en annan form än vad man gör nu man 
kanske kan göra uppmaningen i en jingel form tex.” 
 
”Det är programmet som är själva roten och stammen upp och de sociala medierna är de små 
grenarna som kanske, berikar det hela liksom. Men programmet måste ju ha en självständig 
stomme att stå på och vara lika spännande och intressant för lyssnarna liksom.” 
 
”Men det var en period då vi på morgonprogrammet kände att nu tjatar vi för mycket. Så då la 
vi av liksom och lugnade ner oss med det här, ”hör av dig” ”gå in och kommentera”… ” 
 
 
Citat efter teman - Tema Publiken - Publikvanor 
 
 
Alltså en stor del av p4 publiken släpar ju efter lite om man säger, det är ju mail och sms om 
man säger, asså det är ju den stora grejen. Nu eh funkar det ganska flyter på bra på facebook 
också faktiskt. (…) 
Och då har vi sagt att vår publik finns nog på sms, mail och facebook i första hand. – Om hur 
publiken vanor inom social medier ser ut. 
 
Det är ju så att den äldre publiken känner sig förstås åsidosatt säg att jag har ingen dator och 
jag förstår ju att många tycker det är jobbigt för mycket går genom datorn. (…) 
Men jag kan förstå att de äldre tycker att nu börjar det naggas i den kanten. Nu börjar 
telefonen kanske bli lite ute på vissa sätt så i ett sånt program som önska då. Så javisst hehe.  
– Om att de tagit bort telefonen i programmet Önska 
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Jag upplever ändå att många, att de är inte så många  som inte hänger med längre, de bli färre 
och färre för jag tror till och med de äldre blir nyfikna och går med i sådana här datakurser 
och utbildningar och internetkurser och sånt. Så jag tycker inte det är så stor klyfta längre. För 
att, de har nog fattat att det är inte så svårt och de har nog också, nyfikenheten har tagit över 
känns det som. Det var nog värre förut. – Om att det skulle finnas en digital klyfta bland 
publiken. 
 
Eh, nämen jag tror att, jag tror att många jobbar då med information till äldre människor 
också att, att alla möjligheter en dator kan ge liksom, så jag kan nog tycka att den där, eh (;) 
att den där klyftan inte är, den var nog större förut alltså.  
Jag tror jag tror att många jobbar väldigt aktivt med att liksom prata med de här som inte 
kommit ut på internet än, informerar och fler och fler går sådana kurser och utbildningar. 
Pensionärer är ju väldigt aktiva och pigga liksom nu, så. – Om att det var annorlunda förr. 
 
 
Det där tror jag också är en generationsfråga för ni som växer upp är nog mer, för er kanske 
det är mer naturligt att hänga med och interagera på olika sätt liksom. Medan de äldre, vill ha 
ett radioprogram liksom. Jag vet inte om morgondagens lyssnare om vi har några 
radiolyssnare kvar då för vi kommer säkert få andra lyssnar vanor också men (;) vad ska jag 
säga (;) jag vet knappt vad jag skulle fråga på, vad var frågan? – Om generationer och den 
fina gränsen mellan att känna att man måste höra av sig eller att man kan höra av sig. 
 
Är det så att man inte är road t.ex. Twitter, då kan man uppleva som om det är från mars 
liksom. Man vet inte vad det är man förstår inte poängen med det. Och har man inte förstått 
poängen med det varför man ska gå in och anmäla sig på facebook och va med om man inte 
har förstått grejen då är ju dom uppmanarna hyfsat avstängande tror jag. Nu har jag lyssnat 
väldigt lite på kommersiella stationerna men jag har en känsla av att Sveriges radio tjatar mer 
än vad dom gör. – Om gränsen. Fortsättning från citat ovan. 
 
Man måste ju, det måste ju finnas relevans varför man ska gå in och svara på ett facebook 
inlägg eller en tweet eller nått sånt där. Det måste finnas en mening med att lyssnarna gör 
det… - Om hur de ska fånga alla lyssnarna. 
 
Många blir ju väldigt glada av att höra sitt namn nämnas, sin ort nämnas och så. Så på sätt och 
vis så har det här, har det ju fört oss samman också tror jag med lyssnarna också. Men visst, 
visst kan jag förstå att det är avstängande för många det tror jag. – Om att lyssnare ska få vara 
med och påverka och bli bekräftade. 
 
