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The purpose of this study was to describe participation in a new context in which niche 

journalism is combined with online communities. The majority of past research 

regarding participation in journalism is focused on traditional journalism and the 

definition of the term needs to be updated. The aim of the study was to describe 

participation amongst niche pure players. Using both quantitative and qualitative 

research methods, a survey study and semi-structured interviews were conducted. The 

two empirical aspects resulted in a perspective of participation amongst five pure 

players, sharing a similar niche. 

 

The results of the study showed that niche pure players create user participation by 

combining journalistic participation with participation in online communities. Empirical 

data showed a correlation between user participation in the two different sections of the 

sites. Users with higher participation in one of the sections also partook more in the 

other. Furthermore, another correlation found was that users who considered it 

important to be able to partake in a discussion of the journalistic content, also 

considered the online community to be of great importance to the site. Additionally, the 

study showed that there is an exchange of information and knowledge, being regarded 

by the users as something of high value. 

 

By providing a platform for horizontal communication between users in the form of a 

forum, in which users are able to freely create and share content, a participatory culture 

is created. This participatory culture further increases the degree of user participation in 

the journalistic content. 

 

Keywords: Pure players, niche journalism, participatory journalism, user participation, 

online community, participatory culture 



2 

 

Förord 
 

Under de här tre åren har vårt intresse för mediernas roll i samhället ökat markant, i 

synnerhet är det den stora utbredning av online-aktörer som fångat vårt största intresse 

och nyfikenhet. Vi hoppas att ni tycker att det är lika intressant och spännande att läsa 

denna studie som vi har tyckt att det varit att göra den. 

 

Vi vill passa på att rikta ett tack till de personer som bidragit med stort engagemang och 

positiv energi under skrivprocessen. Dessa personer är vår handledare Mikael Rinaldo 

samt vänner och familj som hela tiden stöttat oss. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka de användare som deltagit i studiens 

enkätundersökning och de användare som genom sin medverkan i intervjuer har bidragit 

med värdefull och givande information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar den 5 juni 2015 

 

 

 

           Erik Eliason    Johan Persson 
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1  Introduktion och problembakgrund 
Det första kapitlet inleder med att beskriva bakgrunden kring mediesamhällets 

förändringar. Efter detta presenteras relevanta begrepp som sedan mynnar ut i en 

diskussion om problemen inom området. 

______________________________________________________________________ 

 

Att fånga publiken är en mycket viktig aspekt för journalistikens överlevnad. Kriget om 

publiken eskalerar och definitionerna kring journalistik och medieföretag blir allt 

grumligare. Ur detta har ett nytt journalistiskt format vuxit fram med fokus på nischat 

innehåll och högt läsardeltagande, där nätgemenskapen, en plats för användare att 

kommunicera och interagera med varandra, lever i synergi med journalistiken. Detta 

symbiosförhållande kan vara nyckeln för att befästa sig på en digital marknad. I denna 

studie ämnar vi beskriva hur deltagande ser ut hos nischade pure players. 

 

Mediesamhället och journalistiken i allmänhet har under de senaste åren genomgått 

enorma förändringar. Det finns idag nya realiteter som både medieägare och publik 

förhåller sig till och den tiden då dagspressen var det stora mediet är förbi. I takt med att 

vårt samhälle digitaliseras har en stor del av journalistiken förflyttats online då 

befolkningens medievanor och publikens efterfrågan har förändrats (Weibull & 

Wadbring, 2014). Det enkelriktade möter det interaktiva, det opersonliga möter det 

personliga och det finns en motsättning mellan det journalistiska uppdraget och att 

verka på en ekonomisk marknad. Nya teknologiska innovationer förändrar 

förutsättningarna för marknaden och journalistikens framtid blir allt mer osäker (Picard, 

2006). I takt med att publikens konsumtionsvanor förändras och att de i allt större 

utsträckning befinner sig online förändras även marknaden. 

 

Aktörer som enbart satsar på en digital närvaro har etablerats på grund av den enkelhet 

och möjlighet som finns att starta upp nya verksamheter på nätet. Dessa aktörer går 

under benämningen pure players, ett begrepp som med bakgrund i den ekonomiska 

förvaltningen syftar till aktörer som enbart har ett enda affärsfokus. En pure player är 

inom e-företagande benämningen på ett företag som uppstod och verkar enbart genom 

internet. När det gäller journalistiken är då således pure players företag som enbart 

arbetar med onlinejournalistik (Cook, Pekkala & Sirkkunen, 2012).  

 

Hur vi definierar vad ett medieföretag är idag i det digitala medielandskap vi agerar i är 

enligt Hess (2014) en viktig fråga. Författaren talar om ett tidigare Publishing-
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Broadcasting Approach där envägskommunikationen stod i centrum och ett nytt 

Platform Approach som fokuserar mer på ett utbyte mellan producent och konsument 

och jämför dessa två utifrån följande värdekedja: 

 

Figur 1. Värdekedja för de två typerna av medieföretag (Hess, 2014:5). 

