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Abstract 
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The purpose of this study is to see how five different local radio stations, P4, 

within the public service organization Sveriges Radio communicate with their 

listeners through Facebook and how they differ from each other. We have 

also studied how the radio stations follow Sveriges Radios’ policies for social 

media usage and how the communication through Facebook can benefit the 

traditional radio. 

 

Our study contains a combination of quantitative content analysis with 

qualitative interviews. We studied the five stations’ Facebook pages from for 

the quantitative content analysis and interviewed those who were responsible 

for the social media pages, such as web editors and channel managers. 

 

Our conclusions are that the P4-stations communicate through Facebook to 

create a dialogue with the listeners and to reach two-way communication; the 

stations published mostly written updates that encouraged interactivity. The 

P4-stations work coherently with their Facebook pages although some 

differences have been detected. The stations strategies match overall the 

guidelines for social media usage in the handbook published by Sveriges 

Radio. Facebook can be used to reach new target groups for the traditional 

radio channel, as well as immerse the relationship between the existing loyal 

listeners and the radio station. 

 

Keywords eng: social media, Facebook, Sveriges Radio, public service, 

relationship management, strategic communication. 

 



 
 

 

  3 (59) 
 

Förord 
 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att göra den här uppsatsen till verklighet.  

 

För det första vill vi tacka våra respondenter på de olika P4-redaktionerna. 

Camilla Wahlman, Niklas Kaldner, Hans Zillén, Anne Sseruwagi, Patrik 

Enlund och Monica Elfström, hjärtligt tack för ert transparenta och trevliga 

tillmötesgående! 

 

Vi vill också tacka Christian Gillinger på Sveriges Radio som hjälpte oss få 

tag på handboken som var vårt stora underlag för uppsatsen.  

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår kloka och härliga handledare Helena 

Meldré. Nästa gång får du följa med oss på studieresa till Côte d’Azur.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för vårt hårda arbete, starka vänskap och 

fredagsfikorna! 

 

 

Emmy Nordqvist och Johanna Ternander  

Kalmar, juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  4 (59) 
 

Innehåll 

1. Inledning ___________________________________________________ 7 
1.1 Undersökningens syfte _____________________________________ 7 

1.1.1 Frågeställningar _______________________________________ 7 

1.1.2 Avgränsningar ________________________________________ 8 

1.2 Begreppslista _____________________________________________ 9 
1.3 Problembakgrund _________________________________________ 9 

1.3.1 Sveriges Radio och P4-redaktionerna _____________________ 10 
1.3.1.1 Sveriges Radio ___________________________________ 10 
1.3.1.2 P4-redaktionerna __________________________________ 10 

1.3.1.3 Sveriges Radio och P4 på webben ____________________ 11 
1.3.1.4 Sveriges Radios Handbok för sociala medier ____________ 12 

1.3.2 Om sociala medier ____________________________________ 12 
1.3.2.1 Sociala mediers användningsområden _________________ 12 

1.3.2.2 Facebook ________________________________________ 12 

2. Metod ____________________________________________________ 14 

2.1 Induktion och deduktion ___________________________________ 14 
2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod _____________________________ 14 

2.2.1 Att blanda kvantitativ och kvalitativ metod _________________ 15 
2.3 Undersökningsmetod _____________________________________ 16 

2.3.1 Kvantitativ innehållsanalys _____________________________ 16 

2.3.2 Samtalsintervju ______________________________________ 17 

2.3.2.1 Telefonintervju ___________________________________ 17 

2.4 Urval __________________________________________________ 18 
2.5 Validitet, reliabilitet och transparens _________________________ 19 

2.6 Källkritik, självreflektion och metodkritik _____________________ 21 
2.6.1 Källkritik och självreflektion ____________________________ 21 

2.6.2 Metodkritik _________________________________________ 22 
2.7 Forskningsetik ___________________________________________ 23 

3. Teoretisk diskussion och tidigare forskning _______________________ 25 
3.1 Grundläggande kommunikation _____________________________ 25 

3.1.1 Transmissionssynen och envägs- och tvåvägskommunikation __ 25 

3.1.2 Tvåstegshypotesen och viral spridning ____________________ 26 

3.1.2.1 Viral spridning i sociala medier ______________________ 26 

3.2 Organisationen och dess publik _____________________________ 27 

3.2.1 Strategisk kommunikation ______________________________ 27 
3.2.2 Publika relationer _____________________________________ 27 
3.2.3 Relationshantering ____________________________________ 28 



 
 

 

  5 (59) 
 

3.3 Sociala medier ___________________________________________ 29 
3.3.1 Icke vinstdrivande organisationer i sociala medier ___________ 29 
3.3.2 Möjligheter och fördelar med kommunikation i sociala medier _ 30 

3.3.3 Risker med kommunikation via sociala medier ______________ 32 
3.4 Nya sätt att publicera _____________________________________ 33 

3.4.1 Cross-media _________________________________________ 33 
3.4.2 Konvergens _________________________________________ 33 
3.4.3 Flerkanalspublicering __________________________________ 33 

4. Resultatredovisning och analys _________________________________ 35 
4.1 Grundläggande kommunikation _____________________________ 35 

4.1.2 Transmissionssynen och envägs- och tvåvägskommunikation __ 35 
4.1.3 Tvåstegshypotesen och viral spridning ____________________ 36 

4.2 Organisationen och dess publik _____________________________ 37 
4.2.1 Strategisk kommunikation ______________________________ 37 

4.2.2 Publika relationer _____________________________________ 39 

4.2.3 Relationshantering ____________________________________ 40 

4.3 Sociala medier ___________________________________________ 42 
4.3.1 Icke vinstdrivande organisationer i sociala medier ___________ 42 

4.3.2 Möjligheter med sociala medier __________________________ 44 
4.3.2 Risker med sociala medier ______________________________ 45 

4.4 Nya sätt att publicera _____________________________________ 47 

4.4.1 Cross-media _________________________________________ 47 
4.4.2 Konvergens _________________________________________ 47 

4.4.3 Flerkanalspublicering __________________________________ 48 

5. Diskussion och slutsatser _____________________________________ 50 
5.1 Avslutning ______________________________________________ 54 

5.2 Förslag till fortsatt forskning _______________________________ 54 

6. Källförteckning _____________________________________________ 56 
6.1 Artiklar ________________________________________________ 56 

6.2 Litteratur _______________________________________________ 56 
6.3 Elektroniska källor och webbsidor ___________________________ 58 

 

 

 

 



 
 

 

  6 (59) 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema för kvantitativ innehållsanalys. 

Bilaga 2: Intervjuguide för kvalitativa samtalsintervjuer. 

Bilaga 3: Diagram baserade på kvantitativ innehållsanalys. 

Bilaga 4: Sammanfattning av Sveriges Radios handbok ”Sociala medier: en handbok 

för journalister”. 

Bilaga 5: Lista över P4-redaktioner med Facebooksida.  

 



  
 

  7 (59) 
 

1. Inledning 

Medievärlden står inför stora förändringar. Mediebranschen konvergerar, expanderar 

och många medieorganisationer försöker hitta nya sätt att nå ut till och kommunicera 

med sin publik genom ett allt större brus. De mediekanaler som tidigare var en 

självklarhet att använda sig av är inte längre lika solklara och att endast sända ett 

budskap till en publik som anses vara inaktiv är för många ett förlegat sätt att betrakta 

kommunikation. Denna förändring berör alla sorters medieföretag, från kommersiella 

företag, till icke vinstdrivande organisationer och public service-verksamheten. 

 

Ämnet för den här undersökningen berör hur ett traditionellt medieföretag kan använda 

sig av ett socialt medium för att kommunicera med sina användare. Studiens fokus 

ligger på hanteringen av Facebook som kommunikationskanal för olika P4-redaktioner 

under ett och samma företag, Sveriges Radio. Undersökningen behandlar också hur 

olika redaktioner i landet (som agerar under en och samma organisations regler och 

policys) använder sig av ett socialt medium som Facebook på olika sätt och hur de 

skiljer sig från varandra. 

 

1.1 Undersökningens syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka kommunikationen mellan Sveriges Radios 

P4-kanaler och dess lyssnare via Facebook. Studiens tonvikt ligger på kommunikation 

på Facebook och hur traditionella medier kan kommunicera med sina användare via 

detta sociala medium. Som exempel har ett urval av Sveriges Radios P4-kanaler 

undersökts. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

Denna studie har en huvudfrågeställning med tre underliggande frågeställningar. 

Huvudfrågeställningen för studien är; 

- Hur kommunicerar P4-redaktionerna med sina lyssnare via Facebook? 
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De underliggande frågeställningarna är sprungna ur huvudfrågeställningen och lyder; 

- På vilket/vilka sätt skiljer sig de olika P4-kanalernas sätt att kommunicera med sina 

lyssnare via Facebook? 

- På vilka sätt överensstämmer respektive skiljer sig P4-kanalernas sätt att 

kommunicera via Facebook från Sveriges Radios policys för sociala medier? 

- I vilket syfte avser P4-kanalerna att använda Facebook som kommunikationskanal för 

att gynna den traditionella radiosändningen? 

 

1.1.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsar sig till att enbart undersöka radiostationers kommunikation 

via sociala medier och inte andra traditionella mediers kommunikation. Denna 

avgränsning är gjord med tanken att radio kommunicerar via envägskommunikation och 

dessutom används som ett sekundärmedium. Radion som sekundärmedium och som 

envägskommunikationskanal tillsammans med en interaktiv 

tvåvägskommunikationskanal som Facebook anser vi är en spännande kombination. 

 

Den här studien avgränsar sig ytterligare till att enbart undersöka Sveriges Radios P4-

redaktioner och inte samtliga radiokanaler eller alla Sveriges Radios kanaler, samt till 

endast de uppdateringar gällande det lokala området då P4-kanalerna både hanterar 

nationella nyheter och sportsändningar. Avgränsningen till public service är gjord på 

grund av att Sveriges Radio och därmed P4 har ett uttalat ansvar att nå ut till 

allmänheten, något som de kommersiella kanalerna inte har. P4-redaktionerna har ett 

intresse av att nå ut till alla men har samtidigt ett intresse av att nå ut lokalt. Samtidigt 

vill de kommunicera ut ett gemensamt budskap trots att de olika P4-redaktionerna 

sänder från olika platser i Sverige. Detta görs inte med resterande kanaler som ligger 

under Sveriges Radio, varför undersökningen avgränsar sig till P4-redaktionerna. 

 

Undersökningen har även avgränsats till att bara undersöka P4-redaktionernas arbete på 

det sociala mediet Facebook och att inte undersöka sociala medier i stort. Denna 

avgränsning har gjorts eftersom sociala medier precis som traditionella medier fungerar 
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på sätt som skiljer sig åt och har olika användningsområden, varför en kartläggning av 

samtliga sociala medier hade blivit alltför bred.   

 

1.2 Begreppslista 

Användare: Användare av Facebook. 

Dela: När antingen kanalen själva eller användare av sidan delar en uppdatering eller 

information vidare på sina egna Facebooksidor. 

Digitala medier: De medier som inte går under de traditionella medierna som 

exempelvis sociala medier, webbradio, webbtidningar, applikationer med mera. 

Facebook: Ett socialt medium där varje användare har en egen sida och kan komma i 

kontakt med och kommunicera med andra användare och företag. (Se även sid 12, 

“Facebook”) 

Facebooksida/Facebookkanal: Ett företags eller organisations sida på Facebook där 

kontaktuppgifter, nyheter och uppdateringar kan ses av andra användare. 

Flöde: Förstasidan på Facebook där statusuppdateringar, bilder, reklam och länkar delas 

mellan användarna. 

Sociala medier: Medier som fokuserar på kommunikation och där användarna 

interagerar med varandra. Exempel på dessa är Facebook, Twitter, Instagram och 

Pinterest. (Se även sid 12, “Om sociala medier”) 

Statusuppdatering/uppdatering: Användare och organisationer kan lägga ut en text, 

bild, video eller länk på Facebook som sedan visas i vännernas flöde. Detta kallas för 

statusuppdatering/uppdatering.  

 

1.3 Problembakgrund 

Mediebranschen är en bransch som står inför och även är inne i en stor 

förändringsprocess. Samtidigt konvergerar mediebranschen med bland annat tele- och 

dataindustrin (Hvitfelt & Nygren, 2008). Många traditionella medier som tidigare enbart 

har använt sig av en enda kommunikationskanal går över allt mer till 

flerkanalspublicering där de olika kommunikationskanalerna influerar och påverkar 

varandra (ibid.). Detta är en av anledningarna till varför vi anser att en undersökning om 
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Sveriges Radios och P4-redaktionernas agerande på ett socialt medium som Facebook 

känns högaktuell. 

 

Det sker också en stor förändring i hur Sveriges befolkning använder olika medier. 

Internetanvändningen har exempelvis ökat snabbt i Sverige under bara några år även om 

ökningen nu börjat plana ut (Hvitfelt & Nygren, 2008, a: iis.se). Denna ökning gör det 

extra viktigt att Sveriges Radio och P4-kanalerna finns på internet, eftersom Sveriges 

Radio och därmed P4-redaktionerna har som mål att finnas tillgängligt för alla (b: 

sverigesradio.se). 

 

Konvergensen inom mediebranschen gör också som tidigare nämnt att Sveriges Radio 

som traditionellt sett arbetar med envägskommunikation i form av radio numer möter en 

utmaning i den tvåvägskommunikation som de interaktiva sociala medierna erbjuder, 

varför vi ser detta ämne som något intressant att undersöka. 

 

1.3.1 Sveriges Radio och P4-redaktionerna 

1.3.1.1 Sveriges Radio 

Sveriges Radio är en public service-organisation vilket innebär att de levererar reklamfri 

och oberoende radio till hela Sveriges befolkning. Dessutom ska radioprogrammen vara 

tillgängliga för alla och präglas av mångfald. På sin hemsida beskriver Sveriges Radio 

sitt uppdrag som “De krav som ställs på SR [Sveriges Radio - förf. anm.] är att 

programmen ska vara opartiska och sakliga, och att inget ensidigt intresse ska gynnas. 

Samtidigt ska en stor yttrandefrihet råda. Sveriges Radio är skyldigt att hävda de 

demokratiska fri- och rättigheterna och alla människors lika värde.” (c: 

sverigesradio.se). 