 
Sammanfattning: 
Maria pratar om hur en del av publiken släpar efter en aning i trender i sociala medier. Att till 
exempel sms och mail fortfarande är så stort. Men samtidigt tycker hon inte att det är ett 
jättestort problem med den grupp som inte använder sociala medier för hon tror att det finns 
en nyfikenhet hos dem som trots allt gör att de blir intresserade mer än avskräckta. Hon kan 
självklart förstå de som ändå känner sig utestängda eller liknande. Men tycker att det var värre 
förut än idag. 
Hon pratar om att de som växer upp med t.ex. iphones idag lyssnar på ett annat sätt än de som 
inte växt upp med iphones som vill ha ett mer renodlat radioprogram.  
Om man inte är road av Twitter då kan man uppleva att det är från mars och då blir ju de som 
hänvisar dit avstängande. 
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Lyssnarna måste känna att det finns en mening med varför man ska höra av sig. 
Maria berättar att många uppskattar och blir glada när de för höra sin lilla ort nämnas eller sitt 
namn nämnas i radion. 
 
 
Publikinflytande 
 
(…) i och med att jag hela tiden står och uppdaterar om, om lyssnare kommer loss t.ex. under 
pågående sändning så står jag hela tiden och konverserar på dem där och svarar på frågor och 
håller igång det. Eller om det kommer frågor och kommentarer på hemsidan eller om vi ska 
blåsa liv i någonting eller hålla en nyhet lite sådär igång då, så är det viktigt med 
kommentarer så lyssnarna känner att det är värt att höra av sig. Sen kan ju facebook då i o för 
sig leva ett annat liv än själva sändningen men jag gör ju båda sakerna samtidigt ibland. – Om 
hur man tar hänsyn till policyn i vardagliga arbetet 
 
Men det var en period då vi på morgonprogrammet kände att nu tjatar vi för mycket. Så då la 
vi av liksom och lugnade ner oss med det här, ”hör av dig” ”gå in och kommentera” och 
sådana grejer så här vi vi upplevde själva att det blev väldigt mycket tjat på lyssnarna om det 
liksom.. – Om när de själva märkte att det blev för mycket ansvar på publiken 
 
Faktum är att jag tycker ändå inte vi får så mycket klagomål från dom som, asså förr, för 
några år sedan. För bara nåra år sedan så var det ju dom som kände sig väldigt utstötta, de 
ringde ju väldigt mycket eller skrev men det har faktiskt minskat, det är min känsla av det 
hela.  Om de nu är så gamla så de har gett upp eller jag vet inte. – Om hur man kan göra för 
att hitta en balansgång i publikinteraktionen. 
 
Och vi kan ju bara förlika oss på responsen på nätet och på facebook och på mejl och sms och 
sådana saker och Twitter och. Det är ju där som vi får de fysiska bevisen på om det funkar 
eller inte liksom men det, det är väl klart som korvspad att vi missar en massa där ute som vi 
inte träffar på som reportrar dels kanske inte, (;) de kanske inte lyssnar för huvud taget liksom 
och om det beror på den digitala klyftan, det vet jag inte.  - Om att feedbacken är det enda 
förhållningssättet till publiken. 
 
Sammanfattning: 
Maria berättar om att hon ofta står och konverserar på facebook under sändning och har olika 
samtal igång vid sidan av. Ibland om ämnet de pratar om i radio och ibland om helt andra 
saker. Hon menar att det är viktigt att hålla det igång framförallt om de har valt att hålla en 
nyhet igång eller blåsa liv i en diskussion. Då måste lyssnarna känna att det är värt att höra av 
sig. 
Maria berättar att det en gång kom till en punkt i Morgon programmet då de kände att det 
kräver för mycket av publiken att de ska höra av sig och kontakta dom. Då slutade de att 
uppmuntra till det innan publiken började klaga. 
Maria kunde uppleva mer klagomål från de som inte kände sig inkluderade förr när de sociala 
medierna var ännu mer nya. Men nu är det inte lika mycket. 
Maria säger också att det är ju faktiskt på de sociala medierna som de får den mesta responsen 
och det är ju bara den responsen som de har att förlika sig på att de gör ett bra jobb. Kanske är 
det så att de som inte hör av sig lyssnar inte längre? 
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Hotet mot uppdraget 
 
Vi vill göra, jag tror också tror också att vi vill göra, nån sorts grundambition är att du som 
lyssnare ska känna att du är med och påverkar. Och att man kan göra det på alla möjliga sätt. 
– Om att de vill fånga upp en yngre publik och då vill de ha mer interaktion. 
 
Sammanfattning: 
Maria snuddar endast vid ämnet. 
 