 

Hess (2014) menar vidare på att det är idag inte ovanligt med företag som består av 

både användargenererat och producentgenererat innehåll. Pure players använder sig i 

stor utsträckning av både användar- och producentgenererat innehåll (Cook et al., 2012). 

 

Det finns en kakafoni av innehåll på internet vilket har lett till att medieföretag i 

varierande utsträckning har börjat anpassa sitt innehåll för att differentiera sig på 

marknaden genom olika nischer. Att sia om journalistikens framtid är en svår uppgift 

och det finns ett flertal skilda teorier och spekulationer kring hur den kan komma att se 

ut. En sak verkar dock medieforskare och framtidsanalytiker vara rörande överens om - 

kriget om publiken upphör aldrig. Under de senaste decennierna har den vanemässiga 

stabilitet som funnits kring mediebranschen försvunnit och allmänheten tar i minskade 

utsträckning del av samma innehåll (Weibull & Wadbring, 2014). Internet har bidragit 

till att innehållet har blivit mer lättillgängligt och mängden innehåll ökar ständigt. Trots 

denna ökning har andelen nytt innehåll på internet inte ökat på samma sätt. En artikel 

som publiceras på nätet är ofta identisk med hur den framställs i fysiskt format. 

Resultatet har blivit att det i dagens digitala samhälle finns mer av samma innehåll, 

snarare än nytt innehåll eller nya format. Det finns dock undantag som bekräftar denna 

regel, exempelvis bloggar, forum och sociala nätverkssajter där internets verktyg 

kommer väl till användning (van der Wurff, 2008). 
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I striden om publiken och kampen kring att täcka kostnaderna har medieföretag ökat 

intresset av att främja konsumenternas engagemang och delaktighet som ett sätt att 

generera intäkter. Enligt Karlsson, Bergström, Clerwall och Fast (2015) är det generella 

målet med att öka publikens deltagande att skapa konsumentlojalitet, samla in 

konsumentinformation och feedback, generera användarskapat innehåll, främja peer 

promotion (konsumenten uppmanar sin umgängeskrets att besöka sidan) och att stärka 

varumärket. Ett intressant format som har blivit populärt inom nischad journalistik 

rörande ämnet teknik och spel är en kombination mellan ett journalistiskt innehåll och 

en stark nätgemenskap. Nätgemenskaper är inget nytt och har funnits sen början av 

2000-talet, men kombinationen mellan nätgemenskapen och en legitimerad journalistik 

är något som har växt fram under de senaste åren. Som van der Wurff (2008) talar om är 

det formatet för användarens mediekonsumtion som är det stora konkurrensmedlet. 

Dessa aktörer har etablerat en plattform där användare kan kommunicera horisontellt 

med varandra och samtidigt vara delaktiga i den journalistik som bedrivs av 

redaktionerna.  

 

Traditionella nyhetsmedier har dock inte sett detta deltagande som något gynnsamt eller 

värdeskapande (Karlsson et al., 2015). Likväl kan det bristande engagemang som finns 

hos användarna på traditionella nyhetssajter bero på det faktum att nyheterna är något 

som vänder sig till alla och ingen på samma gång (Karlsson et al., 2015). Ytterligare en 

anledning till varför deltagande inte är vidare utbrett i traditionella medier anser 

Hermida och Thurman (2008) vara varumärkets påverkan av användarnas innehåll, 

något som de traditionella medierna är rädda för att det ska påverka dem negativt. 

Samtidigt som det finns journalister som strikt värnar om de ideal och normer som den 

traditionella journalistiken är byggd kring, finns det dock de journalister som anammar 

ett betydligt öppnare synsätt på journalistiken. Vad som anses vara proper journalistik i 

dagens mediesamhälle är ett ställningstagande som journalister inte är eniga kring 

(Heinonen, 2011). Att välkomna användare bör inte tolkas som att journalisterna 

kapitulerar journalistiken till användare, snarare att de förespråkar, eller åtminstone 

underhåller tanken kring, en samexistens som kan leda till bättre journalistiska 

prestationer, menar Heinonen (2011). 

 

Tiden då publiken var passiva mottagare är långt förgången, men hur förvaltas de aktiva 

användarnas deltagande hos dessa aktörer? 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel förklaras inledningsvis deltagande ur ett journalistiskt perspektiv. 