 

1.3.1.2 P4-redaktionerna 

P4 är Sveriges Radios största kanal och består av 25 lokala stationer runt om i landet. P4 

har som mål att nå ut till alla och tillhandahåller program om aktualiteter, kultur, 

nyheter med mera. Dessutom sänder Radiosporten, som följer sporten över hela landet, i 
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P4. Kanalen ska vara en snabb och närvarande kanal och är även en så kallad kris- och 

beredskapskanal som sänder ut VMA (viktigt meddelande till allmänheten) när det 

behövs. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011) 

 

1.3.1.3 Sveriges Radio och P4 på webben 

Sveriges Radios distributionsstrategi har gått från att enbart vara traditionell radio i 

marknätet till att vila på två grundpelare. Ena pelaren är fortfarande den traditionella 

FM-sändningen och det är fortfarande där den största lyssnarkretsen finns, medan den 

andra pelaren handlar om radio via webben och om närheten till sociala medier, 

exempelvis Facebook. (c: sverigesradio.se) 

 

Sveriges Radio började tidigt lägga ut sina P4-sändningar på nätet. Hvitfelt och Nygren 

(2008) menar dock att även fast Sveriges Radio tidigt visat engagemang för radio via 

internet har en genomtänkt och klar strategi saknats. Samtidigt gör de digitala medierna 

att Sveriges Radios kärnverksamhet får potential till längre livslängd och räckvidd, 

eftersom sändningar kan arkiveras och lyssnas på långt efter ordinarie sändningstid 

(Nord & Grusell, 2012). 

 

I Sveriges Radios public service-redovisning från 2012 står det att sociala medier, 

framförallt Facebook och Twitter, blir ett allt viktigare arbetsredskap för reportrarna i 

verksamheten och har tagit en naturlig plats i programproduktionerna (d: 

sverigesradio.se). Även Nya villkor för public service SOU 2012:59 - Sveriges Radios 

remissvar från 2013 skriver att en av de största förändringarna inom journalistiken just 

nu är utvecklingen av sociala medier. Denna utveckling ställer helt nya krav på en 

interaktiv dialog mellan publiken och de traditionella medieföretagen och dessa krav 

menar remissvaret att public service-organisationerna måste lösa. Genom sociala medier 

kan lyssnarna bli både en integrerad del av sändningarna men även medhjälpare till 

journalistiken som ligger bakom exempelvis nyhetssändningar. (e: sverigesradio.se) 
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1.3.1.4 Sveriges Radios Handbok för sociala medier 

 

För att kunna tillmötesgå och till fullo utnyttja potentialen till interaktivitet som de 

sociala medierna erbjuder gav Sveriges Radio i mars 2013 ut en ny handbok med 

manualer och instruktioner för hur de olika kanalerna och de anställda inom 

verksamheten ska hantera sociala medier. Handboken består av tre huvudsakliga delar; 

dialog, research och spridning. (f: sverigesradio.se) 

 

1.3.2 Om sociala medier 

1.3.2.1 Sociala mediers användningsområden 

Carlsson (2010) beskriver sociala medier som tjänster på webben som är skapade för 

interaktivitet mellan olika användare och ofta till stor del eller helt består av 

användargenererat material. Även Heide, Johansson och Simonsson (2012) betonar 

begreppet interaktivitet som ett kännetecken för sociala medier och menar att 

tvåvägskommunikationen från många till många är det som särskiljer de sociala 

medierna från de traditionella. 

 

De sociala medierna, som Facebook hör till, skiljer sig alltså på ett grundläggande plan 

från de traditionella medierna. De bygger på människors intresse att kommunicera med 

varandra istället för att fokusera på att sprida ett budskap till en publik (Hadenius et al., 

2011). 

 

1.3.2.2 Facebook 

Facebook är ett av Sveriges största sociala medium och en av världens största 

webbplatser (g: ne.se). År 2012 hade Facebook över 1 miljard aktiva användare i 

månaden, varav 4,8 miljoner konton var registrerade i Sverige (g: ne.se, h: 

newsroom.fb.com). 

 

Safko och Brake (2009) beskriver Facebook som en plattform som med fördel kan 

användas som ett kraftfullt verktyg för nätverkande och kommunikation, både mellan 

individer och mellan organisationer. Facebooks framgångar har under senare år börjat 
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uppmärksammas av public relations- och kommunikationsavdelningar som insett 

potentialen för kommunikation som uppstår när många människor finns samlade på en 

och samma medieplattform (Wilcox & Cameron, 2012). 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för att genomföra vår studie.   
 

2.1 Induktion och deduktion 

Under en studie finns det olika sätt att dra slutsatser från den insamlade datan. Två av 

dessa är induktion och deduktion. Den induktiva metodansatsen handlar om att 

forskningen kommer före teorin och att hypoteser och idéer växer fram under 

observationens gång (May, 2001). Bryman (2011) beskriver den induktiva 

metodansatsen som att forskaren drar slutsatser av sina tidigare observationer. 

 Motsatsen kallas deduktion och utgår från teorin innan datainsamlingen utförs (May, 

2001). 

 

Eftersom den här undersökningen inte utgått ifrån någon egentlig hypotes eller idé utan 

snarare tittat på vad slutsatserna blir och härlett dessa till de erfarenheter vi har fått, 

tillämpar den här undersökningen en induktiv metodansats. 

 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Vanligtvis brukar en distinktion göras mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Ett exempel som ofta används för att beskriva skillnaden mellan de 

båda är att den kvalitativa undersökningen “går mer på djupet” medan den kvantitativa 

“går mer på bredden” (Backman et al., 2012:299). Bryman (2011) skriver att den 

kvalitativa metoden ofta har sin utgångspunkt i den induktiva inriktningen medan den 

kvantitativa metoden tar ett deduktivt avstamp. 

 

Vid användning av en kvalitativ metodansats är avsikten ofta att få en djupare förståelse 

för ett visst fenomen, exempelvis en persons djupare åsikter i en viss fråga (i: ne.se). 

Detta gör att undersökningar som gjorts med den kvalitativa metoden generellt är 

svårare att generalisera än undersökningar som är baserade på den kvantitativa metoden 

eftersom tonvikten snarare ligger på ord än på kvantifiering vid insamlingen (Bryman, 

2011).    
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Kvantitativa undersökningsmetoder har i sin tur som syfte att säga något om 

omfattningen av ett visst eller några fenomen och eventuella samband mellan dessa 

(Fangen & Sellerberg, 2011). Den kvantitativa metodens största styrka är potentialen till 

att kunna generalisera sina forskningsresultat till en population (Bryman, 2011). 

 

Även om många forskare skiljer kvalitativ och kvantitativ metod åt finns det likheter 

mellan de två forskningsmetoderna. Bland annat betonar båda metoderna vikten av 

transparens och är inriktade på reduktion av data. (ibid.)   

 

2.2.1 Att blanda kvantitativ och kvalitativ metod  

Idag eftersträvas ofta en kombination av kvalitativa och kvantitativa arbetssätt inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen i syfte att få en allsidig syn på det valda 

forskningsområdet (i: ne.se). Att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder kallas för triangulering. Backman et al. (2012) skriver att 

triangulering exempelvis kan handla om användandet av både enkäter och intervjuer 

som insamlingsmetoder. På så vis får studien bredd genom enkäterna, medan 

intervjuerna ger en djupare förståelse för vad som ligger bakom de svar som givits i 

enkäterna. Bryman (2011) menar att detta tillvägagångssätt kan skapa en högre validitet 

för undersökningen eftersom alla vinklar uppmärksammas. Denna undersökning 

tillämpar både kvalitativ och kvantitativ metod genom de två valda 

undersökningsmetoderna. Tillvägagångssättet har valts för att kunna skapa en 

undersökning med både bredd och djup, vilket blandningen av kvalitativ och kvantitativ 

insamlingsmetod ger. 

 

Hade enbart kvantitativ metod används hade undersökningen kunnat anses vara ytlig. 

Om undersökningen bara hade behandlat kvalitativ metod hade inte datan kunnat 

generaliseras till hela populationen. Den här studien har inget tydligt 

generaliseringsanspråk till en större population eftersom studien till viss del är en 

jämförelse mellan flera redaktioner under samma företag. Dock syftar studien också till 

att undersöka hur P4-redaktioner arbetar med kommunikation med sina lyssnare via 
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Facebook för att gynna den traditionella radiosändningen och eftersom de olika 

redaktionerna arbetar på liknande sätt är det rimligt att anta att de slutsatser är 

gemensamma för de undersökta redaktionerna även är representerbara för de P4-

redaktioner som inte undersökts.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att en kvantitativ 

innehållsanalys är ett verktyg som är mycket användbart när frågor om förekomsten av 

olika variabler i materialet ska besvaras. Det kan exempelvis handla om hur frekvent 

olika variabler förekommer eller hur stort utrymme olika variabler får, det vill säga hur 

ofta respektive hur mycket plats variabler får. Lindgren (2011) beskriver Sharpiro och 

Markoffs definition av kvantitativ innehållsanalys som en systematisk process där 

förekomsten av vissa fraser reduceras till att bli en uppsättning teman som sedan kan 

illustrera frekvensen av vissa fenomen i ett material. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen får ibland kritik för att den fokuserar så intensivt på 

frekvens och utrymme och inte tar hänsyn till kontext. Esaiasson et al. (2012) menar 

dock att det är just fokus på frekvens som är den kvantitativa innehållsanalysens största 

styrka, eftersom insamlingsmetoden kan hantera stora mängder data på kort tid. 

 

Kvantitativ innehållsanalys har använts vid undersökningen för att kartlägga P4-

redaktionernas arbete med kommunikation via Facebook. Med hjälp av denna 

insamlingsmetod kunde vi se hur P4-redaktionerna kommunicerar, hur stort utrymme 

vissa ämnen gavs och även hur frekvent redaktionerna interagerade med sina lyssnare. 

Den kvantitativa innehållsanalysen har avgränsats till perioden 2013-02-04 – 2013-04-

28. Denna avgränsning är gjord med tanke på utgivningen av Sveriges Radios handbok 

med riktlinjer för sociala medier. Boken gavs ut i mars, varför en undersökning av hur 

stationernas Facebookflöde såg ut en och en halv månad innan och en och en halv 

månad efter utgivningen har valts som undersökningsperiod. 
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2.3.2 Samtalsintervju 

Intervju som insamlingsform är överlägset vanligast vid insamling för kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2012). Patel och Davidson (2011) skriver att syftet med den 

kvalitativa intervjun ofta är att identifiera egenskaper om exempelvis den intervjuades 

uppfattningar om ett fenomen. En av de största styrkorna med denna insamlingsmetod 

är att det är lättare att få en djupare förståelse för dem som undersöks eftersom 

forskaren har möjlighet till interaktivitet med respondenten, något som är svårare vid 

exempelvis enkätundersökningar. Samtalsintervjuer ger också goda möjligheter till att 

registrera oväntade svar, till skillnad från andra sorters insamlingsmetoder (Backman et 

al., 2012). 

 

En nackdel och risk som är förenad med intervju som insamlingsform är risken för den 

så kallade intervjuareffekten. Detta innebär att intervjuaren medvetet eller omedvetet 

påverkar respondentens svar. Det handlar ofta om att respondenten anpassar sina svar 

efter vad hen tror att intervjuaren vill höra. Detta får i sin tur konsekvensen att forskaren 

får ett missvisande underlag för analys eftersom hen får felaktiga data vid 

intervjutillfället. (Esaiasson et al., 2012) 

 

2.3.2.1 Telefonintervju  

Bryman (2011) menar att en av telefonintervjuernas största fördelar är att de är 

kostnadseffektiva i jämförelse med direktintervjuer, eftersom de bland annat sparar 

resekostnader. Telefonintervjuer sparar också tid eftersom det ofta är lättare att få tag i 

respondenter och att få dessa att ställa upp på en den formen av intervju framför en 

direktintervju. Bryman (2011) menar att skillnaderna i under själva datainsamlingen är 

ringa mellan en direktintervju och en telefonintervju men poängterar ändå att det finns 

saker att vara uppmärksam på. Bland annat nämner han att det är svårt att göra längre 

intervjuer via telefon och att viktiga aspekter så som uppfattning av kroppsspråk faller 

bort.    
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Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde vi få en djupare förståelse för varför P4-

redaktionernas kommunikation via Facebook ser ut som den gör, varför denna 

insamlingsmetod valdes. Genom att vända oss direkt till P4-redaktionerna fick vi 

primärdata från de som ligger bakom kommunikationsarbetet. Telefonintervju som 

intervjumetod har valdes främst på grund av respondenternas lokalisering eftersom resor 

till de olika P4-redaktionerna i Sverige varken kostnads- eller tidsmässigt skulle kunna 

väga upp fördelarna med direktintervjuer. 

 

2.4 Urval  

Urvalet består av de enheter som valts ut för undersökning populationen. För att kunna 

få ett urval som med största möjliga sannolikhet kan generaliseras till populationen bör 

ett så kallat slumpmässigt urval utföras (Backman et al., 2012). Samtliga enheter i 

populationen bör också ha en känd chans att komma med i urvalet för att det ska anses 

vara generaliserbart.   

 

Det finns olika sätt att göra sitt urval på. Typurval är en vanlig urvalsteknik vid 

samtalsintervju som insamlingsmetod (Ekström & Larsson, 2010). Vid denna typ av 

urval väljs enheter utifrån huruvida de passar in på det tema som avses undersökas. 

Detta urval brukar exempelvis användas när enheter i utvalda yrkesgrupper ska 

intervjuas (ibid.). 

 

Vid den kvantitativa innehållsanalysen har vi valt att avgränsa populationen till de P4-

redaktioner som har en Facebooksida (Bilaga 5), eftersom det är kommunikationen på 

Facebook som studien behandlat. Av dessa gjordes sedan ett slumpmässigt urval genom 

lottning och genom detta kom vi fram till fem kanaler som vi undersökte: 

 P4 Jämtland 

 P4 Kalmar 

 P4 Radio Malmöhus 

 P4 Väst 

 P4 Västmanland 
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Vid de kvalitativa intervjuerna som följde på den kvantitativa innehållsanalysen har 

typurval bland de anställda på de utvalda P4-redaktionerna använts som urvalsmetod. 

Webbredaktörerna har utsetts som respondenter vid de kvalitativa intervjuerna i denna 

undersökning på grund av deras kompetens inom området. I de fall redaktionerna inte 

har haft en enskild person som uttalat har ansvaret för webben har kanalchefen sökts. I 

ett fall, P4 Malmöhus, har både kanalchef och webbredaktör hörts. 

De personer som intervjuats är därför följande; 

 Camilla Wahlman, kanalchef P4 Jämtland. 

 Niklas Kaldner, webbchef P4 Kalmar. 

 Hans Zillén, webbredaktör P4 Malmöhus. 

 Anne Sseruwagi, kanalchef P4 Malmöhus. 

 Patrik Enlund, webbredaktör P4 Väst. 

 Monica Elfström, webbredaktör P4 Västmanland. 

 

2.5 Validitet, reliabilitet och transparens 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom forskningen för att bekräfta 

en undersöknings vetenskapliga kvalitet (Bryman, 2012).  