 
 
Tema journalisten och dess arbetssätt 
Att delta i sociala medier (egna vanor och arbetssätt) 
 
Eftersom jag håller på så mycket med sociala medier på mitt jobb så är jag helt full av det och 
trött på det när jag kommer hem. Så då försöker jag vara ganska fri från allt det där. Jag är, 
jag har så mycket annat jag håller på med. Så jag har varken lust eller tid att binda upp mig 
framför en dator, det är nog det sista jag vill. – Om hur hennes egna vanor inom sociala 
medier ser ut. 
 
… jag tror inte att även om jag hade vart 20 år yngre så hade jag fortfarande inte varit så super 
beroende av den där (pekar på iphone) den hade in te vart min snuttefilt ändå. För jag har, jag 
är en sån människa som har ett behov av att tanka på annat sätt än att bara ha koll så jag är 
den typen av människa liksom. – Om hur hennes intresse ser ut till interaktion. 
 
Det är skitskönt och jag tror det har med att göra att jag är inte, inte tillräckligt nyfiken på att 
kolla vad alla människor gör. Asså jag får så mycket på jobbet så jag känner att den potten är 
fylld. Jag vill bara softa när jag kommer hem. – Om hennes intresse till interaktion. 
 
… man, kanske kan avdramatisera det genom att man gör det i en annan form än vad man gör 
nu man kanske kan göra uppmaningen i en jingel form tex. Med en lite mer neutral röst så det 
inte är programledaren som står som samtidigt förknippas med du och jag vi är kompisar, du 
lyssnar och jag vi är såhär (visar med handen att man är nära) och samtidigt då utmana dig. 
Men kommer den in en neutralröst en jingel då kanske det är lite är sja en utfyllnads grej för 
många medans andra wow det var en adress som var bra att komma med. För vi ska säga vad 
klockan är, vi ska säga vilken kanal och program man lyssnar på, vi ska berätta vilka vi är vi 
ska dra adresser det är svårt att komma runt det där och i det där det blir bara fler och fler 
adresser i och med att vi ska säga alla de här sätten att nå oss på. Jag tror formen för hur 
programledaren väljer att göra det på är viktig. Och kanske begränsa sig under en timme 
också. Asså att man säger det, det räcker liksom, strategiskt vid helslag, efter ekot t.ex. en 
liten sådant där psykologisk nystart liksom. Att man drar det där. Jag tror att, jag tror att vi så 
småningom kommer hitta liksom en, en medelväg. Det går så vansinnigt fort med allt liksom, 
det är knappt vi hänger med själva så att. Magkänsla, förnuft och lyssnarsiffror hehe. – Om 
hur man kan jobba för att fånga både de som vill interagera och de som inte vill. 
 
Sammanfattning: 
Maria är inte själv, privat särskilt aktiv i sociala medier. Hon säger att hennes jobb fyller den 
kvoten. Dock är hon väldigt aktiv i jobbet och under sändning och konverserar nästan ständigt 
på facebook och Twitter med lyssnare.  
Hon tror att det är viktigt att skilja det kompisskap som blir mellan programledare och 
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lyssnare från vad som blir en hänvisning till att integrera genom olika medier till programmet. 
Hennes förslag är att använda jinglar med en neutral röst i en psykologisk omstart efter varje 
ekot till exempel. 
 
 
 
Att delta i sociala medier (arbetsplatsen och rutiner) 
 
Vissa program styr vi bort telefonen faktiskt numera eftersom vi i sändning checkar av så 
mycket annat inkommande som sms facebook och mail och ja om det kommer tweets också 
då. Så i önskeprogrammet numera är telefon borta som inkommande kanal för lyssnaren utan 
då hänvisar vi till att skriva in. Det är av praktiska skälv, vi hinner inte under pågående 
sändning checka av allt det där och dessutom prata och göra ett program vi måste sålla. – Om 
vilka kanaler man använder i publik interaktion. 
 
Men eh, vi vi, man kan fortfarande nå oss, asså vi svarar ju i telefon men i programmet 
”önska” aktivt valt bort telefonen som inkommande under programmet – Om citat ovan. 
 
Ja eftersom jag har lite dålig på hur exakt policyn låter då så eh, men det, vi ska ju va 
tillgängliga liksom. Under pågående program, vi ska ha en dialog med lyssnarna via sociala 
medier, gärna under pågående sändning. Så allt är uppdaterat och snabbt. Vi ska också webba 
ganska omgående och öppna upp för kommentarsfunktioner och sånt ingår ju också liksom i 
sättet att umgås med lyssnarna på annat sätt än eh genom mikrofonen om man säger. Så vi ska 
ju vara tillgängliga som små svampar här på alla möjliga sätt så, och jag vet inte om det är ett 
luddigt svar men det är väl lite av vår policy antar jag. Vad ska jag säga mer? – Om hur man 
tolkar och jobbar med policyn. 
 