Därefter förklaras vikten av att nischa innehållet mer ingående för att skapa en större 

förståelse inom ämnet. Med detta i grund förklaras deltagande ur ett community-

perspektiv för att sedan mynna ut i en diskussion av samspelet mellan journalistik och 

community. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom området. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Journalistik och läsardeltagande 
Konceptet av en publik som enbart bestod av passiva mottagare är något som 

ifrågasattes redan innan internet fick en ordentlig genomslagskraft (Heinonen, 2011). 

Med dagens kommunikationsmöjligheter, tack vare internets utveckling, är publiken 

ständigt närvarande, och i vissa fall även deltagande. Enligt Karlsson (2013) började 

publikens deltagande inom journalistiken, vidare i studien även benämnt som 

läsardeltagande, ta fart under 90-talet då de analoga medierna fortfarande dominerade. 

Den mediestruktur som tidigare fanns innan internets genomslag gjorde det dock svårt 

att inkludera medborgarna, men när den digitala infrastrukturen började införas 

öppnades det upp för en reell samproduktion av innehåll mellan journalisterna och 

publiken. Genom detta minskade avståndet mellan producent och konsument. 

Journalistik är både socialt engagerande och socialt drivande menar Singer et al. (2011). 

Författarna menar vidare på att nya former av deltagande hela tiden uppstår i takt med 

att teknologin utvecklas och innehållet förändras. Journalistikens hegemoniska ställning 

som gatekeeper hotas inte bara av den teknologiska utvecklingen och konkurrensen, 

men även av publiken den tjänar. 

  

Vad som definieras som läsardeltagande och deltagande journalistik är något 

medieforskare inte är helt samstämmiga kring menar Singer et al. (2011). Redaktioner 

och läsare kommunicerar inte bara till varandra, utan med varandra. Alla är deltagare, 

på något sätt, i skapandet av journalistiken och ett mångfacetterat community. 

Deltagandet i journalistiken innebär inte enbart att vara med i skapandet av 

journalistiken, utan även i journalistikens senare skede genom att kommentera den och 

dela den.  
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Hermida (2011:15) ger en något bred definition på vad just deltagande journalistik 

innebär: 

The term captures the process and effects of ordinary citizens’s contributions to gather, 

selecting, publishing, distributing, commenting on and publicly discussing the news that is 

contained within an institutional media product such as the newspaper in our study. 

(Hermida, 2011:15). 

Hermida (2011) talar vidare om fem olika steg av deltagande i den journalistiska 

produktionen, där majoriteten av deltagandet sker i det femte steget i form av 

kommentarer och forumdebatter. En studie av gjord av Singer et al. (2011) visar på att 

majoriteten av användarnas möjligheter att delta är just i slutet av den journalistiska 

processen. 

  

Ur ett bredare samhällsperspektiv talar Karlsson (2013:254) om en grundtanke för den 

deltagande journalistiken som han definierar som följande: 

Grundtanken är således att många medborgare vet mer än några få journalister och att ett 

samarbete mellan dessa grupper demokratiserar och höjer kvaliteten på nyheterna. 

(Karlsson, 2013:254). 

Med detta menar författaren att medieföretag och journalister släpper kontrollen över 

nyheterna för att vanliga människor skall få makt och insyn i medieinnehållet. På så sätt 

ökar journalistikens relevans, kvalitet och trovärdighet. Trots att det finns goda 

möjligheter i och med den teknologiska utvecklingen för ett betydligt större deltagande i 

den allmänna journalistiken har ingen större förändring skett. I en studie av Karlsson et 

al. (2015) menar författarna att medborgarnas medverkan i journalistiken i regel är 

villkorad och marginell. 

 

2.2 Vikten att anpassa innehållet 

Under början av 2010-talet började många traditionella nyhetssajter införa 

kommentarsystem för sina artiklar, något som idag inte återfinns hos särskilt många 

aktörer. Ett bristande intresse att delta i en diskussion kring innehållet som riktade sig åt 

alla och ingen på samma gång är något som Karlsson et al. (2015) identifierade i sin 

studie. Ett skifte från massproducerat innehåll till anpassat innehåll måste ske för att 

möta förutsättningarna i det förändrade medielandskapet. Aktörerna måste hitta en nisch 
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att bedriva sin journalistik gentemot. Det anpassade innehållet kommer i sin tur att föda 

och facilitera innehållsskapande nätgemenskaper (Cook & Sirkkunen, 2012). 

  

Inom journalistiken brukar en nisch anses innebära att innehållet avser ett specifikt 

intresse som återfinns hos en specifik målgrupp. Det måste finnas distinkta skillnader 

mellan nischerna hos olika medier inom ett visst område för att de skall kunna 

samexistera. Om konsumenterna finner att två medier är väldigt lika finns det inget 

behov för båda att existera, därför skulle ett av dem sluta användas. Varje medium 

måste spela en distinkt och någorlunda skiljande roll i konsumenternas liv. Denna 

definition på nisch återges i The Theory of the Niche (Dimmick, Feaster & 

Hoplamazian, 2010).  