 

Validitet handlar om frånvaro av systematiska mätfel (j: ne.se). När det talas om god 

validitet i kvantitativa undersökningar syftas det på att rätt företeelse har studerats, att 

undersökningen har god teoriunderbyggnad och att stor noggrannhet iakttagits när 

undersökningen utförs (Patel & Davidson, 2011). När det gäller validitet vid 

insamlingsprocessen i en kvalitativ undersökning handlar det om att forskaren lyckats 

skaffa ett tillräckligt stort underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning och dra 

slutsatser. Inom kvalitativa studier menar dock Patel och Davidson att begreppet 

validitet berör hela forskningsprocessen och inte bara relaterar till själva 

datainsamlingen. Validiteten måste arbetas med kontinuerligt under hela arbetets gång 

eftersom datainsamlingen är öppen för tolkning på ett helt annat sätt än den kvantitativa 

datainsamlingen (ibid.). 
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Reliabilitet handlar i sin tur om tillförlitlighet och frånvaro av slumpmässiga mätfel. Det 

kan beskrivas som hur pålitligt uppmätta värden i en undersökning är (k: ne.se). Bryman 

(2012) skriver att det finns tre stycken framträdande faktorer att ta hänsyn till när 

ställning ska tas till om en undersökning har hög reliabilitet eller ej; stabilitet, intern 

reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att ha stabilitet i sin 

undersökning över en viss tid och att undersökningens utslag inte beror på en 

tillfällighet. Det innebär att om en grupps attityd mäts två gånger efter varandra så ska 

inte resultatet skilja sig nämnvärt åt. Intern reliabilitet innebär att omständigheterna runt 

insamlingen inte påverkar utslaget på datainsamlingen. Det kan exempelvis handla om 

vilken dag en undersökning har utförts på och om detta påverkar resultatet av 

datainsamlingen eller ej. Internbedömarreliabilitet berör objektiviteten hos insamlaren 

av datainsamlingen och handlar om att vem som helst ska kunna utföra undersökningen 

och ändå komma fram till samma resultat. (Bryman, 2011)   

 

Transparens är något som ofta eftersträvas vid utförande av undersökningar. Det handlar 

om att det ska vara klart och enkelt att förstå hur forskaren har kommit fram till sina 

slutsatser och resultat. Det handlar även om att tydligt kunna redovisa hur urvalet inför 

datainsamlingen gjorts. Bristande transparens är ett vanligare problem vid kvalitativa 

undersökningar än vid kvantitativa studier eftersom tillvägagångssättet vid analys och 

datainsamling sällan återges och därmed kan det framstå som oklart hur slutsatserna 

drogs. (Bryman, 2011) 

 

Genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys på innehållet i de valda P4-

redaktionernas Facebookkanaler och komplettera med kvalitativa intervjuer har vi 

undersökt det som vi haft för avsikt att undersöka, varför undersökningen uppnår god 

validitet. 

 

Både Facebook och Sveriges Radio är två organisationer som just nu förändras snabbt. 

Om denna undersökning genomförs om ett eller tio år kommer resultatet därför 

sannolikt inte se likadant ut som nu eftersom de två verksamheterna under tidens lopp 
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kan ha förändrats på ett grundläggande plan. Detta gör att undersökningen kan anses ha 

låg reliabilitet på sikt eller till och med brista i sin stabilitet. Däremot strävar den här 

studien efter att undersöka hur P4-redaktionerna kommunicerar med sina lyssnare på 

Facebook just nu, varför denna undersökning i sin kontext kommer att vara relevant. 

För att styrka undersökningens validitet och reliabilitet samt för att öka studiens 

transparens bifogas kodschema för den kvantitativa innehållsanalysen (Bilaga 1) och 

intervjuguide för de kvalitativa intervjuerna (Bilaga 2) som bilagor. Detta gör att läsaren 

själv kan bilda sig en uppfattning om hur studien är utförd och hur väl den stämmer 

överens med det beskrivna tillvägagångssättet. 

 

2.6 Källkritik, självreflektion och metodkritik 

2.6.1 Källkritik och självreflektion 

Eftersom sociala medier är ett fenomen som utvecklats under det senaste decenniet har 

enbart böcker från de senaste fem åren använts för teorier inom detta område, allt för att 

få så aktuella teorier som möjligt. I problembakgrunden har vissa handböcker använts 

för att beskriva användningsområden för sociala medier medan teorikapitlet enbart 

hanterats med vetenskaplig litteratur. 

 

Kommunikationsteorier och teorier inom public relations-fältet är i vissa fall hämtade 

från något äldre litteratur. Detta gäller även teorierna inom metodkapitlet eftersom dessa 

teorier, trots att de är äldre än fem år, fortfarande är relevanta och tillförlitliga. 

 

Artiklar som refereras till i undersökningen är genomgående så kallade peer-reviewed 

(lektörsgranskade). Lektörsgranskade artiklar syftar till att upprätthålla vetenskapliga 

artiklars vetenskapliga standard och objektivitet, vilket vi anser vara av vikt för att få en 

så sanningsenlig undersökning och ett så riktigt underlag som möjligt. Det innebär dock 

inte automatiskt att dessa upprätthåller den objektivitet och saklighet som 

lektörsgranskade artiklar bör innehålla, något som är viktigt att vara medveten om. Det 

kan vara så att granskaren inte behärskar ämnet artikeln behandlar eller låter sig färgas 



 

  22 (59) 
 

av sina egna åsikter när denne granskar artikeln. Därför är det viktigt att själv ställa sig 

kritisk till artiklar även om dessa är lektörsgranskade. 

 

2.6.2 Metodkritik 

Eftersom vi använt oss av en induktiv metodansats är det viktigt att vi varit konsekventa 

vid vår analys av den insamlade datan. Induktiva slutsatser ses som mer osäkra än 

deduktiva då de endast bygger på slutsatser dragna ur tidigare erfarenheter och vi kan 

aldrig vara säkra på att utfallet kommer att bli detsamma vid nästa 

undersökningstillfälle. Det har därför varit viktigt att vi haft ett noggrant 

förhållningssätt till analysen trots undersökningens storlek för att inte riskera att 

bristande tillförlitlighet i våra slutsatser. 

 

Vid den kvantitativa innehållsanalysen har vi funnit en svårighet som är kopplad till 

plattformen vi undersökt, Facebook. 2011 lanserade Facebook “timeline” (tidslinje) - ett 

nytt sätt för användare att presentera sina sidor och händelserna på dessa (h: 

newsroom.fb.com). Istället för att visa alla händelser i linjär tidsmässig ordning sorteras 

nu händelser runt en tidslinje som löper centrerat genom hela sidan med händelser som 

sorteras i två spalter runt tidslinjen. Detta har medfört en svårighet när det gäller 

datainsamlingen i form av att det varit svårt att räkna händelserna i tidslinjen och få 

antalet variabelvärden att stämma överens. För att motverka detta hinder har vi utfört 

den kvantitativa undersökningen flera gånger, men en viss felmarginal går dessvärre 

inte att bortse från.   

 

Under de kvalitativa intervjuerna har det funnits en risk i att som intervjuare tolka 

respondenternas svar på ett sätt som skulle gynna undersökningen och inte uppfatta 

svaren objektivt. Att förhålla sig opartiskt och objektivt varit viktigt att eftersträva, 

speciellt eftersom vi varit i kontakt med några av respondenterna tidigare. En annan 

faktor vi tagit hänsyn till är den så kallade intervjuareffekten, där respondenterna kan 

tänkas ge de svar som de anser att vi vill höra, alltså att de ger de svar som de tror 

förväntas av dem. Därför har vi innan intervjuerna inte förklarat i detalj vad vi vill ha 
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svar på vid vår datainsamling, utan endast berättat att vi vill tala med respondenterna 

om deras redaktioner och om deras arbetssätt och förhållande till Facebook.   

 

2.7 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (l: codex.vr.se) listar fyra huvudkrav inom den samhällsvetenskapliga 

forskningsetiken; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska informeras om 

undersökningens syfte. Deltagarna ska också upplysas om vilken roll de har i 

undersökningen och om vilka villkor som gäller (l: codex.vr.se). May (2001) 

understryker också vikten av att informera deltagarna om vad som kommer att hända 

med undersökningen och eventuella konsekvenser av den offentliga publiceringen. Det 

finns också ett nyttjandekrav. Detta krav innebär att uppgifter som är insamlade om 

personer som är med i undersökningen inte får lämnas ut till för exempelvis 

kommersiella ändamål utan endast till forskningsändamål. (l: codex.vr.se) 

 

Kravet på samtycke handlar om att deltagaren ska ha ett fritt val att bestämma om denne 

vill delta i undersökningen eller inte, samt informeras om att de faktiskt deltar i studien 

(May, 2001). Dessutom handlar samtyckeskravet om att respondenten ska delta på sina 

egna villkor och att personen har rätt att avbryta sin medverkan i studien utan att 

drabbas av negativa konsekvenser (l: codex.vr.se). Konfidentialitetskravet innebär bland 

annat att personuppgifter om deltagare i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt 

att utomstående inte kan ta del av dem (l: codex.vr.se). Om deltagaren önskar vara 

anonym ska forskaren så långt det går rätta sig efter detta och sträva efter 

konfidentialitet och anonymitet (May, 2001). 

 

Samtliga respondenter har vid insamlingstillfället informerats om att de medverkar i en 

kandidatuppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet 

samt att studiens syfte har varit att undersöka P4-kanalernas kommunikation via 
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Facebook för att möta informationskravet. 

 

Önskan att som respondent få anonymitet eller konfidentialitet har i den här 

undersökningen varit svår att möta. Denna svårighet ligger i att de olika P4-

redaktionerna som undersökningens exempel tillämpas på har små lokala arbetsplatser 

och att det alltid kommer att framgå att det är en anställd på en av redaktionerna som 

talar. Respondenternas svar är därför varken anonyma eller konfidentiella. Detta har 

dock samtliga respondenter informerats om och givit sitt medgivande till, i enlighet 

kravet om samtycke. Inför datainsamlingen sparades inget annat än respondenternas 

namn, titel och arbetsplats (som även är det enda som presenteras i studien) för att möta 

konfidentialitetskravet i så hög grad som möjligt. Eftersom ovanstående personuppgifter 

är de enda som sparats möter vi också nyttjandekravet. Den här undersökningen har 

endast gjorts i syfte att skapa en kandidatuppsats och inte för att gynna kommersiella 

intressen vilket ytterligare understryker att nyttjandekravet har uppnåtts. 
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3. Teoretisk diskussion och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskningen som är relevanta för 

studien. Det finns fyra övergripande rubriker som sedan är nedbrutna i underrubriker för 

att förtydliga teoribetydelserna.  

 

3.1 Grundläggande kommunikation 

3.1.1 Transmissionssynen och envägs- och tvåvägskommunikation 

Transmissionssynen utgår från att kommunikation är samma sak som överförande av 

information, där kommunikationen är en process där en avsändare skickar information 

till en mottagare genom en kommunikationskanal (Falkheimer & Heide, 2003). Ur 

transmissionssynen har envägskommunikation och tvåvägskommunikation uppstått, två 

begrepp som är till för att beskriva olika typer av kommunikation. 

Envägskommunikation kan beskrivas som att information endast kommer från en 

avsändare till en mottagare utan att mottagaren har en chans att svara eller ge feedback 

(ibid.). Wilcox och Cameron (2012) definierar tvåvägskommunikation som konsten att 

lyssna och delta i samtal med olika publiker och bygger till skillnad från 

envägskommunikationen på kontinuerlig dialog mellan avsändare och mottagare. 

 

Grunig (1992), som skriver om både asymmetrisk och symmetrisk 

tvåvägskommunikation menar att symmetrisk tvåvägskommunikation är det lämpligaste 

sättet för organisationer att kommunicera med sin publik. Med symmetrisk 

tvåvägskommunikation är kommunikationen mellan avsändare och mottagare 

balanserad, vilket gör sig särskilt bra med sociala medier eftersom de fokuserar på 

dialogen mellan organisationen och individen. I den symmetriska modellen är det 

förståelsen som är det viktiga och inte övertygelsen att köpa en tjänst eller produkt. Här 

ligger fokus på kommunikationen mellan företaget, i detta fall Sveriges Radio, och dess 

lyssnare och uppmanar lyssnarna att ta del av dialogen. Det innebär en stor skillnad från 

radions tidigare kommunikationsarbete eftersom sociala medier öppnat upp dörren för 

tvåvägskommunikation till skillnad från när de endast bedrev envägskommunikation 

(Gripsrud, 2011). 
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3.1.2 Tvåstegshypotesen och viral spridning 

När massmedier skickar ut budskap via opinionsbildare och sedan ut till sina egna 

nätverk kallas detta för tvåstegshypotesen (Falkheimer, 2001). Opinionsbildare är de 

som inte bara förmedlar information till andra, utan även fungerar som gatekeepers och 

medlare av effekterna av medium (Balnaves, Hemelryk Donald & Shoesmith, 2009). 

Teorin bygger dock inte vidare mot nya medier och syftar framförallt på kortsiktiga och 

individuella effekter. Ur tvåstegshypotesen har uttrycket viral spridning uppstått och 

syftar på att en användare sprider vidare material som publicerats av en ursprunglig 

aktör (Ström, 2010).  

 

3.1.2.1 Viral spridning i sociala medier 

Ström (2010) skriver att viral spridning är en av de största fördelarna med sociala 

medier. Viral spridning handlar om att användare ser vad någon annan (i det här fallet 

en organisation) publicerat på ett socialt medium och av någon anledning sprider 

materialet vidare till andra användare som i sin tur sprider det vidare och en 

kedjereaktion skapas. (ibid.) 

 

Att skapa ett “buzz” om en produkt eller tjänst via sociala medier och därmed via “word 

of mouth” skapar starkare relationer mellan organisation och publik (Wilcox & 

Cameron, 2012). Detta fenomen är svårt att skapa och kräver en mycket välplanerad 

strategi men om det lyckas kan användarna bli en stor hjälp för organisationer när det 

kommer till att kommunicera ut organisationens budskap till allmänheten (Ström, 

2010). Samtidigt hjälper den virala spridningen med att nå ut till nya grupper och att 

skapa en större publik. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte bara är positiva 

budskap som får viral spridning, utan negativ information om organisationer kan snabbt 

få stor spridning på internet (m: ne.se) 
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3.2 Organisationen och dess publik 

3.2.1 Strategisk kommunikation 

Falkheimer och Heide (2011) definierar strategisk kommunikation som aktiviteter som 

berör planering, ledning och genomförande av kommunikationsprocesser. Dessa 

processer och aktiviteter ska både relatera till olika publiker, men också till det 

offentliga samhället. Syftet är att utomstående ska förstå organisationen. Samma 

författare skriver även i sin bok Reflexiv kommunikation (2003) att strategisk 

kommunikation kan sammanfattas som kommunikation för att uppnå ett visst mål, där 

strategin är förmågan att använda givna och begränsade resurser för att nå de mål som 

ett företag har. 

 

Falkheimer och Heide (2011) skriver också att för att nå uppnå dessa mål och kunna 

utföra effektiv strategisk kommunikation är det viktigt att organisationen har en tydlig 

gemensam strategi. Detta innebär att samtliga delar av organisationen måste vara 

medvetna om strategin och jobba gemensamt för att uppfylla den. Det innebär också att 

organisationen har en tydlig enad front mot sin publik. Samtidigt skriver Falkheimer 

och Heide (2011) att den strategiska kommunikationen blivit alltmer deltagarorienterad 

och att gränsen mellan sändare och mottagare blivit allt mer otydlig. Strategisk 

kommunikation gäller både intern (inom företaget) som extern (företagets omvärld) 

kommunikation. Patterson och Radtke (2009) definierar i sin tur strategisk 

kommunikation som kombinationen av mål, planering, metoder och de verktyg som 

organisationer kan använda sig av för att sända ut konsekventa meddelanden till sin 

publik. 