Men det får ju Aldrig, de sociala medierna får ju aldrig inkräkta på programmet blir lidande så 
sändningen blir lidande det får ju aldrig höra att oj jag har inte tid att snacka för jag håller på 
att facebooka eller mejlar eller twittrar eller. Då har man gått över gränsen tycker jag om man 
jobbar på Sveriges radio för det är väl ändå radio man gör i första hand. – Om att det blir 
mycket interaktion i programmen genom många olika kanaler. 
 
Vi hade en diskussion om det, alltid går i vågor när det är nått nytt ska Sveriges radio slå på 
stora trumman och så ska vi liksom leva ut det till 100 % liksom.  – Om att det krävs mer av 
medarbetaren idag från SR. 
 
Ja mm det var dit vi kom, asså det går ju såhär att ett tag så ”åh vi måste dra på stora 
trumman” det kom direktiv från Stockholm att ”åh vi måste öka besökarna på vår hemsida” 
bla bla bla och då äre ju såhär, då ingår det i vårt jobb helt plötsligt, att va på liksom. För gör 
man inte det då gör man ju lite fel ” för nu ska ni ju öka besökssiffrorna på hemsidan” och det 
är ju liksom medaljens baksida att de vill göra satsningar, att Sveriges radio satsar liksom. Då 
ska ju vi förstås hjälpa till med satsningarna, men vi får inte glömma kärnverksamheten, vårt 
ursprungliga uppdrag och det är ju fortfarande att göra ett väldigt intressant radioprogram och 
man ska ju egentligen bara behöva lyssna och tycka att det är nog om det är så. Det andra ska 
va grädde på moset liksom. – Om när det blir en arbetsuppgift att öka besökarsiffrorna. 
 
 
Jag tror mer nu mer på att man slänger ut ett litet bete, man slänger ut en fråga eller så så får 
man se, blir det ett stort gensvar så är det en grej som folk tycker om. Sen kan jag förstå om 
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man ska ha ett aktualitetsprogram och det kom, det är en stor fråga man ska driva så vill man 
ha igång lyssnarna på det. Men jag tro inte att man ska hetsa för mycket på dom att vara 
delaktiga. För det är som man ser inte skogen för alla träd, man vet inte om man är lyssnare 
eller aktiv eller vad man är liksom och det har ju lite vart en av radions styrka jämt att du kan 
gå och städa under tiden. Så magkänslan är viktig. Man måste, Vissa program speciella 
program med kanske debattpanel och sånt bygger kanske lite mer på interaktion med 
lyssnarna men jag tror att vi kan tjata sönder dom. Jag har upplevt det själv och man får den 
magkänslan eller vi fick den magkänslan alla i redaktionen samtidigt att ”Oj nu har vi hållt 
på” och det var alltså inte klagomål från lyssnarna ska jag säga då utan det var vi själva som 
fick känslan att vi ska tagga ner och det kändes jäkligt gött. – Om att hitta balansgång mellan 
att kräva av lyssnaren och uppmuntra till interaktion. 
 
Alltså i vårt arbetsuppgift går ju, så ingår ju att hänvisa till hemsidor och det är ju ett 
adressrabblade så det kommer man nog inte runt men däremot kan man ju bygga upp ett 
program mer självständigt från, från sociala medier att man, att programmet bygger eh att 
man bygger in en sådan stor nyfikenhet och spänning i programmet så det står sig lite för sig 
självt. Man kanske bara behöver nudda de sociala medierna med en fråga eller ett om man 
slänger ut någonting och nappar dom så är det bra liksom. Men man får ju aldrig, jag skulle 
aldrig känna mig nöjd med ”att om jag inte får massa gillar, kommentarer så att mitt program 
är sämre för det” asså mitt program måste vara så starkt i sig. Det är programmet som är 
själva roten och stammen upp och de sociala medierna är de små grenarna som kanske, 
berikar det hela liksom. Men programmet måste ju ha en självständig stomme att stå på och 
vara lika spännande och intressant för lyssnarna liksom. 
Helst ska man ju inte vilja gå ur bilen när man kommer hem man ska vilja sitta kvar haha, 
nämen programmet ska bära sig självt naturligtvis. – Om att inte glömma bort 
radioprogrammet när det ingår att uppmana publiken att höra av sig. Att programmet måste 
vara starkt i sig. 
 