 

Värdet hos nischad journalistik ligger i att de som bedriver den besitter och erbjuder 

djupgående kunskap kring specifika områden, som exempelvis ekonomi, politik och 

underhållning (Haque, 2009). Som ett resultat av djup kunskap skapas trovärdighet hos 

publiken. Utöver trovärdighet är engagemang en annan mycket viktig punkt vad gäller 

nischad journalistik. Pure players och medieföretag i allmänhet måste skapa och 

bibehålla en trovärdighet mot sin publik för att lyckas på dagens marknad (Cook, 2012). 

Det är avgränsningen till specifika områden och ämnen som utgör grunden för denna 

gedigna kunskap. Genom att bekänna sina begränsningar ökar man sin journalistiska 

kraft. Det tydligaste sättet att öka värdet på innehåll är att utforma en nisch som 

fokuserar på publikens närområde och som de ej kan finna på annat håll. Detta 

närområde behöver inte enbart vara geografiskt, då det även kan hänvisa till publikens 

intressen, beteenden och attityder (Cook & Sirkkunen 2012). 

 

Vujnovic (2011) menar att skapandet och underhållandet av ett community, där 

användare blir lojala och trogna mot varumärket, är ett viktigt verktyg för den 

deltagande journalistiken. Att erbjuda användare kommentarsmöjligheter på innehållet 

är ett sätt att de få publiken att stanna kvar längre på sidan och därmed öka 

annonsintäkterna menar författaren. 

 

2.3 Deltagande ur ett community-perspektiv 
Hos vissa nischade pure players ingår publiken i ett community som byggts upp kring 

aktören i fråga. Det engelska ordet community låter sig inte enkelt översättas till svenska 
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med all sin innebörd. Den närmsta svenska översättningen inom den aktuella kontexten 

är nätgemenskap. Dessa två ord blir således synonyma i studiens kontext. Personer som 

delar ett gemensamt intresse kommer att finna en naturlig anledning till att 

kommunicera, umgås och utbyta information. Detta eftersom ett gemensamt intresse 

oftast skapar ett homogent vinstutbyte av själva interaktionen. Det gemensamma 

intresset bidrar även till att eventuella barriärer mellan parterna sänks, då de har en 

naturlig anledning till att umgås (Cambridge, Kaplan & Suter, 2005).  

  

Jenkins et al. (2009) stödjer dessa tankar och talar vidare om en deltagarkultur där de 

barriärer som finns för att bidra är låga och stödet för att skapa och dela innehåll med 

varandra är starkt. I denna deltagarkultur finns det en form av informellt mentorskap där 

erfarenheter och kunskaper förs vidare och medlemmarna anser att deras bidrag spelar 

en stor roll. Medlemmarna i en deltagarkultur känner även en viss grad av social 

samhörighet och bryr sig om vad de andra tycker och tänker. Alla medlemmar behöver 

inte bidra, men de måste känna att de har möjligheten och friheten till att bidra och att 

deras bidrag blir lämpligt värdesatta. Jenkins et al. (2009) menar på att denna 

deltagarkultur växer fram som svar på den medieteknologiska utveckling som sker och 

gör det möjligt för genomsnittskonsumenten att arkivera, kommentera, anamma och 

dela medieinnehållet på nya sätt. Även Hermida (2011) nämner att medieföretag som 

har expanderat in i det digitala landskapet i allt större utsträckning har anammat 

diskursen av en aktiv publik och pratar om användare istället för läsare. Författaren 

definierar vidare denna publik som aktiva mottagare, något mitt emellan passiva 

mottagare och aktiva skapare av innehåll. 

 

Teorin kring Community of Practice handlar om hur deltagarna i ett community lär sig 

av varandra som en följd av detta kunskapsutbyte. Teorin tar upp fördelarna med att 

kringgå den traditionella lärarformen som innebär att en “underlägsen” person lär sig av 

en expert. Community of Practice innebär istället att lärandet bäst fås som en produkt av 

ett socialt utbyte av kunskap i form av diskussion och interaktion. Detta genom att 

personer med ett gemensamt intresse går tillsammans och bildar en sfär som uppmanar 

till diskussion kring ämnet (Hughes, Jewson & Unwin, 2007). Social interaktion i ett 

virtuellt Community of Practice leder till ökad innehållskonsumtion visar en studie av 

Oestreicher-Singer och Zalmanson (2013).  
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2.4 Samspelet mellan journalistik och community 

Ofta framställs skapandet av egen media, användarskapat innehåll, som 

deltagarkulturens enda mål och syfte, men i denna framställning riskerar man att 

reducera andra viktiga former av deltagande som bedömning, uppskattning, kritik och 

vidareförmedling (Jenkins, Ford & Green, 2014). Det sker en dramatisk ökning bland 

ungas medieproduktion, vilket tyder på en trend mot ett allt mer aktivt deltagande, 

menar Jenkins et al. (2014). Med detta sagt för författarna resonemanget att vi ännu inte 

befinner oss i, och kanske aldrig kommer göra det heller, en värld där varje läsare aktivt 

deltar och producerar innehåll. Det går aldrig att klassificera någon som ständigt aktiv 

eller passiv då dessa roller sker i förhållande till så många andra. Det finns en 

motstridighet mellan ett kommersiellt deltagandebegrepp och ett politiskt 

deltagarbegrepp som för diskussionen över gränsen för flera olika forskningsfält. 