 

3.2.2 Publika relationer 

Publika relationer, PR eller Public relations har länge varit ett uttryck med negativ klang 

(Falkheimer & Heide, 2011). Falkheimer och Heide skriver i sin bok Strategisk 

kommunikation från 2011 att det traditionella massmedieperspektivet till viss del 

begränsar publika relationer till att handla enbart om övertalande av en publik för att få 

uppmärksamhet. Ett nyare perspektiv på publika relationer förklarar att det handlar om 
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skapa och bibehålla ömsesidiga relationer snarare än övertalning. Grunig, Grunig och 

Dozier (2002) menar att det är kommunikation av hög kvalitet som är grundstenen till 

att kunna skapa goda publika relationer mellan organisationer och intressenter. 

 

Vilka som räknas som “publik” i de publika relationerna är omdiskuterat och omstritt. 

Falkheimer och Heide (2011) skriver att Habermas ansåg att i ordet publik räknas alla 

medborgare som har möjlighet att delta i den publika sfären in. Med denna syn ses 

publiken som en källa till dialog, ett synsätt som stammar från en demokratisk teori. Det 

andra synsättet stammar från själva public relations-begreppet och jämställer publiken 

med målgrupp och ser publiken mer som en stor massa som villigt tar emot budskap och 

låter sig påverkas. (Falkheimer & Heide, 2011) 

 

3.2.3 Relationshantering 

Relationshantering syftar på det arbete en organisation utför för att upprätthålla kontakt 

mellan organisationen och olika intressegrupper och samtidigt skapa relationer som är 

ömsesidigt givande (Heide, 2011). Ledstjärnan i strävan efter det ömsesidiga 

förhållandet är Grunigs (1992) ideal om symmetrisk kommunikation (se även sid 25). 

Detta innebär att en organisation och dess publik kommunicerar med varandra på 

samma villkor och är villiga att lyssna på varandra (ibid.)  

 

Heide (2011) citerar Ledingham och Brunig där de beskriver en relation som samspelet 

mellan en organisation och dess nyckelpublik där det finns ett beroende. Vidare leder 

detta till att en av parterna kan påverka den andra partens ekonomiska- sociala- 

kulturella- eller politiska välgång (2011:141). Intressegrupperna kan vara exempelvis 

andra organisationer, konsumenter eller (som i den här studiens fall) lyssnare. Heide 

menar att det idag finns ett ökande intresse av att arbeta med relationshantering inom 

organisationer. Detta kan bland annat bero på att publiken inte längre betraktas som 

passiva mottagare utan ses som interaktiva och aktiva deltagare i 

kommunikationsprocessen (ibid.). 
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Sociala medier har också underlättat relationshantering eftersom det blivit lättare för 

publiken att få kontakt med organisationen. Eftersom organisationerna kan genom att 

nås via fler mediekanaler än tidigare uppfattas de som mer personliga av publiken vilket 

är något som många organisationer eftersträvar i sitt arbete med relationshantering. 

(Eriksson, 2011) 

 

Relationship management är något som Wilcox och Cameron (2012) benämner som 

arbetet med att skapa en relation med en konsument med hjälp av en produkt eller en 

tjänst och bygger på Grunigs symmetriska tvåvägskommunikation. Den bygger vidare 

från Grunigs teori och beskriver relationen mellan konsument och organisation som att 

publiken är aktiv och jämlika deltagare i kommunikationsprocessen. Organisationen ska 

bjuda in publiken till dialog och få dem att känna att de är en betydande del i relationen. 

Falkheimer och Heide (2011) menar också att en kontinuerlig dialog mellan 

organisationen och dess publik skapar bättre möjlighet för förståelse och därmed också 

en mer intim relation.  Ömsesidiga fördelar för både organisationen och publiken är 

främsta anledningen till framgång inom relationship management och nås enklast 

genom dialog. För att detta ska kunna uppnås måste organisationen identifiera behov 

hos publiken och samtidigt utveckla processer för att kunna tillfredsställa dessa (Heide, 

2011). 

 

3.3 Sociala medier 

3.3.1 Icke vinstdrivande organisationer i sociala medier 

Att använda sociala medier som en del av sin kommunikation gör att statliga 

verksamheter kan möta de förändringar som sker i invånarnas beteende och 

förväntningar men används sällan som ett sätt för att nå de primära målen som de 

statliga verksamheterna har (Mergel, 2012). Mergel skriver vidare att statliga 

verksamheter ännu inte till fullo har upptäckt den kraft som sociala medier har när det 

gäller att kommunicera och engagera sin publik och använder dem istället som rena 
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informationskanaler. Vissa andra icke-vinstdrivande organisationer, som exempelvis 

Greenpeace, verkar dock interaktivt och kommunikativt på ett framgångsrikt sätt med 

sin publik via Facebook. Via sociala medier kan dessa organisationer hitta nya publiker 

och skapa nya konsumenter. (Wilcox & Cameron, 2012) 

 

Wilcox och Cameron (2012) menar att icke-vinstdrivande organisationer har som syfte 

att tjäna i allmänhetens intresse. Public service-verksamheten måste ta ansvar för och 

rapportera om den samhällsidentitet och den nationella kultur som ett land har. De 

måste ta hänsyn till de olika kulturer som finns inom landets gränser och sörja för 

medborgarnas sociala, politiska och kulturella behov och samtidigt utveckla forum för 

nationell och internationell debatt genom att producera material som stödjer landets 

musik- och konstliv samt språk (Balnaves et al., 2009). Den multikultur och det 

multietniska samhället som Sverige är idag måste representeras i sändningarna 

(Almqvist & Thomas, 2008), något som även understryks på Sveriges Radios hemsida 

(p: sverigesradio.se). När medievärlden konvergerar med olika kanaler och plattformar 

måste public service finnas kvar som ett medium för samtal (Almqvist & Thomas, 

2008). Nord och Grusell (2012) skriver vidare att public service främsta uppgift i 

sociala medier är att agera som pålitliga vägvisare och skicka vidare användare till 

Sveriges Radios egen webbplats men de diskuterar även potentialen för en mer aktiv 

roll på sociala medier för public service, där ett oberoende utbud erbjuds på ännu en 

plattform.    

 

3.3.2 Möjligheter och fördelar med kommunikation i sociala medier 

Internet som medium har förändrat kommunikationsarenan. Det har medfört obegränsad 

informationstillgång, möjlighet till deltagande och erbjuder större potentiell 

offentlighet. Detta har lett till en övergång från ett traditionellt flöde av sändningar till 

ett icke-linjärt medieparadigm där användarna kontrollerar mycket av innehållet och där 

de själva väljer var och när de ska ta del av det. (Nord & Grusell, 2012) 
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Fördelarna med att använda sociala medier är många. I en artikel skriven av Picazo-

Vela, Gutiérrez-Martínez och Luna-Reyes (2012) redogör författarna för de fördelar 

som en regering och företag inom den offentliga sektorn kan få av att vara öppna och 

kommunicera via sociala medier. Bland annat skriver de att användandet ökar 

förtroendet mellan företag och invånare och dessutom ser företaget bättre ut utåt om de 

har god kommunikation. Författarna menar även att sociala medier gör att det går snabbt 

att få ut information och samtidigt tillåter företaget att vara transparent och mer 

personligt (ibid.).   

 

Enligt Eriksson (2011) har internet gått från att vara en anslagstavla från avsändaren till 

att bli ett användarstyrd medium. Det gör att användarna också styr innehållet och gör 

att det snarare handlar om samverkan och deltagande än ren tvåvägskommunikation. 

Kommunikationen mellan människor på sociala medier har därmed stor inverkan även 

på samhällsutvecklingen. 

 

De sociala medierna ger organisationer möjligheter att sprida sina budskap. 

Organisationen får snabbt återkoppling från de individer de avser att nå och har därmed 

en kontinuerlig dialog och interaktion med sin publik. Det blir lättare för organisationer 

att identifiera grupper och att få höra åsikter från dessa grupper som organisationen 

annars inte hade fått om sociala medier inte hade använts (Heide et al., 2012). Samtidigt 

blir det lättare att upptäcka problem som annars kunde blåsas upp av de traditionella 

medierna och snabbt bli en kris. Sociala medier har bidragit till att organisationer nu kan 

identifiera eventuella problem och därmed hanteras och lösas innan en eventuell kris har 

hunnit uppstå (Grunig & Grunig, 2011). 

 

De sociala medierna har gjort att gränserna mellan public service och kommersiella 

mediebolag inte längre behöver vara så hårt dragna. Public serviceföretagen öppnar upp 

för samarbeten med privata medieföretag och gör det lättare att dela med sig av sitt 

innehåll och göra det tillgängligt på andra webbplatser. Vidare kan public service visa 
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vägen för annat innehåll än det som publiceras via de kommersiella kanalerna som de 

anser vara av intresse för sin publik. (Nord & Grusell, 2012) 

 

3.3.3 Risker med kommunikation via sociala medier 

Sociala medier förändrar förutsättningarna för organisering, ledarskap och 

organisationslärande (Heide et al., 2012). Däremot måste kommunikatören eller 

redaktören som publicerar innehåll i de sociala medierna vara försiktig med vad som 

skrivs på dessa plattformar, eftersom material tenderar att överpubliceras endast för att 

öka publiciteten. Detta leder till att tolkningens betydelse glöms bort och eftersom det är 

mottagarna som tolkar innehållet så riskerar betydelsen att helt försvinna i bruset (ibid.). 

 

Det finns en problematik i att organisationer använder sociala medier som traditionella 

medier. En parallell kan dras till när TV introducerades som medium, där 

programledarna tenderade att sitta still på samma sätt som de hade gjort i radion. Det 

tog lång tid innan de förstod möjligheterna med det nya mediet, vilket också märks nu 

med de sociala medierna. Istället för att använda dem som en plattform för dialog, 

används de sociala medierna mer som en informationsarena. (Grunig & Grunig, 2011) 

 

Public service-uppdraget kan i och med de sociala mediernas utveckling bli svårare att 

uppfylla eftersom Sveriges Radio måste finnas på fler plattformar. Det leder till svåra 

avvägningar gällande innehåll, strategi och ekonomi och hur dessa ska divideras mellan 

de traditionella etermedierna och digitala plattformar. (Nord & Grusell, 2012) 

 

Samtidigt som sociala medier uppmanar till deltagande att interagera för att skapa 

dialog kan det användargenererade innehållet leda till att organisationen förlorar 

kontrollen. Publiken kan själva publicera strategiska budskap vilket kan leda till 

förvirring bland både användare och journalister (Falkheimer & Heide, 2011). Wilcox 

och Cameron (2012) menar att samtidigt som sociala medier kan tyckas vara likvärdig 

kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte så saknas fortfarande vissa viktiga icke-
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verbala signaler. Konsekvensen kan bli att långdragna argumentationer uppstår utan att 

någon egentlig lösning eller överenskommelse nås. 

 

3.4 Nya sätt att publicera 

3.4.1 Cross-media 

Küng et al. (2008) skriver att cross-media handlar om budskap eller medieprodukter 

som har en bakomliggande intention att synas i fler mediekanaler än en och att detta 

kommer att ge större värde till innehållet till skillnad om de endast hade producerat 

innehåll för ett medium. 

 

3.4.2 Konvergens 

Med konvergens menas sammansmältning av tidigare enskilda medier (Heide et al., 

2012).  Hvitfelt och Nygren definierar mediekonvergens i sin bok På väg mot 

medievärlden 2020 - Journalistik, teknik, marknad från 2008 som att tidigare vitt skilda 

medier utvecklas på ett sätt som gör att de närmar sig varandra. Vidare skriver Hvitfelt 

och Nygren att detta kan ha som konsekvens att medier som tidigare inte hade mycket 

med varandra att göra nu är konkurrenter på samma arena. Det gör att det är viktigt att 

organisationen har strategier för hur de ska använda och implementera de nya 

mediekanalerna för att kunna utnyttja konvergensen på ett bra sätt (Albarran, 2013). 

 

Dahlgren (2002) skriver att medier är dynamiska och i ständig förändring och när nya 

medier introduceras måste de traditionella medierna ändra både form och innehåll. De 

verkar i ett gemensamt förhållande med både sina användare och andra medier i en 

ständigt utvecklande process, vilket leder till att även etablerade kommunikationsformer 

måste förändras. 

 

3.4.3 Flerkanalspublicering 

Eftersom mediebranschen konvergerar går fler och fler medieföretag som tidigare 

enbart publicerat i ett medium till att använda sig av flera medier, så kallad 

flerkanalspublicering. Flerkanalspubliceringen skapar potential till att nå ut till en större 
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publik än tidigare och även att nå ut till publiker som organisationen inte tidigare kunde 

nå. Detta gör också att organisationen kan stärka relationen till sin redan befintliga 

publik genom att agera i flera kanaler och nå publiken på flera olika sätt än tidigare. 

Samtidigt kräver flerkanalspubliceringen att journalister, redaktörer, redigerare och 

fotografer samarbetar mer än innan och att ensamarbetet blir mer ovanligt. 

Publiceringsrytmen har också förändrats i och med flerkanalspubliceringen, från att ha 

haft fasta deadlines till att det sker kontinuerlig publicering under hela dygnet. Detta 

innebär också en utmaning för organisationerna. (Hvitfeldt & Nygren, 2008) 

 

De nya medierna har varit till P4:s fördel och ger stöd till sändningarna samt att bristen 

på konkurrenter har gjort att de har fått större självförtroende (Nord & Grusell, 2012). 

Nord och Grusell förutspår att public service-organisationernas arbete på webben 

kommer att utvecklas bortom att endast använda digitala medier som ett ytterligare 

verktyg för spridning (även kallat cross-promotion) och kommer att bli mer än 

komplement till sändningarna. 
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4. Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel redogörs de resultat som vi har fått utifrån vår kvantitativa 

innehållsanalys och våra kvalitativa samtalsintervjuer. Kapitlet är tematiserat efter de 

rubriker som använts i teorikapitlet för att underlätta navigering för läsaren. 