 
Vi vi, varför jag tror vi drar på så stora växlar med det här är att vi är lite mer aktivt söker oss 
mot en yngre P4 publiken. Det är så krasst att vi försöker fånga upp dom. Och vi inbillar oss 
att det är där de finns liksom. – Om att hitta en yngre publik och varför det idag är vanligt 
med publikinteraktion. 
 
Sammanfattning: 
Maria berättar att de valt att ta bort telefonen som inkommande kanal i deras program Önska 
där man kan önska låtar som spelas. Hon menar att det är så många andra kanaler att ta 
hänsyn till under sändning att det inte finns utrymme för samtal. 
Maria har inte koll på exakt hur policyn ser ut men pratar om hur det är viktigt att de är 
tillgängliga för publiken. Att det ska finnas en dialog med publiken under pågående sändning. 
Men hon är väldigt tydlig med att visa att de sociala medierna och publikinteraktionen aldrig 
får inkräkta på programmet i sig. Då menar Maria att man gått över gränsen. 
Men hon säger också att det är typiskt Sveriges Radio att slå på stora trumman när det är nått 
nytt som t.ex. sociala medier att det då kan bli lite för stora växlar. Anledningen till att de drar 
på stora växlar med publikinteraktionen är att de aktivt söker en yngre publik och det är där 
de tror de kan hitta den. 
Maria tycker man ska slänga ut ett bete i sociala medier, se om någon nappar och om man får 
respons då kan man ta upp ämnet i radion. Att magkänslan är viktig och att det var med 
magkänslan som de märkte på redaktionen att det hade gått till en överdrift en gång. 
Maria pratar också om att i och med att det tillhör arbetsuppgiften att ha dialog är det viktigt 
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att få programmet så självständigt att det inte står och faller med vad som händer i 
publikinteraktionen. Att programmen har en egen stomme som de står på som är så 
intressanta i sig självt att de sociala medierna bara är de små grenarna som lyfter programmet 
lite extra. 
 
 
 
 
Steg 3 – Hittar viktiga citat i varje tema som ger en målande bild 
 
Publikvanor - Sammanfattning: 
Maria pratar om hur en del av publiken släpar efter en aning i trender i sociala medier. Att till 
exempel sms och mail fortfarande är så stort. Men samtidigt tycker hon inte att det är ett 
jättestort problem med den grupp som inte använder sociala medier för hon tror att det finns 
en nyfikenhet hos dem som trots allt gör att de blir intresserade mer än avskräckta. Hon kan 
självklart förstå de som ändå känner sig utestängda eller liknande. Men tycker att det var värre 
förut än idag. 
Hon pratar om att de som växer upp med t.ex. iphones idag vill ha ett annat slags program än 
de som inte växt upp med iphones som vill ha ett mer renodlat radioprogram.  
Om man inte är road av Twitter då kan man uppleva att det är från mars och då blir ju de som 
hänvisar dit avstängande. 
Lyssnarna måste känna att det finns en mening med varför man ska höra av sig. 
Maria berättar att många uppskattar och blir glada när de får höra sin lilla ort nämnas eller sitt 
namn nämnas i radion. 
 
Jag upplever ändå att många, att de är inte så många  som inte hänger med längre, de bli färre 
och färre för jag tror till och med de äldre blir nyfikna och går med i sådana här datakurser 
och utbildningar och internetkurser och sånt. Så jag tycker inte det är så stor klyfta längre. För 
att, de har nog fattat att det är inte så svårt och de har nog också, nyfikenheten har tagit över 
känns det som. Det var nog värre förut. – Om att det skulle finnas en digital klyfta bland 
publiken. 
 
Är det så att man inte är road t.ex. Twitter, då kan man uppleva som om det är från mars 
liksom. Man vet inte vad det är man förstår inte poängen med det. Och har man inte förstått 
poängen med det varför man ska gå in och anmäla sig på facebook och va med om man inte 
har förstått grejen då är ju dom uppmanarna hyfsat avstängande tror jag. Nu har jag lyssnat 
väldigt lite på kommersiella stationerna men jag har en känsla av att Sveriges radio tjatar mer 
än vad dom gör. – Om gränsen. Fortsättning från citat ovan. 
 