 

Gränsen mellan vad som är journalistiskt deltagande och vad som är deltagande ur ett 

community-perspektiv är hårfin. Det journalistiska deltagandet bygger i viss mån på att 

det är ett journalistiskt material skrivet av en journalist som publiken sedan deltar vid. 

Deltagande sett ur ett annat perspektiv, i form av nätgemenskaper, bygger på att det är 

användare som skapar innehåll och att andra användare deltar kring det. Ur en syn 

grundad i Singer et al.:s (2011) och Karlssons (2013) definition på vad deltagande 

journalistik innebär ryms det användarskapade innehållet som en del av journalistiken i 

form av en kollaboration mellan journalist och användare. 

 

De traditionella mediehusen har misslyckats att skapa och facilitera kombinationen 

mellan ett journalistiskt deltagande och ett community-deltagande. Det har skett försök 

att anamma en högre grad av deltagande i form av enkla kommentars- och 

diskussionsmöjligheter genom insticksmoduler för globala sociala medier som 

Facebook, något som Karlsson et al. (2015) har identifierat som ett misslyckande. För 

att deltagandet verkligen ska ta fart behövs det kanske en större grad av deltagande 

kopplat till en nätgemenskap där användare har en större frihet till att producera och 

dela innehåll mellan varandra. Detta är väldigt svårt för de traditionella mediehusen då 

de belyser ämnen som berör alla och ingen på en och samma gång och därmed saknar 

en gemensam knytpunkt. För en nischad aktör ser förutsättningarna annorlunda ut, det 

är ett verktyg för att fånga publiken. Det deltagande som kan ses som lukrativt för 

aktörerna sker i det senare skedet av processen där användare kommenterar och 
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diskuterar den journalistik som bedrivs. Det finns dock begränsade möjligheter för 

användare att delta i de tidigare skedena av processen, där journalistiken produceras. 

 

2.5 Sammanfattande översikt 
Kring mediebranschen och journalistiken i allmänhet finns det en stor mängd forskning 

och de tendenser som visas är tydliga, medielandskapet är på god väg in i det digitala 

samhället (Weibull & Wadbring, 2013; Picard, 2010; Findahl, 2013) även om de 

traditionella medierna har en fortsatt stark roll.  Det finns även ett konkurrensvärde i att 

nischa sig på den digitala marknaden (van der Wurff, 2008; Dimmick et al., 2010; Cook 

et al., 2012; Heinonen, 2011).  

 

Det finns även forskning som visar på att deltagande inom journalistiken bidrar med 

både sociala och ekonomiska fördelar (Singer et al., 2011; Karlsson et al., 2015), något 

som dock inte fått vidare genomslag inom den traditionella nyhetsjournalistiken. 

Nätgemenskaper beskrivs utifrån ett kulturskapande perspektiv där användare gärna 

delar med sig av innehåll (Jenkins et al., 2009) och det värdeskapande som finns i dessa 

gemenskaper där kunskap och information utbyts (Oestreicher-Singer & Zalmanson, 

2013). 

 

Den tidigare forskning som har bedrivits inom det specifika ämne som undersökts, 

deltagande i nätgemenskaper och läsardeltagande hos nischade medieaktörer, är dock 

något begränsad. Mot bakgrund av presenterad teori finns det ett intresse och anledning 

att undersöka nya medieaktörer som enbart bedriver sin verksamhet online med ett 

fokus på anpassat innehåll. Dessa medieaktörer benämns som pure players och det har 

genomförts forskning kring dem ur ett ekonomiskt perspektiv där bland annat deras 

kostnadsstrukturer har undersökts. Ur ett journalistiskt perspektiv är det av intresse för 

traditionella medieaktörer att undersöka det deltagande som återfinns hos dessa pure 

players, då journalistiken i allmänhet kan behöva uppdatera sin syn på vad deltagande 

innebär. Ur ett teoretiskt perspektiv finns det vidare intresse att undersöka detta 

begrepp, då deltagande behöver beskrivas i en ny kontext. Deltagande har inte alltid 

varit och inte alltid uppfattats som något viktigt, men då mediesamhällets 

förutsättningar nu ser annorlunda ut är deltagande något som måste tas på allvar.  
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3 Syfte och frågeställning  
Detta kapitel inleds med att formulera studiens syfte, som sedan konkretiseras i en 

frågeställning. Därefter presenteras studiens underfrågor och dess relevans. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Syfte 
Större delen av forskningen kring läsardeltagande har sitt ursprung ur den traditionella 

journalistiken och synen på vad journalistiskt deltagande är anser vi behöver 

kompletteras. Syftet med studien är således att beskriva deltagande i ett nytt 

sammanhang där nischad journalistik kombineras med aktiva nätgemenskaper. 