 

4.1 Grundläggande kommunikation  

4.1.2 Transmissionssynen och envägs- och tvåvägskommunikation 

Samtliga respondenter påtalade vikten av att föra dialog via de sociala medierna och 

menade att möjligheten till dialog med sin publik var en av de mest positiva sakerna 

med att använda sig av Facebook. Enligt den kvantitativa innehållsanalysen är P4 

Jämtland och P4 Väst de kanaler som mest frekvent söker interaktion och dialog med 

sina Facebookanvändare (Bilaga 3). Enlund på P4 Väst berättar att han ser det som en 

självklarhet att uppmana till dialog och interaktion via Facebook och att arbetet med 

sociala medier hade varit värdelöst utan detta. Även P4 Jämtlands Wahlman påpekar att 

Facebook är en viktig plattform för att föra dialog med publiken. Många av 

respondenterna talade också om att publiken nu hjälper radiokanalen på ett helt annat 

sätt än innan de sociala mediernas uppkomst och att det blivit en intressant interaktion 

mellan redaktionerna och dess publik, något som respondenterna ser som positivt. Bland 

annat nämnde Kaldner på P4 Kalmar att redaktionen fått in fler tips från lyssnare och 

användare sedan de startade sin Facebooksida. Kaldner berättade att Facebooksidan är 

enkelt sätt att få in synpunkter och tips och att han ser Facebooksidan som ett torg, där 

både redaktionen och publiken kan samtala med varandra. Wahlman använder en 

snarlik liknelse och beskriver deras arbete som att det ger redaktionen ytterligare ett 

vardagsrum att träffa sin publik i. Detta pekar på att P4-redaktionerna går från att vara 

inriktade på envägskommunikation till att bli mer tvåvägskommunikationsinriktade och 

att aktivt söka symmetrisk kommunikation, som Grunig (1992) påtalar som det 

lämpligaste sättet för en organisation att kommunicera med sin publik.   
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P4 Väst har också en stor delaktighet från sina användare på Facebooksidan (Bilaga 3). 

Enlund berättar att redaktionen anser att Facebook är en bonus utöver de vanliga 

sändningarna och webbsidan, där de har en chans att nå ut till publiker och målgrupper 

som P4 Väst annars inte hade gjort. Webbredaktör Enlund talar särskilt om den yngre 

publiken som vanligtvis lyssnar på P3. Enlund har märkt att dessa börjar röra sig mer 

mot P4 eftersom redaktionen nu finns på plattformar där den yngre publiken finns. 

Heide et al. (2012) understryker att sociala medier gör det lättare för organisationer att 

nå nya publikgrupper. De nya medierna underlättar dialogen mellan organisationen och 

publiken vilket leder till att P4-redaktionerna får höra åsikter från grupper som de 

annars inte hade kommit i kontakt med.   

 

4.1.3 Tvåstegshypotesen och viral spridning 

P4-redaktionerna jobbar till viss del med viral spridning. Antalet gånger uppdateringar 

delats under undersökningens tid varierar dock kraftigt mellan redaktionerna, från 25 

gånger hos P4 Kalmar till 881 gånger hos P4 Västmanland (se bilaga 3). 

 

“Vi har blivit duktigare på att uppsöka, hitta och odla kontakter via sociala medier och 

få dem att sprida ringar på vattnet.” 

- Sseruwagi, kanalchef P4 Malmö. 

 

Sseruwagi, kanalchef på P4 Malmö berättar att deras jobb med viral spridning framför 

allt handlar om att nå personer i publikgrupper som de vanligtvis inte når via den 

traditionella kanalen. Detta tyder på ett medvetet tänk om tvåstegshypotesen och viral 

spridning.  Ström (2010) skriver att delning av en organisations material eller så kallad 

viral spridning är till stor hjälp för organisationer när det kommer till att kommunicera 

ut organisationens budskap till allmänheten. Genom att få personer inom nätverk 

tillhörande dessa publikgrupper att sprida P4-redaktionens material får redaktionerna en 

tillgång till en publik de tidigare inte nått. Sseruwagi menar att möjligheten att hitta folk 

som kan förmedla vidare ens budskap med är en stor positiv effekt av användandet av 

sociala medier. 
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P4 Västmanland har högst antal delade uppdateringar av de undersökta kanalerna. 

Webbredaktör Elfström berättar att de haft uppdateringar som fått ett stort genomslag 

när det gäller viral spridning och att detta har dragit till sig nya användare av 

Facebooksidan. Även Wahlman på P4 Jämtland berättar att programledarna gärna 

uppmanar de gäster som medverkar i redaktionens program att sprida dessa på sina 

Facebooksidor och sina bloggar, som andra användare i sin tur sprider vidare och att 

detta lockar nya användare. Detta fenomen menar Ström (2010) både kan skapa starkare 

relationer mellan organisationen och publiken men också locka ny publik. I P4-

redaktionernas fall kan detta handla om att öka sitt trogna lyssnarantal genom 

spridningen. Wahlman bekräftar att det är just detta som hänt på P4 Jämtland. 

Elektroniska mätningar visar nämligen att klipp som länkats runt av gäster som varit i 

studion vanligtvis har ett högt lyssnarantal och Wahlman menar att detta beror just på 

spridningen. Kaldner på P4 Kalmar bekräftar att redaktionen inte är ett “strålande 

exempel” när det kommer till att sprida material men menar också att det är viktigt att 

P4 Kalmar jobbar med och utvecklas inom just det området. Han menar att 

publikmedverkan och deras vilja att sprida material definitivt är något som gynnar 

redaktionen och deras arbete med radio.   

 

4.2 Organisationen och dess publik  

4.2.1 Strategisk kommunikation  

P4 Kalmar har i genomsnitt högst uppdatering på sin Facebooksida av de undersökta 

redaktionerna, medan P4 Västmanland uppdaterar minst frekvent i genomsnitt. 

Handboken uppmanar till kontinuerlig uppdatering och att redaktionerna ska sätta mål 

för hur ofta sidan ska uppdatera (Bilaga 4) vilket redaktionerna tycks upprätthålla, även 

om det inte framgår om redaktionerna har några egentliga mål av den kvantitativa 

analysen. Redaktionerna ligger på ett genomsnitt mellan 16 och 27 uppdateringar i 

veckan, där P4 Kalmar är i ledningen. 
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“Tidigare hade vi flera spridda sidor för alla program som fanns på redaktionen. Idag 

har vi en gemensam sida för hela P4 Väst.”  

- Enlund, webbredaktör P4 Väst. 

 

Genomgående berättar redaktionerna att det ganska nyligen har skett en förändring 

gällande hur de arbetar på Facebook. När redaktionerna startade en gemensam sida för 

kanalerna hade de flesta olika sidor för olika program och på P4 Kalmar hade även 

programledarna speciella yrkesprofiler för att inte personliga konton skulle behöva 

användas. Under 2011 och 2012 omorganiserade redaktionerna sitt arbete på Facebook 

för att visa en enad front utåt och för att publiken lättare skulle kunna se vad som hände 

på kanalerna under hela dagen. Därför skapade redaktionerna en sida för varje kanal där 

samtliga programledare och övriga medarbete lades in som administratörer, vilket också 

gjorde att de yrkesprofiler som tidigare användes inte längre var nödvändiga. Zillén på 

P4 Malmöhus berättar att de skapade en stor sida för att redaktionen skulle få större 

flöde. Det bidrog till att de själva skapade reklam för utbudet och knöt publiken till sig 

så att de skulle känna att de skulle få något extra, så som bilder och frågor för att få in 

stoff till programmen. Falkheimer och Heide (2011) menar att en organisation behöver 

ha en tydlig gemensam strategi för att uppnå mål och för att bedriva en effektiv 

strategisk kommunikation. Det betyder att samtliga inom organisationen är medvetna 

om organisationens strategi och att de tillsammans arbetar för att uppfylla strategin. 

Efter omorganisationerna som började 2011 har redaktionerna mer börjat jobba på ett 

enhälligt sätt utan att de egentligen har haft kontakt redaktionerna emellan. Handboken 

(f: sverigesradio.se) uppmanar redaktionerna att börja jobba på ett samstämt sätt så att 

de mer liknar en stor organisation, istället för att vara självstående delorganisationer 

utan att de tappar sitt självstyre på deras Facebooksidor.  Sseruwagi på P4 Malmöhus 

understryker Falkheimer och Heides teori och menar att handboken kommer att påverka 

vad redaktionerna gör på Facebook med tydligare strategier och att det kommer bli 

tydligare vad de egentligen kommunicerar ut. 
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Samtidigt har redaktionerna icke uttalade strategier gällande hur de kommunicerar 

direkt med lyssnarna. Wahlman på P4 Jämtland säger att de vill ta in lyssnarna i allt de 

gör och att redaktionen ser Facebook som en viktig plattform, både för dialog och för att 

bjuda på sig själva som medarbetare på kanalen. Den strategiska kommunikationen har 

blivit alltmer deltagarorienterad eftersom gränsen mellan sändare och mottagare har 

börjat suddas ut (Falkheimer & Heide, 2011), något som även användandet av sociala 

medier pekar på. Elftröm på P4 Västmanland berättar att deras strategi mer handlar om 

att den medarbetare på redaktionen som har gjort en uppdatering själv ska hantera 

tillhörande kommentarer och reaktioner, medan hon som webbredaktör mest arbetar 

med att övervaka flödet och ser till att dialogen upprätthålls och att reaktioner på 

programmen fångas in. 

 

4.2.2 Publika relationer  

Under de kvalitativa intervjuerna återkom samtliga respondenter ett flertal gånger till 

vikten av att skapa en relation till sin publik och inte bara agera sändare av information. 

Att ha kommunikation av hög kvalitet är grundstenen för att skapa goda publika 

relationer mellan en organisation och dess intressenter (Grunig et al., 2002). Publika 

relationer handlar idag snarare om att bibehålla ömsesidiga relationer än att övertyga 

(Falkheimer & Heide, 2011). P4-redaktionerna känner att Facebook är en ny yta där de 

kan bygga en relation med sin publik. Wahlman berättar att de vill visa att de inte är en 

anonym institution och endast en radioapparat och en maskin, utan att det finns en 

person bakom varje uppdatering. Kaldner på P4 Kalmar betonar vikten att vara 

transparent, eftersom det är det som publiken efterfrågar. De vill se hur det ser ut bakom 

kulisserna, något som Zillén också anser vara viktigt med Facebook. Samtidigt ökar 

ansvaret för redaktionerna att moderera sidorna men dialogen med publiken har 

förbättras. Nyfikenheten har blivit större och det blir mer tydligt att redaktionerna har en 

trogen lyssnarskara. Trots att de vet att folk lyssnar blir det mer påtagligt på Facebook. 
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Facebook kan användas som en arena för att nå ut till nya lyssnare och då framförallt till 

de grupper som redaktionerna har svårast att nå (Wilcox & Cameron, 2012). Genom att 

publicera bilder och länkar uppmanar detta till interaktion och att bjuda in till diskussion 

och att redaktionerna ser sin publik som en stor massa. Habermas pratar om publiken 

som en grupp som låter sig påverkas och är villiga att ta emot budskap (Falkheimer & 

Heide, 2011), vilket styrker respondenternas uppfattning om kommunikationen på deras 

Facebooksidor. 

 

4.2.3 Relationshantering 

 

“Hela vägen har det gått ut väldigt mycket på att bygga relationer, det är det som vi 

tycker är själva poängen med Facebook [...] vi vill vara där vår publik finns.” 

- Wahlman, kanalchef P4 Jämtland. 

 

P4 Jämtland är den redaktion som enligt den kvantitativa innehållsanalysen (Bilaga 3) 

uppmanar mest till interaktion via Facebook. Wahlman berättar att uppmaningarna till 

interaktion är en del av P4 Jämtlands relationsarbete med publiken. P4 Västmanlands 

Elfström förklarar att efter att ha arbetat med sociala medier under en längre tid, 

bestämde sig redaktionen för att använda Facebook som ett mer kommunikativt konto 

än innan och för att jobba mer interaktivt. Heide (2011) skriver att relationshantering 

blivit allt mer uppmärksammat av organisationer och Eriksson (2001) menar att sociala 

medier har underlättat det arbetet, något som också Wahlman understryker när hon 

berättar att P4 Jämtlands relationsbygge med sin publik utvecklats sedan de sociala 

mediernas uppkomst. 

 

Under intervjuerna har samtliga respondenter sagt att de tycker att det är viktigt med 

den personliga och informella kontakten och att de som gör uppdateringar skriver under 

med sitt namn och gärna även med titel. Om vi tittar på den kvantitativa 

innehållsanalysen ser vi dock att detta till stor del inte upprätthålls. På tre av de fem 

kanalerna är det icke namngivna personer som har uppdaterat mest frekvent och på de 
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resterande två är det namngivna personer men med oklara roller på redaktionen som 

uppdaterat mest frekvent. Detta tyder på bristande kommunikation och vägledning inom 

redaktionerna. För en utomstående eller någon som just har börjat lyssna på kanalen kan 

de tappa den personliga kontakten som handboken (Bilaga 4) uppmuntrar till. 

 

Dock menar Kaldner att P4 Kalmar i början av resan på Facebook väldigt sällan skrev 

under med namn och att redaktionerna var mycket mer formella vilket gjorde 

uppdateringarna ointressanta. Idag sker kommunikationen mycket mer direkt och 

reaktionerna kommer snabbare än tidigare. Zillén berättar att det är svårt att vinna över 

alla lyssnare till Facebook och att vissa tyckte att det var bättre förr, men i det stora hela 

verkar det vara uppskattat med sidorna. Lyssnarna interagerar inte bara med redaktionen 

utan också med varandra, vilket också gör att reaktioner kan läsas av snabbare. Zillén 

fortsätter berätta att han vill att det står vem som har uppdaterat. Dels för att han vill att 

folk ska veta vem som gjort uppdateringen och dels för att visa vilket program det 

gäller. Eftersom att P4-redaktionerna har gjort det möjligt för publiken att ta kontakt 

med dem så ter de sig som mer personliga än tidigare, något om eftersträvas av 

organisationer med en aktiv relationshantering (Heide, 2011). 

 

En relation ska vara samspelet mellan en organisation och dess nyckelpublik för att 

skapa ett beroende, vilket kanalerna aktivt arbetar med. Medan P4 Jämtland uppmanar 

mest till interaktion från sina användare, jobbar P4 Västmanland med detta minst. De 

flesta uppmaningarna till interaktion är skrivna som frågor i själva uppdateringen utan 

koppling till den traditionella radiokanalen och användarna uppmanas istället att skriva 

sina kommentarer direkt under uppdateringen på Facebook.  För att en relation ska 

fungera ska organisationen bjuda in till dialog och få dem att känna att de är en 

betydande del i relationen (Wilcox & Cameron, 2012) och därför är det viktigt att vissa 

grupper inte exkluderas. Sseruwagi beskriver deras arbete på Facebook som att en 

möjlighet finns av att hitta nya vägar till de lyssnargrupper som de idag inte har kontakt 

med. Hon talar särskilt om Sveriges Radios demokratiska uppdrag att göra deras 

lyssnare medvetna om vad som pågår i samhället och att det därför är viktigt att nå ut 
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till fler personer än vad de gör idag. Detta menar också Heide (2011) att främsta 

anledningen till att uppnå framgång inom relationer är ömsesidiga fördelar för både 

organisation och publik och att genom detta identifiera behov hos publiken. P4-

redaktionerna uppnår detta genom att publicera material på Facebook som publiken har 

nytta av, samtidigt som de själva når ut till fler. 