Publikinflytande - Sammanfattning: 
Maria berättar om att hon ofta står och konverserar på facebook under sändning och har olika 
samtal igång vid sidan av. Ibland om ämnet de pratar om i radio och ibland om helt andra 
saker. Hon menar att det är viktigt att hålla det igång framförallt om de har valt att hålla en 
nyhet igång eller blåsa liv i en diskussion. Då måste lyssnarna känna att det är värt att höra av 
sig. 
Maria berättar att det en gång kom till en punkt i Morgon programmet då de kände att det 
kräver för mycket av publiken att de ska höra av sig och kontakta dem. Då slutade de att 
uppmuntra till det innan publiken började klaga. 
Maria kunde uppleva mer klagomål från de som inte kände sig inkluderade förr när de sociala 
medierna var ännu mer nya. Men nu är det inte lika mycket. 
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Maria säger också att det är ju faktiskt på de sociala medierna som de får den mesta responsen 
och det är ju bara den responsen som de har att förlika sig på att de gör ett bra jobb. Kanske är 
det så att de som inte hör av sig lyssnar inte längre? 
  
(…) i och med att jag hela tiden står och uppdaterar om, om lyssnare kommer loss t.ex. under 
pågående sändning så står jag hela tiden och konverserar på dem där och svarar på frågor och 
håller igång det. Eller om det kommer frågor och kommentarer på hemsidan eller om vi ska 
blåsa liv i någonting eller hålla en nyhet lite sådär igång då, så är det viktigt med 
kommentarer så lyssnarna känner att det är värt att höra av sig. Sen kan ju facebook då i o för 
sig leva ett annat liv än själva sändningen men jag gör ju båda sakerna samtidigt ibland. – Om 
hur man tar hänsyn till policyn i vardagliga arbetet 
 
Men det var en period då vi på morgonprogrammet kände att nu tjatar vi för mycket. Så då la 
vi av liksom och lugnade ner oss med det här, ”hör av dig” ”gå in och kommentera” och 
sådana grejer så här vi vi upplevde själva att det blev väldigt mycket tjat på lyssnarna om det 
liksom.. – Om när de själva märkte att det blev för mycket ansvar på publiken 
Publiksyn – sammanfattning 
Maria snuddar endast vid ämnet. 
 
 
Att delta i sociala medier - Hur journalisten gör - Sammanfattning: 
Maria är inte själv, privat, särskilt aktiv i sociala medier. Hon säger att hennes jobb fyller den 
kvoten. Dock är hon väldigt aktiv i jobbet och under sändning och konverserar nästan ständigt 
på facebook och Twitter med lyssnare.  
Hon tror att det är viktigt att skilja det kompisskap som blir mellan programledare och 
lyssnare från vad som blir en hänvisning till att integrera genom olika medier till programmet. 
Hennes förslag är att använda jinglar med en neutral röst vid en psykologisk omstart efter 
varje ekot till exempel. 
 
… man, kanske kan avdramatisera det genom att man gör det i en annan form än vad man gör 
nu man kanske kan göra uppmaningen i en jingel form t.ex. Med en lite mer neutral röst så det 
inte är programledaren som står som samtidigt förknippas med du och jag vi är kompisar, du 
lyssnar och jag vi är såhär (visar med handen att man är nära) och samtidigt då utmana dig. 
Men kommer den in en neutralröst en jingel då kanske det är lite är sja en utfyllnads grej för 
många medans andra wow det var en adress som var bra att komma med. – Om hur man kan 
jobba för att fånga både de som vill interagera och de som inte vill. 
 
 
Att delta i sociala medier - Hur de gör på arbetsplatsen - Sammanfattning: 
Maria berättar att de valt att ta bort telefonen som inkommande kanal i deras program Önska 
där man kan önska låtar som spelas. Hon menar att det är så många andra kanaler att ta 
hänsyn till under sändning att det inte finns utrymme för samtal. 
Maria har inte koll på exakt hur policyn ser ut men pratar om hur det är viktigt att de är 
tillgängliga för publiken. Att det ska finnas en dialog med publiken under pågående sändning. 
Men hon är väldigt tydlig med att visa att de sociala medierna och publikinteraktionen aldrig 
får inkräkta på programmet i sig. Då menar Maria att man gått över gränsen. 
Men hon säger också att det är typiskt Sveriges Radio att slå på stora trumman när det är nått 
nytt som t.ex. sociala medier att det då kan bli lite för stora växlar. Anledningen till att de drar 
på stora växlar med publikinteraktionen är att de aktivt söker en yngre publik och det är där 
de tror de kan hitta den. 
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Maria tycker man ska slänga ut ett bete i sociala medier, se om någon nappar och om man får 
respons då kan man ta upp ämnet i radion. Att magkänslan är viktig och att det var med 
magkänslan som de märkte på redaktionen att det hade gått till en överdrift en gång. 
Maria pratar också om att i och med att det tillhör arbetsuppgiften att ha dialog med lyssnarna 
är det viktigt att få programmet så självständigt att det inte står och faller med vad som händer 
i publikinteraktionen. Att programmen har en egen stomme som de står på som är så 
intressanta i sig självt att de sociala medierna bara är de små grenarna som lyfter programmet 
lite extra. 
 