 

3.2 Frågeställning 

Som diskuteras i de två inledande avsnitten står medieföretagen inför utmaningen att 

tjäna pengar på sina användare på nätet samtidigt som de måste behålla dem och locka 

till läsning. Traditionella nyhetsmedier har försökt skapa ett högre deltagande för att 

därigenom skapa en mer hängiven publik, men utan vidare framgång. Pure players 

kombinerar i hög utsträckning journalistiskt innehåll med tillhörande nätgemenskap. 

Den balansgång som existerar mellan dessa två delar, en legitim journalistik och en 

stark nätgemenskap, är högst intressant och därmed har följande frågeställning 

formulerats: 

 

Hur ser deltagande hos nischade pure players ut? 

 

Till denna frågeställning har två underfrågor formulerats för att skapa en tydligare 

koppling mellan studiens empiriska material och det teoretiska ramverket. 

 

RQ1: Hur ser sambanden mellan läsardeltagande och deltagande i nätgemenskapen ut?  

Den första underfrågan är relevant för studien då definitionen på vad deltagande är 

skiljer sig något ur ett journalistiskt perspektiv kontra ett community-perspektiv. Den 

journalistiska synen på deltagande som Hermida (2011) samt Karlsson (2013) 

framhäver är något snäv när denna form av deltagande som återfinns hos nischade pure 

players. Med grund i detta blir de tankar kring deltagarkultur och deltagande i en 

nätgemenskap presenterade av Jenkins et al. (2009) intressanta att studera i samband 

med definitionen på läsardeltagande. 
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RQ2: Hur ser användare på information- och kunskapsutbyte inom nätgemenskapen? 

Mot bakgrund av teori och begrepp kring Community of Practice av Hughes et al. 

(2007), information- och kunskapsutbyte samt deltagarkultur av Jenkins (2009), blir den 

andra underfrågan relevant för studien. Community of Practice och begreppet 

deltagarkultur avser förhållanden i nätgemenskaper, men har ej ställts i en kontext där 

journalistik är närvarande. Således blir det av intresse att undersöka en verklighet där 

båda element befinner sig i en gemensam kontext. 
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4 Metod 
Kapitlet ämnar skapa en förståelse för läsaren i hur metodarbetet gått till för att 

besvara forskningsfrågan. Metodkapitlet innehåller i sin helhet en redogörelse i detalj 

kring tillvägagångssättet från början till slut, för att uppnå ett så trovärdigt resultat 

som möjligt. Därefter följer en förklaring av studiens etiska förhållningssätt. Kapitlet 

avslutas med ett metodkritiskt avsnitt kring metodvalet. 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Forskningsdesign 
Denna studie genomfördes genom en deduktiv ansats, vilket innebar forskningsfrågor 

utformades utifrån valda teorier och sedan besvaras utifrån insamlad empiri. I 

forskningsprocessens senare skede beskrevs det empiriska materialet ur ett positivistiskt 

synsätt för att sedan tolkas hermeneutiskt. Då studiens ämne, deltagande hos nischade 

pure players, är relativt outforskat lämnades det ett större utrymme för tolkning utöver 

den rent konkreta kunskap som samlats in.  

 

I denna studie användes både ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt i form av 

en enkätundersökning samt semistrukturerade, datorstödda intervjuer. Detta kallas 

enligt Bryman och Bell (2011) för att använda sig av flermetodsforskning, även kallat 

metodpluralism. Genom att kombinera båda tillvägagångssätten når studien en högre 

mättnad eftersom den genererar en högre förståelse än genom att enbart använda det ena 

eller det andra metodvalet. Flermetodsforskningen som angreppssätt kan även förbättra 

möjligheterna till att få tillträde till miljöer som annars är stängda för forskaren (Bryman 

och Bell, 2011). En fördel med att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder är att 

det går att skapa en kontextuell förståelse ur det kvalitativa materialet som kan stärkas 

av det kvantitativa datamaterialet. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer 

kombineras den kvantitativa informationens precisa karaktär med den kvalitativa 

analysens förmåga att tolka karakteristiska drag (Bryman & Bell, 2011). 