 

4.3 Sociala medier 

4.3.1 Icke vinstdrivande organisationer i sociala medier 

Wilcox och Cameron (2012) menar att icke-vinstdrivande organisationer har som syfte 

att tjäna i allmänhetens intresse. Appliceras detta antagande på public service-

verksamheten innebär det att public service-organisationerna ska ta ansvar för och 

rapportera om den samhällsidentitet och nationella kultur som Sverige har. 

 

Sseruwagi och Wahlman berättar att arbetet med detta handlar om att bland annat 

underlätta för publiken genom att länka klipp och erbjuda översättningar på andra språk 

så att alla förstår, samt berätta om att det fortfarande finns andra kommunikationsvägar 

trots att Facebook just nu är det största kommunikationsmediet för redaktionerna. Enligt 

public serviceuppdraget bör Sveriges Radio sörja för de olika kulturer och språk som 

talas i landet (c: sverigesradio.se), vilket stämmer överens med Sseruwagi och 

Wahlmans uttalande. 

 

Public service har förändrats sedan sociala medier introducerades i samhället. Detta 

påstående instämmer samtliga respondenter i. Wahlman anser att den största 

omställningen som P4 Jämtland gått igenom sedan de startade sin Facebooksida är 

tilltalet från redaktionen till publiken. Hon berättar att P4 Jämtlands språk har blivit mer 

personligt och att de till viss del har övergett tanken på att vara totalt objektiva och 

opartiska. “Sociala medier har visat oss och har också krävt att vi ska visa oss som 

riktiga människor. Det har vi naturligtvis varit hela tiden men nu måste vi också våga 

visa det. Det är en större omställning än man kan tro”, förklarar Wahlman och bekräftar 

med de orden Picazo-Vela, Gutiérrez-Martinez och Luna-Reyes (2012) tes om att 
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sociala medier ger offentliga organisationer potential att visa sig personliga och 

transparenta och att detta i sin tur utmynnar i ökat förtroende från publikens sida. Även 

Kaldner på P4 Kalmar instämmer i Wahlmans påstående om att det är viktigt att vara 

personlig och transparent på sociala medier och att det är stor fördel för redaktionen att 

finnas “i publikens vardag” på Facebook. 

 

En annan omställning i och med de sociala mediernas uppkomst för den icke 

vinstdrivande organisationen Sveriges Radio och därmed även för P4-redaktionerna är 

att upprätthålla sina sidor på sociala medier. Kaldner på P4 Kalmar berättar att många i 

början av sociala mediernas utveckling missade att ha med i beräkningen att redaktionen 

måste arbeta med sidorna men att det är något de flesta lärt sig längs vägen, speciellt om 

löpande uppdatering på sin sida önskas. En vilja att ha just ett “levande flöde” med 

löpande uppdatering är något som flera respondenter uttrycker under intervjutillfället. 

Enlund menar att frekvent uppdatering under dagarna ger fler aktiva användare på P4 

Västs Facebooksida. Eftersom de flesta av Facebooks användare loggar in minst en 

gång varje dag (Wilcox & Cameron 2012) skulle vi kunna anta att Enlunds påstående är 

riktigt, eftersom uppdateringarna som redaktionerna gör kan nås av publiken oftare. 

Däremot visar inte den kvantitativa innehållsanalysen på något samband mellan 

frekvent uppdatering och interaktion från publiken, med undantag från P4 Väst. 

 

Användning av sociala medier så som Facebook har också skapat en omställning för P4-

redaktionerna i att de har fått en helt annan sorts publik än tidigare, ett fenomen som 

Wilcox och Cameron (2012) också beskriver. P4 Kalmars Kaldner berättar bland annat 

att redaktionen har personer i sin publik som enbart besöker Facebooksidan och som 

inte alls lyssnar på den traditionella FM-sändningen. Han nämner som exempel en 

medarbetares man som aldrig lyssnat på P4 Kalmar via radion utan enbart var 

konsument genom deras Facebooksida och menar att det är en ny och intressant 

utmaning för Sveriges Radio och P4-redaktionerna. 
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4.3.2 Möjligheter med sociala medier 

Något som samtliga respondenter är överens om är att möjligheterna med användandet 

av sociala medier är många och framförallt har det underlättat för det journalistiska 

arbetet. Det har blivit lättare att få in tips och hitta case, berättar Enlund på P4 Väst. 

Med Facebook kan redaktionen slänga ut en fråga om att de söker folk för att få in 

ytterligare information och får då snabbt in tips på personer som kan tänka sig att ställa 

upp, både anonymt och med namn och bild. Detta är något som många författare, bland 

annat Heide et al. (2012), också understryker som en stor möjlighet när det gäller 

sociala medier. 

 

“Det är obegränsat hur mycket du kan fråga om och det kan man nog utveckla ännu 

mer.” 

 - Zillén, P4 Malmöhus 

 

Både P4 Västmanlands Elfström, Wahlman på P4 Jämtland och Zillén på P4 Malmöhus 

tar också upp möjligheterna att snabbt få tips, åsikter och nyheter från publiken som en 

positiv effekt av användning av sociala medier, något som även Heide et al. (2012) 

skriver om. Elfström beskriver det som att redaktionen får mycket “input” från lyssnare 

via Facebook medan Wahlman beskriver hur arbetet med sociala medier gör att 

redaktionen får in ett ökat flöde av tips och nyheter vilket bidrar till att de kan snappa 

upp saker som de annars hade missat. Zillén menar att det faktum att du kan ställa 

obegränsat med frågor är en stor möjlighet vid användandet av Facebook. Han berättar 

vidare om hur de som organisation hela tiden kan utveckla sitt sätt att interagera med 

publiken för att få in flera tips och åsikter om vad program ska handla om. “Det finns 

kanaler på andra ställen som har låtit publiken bestämma nyheter och det är bara 

fantasin som kan sätta stopp”, beskriver Zillén. 
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4.3.2 Risker med sociala medier 

Eftersom Sveriges Radio ska verka opartiskt enligt sitt uppdrag är det viktigt att 

Facebook inte framställs fördelaktigt i P4-redaktionernas produktioner. Wahlman på P4 

Jämtland berättar att det finns tydliga riktlinjer på redaktionen som säger att 

programledare inte får uppmana lyssnarna till att bli medlemmar på Facebook just för 

att inte riskera otillbörligt gynnande. Kanalchefen för P4 Malmöhus, Sseruwagi, berättar 

att deras kanal har blivit anmäld till Granskningsnämnden för Radio och TV och 

hänvisar till ett fall från hösten 2012, där programledarna nämnde företagsnamnet för 

många gånger men i slutändan ändå friades (n: radioochtv.se). Sveriges Radio är ett av 

de företag i Sverige som har högst förtroende hos sin publik (o: medieakademin.se) och 

därför är det givetvis viktigt att de förhåller sig opartiskt så som deras uppdrag menar att 

de ska vara. Visar det sig att P4-redaktionerna inte förhållit sig opartiska innebär detta 

att ett minskat förtroende för såväl företagets produktioner som kommunikation kan 

uppstå hos allmänheten. 

 

“Om en sak omtalas på nätet av många så är det lätt att tro att det är en sanning.” 

- Wahlman, P4 Jämtland 

 

Falkheimer och Heide (2011) skriver att en risk med sociala medier är att 

organisationen förlorar kontrollen över vilka budskap som cirkulerar på dess 

Facebooksida eftersom mycket material är användargenererat. Det betyder att publiken 

kan publicera egna tips och diskutera dessa på Sveriges Radios Facebooksida, vilket i 

sin tur kan leda till förvirring om tipsens sanningshalt, både hos användare och hos 

journalister. Denna risk påtalar flera av respondenterna. Wahlman på P4 Jämtland 

berättar exempelvis att det finns en risk i att nyhetsredaktionen går på en nyhet för 

snabbt och inte granskar källan till nyhetstipset tillräckligt noga. Hon menar att det är 

viktigt att utkräva granskandeansvar som vid vilken nyhetsrapportering som helst och 

att inte gå för fort fram. Granskar inte redaktionerna de nyhetstips de får in är risken att 

de sänder ut nyheter och information som i ett senare skede visar sig vara felaktig. Detta 

kan resultera i att publiken får ett minskat förtroende för P4-redaktionernas 
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kommunikation via Facebook och i slutändan ett minskat förtroende för hela Sveriges 

Radio.   

 

En annan risk som P4 Väst har upptäckt är att deras arbete kan få dem att ses som 

oseriösa och “flummiga” i vissa lyssnares ögon, berättar webbredaktör Enlund. Det är 

därför viktigt att redaktören eller personen som gör en uppdatering är medveten om dess 

innehåll och att det är relevant för kanalen och dess lyssnare. Att endast publicera 

material för publicerandets skull kan leda till att tolkningen för innehållet helt 

försvinner, vilket leder till att Facebooksidan inte uppfyller de behov som användarna är 

ute efter (Heide et al., 2012).   

 

“Till viss del kanske vi utesluter en viss grupp människor som man inte ser på sociala 

medier.”  

- Kaldner, P4 Kalmar 

 

Den multikultur och det multietniska samhället som Sverige utgör måste representeras i 

Sveriges Radios sändningar (Almqvist & Thomas, 2008), något som även understryks 

på Sveriges Radios hemsida (p: sverigesradio.se). Detta kan bli ett problem om 

uppdraget även ska appliceras på P4-redaktionernas Facebooksidor. Webbredaktören 

för P4 Malmöhus, Zillén, berättar tillexempel att deras publik på Facebook till största 

del är vita svenskar av medelklass och P4 Malmöhus når inte ut till andra grupper på 

grund av hur det ser ut på Facebook. Redaktionen försöker därför komma på nya sätt att 

nå ut till andra lyssnare eftersom Malmö är en multikulturell stad. Även Kaldner 

påpekar problematiken med att P4 Kalmar inte når alla ut till alla trots att Sveriges 

Radios uppdrag säger att P4-kanalerna ska göra just detta. P4-kanalernas strävan efter 

att nå ut till alla bör appliceras även på sociala medier för att inte utesluta vissa grupper. 

 

Även språket på sociala medier är annorlunda än det språk som vanligtvis används i 

organisatoriska sammanhang och när medievärlden konvergerar med olika kanaler och 

plattformar måste public service erbjuda medier för samtal (Almqvist & Thomas, 2008). 
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Därför är det viktigt att det inte bara är den svenska, vita medelklassen som får komma 

till tals på P4-kanalernas Facebooksidor. Kanalchef Sseruwagi på samma kanal har 

däremot en annan syn på deras publik på Facebook liknande den som Enlund på P4 

Väst talade om. Sseruwagi anser att det med hjälp av sociala medier har blivit lättare för 

Sveriges Radio att nå nya publikgrupper och då framförallt unga kvinnor och personer 

med annan bakgrund. 

 

4.4 Nya sätt att publicera 

4.4.1 Cross-media 

 

“Med Facebook kan man skapa interaktion på ett helt nytt sätt. Det användarna skriver 

på Facebook går rakt in i hjärtat på redaktionen som sitter och sänder radio.”  

- Enlund, P4 Väst 

 

Användarna utnyttjar sin interaktion med de olika redaktionerna främst för att 

kommentera program som sänds i de olika P4-kanalerna också komma med önskemål 

om exempelvis låtar som de önskar ska spelas på sin lokala P4-kanal. Detta pekar på att 

många användare som skriver uppdateringar på P4-redaktionernas Facebooksidor också 

lyssnar på P4 via det traditionella mediet radio. Enlund på P4 Väst beskriver 

användandet av Facebook som en helt ny sorts interaktion, där användarna enkelt når 

den traditionella radion via internet. Detta användande pekar i sin tur på ett medvetande 

om cross-media som Küng et al. (2008) menar kan ge större värde åt ett budskaps 

innehåll. 

 

4.4.2 Konvergens 

Wahlman på P4 Jämtland berättar som tidigare nämnt att det inte finns några mätningar 

på hur användandet av Facebook påverkat lyssnarfrekvensen i den traditionella FM-

kanalen. Däremot finns det mätningar som visar på att de radioprogram som läggs ut 

elektroniskt på Sveriges Radios hemsida får fler lyssnare om de länkas på redaktionens 

Facebooksida. De undersökta P4-redaktionerna jobbar dock inte särskilt frekvent med 
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att länka från sin Facebooksida till sin hemsida. Hvitfeldt och Nygren (2008) menar 

dock att flerkanalspublicering gör det möjligt för att nå både sin befintliga och nya 

publik, något som Sseruwagi styrker genom att berätta att de försöker jobba aktivt med 

Facebook för att nå nya publikgrupper. Hon fortsätter med att förklara att de som inte är 

vana att lyssna på radio eller P4 Malmöhus istället hittar kanalen via sociala medier, och 

på så sätt lockas till att lyssna samt att de använder Facebook aktivt för att hitta nya 

lyssnare. Även Elfström på P4 Västmanland anser att Facebook är en viktig del i deras 

arbete för att höja radiolyssnandet för deras målgrupp. 

 

4.4.3 Flerkanalspublicering 

Nord och Grusell (2012) menar att användningen av sociala medier inte är enbart 

positivt utan också bidrar till public service-uppdraget kan bli svårare att uppfylla för 

P4-redaktionerna eftersom de nu måste finnas i fler kanaler och plattformar än tidigare. 

Detta bekräftar bland annat Zillén när han berättar att de olika plattformarna tar tid och 

fokus från sändningarna. Även Kaldner instämmer i detta och berättar att ett problem 

som uppkom när de sociala medierna kom var att redaktionerna var tvungna att lägga tid 

på underhåll av de sociala medierna och det kräver givetvis resurser som redaktionen 

kanske inte hade räknat med. Avvägningen i resursfördelningen mellan de traditionella 

FM-sändningarna och de digitala plattformarna är ett vanligt problem som uppkommer 

när organisationer ska starta sina sidor på sociala medier och Sveriges Radio är inget 

undantag. (Nord & Grusell, 2012) 

 

Nord och Grusell (2012) skriver som tidigare nämnt att public service-organisationernas 

arbete på webben inom kort inte kommer att användas som ett komplement till 

radiosändningarna utan som ett ytterligare verktyg. Elftröm på P4 Västmanland menar 

att det gäller att förstå att Sveriges Radio inte längre bara är ett radiomedium, utan att 

det handlar om att finnas till för folket på flera olika plattformar. För P4 Västmanland 

handlar det om att Facebook är ett verktyg för att hjälpa dem att jobba bättre med radio 

genom att finnas på fler ställen. Det ska inte ses som ett ytterligare moment, utan 

snarare som något som kan underlätta det journalistiska arbetet och förbättra materialet. 
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Flerkanalspubliceringen har förändrat sättet som journalister jobbar på. Eftersom 

deadlines inte existerar på samma sätt i de sociala medierna som i de traditionella har 

detta lett till att det publiceras material kontinuerligt under dygnet (Hvitfeldt & Nygren, 

2008). Under vår kvantitativa innehållsanalys uppmärksammade vi att P4 Kalmars 

uppdateringar hade en kraftig ökning mellan den 25:e februari och den 10:e mars i 

jämförelse med tidigare veckor. Webbchef Kaldner förklarar att den ökade 

uppdateringsfrekvensen kan bero på att medarbetarna mer har börjat publicera inlägg 

mer frekvent med bilder, framförallt då reportrar är ute på uppdrag och publicerar inlägg 

under tiden. Han berättar vidare att uppdateringarna görs i syfte med att ge en syn av 

hur det ser ut på redaktionerna och att ge en mer exklusiv bild “bakom kulisserna”. 