Alltså i vårt arbetsuppgift går ju, så ingår ju att hänvisa till hemsidor och det är ju ett 
adressrabblade så det kommer man nog inte runt men däremot kan man ju bygga upp ett 
program mer självständigt från, från sociala medier att man, att programmet bygger eh att 
man bygger in en sådan stor nyfikenhet och spänning i programmet så det står sig lite för sig 
självt. Man kanske bara behöver nudda de sociala medierna med en fråga eller ett om man 
slänger ut någonting och nappar dom så är det bra liksom. – Om vad som är viktigt att inte 
glömma bort när det ingår att uppmana publiken att höra av sig. 
 
Ja mm det var dit vi kom, asså det går ju såhär att ett tag så ”åh vi måste dra på stora 
trumman” det kom direktiv från Stockholm att ”åh vi måste öka besökarna på vår hemsida” 
bla bla bla och då äre ju såhär, då ingår det i vårt jobb helt plötsligt, att va på liksom. För gör 
man inte det då gör man ju lite fel ” för nu ska ni ju öka besökssiffrorna på hemsidan” och det 
är ju liksom medaljens baksida att de vill göra satsningar, att Sveriges radio satsar liksom. Då 
ska ju vi förstås hjälpa till med satsningarna, men vi får inte glömma kärnverksamheten, vårt 
ursprungliga uppdrag och det är ju fortfarande att göra ett väldigt intressant radioprogram och 
man ska ju egentligen bara behöva lyssna och tycka att det är nog om det är så. Det andra ska 
va grädde på moset liksom. – Om när det blir en arbetsuppgift att öka besökarsiffrorna. 
 
 
Steg 4 – Alla intervjupersonernas utvalda citat och sammanfattningar har delats upp i teman 
för att därefter se röda trådar intervjupersonerna emellan. Steg 5 är sedan resultat och analys 
delen i uppsatsen. 
 
Nedan alla sammanfattningar från temat Publikinflytande 
 
Nick Näslund – Sammanfattning Publikinflytande: 
Nick berättar att de har kontakt med olika sorters människor på Twitter där twittrandet med radion 
blir som sällskap för dem. 
Han värderar kommentarerna från lyssnarna högt och berättar om hur det var innan sociala medier 
fungerade som de gör idag. Då ringde folk mer men det var också mindre feedback, framför allt 
mindre positiv eller konstruktiv feedback. 
Nick skulle uppskatta det som om facebook är den vanligaste kanalen att höra av sig på till P4. 
Efter facebook kommer mail och tredjeplats telefonen. 
Nick berättar att han inte tror att de sociala medierna kommer ta över publikkontakten utan 
berättar hur viktigt och lärorikt det är att faktiskt träffa publiken face to face. Vilket han gör som 
publikredaktör. 
De har en rullande reporter som ständigt är ute på fältet för att träffa och prata med folk, detta tror 
han är viktigt. Denna publikkontakt tror Nick att de blivit bättre på samtidigt som de också ökat 
publikkontakten via sociala medier. 
Nick tror att man både medvetet och lite omedvetet väljer att kanske inte prioritera den grupp som 
inte hör hemma i huvudmålgruppen 30-40 år och som inte är aktiva på facebook. Detta för att de 
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måste koncentrera sig på huvudmålgruppen. 
 
Ann-Sofie Ottosson – Sammanfattning Publikinflytande: 
Det märks en skillnad med syftet hos de som kontaktar oss via Twitter och via facebook. De 
vanliga lyssnarna som interagerar mycket hör till den gruppen som är intresserade av 
bakgrundsinfo och backstage-bilder. Men enligt Ann-Sofie är de på Twitter mindre angelägna om 
sådant utan kanske bara kommenterar en händelse en gång och sedan inte hör av sig något mer. 
Ann-Sofie säger att det verkar som om de på Twitter bara vill ha koll och inte skapa en relation 
till oss medarbetare. 
Ann-Sofie ser att kvalitén på kontakten med lyssnarna har blivit bättre med de sociala medierna 
än innan då kontakten skedde mest via telefon. 
När det blir mycket respons på facebook och Twitter så styr journalisten dit så det beror ju på 
publikens respons. 
P4 Kalmars publiknätverk vill ha en personlig kontakt därför skickar de ut meddelande per post 
och inte bara på facebook. 
 