 

4.2 Population och urval 
Studiens population består av de aktiva användarna i nätgemenskaperna på de fem 

svenska sajterna FZ, Fragbite, Swedroid, Sweclockers och Powergamer. Dessa aktörer 

är alla nischade pure players och har därmed många gemensamma faktorer. En kortare 

beskrivning av dessa aktörer återfinns i bilaga 4. För enkätundersökningen genomfördes 

ett icke slumpmässigt urval i form av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 

individer som finns tillgängliga för stunden väljs för undersökningen (Bryman & Bell, 

2011). Deacon (1999) menar på att det finns två olika typer av bekvämlighetsurval, 
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starka och svaga. Det starka bekvämlighetsurvalet är att fokusera på de grupper som kan 

kopplas till studiens syfte och det svaga bekvämlighetsurvalet innebär att man fokuserar 

på de undersökningsobjekt som är nära till hands. Enligt Deacons definition kan 

undersökningen ses som en blandning mellan ett starkt och ett svagt 

bekvämlighetsurval, då urvalet har en stark koppling till studiens syfte, men även finns 

nära till hands då enkätundersökningen publicerades i forumen hos de aktörer som 

undersökts. En fördel med denna urvalsmetod är att svarsfrekvensen kan bli högre och 

att man kan få en stor mängd data (Bryman & Bell, 2011). 

 

Enkätundersökningen publicerades i fyra utvalda forum: Swedroid, FZ, Fragbite och 

Powergamer. Sweclockers inkluderades inte i enkätundersökningen då genomförandet 

av enkätundersökningar på deras forum är emot deras regler, men aktören finns 

representerad i de kvalitativa intervjuerna. Alla aktiva användare hade en möjlighet att 

delta i undersökningen, vilket gör att undersökningen inte utgick ifrån en fördefinierad 

urvalsram för populationen. Detta innebär att de resultat som undersökningen visar i de 

enskilda frågorna inte kan ses som generaliserbara för hela populationen. I 

genomförandet av enkätundersökningen eftersöktes samband mellan de olika 

svarsvariablerna. 

 

För det kvalitativa datamaterialet som samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

användes ett strategiskt målstyrt urval. Detta innebär att intervjupersonerna valdes ut 

efter deras relevans för forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2011). Två av de fyra 

intervjupersonerna identifierades genom personlig anknytning och de andra två 

identifierades på sajternas forum. De parametrar som låg till grund för valet av de två 

intervjupersonerna som identifierades på sajternas forum var följande: 

 Besöker sajten frekvent 

 Hög grad av deltagande, minst 2 000 kommentarer på sajten 

 Skapat en eller fler forumtrådar under de senaste två månaderna 

 Registrerad medlem under en längre tid, minst 4 år. 

 

Dessa parametrar valdes med avsikt att få en spridning mellan respondenterna, då de 

första två intervjupersonerna var något mindre aktiva.  En vidare beskrivning av 

studiens respondenter återfinns i bilaga 5. 
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4.3 Operationalisering 

För att besvara vår forskningsfråga tillämpades en deduktiv ansats där två stycken 

underfrågor formulerades. För dessa underfrågor tillämpades en mätbarhet för att samla 

in data. Denna operationaliseringsprocess presenteras under denna rubrik. Vid 

genomförandet av flermetodsforskning, och därmed hantering av både kvalitativ och 

kvantitativ data, är det viktigt att säkerställa att både intervjuer och 

enkätundersökningen utgör två delar av samma studie. De ska inte ses som två separata 

studier. För att säkerställa detta utgår de två delarna av studien ifrån samma teoretiska 

grund och ger två kompletterande perspektiv på våra underfrågor. Studiens kvalitativa 

data utgår ifrån ett antal tolkningspunkter och studiens kvantitativa data utgår ifrån ett 

antal operationella indikatorer, som grundas i gemensamma teorier och begrepp. 

 

För kvantitativ data är det av stor vikt att ha indikatorer på de begrepp som ska 

undersökas för att skapa en operationell definition på begrepp som är svåra att 

kvantifiera (Bryman & Bell, 2013). Genom en enkätundersökning samlades det in 

information och data som var nödvändig för att besvara forskningsfrågorna utifrån 

utvalda variabler och indikatorer. Gällande studiens kvalitativa data, som utgick ifrån 

samma teoretiska grund, sattes det upp ett antal tolkningspunkter för att analysera 

innehållet i intervjurespondenternas svar. 

 

RQ1: Hur ser sambanden mellan läsardeltagande och deltagande i nätgemenskapen ut?  