 

“Det är klart att det är annorlunda på tv eftersom det är en annan situation men med 

radio blir det ju en helt annan dimension eftersom ja, det är ju vår röst vi jobbar med 

här i vårt vanliga medium. Men sedan tycker väl publiken att det är trevligt att vi bjuder 

på oss själva, att det blir något mänskligt bakom det hela, kan jag tänka mig.”  

- Kaldner, P4 Kalmar 
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5. Diskussion och slutsatser 

P4-kanalernas användande av Facebook som kommunikationskanal ser vi som en direkt 

konsekvens av att mediebranschen konvergerar och expanderar. Eftersom de sociala 

medierna och de traditionella medierna skiljer sig åt på ett grundläggande plan har 

denna studie undersökt hur en medieorganisation som vanligtvis verkar via ett 

traditionellt medium kommunicerar via ett socialt sådant. I detta kapitel presenteras 

slutsatser efter undersökningens frågeställningar, samt förslag till vidare forskning. 

 

- Hur kommunicerar P4-redaktionerna med sina lyssnare via Facebook? 

Uppdateringar i textform är allra vanligast när det kommer till utformningen av de 

uppdateringar som samtliga av de undersökta redaktionerna publicerar. Detta anser både 

respondenterna och vi vara självklart eftersom Facebook till allra största del är uppbyggt 

av text, även om andra inslag så som bilder, video och ljud förekommer. 

 

Vi kan också konstatera att P4-redaktionerna kommunicerar med sina användare på ett 

sätt som uppmanar till dialog. P4-redaktionerna strävar enligt respondenterna efter 

symmetrisk kommunikation genom uppmaning med frågor med sina användare på 

Facebooksidan. Enligt den kvantitativa innehållsanalysen har vi dock kunnat dra 

slutsatsen att uppmaning till interaktion från redaktionerna och faktisk interaktion 

mellan användarna och redaktionerna inte alltid går hand i hand. En slutsats vi kan dra 

är att P4-redaktionerna som tidigare tillämpade envägskommunikation numer 

eftersträvar tillämpning av tvåvägskommunikation och gör detta genom att uppmana till 

interaktion från lyssnare. 

 

Vår slutsats är att P4-redaktionerna kommunicerar via Facebook för att skapa dialog 

med sina lyssnare och Facebookanvändare. Uppdateringarna görs främst genom text, 

men också i bild-, länk- och videoform och dialogen upprätthålls framförallt med 

uppmaning till interaktion via frågor som ska besvaras i form av kommentarer på 

Facebook.   
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- På vilket/vilka sätt skiljer sig de olika P4-kanalernas sätt att kommunicera med sina 

lyssnare via Facebook? 

Även om de undersökta redaktionernas arbete med sociala medier överensstämmer till 

viss del har vi efter datainsamlingen kunnat konstatera att redaktionernas sätt att 

använda sina Facebooksidor också skiljer sig åt. Våra slutsatser om skillnaderna mellan 

P4-kanalernas sätt att kommunicera är följande: 

 Uppdateringarnas frekvens. Hur ofta Facebooksidan uppdateras skiljer sig till 

viss del åt mellan de olika redaktionerna. Framför allt har vi kunnat konstatera 

att uppdateringen under olika dagar skiljer sig åt. 

 Användarnas interaktivitet. Den punkt som särskiljer sig mest mellan kanalerna 

är användarnas interaktivitet, där både antalet uppdateringar som delas av 

användare och meddelande från användare varierar kraftigt. 

 Redaktionernas uttalade strategi. Inga av redaktionerna har någon fast och 

uttalad strategi. Däremot har vi kunnat konstatera att vissa redaktioner tagit fram 

policys och riktlinjer för hur kommunikationen och uppdateringen av sidan 

skulle se ut. 

 

- På vilka sätt överensstämmer respektive skiljer sig P4-kanalernas sätt att 

kommunicera via Facebook från Sveriges Radios policys för sociala medier? 

Sveriges Radios handbok för sociala medier förespråkar en tydlig strategi för sociala 

medier som alla i redaktionerna är medvetna om och jobbar mot (Bilaga 4). Många av 

respondenterna säger att de inte hunnit gå igenom handboken än, vilket vi anser är 

förståeligt eftersom den gavs ut i mars i år. Respondenterna berättar dock att de ska ha 

workshops med sina medarbetare för att gå igenom materialet i handboken och kunna 

skapa gemensamma tydliga strategier. Detta anser vi pekar på att P4-redaktionerna ändå 

eftersträvar att möta Sveriges Radios policys, även om arbetet just nu skiljer sig från det 

som handboken förespråkar. 
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Något som handboken också uppmanar till är att länka vidare från Facebook till 

Sveriges Radios hemsida (Bilaga 4). Detta utförs i låg grad av redaktionerna. 

Handboken vill att det ska bestämmas när redaktionen ska vara aktiva på Facebook och 

många av respondenterna eftersträvar löpande uppdatering i veckorna. Dock är det svårt 

att se kontinuerligtet under veckans dagar, med undantag för att redaktionerna inte 

uppdaterar eller uppdaterar avsevärt mindre under helgdagarna. På dessa punkter kan vi 

alltså dra slutsatsen om att P4-redaktionernas arbete skiljer sig från Sveriges Radios 

riktlinjer. 

 

Även om en del arbetssätt skiljer sig från handboken om sociala medier anser vi dock 

att mycket av P4-redaktionernas arbete med Facebook som kommunikationsmedel 

också överensstämmer. Bland annat visar både den kvantitativa innehållsanalysen och 

de kvalitativa intervjuerna att ett personligt bemötande på Facebooksidan eftersträvas av 

redaktionerna, något som understryks i handboken och motiveras med att inläggen på 

det viset blir mer intressanta (f: sverigesradio.se). Detta anser vi pekar på en gemensam 

förståelse för bemötande på Facebook inom företaget Sveriges Radio. 

 

Vår slutsats är att P4-kanalernas sätt att kommunicera via Facebook på många sätt 

överensstämmer med Sveriges Radios riktlinjer för sociala medier, men för att få 

arbetssätten att överensstämma ligger fortfarande en hel del arbete framför P4-

redaktionerna. 

 

- I vilket syfte avser P4-kanalerna att använda Facebook som kommunikationskanal för 

att gynna den traditionella radiosändningen? 

Under våra kvalitativa intervjuer har respondenterna berättat att de använder sig av 

Facebook för att nå ut till lyssnare som i vanliga fall inte lyssnar på P4, så som personer 

i yngre målgrupper eller andra medborgare som de inte vanligtvis har kontakt med via 

det traditionella radiolyssnandet. 
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Redaktionerna anser även att Facebook kan användas som ett journalistiskt verktyg för 

att hitta nytt material till inslag och nyheter då de lätt kan ställa en fråga på deras 

Facebooksida. För att det journalistiska arbetet ska bli framgångsrikt är det därför 

viktigt att redaktionerna jobbar aktivt med att föra en dialog och med att visa sin publik 

att de är viktiga deltagare i relationen. Med en öppen dialog uppmuntras lyssnarna och 

användarna att vända sig till redaktionerna direkt med tips och nyheter, något som 

förenklas genom ett enkelt meddelande på Facebooksidorna. 

 

Från våra kvalitativa intervjuer kan vi konstatera att det inte syns på vanliga mätningar 

om lyssnarfrekvensen i FM-sändningarna ökar på grund av aktivitet på sociala medier. 

Däremot kan redaktionerna se att inlägg som publiceras på Facebooksidan där de länkar 

till ett program på deras hemsida ökar lyssnarfrekvenser markant jämfört med om de 

bara hade lagt upp länken på sina hemsidor. Redaktionerna är över lag inte så effektiva 

med viral spridning och har heller inte någon uttalad strategi om hur de ska jobba med 

det. Att dela sitt innehåll på sidan och uppmana deras användare sprida det vidare anser 

vi vara ett av de viktigaste tillvägagångssätten för att få nya användare och för att öka 

den traditionella radiosändningen. 

 

Radion som alltid har varit ett snabbt medium har blivit ännu snabbare med hjälp av 

Facebook på grund av att redaktionerna nu inte bara når ut till sin publik direkt utan 

även omedelbart får feedback från lyssnarna. Detta anser vi givetvis är positivt för den 

traditionella FM-sändningen. 

 

Vår slutsats är att P4-redaktionerna borde arbeta mer med den virala spridningen, inte 

bara för att öka lyssnarfrekvensen utan också för att kunna nå ut till andra grupper som 

inte är lika trogna P4-lyssnare. Public service-uppdraget trycker framförallt på att det 

ska finnas ett utbud som tilltalar samtliga invånare och därför bör redaktionerna jobba 

mer med hur de rapporterar och pratar i sina program om händelser som kan te sig 

intressanta för även för dem som inte vanligtvis lyssnar på P4. 
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5.1 Avslutning 

Sammanfattningsvis anser vi att P4-stationerna kommunicerar via Facebook för att 

skapa en dialog med lyssnarna. För att nå tvåvägskommunikation publicerar 

redaktionerna mestadels skrivna uppdateringar som uppmuntrar till interaktivitet. 

 

P4-kanalerna arbetar konsekvent med sina Facebook-sidor, även om vissa skillnader har 

upptäckts. Exempelvis finns det skillnader i frekvensen av uppdateringar. I stort 

stämmer dock redaktionernas strategier för sociala medier överens med de riktlinjer som 

Sveriges Radios handbok presenterar. 

 

Slutligen kan Facebook användas för att nå nya målgrupper för den traditionella 

radiokanalen och samtidigt för att fördjupa relationen mellan de befintliga lojala 

lyssnarna och radiokanalen. 

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Studien skulle kunna utföras på ett större plan där public service-företagens arbete på 

andra sociala medier, exempelvis Twitter, Instagram, Pinterest och Vine undersöks. 

Eftersom de är tjänster och plattformar med olika användningsområden och syften sker 

även kommunikationen på sätt som skiljer sig från Facebook, varför det skulle vara 

intressant att undersöka. 

 

En annan aspekt på fortsatt forskning är hur de sociala medierna påverkar det 

traditionella mediet radio i allmänhet och Sveriges Radio i synnerhet, där det kan vara 

intressant att studera mer djupgående om interaktivitet och dialog påverkar 

lyssnarfrekvensen. 

 

Mediejuridik och civilrätt på de sociala medierna är något som ännu inte riktigt har 

berörts av forskare. Därför skulle det kunna vara en intressant vinkel att undersöka vem 

som är avsändaren och vilket ansvar denne har för innehållet och uppdateringarna på de 



 

  55 (59) 
 

sociala medierna. Eftersom samma rättigheter inte gäller på internet som i den fysiska 

världen så som äganderätt, yttrandefrihet etcetera så anser vi att detta är ett intressant 

forskningsområde. 

  

Avslutningsvis föreslår vi för vidare forskning en studie där det undersöks hur en 

övergripande och gemensam strategi för användandet av sociala medier snabbt kan 

implementeras och vidareutvecklas från handboken på de olika redaktionerna och 

kanalerna. 
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Bilaga 1  

Kodschema för kvantitativ innehållsanalys av P4-redaktionernas Facebooksidor under 

perioden 2013-02-04 – 2013-04-28.  

ID Fråga Variabelvärden 

 Redaktionens uppdateringar  

1 Antal uppdateringar i veckan. 0 - 50 

2 Dag då uppdatering sker mest frekvent.  1. Måndag. 
2. Tisdag. 
3. Onsdag. 

4. Torsdag. 
5. Fredag. 

6. Lördag. 
7. Söndag. 

 Redaktionens uppdatering i detalj  

3 Person som skrivit uppdatering.  1. Programledare. 

2. Webbchef. 
3. Annan chef på 
redaktionen. 

4. Namngiven person som 
arbetar på redaktionen men 

med oklar roll.  
5. Övrig roll. (Ex producent 
eller helt program) 

6. Oklar/avsändare saknas. 
7. Övrig 

4 Uppdateringens ämne. 1. Program i den egna 

kanalen.  
2. Rikstäckande program på 
Sveriges Radio.  

3. Nyhet utan koppling till 
redaktionen eller Sveriges 

Radio.  
4. Information om det lokala 
området. 

5. Oklart. 
6. Övrigt.  

5 Uppdateringens innehåll. 1. Enbart text. 

2. Enbart bild. 
3. Enbart 
video/ljudupptagning. 

4. Enbart extern länk till 
Sveriges Radio. 

5. Enbart extern länk till 
annan sida än Sveriges 
Radio.  

6. Text + bild. 
7. Text + 

video/ljudupptagning. 



 
 

 

 

8. Text + extern länk till 

Sveriges Radio. 
9. Text + extern länk till 
annan sida än Sveriges 

Radio.  
10. Övrigt. 

6 Uppmaning till interaktion mellan användare och 

redaktionen genom uppdatering.  
 

1. Finns genom fråga.  

2. Finns genom uppmaning 
till att ”gilla” eller ”dela” 
uppdateringen.  

3. Finns med uppmaning att 
ringa in till kanalen. 

4. Finns genom uppmaning 
att maila in till kanalen. 
5. Finns på annat sätt.  

6. Finns inte. 
7. Oklart.   

7 

 
 
 

Antal gånger uppdateringen delats.  0-1000 

 Användarnas uppdateringar i P4-redaktionens 

Facebookflöde.  

 

8 Antal uppdateringar sedan årsskiftet 2012/2013. 0-200 

9 Uppdateringens ämne 1. Fråga som berör kanalen. 
2. Fråga som berör Sveriges 

Radio.  
3. Önskemål/tips om vad 

som ska sändas i kanalen.  
4. Klagomål. 
5. Beröm.  

6. Kommentar till program. 
7. Kombination av 

ovanstående. 
8. Övrigt. 
9. Oklart.  

10 Uppdateringens innehåll 1. Enbart text. 

2. Enbart bild. 
3. Enbart 

video/ljudupptagning. 
4. Enbart extern länk till 
Sveriges Radio. 

5. Enbart extern länk till 
annan sida än Sveriges 

Radio.  
6. Text + bild. 
7. Text + 

video/ljudupptagning. 
8. Text + extern länk till 

Sveriges Radio. 



 
 

 

 

 

9. Text + extern länk till 

annan sida än Sveriges 
Radio.  
10. Övrigt 



Bilaga 2 

Intervjuguide inför kvalitativa telefonintervjuer med respondenter från  

P4-redaktionerna. 

 

- Vad gör du på din redaktion? 

 

- Beskriv hur er redaktion jobbar med Facebook? 