Maria Skagerlind – Sammanfattning publikinflytande: 
Maria berättar om att hon ofta står och konverserar på facebook under sändning och har olika 
samtal igång vid sidan av. Ibland om ämnet de pratar om i radio och ibland om helt andra saker. 
Hon menar att det är viktigt att hålla det igång framförallt om de har valt att hålla en nyhet igång 
eller blåsa liv i en diskussion. Då måste lyssnarna känna att det är värt att höra av sig. 
Maria berättar att det en gång kom till en punkt i Morgon programmet då de kände att det kräver 
för mycket av publiken att de ska höra av sig och kontakta dem. Då slutade de att uppmuntra till 
det innan publiken började klaga. 
Maria kunde uppleva mer klagomål från de som inte kände sig inkluderade förr när de sociala 
medierna var ännu mer nya. Men nu är det inte lika mycket. 
Maria säger också att det är ju faktiskt på de sociala medierna som de får den mesta responsen och 
det är ju bara den responsen som de har att förlika sig på att de gör ett bra jobb. Kanske är det så 
att de som inte hör av sig lyssnar inte längre? 
 
Matilda Kihlberg – Sammanfattning Publikinflytande 
Matilda menar att facebook är det mest populära sättet att ta kontakt. Facebook är ett snabbt 
medium som folk kan gå in på snabbt och behöver inte gå in via hemsida eller liknande. Twitter 
används inte alls i den utsträckningen. 
Att som programledare beskriva mer, t.ex. en bild än att bara hänvisa till facebook om hur den ser 
ut skulle vara ett sätt att slippa att det blir ett måste att ha koll i sociala medier samtidigt. Att alltid 
be folk höra av sig via mer traditionella sätt t.ex. telefon och sms. 
Matilda berättar att det är väldigt olika hur mycket de pratar om facebook och sociala medier. 
Vissa halvtimmar, timmar, så nämner man inte alls. Andra halvtimmar har man inte lika mycket 
på schemat och har lättare att ta till det som en del i programmet. 
Matilda upplever det som om telefonen är näst vanligast att höra av sig på efter facebook. Hon 
spekulerar i om P4 Stockholm har en sådan tradition och kanske jobbat tidigare för att få det så. 
 
Magnus Krusell - Sammanfattning Publikinflytande 
Magnus berättar inte så mycket om hur hans personliga kontakt ser ut med lyssnarna men kommer 
i alla fall in på att det är på Facebook som den främsta kontakten sker. I sin roll som 
programledare blir han glad av många kommentarer och reflekterar inte över om dessa kanske är 
de enda som faktiskt lyssnar. Han tror inte att det är så men poängterar att han egentligen inte vet 
bättre än så. 
 
Niklas Kaldner - Sammanfattning Publikinflytande 
Att telefonkontakten med publiken nästan försvunnit är något Niklas pratar om som positivt. Han 



 

  64 (64) 
 

berättar att det som istället används dagligen i programmen är Facebookkommentarer. Som en 
åtgärd för att effektivisera kontakten med publiken har P4 Kalmar startat ett publiknätverk som 
sköts av den nya tjänsten Publikredaktör. Detta gör det enklare och snabbare att få respons från 
lyssnare och få reda på vad som händer i länet. Niklas kallar detta publiknätverk för journalistik 
3.0, ett nytänk hos journalister som handlar om medskapande från publiken. Att detta kan 
upplevas som jobbigt har han inte tänkt på så mycket men han tror ändå att man blir tvungen att 
göra på det här sättet för den bästa slutprodukten. Samtidigt som han tycker det är viktigt att alla 
grupper ska känna sig delaktiga måste man vara realistisk och värdera varje tillfälle för sig. 
 
Louise Haag - Sammanfattning Publikinflytande 
Louise ser nästan bara positiva effekter av att ha en dialog med publiken på de sociala medierna. 
Hon säger att det till stor del var det som bidrog till att radion gick ifrån att vara en 
envägskommunikation, där producenter och journalister bestämde vad publiken skulle lyssna på, 
till att öppna upp för en tvåvägskommunikation mellan publiken och journalisterna vilket bidrog 
till bättre journalistik i slutändan. 
Louise tycker även att de sociala medierna tillsammans med etern är bra forum att göra 
efterlysningar i men hon återkommer även till att det finns många kommunikationsvägar för 
publiken. Till exempel går de ibland ut på torget och pratar med folk. 
 
 