 

- Hur kommunicerar ni med era lyssnare i stort? 

 

- Hur arbetar ni mot Sveriges Radios handbok för sociala medier? 

 

- Vad har ni för strategier när det gäller uppdateringar på Facebook?  

 

- Vad tillför arbetet med sociala medier till era radioprogram? 

 

- Vad medför användningen av sociala medier för möjligheter för er redaktion? 

 

- Vad medför användningen av sociala medier för risker för er redaktion? 

 

- Vilken/vilka är den/de största omställningen/omställningarna för er efter de sociala 

mediernas uppkomst?  

 

- Hur har kommunikationen med era lyssnare förändrats efter det att ni startade er 

Facebookkanal? 

 

 



Bilaga 3 

Diagram baserade på ett urval av datan från den kvantitativa innehållsanalysen (för 

kodschema, se bilaga 1). 

Diagram 1 – Uppdateringar i genomsnitt. 

 

 

Förklaring: Under Diagram 1 redovisas antal uppdateringar av redaktionerna per vecka i 

genomsnitt. Till uppdateringarna räknas samtliga inlägg som gjorts av redaktionen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 2 - Uppmaning till interaktion. 

 

 

Förklaring: Diagram 2 visar på hur ofta de undersökta redaktionerna söker interaktion med 

användarna på Facebook. Som uppmaning till interaktion har uppdateringar som är baserade 

på frågor räknats in (så som ”vilken låt vill du höra i eftermiddag?”), men också 

uppmaningar att ringa, maila eller på annat sätt kontakta kanalen har räknats in. 

Uppmaningar att kommentera på Facebook, gilla inlägg och dela inlägg har givetvis också 

lagts som uppmaning till interaktion. Saker som inte räknats har tillexempel varit renodlad 

information från redaktionens sida, inlägg av andra användare och länkar till hemsidan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 3 – Namngiven avsändare i redaktionernas uppdateringar. 

 

Förklaring: Med uppdateringar från namngiven avsändare menas alla de inlägg som har en 

avsändare med namn eller tydlig roll. Hit räknas både namngivna (exempelvis ”/Anna”), 

programredaktioner (”/Morgonsoffan”) eller titlar (”/Nyhetschefen”). De uppdateringar som 

inte räknats in är de inlägg som helt saknar avsändare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 4 – Antal uppdateringar av lyssnare/användare. 

 

 

 

Förklaring: Antal uppdateringar gjorda av lyssnare är de inlägg på redaktionernas sidor som är 

gjorda av andra användare än redaktionen.  



Bilaga 4 
Sammanfattning av Sveriges Radios handbok ”Sociala medier: en handbok för journalister.” 

(För dokumentet i sin helhet se: 
http://sverigesradio.se/press/bilder/sverigesradio2013_socmed.pdf) 

 
Förberedelser 

1. Börja med ett möte och identifiera redaktionella behov 
Denna punkt handlar främst om att besvara frågan om varför redaktionen ska använda sig av 
sociala medier för att samtliga medarbetare ska vara underförstådda och ha en gemensam 

förståelse med syftet av användningen. 
2. Bestäm var ni vill vara och varför 

I detta skede bestäms vilka olika sociala medier som ska användas och varför. Olika sociala 
medier har olika användningsområden varför det kan vara bra att ha uttalat vilka medier som 
ska användas. 

3. Bestäm när ni ska vara aktiva 
Olika lyssnare för olika kanaler är olika aktiva. Redaktionerna bör undersöka när just deras 

lyssnare är aktiva på de valda sociala medierna och agera efter det. 
4. Skapa konton 
Sveriges Radio vill att de olika stationerna ska skapa enhetliga konton för att utomstående 

direkt ska kunna se att de kommit till en sida eller profil som tillhör Sveriges Radio. Till detta 
hör även exempelvis att länka till Sveriges Radio’s hemsida. 

5. Bygg nätverket medvetet 
Detta steg rör främst Twitter och handlar om att följa konton som har samröre med 
programverksamheten, hitta relevanta hashtags att jobba med etc. 

6. Utse en ansvarig redaktör 
Sveriges Radio vill att alla redaktioner ska ha en person som är ansvarig redaktör för de 

sociala medierna och som har huvudansvaret för att arbetet med dessa drivs framåt. Det 
innebär dock inte att denna person ska vara den enda som arbetar med de sociala medierna. 
7. Mät 

Att skapa mål med sitt arbete med sociala medier och att sedan mäta hur väl man uppnår 
dessa anser Sveriges Radio är viktigt. Målen kan exempelvis handla om att öka antalet 

besökare på sidan eller göra ett visst antal uppdateringar per dag. 
8. Sätt er in var ansvaret ligger 
Olika ansvar gäller för olika sociala medier och kanaler. Material som publiceras på Sveriges 

Radio’s hemsida skyddas exempelvis av Yttrandefrihetsgrundlagen och har därmed ansvariga 
utgivare som är juridiskt ansvariga. Detta gäller inte på sociala medier, utan där är den som 

publicerar personligt ansvarig. Detta är viktigt att veta för medarbetare på redaktionerna ute i 
landet. 
 

Dialog 
1. Formulera kontraktet med publiken 

Med denna punkt menar Sveriges Radio att de olika redaktionerna måste ha en gemensam 
förståelse för hur de ska kommunicera med sina lyssnare via sociala medier. Det handlar 
exempelvis om vilken ton som ska hållas på de sociala medierna. 

2. Kommentering, moderering och redaktionell närvaro 
Sveriges Radio vill med det här steget att redaktionerna ska visa att de hänger med i 

diskussionerna som sker på sina egna sidor på sociala medier. Det är viktigt att redaktionerna 
kommenterar och hjälper till med att styra diskussioner och att svara på frågor och kritik. 

http://sverigesradio.se/press/bilder/sverigesradio2013_socmed.pdf


3. Ändra aldrig en artikel med kommentering utan att skriva ut det 

Denna riktlinje har med Sveriges Radio’s uppdrag att göra eftersom öppenhet och transparens 
eftersträvas. Förändras artikeln förändras också förutsättningen för kommentarerna. 
4. Credda och tacka 
Sveriges Radio anser att redaktionerna bör följa den gängse kulturen som råder på internet när 
det gäller att “credda” - att hänvisa tillbaka till källor och att tacka för tips. 

5. När det stormar - ta det lugnt 
Sveriges Radio uppmanar till transparens och öppenhet och att ta det lugnt i pressade 

situationer. 
 

Research 
1. Gör en egen diarierunda 
För att lättare kunna göra research på sociala medier uppmanar Sveriges Radio sina 

medarbetare att skapa rss-flöden och listor över intressanta hashtags och liknande som kan 
användas för reseach. 

2. Var social 
Sveriges Radio menar att det är viktigt att bygga relationer med andra användare för att kunna 
få hjälp med research. 

3. Använd besökarna 
Besökarna kan med stor framgång användas vid reasearch, något som Sveriges Radio 

uppmuntrar. Speciellt vanligt är det när det gäller ämnen som har ett stort intresse hos 
allmänheten eller ett ämne som engagerar många. 

 

Spridning 

1. Förpacka grundmaterialet rätt 

I handboken betonas vikten av så kallad metadata, alltså information som beskriver 
informationen som släpps. Det kan i sociala mediers fall handla om information om länkar, 
rubriker till videoklipp etc. 

2. Gör det enkelt 
Redaktionerna bör underlätta så mycket som möjligt för användarna av de sociala kanalerna. 

Istället för att bara tipsa om ett program i kanalen kan redaktionen till exempel länka till 
programmet och på så sätt underlätta för användarna. 
3. Var snabb 

Ett nyckelord för sociala medier är just snabbhet, och det är något som Sveriges Radio också 
betonar. Är redaktionerna snabba med att lägga upp material på webben i en sändning kan de 

också nämna kommentarer i sändningarna vilket leder till integration mellan lyssnaren och 
personalen. 
4. Var personlig 

Sveriges Radio menar att ett inlägg blir mer intressant om det är personligt skrivet och 
motiverar användaren till att läsa det varför de uppmanar sina redaktioner till att göra detta. 

5. Bli agendasättare 
Redaktionerna ska eftersträva att ha en återkommande publik till sina sidor på sociala medier. 
Genom att använda sig av och sprida “bra material” menar Sveriges Radio att redaktionerna 

kan bli agendasättare och genom detta få en återkommande publik. 
6. Använd många kanaler 

Eftersom olika sociala medier har olika styrkor kan man för att få maximalt genomslag och en 
maximal publik använda sig av flera olika sorters sociala medier. 
7. Äg din hashtag 

Genom att skapa egna hashtags för exempelvis ett program, har redaktionerna och lyssnarna 
via Twitter ett naturligt ställe att samlas på. 



8. Engagera ambassadörer 

Genom att identifiera och uppmärksamma användare som är extra engagerade på de sociala 
medierna kan man skapa ambassadörer för Sveriges Radios verksamhet. 

9. Tänk på upphovsrätten och YGL-skyddet 
Precis som under punkt 8 under rubriken “Förberedelser” uppmärksammas här det juridiska 
ansvaret när det gäller publicering på sociala medier. Sveriges Radio uppmanar redaktionerna 

att i så hög utsträckning som möjligt publicera saker från Sveriges Radio’s egen spelare 
eftersom YGL gäller då. 

 

Regler som styr arbetet 
1. Ensamansvaret gäller på sverigesradio.se 
2. På andra webbplatser kan man vara personligt ansvarig 
Punkt 1 och 2 rör samma sak som punkt 9 under “Spridning” samt punkt 8 under 

“Förberedelser”. 
3. Inget efterforskningsförbud. 

Eftersom publicering på sociala medier inte lyder enligt YGL finns inte heller det vanliga 
efterforskningsförbudet(det vill säga att man inte får efterforska vem som har publicerat 
material) som vanligtvis råder på Sveriges Radio. 

4. Tänk på källskyddet 
Även fast det juridiska ansvaret ser annorlunda ut på Sveriges Radio’s egen plattform och 

sociala medier ser reglerna för källskydd likadana ut. En källa har alltid rätt att vara anonym, 
även på sociala medier. 
5. Använda material som är skyddat av upphovsrätten. 

För att få använda upphovsrättsskyddat material i de sociala medierna måste de olika 
redaktionerna ha upphovsrättsmannens tillstånd. I så stor utsträckning som möjligt ska 
redaktionerna använda Sveriges Radio’s material för att undvika konfrontation med 

upphovsrättskyddat material. Används utomståendes bilder ska detta alltid nämnas(utom i de 
fall då fotografen vill vara anonym). Det är också viktigt upplysa besökare som eventuellt 

laddar upp bilder på exempelvis redaktionens Facebook-sida att de rätt att använda bilderna, 
men också att Sveriges Radio har rätt att publicera bilden på andra ställen. 
6. Tillämpa programreglerna i sociala medier 

Programreglerna som är sprungna ur Sveriges Radios uppdrag gäller även på redaktionernas 
sidor på sociala medier. Här gäller bland annat regeln om opartiskt gynnande. Det innebär 

bland annat att programledarna inte får uppmuntra lyssnarna att gå in och bli medlemmar på 
exempelvis Facebook. 
 

Ansvarig chef i sociala medier 

1. Ansvarig chef ska se till att medarbetarna blir informerade 

Detta betyder bland annat att den ansvarige chefen ska se till att medarbetarna är medvetna 
om det juridiska ansvaret över det som publiceras. 

2. Ansvarig utgivare stänger kommentarsfält 
Beslutar man sig för att ha ett stängt kommentarsfält vill Sveriges Radio att detta beslut tas av 
den som är ansvarig utgivare. 

3. Ansvarig chef avgör vilka tjänster som ska användas 
Eftersom varje tjänst har olika sorters regler och avtal krävs det att tjänsten passar Sveriges 

Radio’s verksamhet. Om den gör det eller ej bestämmer ansvarig chef. 
4. Ansvarig chef gör avslut på konton som inte längre används 
Sveriges Radio vill att det ska framgå tydligt vilka konton som använs och ej. Detta bör visas 

med ett avslutande inlägg eller tydlig information. Den ansvarige chefen beslutar och ansvarar 
för att konton avslutas på ett bra sätt. 



5. Kontotecknare 

I den grad det är möjligt vill Sveriges Radio att den som är ansvarig chef ska stå som 
kontotecknare på de olika sociala medierna som redaktionerna bestämmer sig för att använda. 

6. Kontouppgifter 
Alla konton på sociala medier ska i den mån det går ha en uppdaterad kontaktadress till 
redaktionen. 

7. Falsk identitet 
De anställda på Sveriges Radio får till viss del använda sig av falsk identitet, som på sociala 

medier jämställs med “falsk mikrofon”. Beslutet om användade falsk identitet ska dock tas 
med ansvarig chef. 
 

Privat användande av sociala medier 

1. Sveriges Radios inställning 

Sveriges Radio är positiva till att deras medarbetare använder sociala medier privat eftersom 
de menar att detta bidrar till omvärldskunskap och det i sin tur bidrar till utvecklingen för 

verksamheten. 
2. Regelverk 
Medarbetarna på Sveriges Radio har en viss begränsning av yttrandefriheten i och med 

anställningsavtalet och Sveriges Radio’s policys för sociala medier. 
3. Det du gör privat kan påverka din roll på Sveriges Radio 

Om en medarbetare på Sveriges Radio uttryckt sig opartiskt eller liknande på sociala medier 
kan detta leda till att ändrade arbetsuppgifter för medarbetaren. Detta kan exempelvis handla 
om att en journalist inte får bevaka ett visst ämne. 

4. Använd inte SR-material privat 
Om en medarbetare använder ett privat konto på sociala medier får denne inte använda 
Sveriges Radio’s material utan att be om lov. 

5. Dina jobbkonton är aldrig privata 
Medarbetare får inte använda Sveriges Radio’s konton privat. 

6. Undvik att använda privata Facebook-sidor i tjänsten 
Sveriges Radio’s medarbetare bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att använda 
privata Facebook-sidor i tjänsten för att exempelvis kommunicera med lyssnare. 

7. Tänk på att representerar SR när du arbetar från SR:s nätverk 
När en medarbetare surfar på sin arbetsdator från Sveriges Radio och exempelvis mailar eller 

skriver kommentarer på en blogg syns det att det är en dator från Sveriges Radio i ip-adressen. 
Därför vill Sveriges Radio att deras medarbetare ska iaktta viss försiktighet med hur de 
använder sin arbetsdator. 

 
 



Bilaga 5 
Lista över de P4-redaktioner som hade en officiell Facebooksida 2013-03-15. 
 

 P4 Dalarna 
 P4 Göteborg 

 P4 Malmöhus 
 P4 Gävleborg 

 P4 Halland 
 P4 Jämtland 
 P4 Kronoberg 

 P4 Kalmar 
 P4 Norrbotten 

 P4 Stockholm 
 P4 Skaraborg 
 P4 Uppland 

 P4 Värmland 
 P4 Väst 

 P4 Västerbotten 
 P4 Västmanland  
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