För att besvara denna underfråga krävdes information kring användarnas 

konsumtionsbeteenden. Frågor som berör användarnas besöksfrekvenser och 

deltagande, i både den nätgemenskap som finns och i den journalistik som förs, blir 

relevanta. Variablerna som var viktiga att undersöka i enkätundersökningen är 

deltagande i nätgemenskapen, som indikeras av hur ofta användaren skapar och 

kommenterar användarskapat innehåll, och deltagande i journalistiken, som indikeras av 

hur ofta användaren kommenterar, delar och betygsätter journalistiskt innehåll. 

Tolkningspunkterna som ligger till grund för den kvalitativa dataanalysen berör 

värderingar kring deltagande i både journalistiken och nätgemenskapen samt de 

bakomliggande orsakerna till engagemang. 
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RQ2: Hur ser användare på information- och kunskapsutbyte inom nätgemenskapen? 

Den andra underfrågan besvarades genom att mäta i enkätundersökningen vilken 

utsträckning användare anser att det sker ett information- och kunskapsutbyte mellan 

användare samt huruvida de ser detta som en värdeskapande process. För att samla in 

data användes frågor som rör användarnas konsumtionsmönster samt 

ställningstaganden. De tolkningspunkter som ligger till grund för den kvalitativa 

dataanalysen berör värderingar kring information- och kunskapsutbyte, attityder till 

användarskapat innehåll och värderingar av andra användares åsikter. 

 

Den mätning som genomfördes i enkätundersökningen ämnade ge en överskådlig bild 

av användarnas deltagande och attityder. Utifrån denna bild är det svårt att göra exakta 

uppskattningar om användarnas beteenden, men relationen mellan begreppen och 

teorierna blir enklare att mäta och därmed kan underfrågorna besvaras utifrån denna 

relation. För att komplettera detta perspektiv utfördes intervjuerna med ett fokus på 

bakomliggande faktorer och värderingar hos respondenterna. Genomgående för både 

enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna formulerades frågorna 

utifrån följande tre teman: 

 T1: Läsardeltagande i journalistiken 

 T2: Deltagande i nätgemenskapen 

 T3: Information- och kunskapsutbyte mellan användare 

 

I enkätundersökningen (se bilaga 1) utformades frågorna för att enkelt och tydligt 

kopplas till det teoretiska underlaget och besvara våra forskningsfrågor. Fråga 1 och 2 

syftade till att ge en grundläggande demografisk överblick om respondenterna genom 

att kartlägga deras ålder och huvudsakliga sysselsättning. Fråga 3-6 mätte frekvensen i 

vilken respondenten deltar i journalistiskt innehåll samt deras åsikt av vikten av 

möjlighet till deltagande. Dessa frågor berör således tema 1. Vidare behandlar fråga 7-

10 i enkätundersökning deltagande ur ett community-perspektiv där frekvenser om 

respondentens deltagande i forumet mättes samt huruvida forumet anses vara en viktig 

del av sidan eller inte för respondenten. Dessa frågor kopplas till tema 2. Fråga 11-15 

kartlade respondentens åsikter och vanor kring information- och kunskapsutbyte, vilket 

kopplas till tema 3. Vid besvarandet av fråga 16, enkätens sista fråga, fick 

respondenterna ange i vilket syfte de huvudsakligen besöker sidan, om det är för att ta 

del av journalistiskt innehåll eller ta del av nätgemenskapen. Även intervjuguiden för de 

kvalitativa intervjuerna var kopplade till studiens tre teman, se bilaga 2. 
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För att enklare redogöra för kopplingen mellan de teoretiska begrepp, de kvantitativa 

indikatorerna och de kvalitativa tolkningspunkterna som undersöktes, visas dessa i 

nedanstående operationaliseringsschema i förhållande till enskild underfråga och tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Kvantitativa indikatorer: 

 Delar med sig av kunskap 

 Får kunskap av andra användare 

 Attityd till information- och 

kunskapsutbyte 

Kvalitativa tolkningspunkter: 

 Värderingar kring information- 

och kunskapsutbyte 

 Attityd till användarskapat 

innehåll 

 Värderingar av andras åsikter 

Teoretiska begrepp: 

 Deltagande 

journalistik 

 Läsardeltagande 

 Nätgemenskap 

 Deltagarkultur 

Kvantitativa indikatorer: 

 Läser journalistiskt innehåll 

 Kommenterar journalistiskt 

innehåll 

 Läser forumtrådar 

 Kommenterar forumtrådar 

 Skapar forumtrådar 

 Attityd till att kunna delta 

Kvalitativa tolkningspunkter: 

 Värderingar kring deltagande 

 Bakomliggande orsaker till 

engagemang  

RQ1: 
 T1 

 

 T2 

Deltagande hos 

nischade pure players 

RQ2:  T3 

Teoretiska begrepp: 

 Community of 

Practice 

 Kunskapsutbyte 

 Informationsutbyte 

 Deltagarkultur 

Figur 2. Schematisk representation av studiens operationalisering. 
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4.4 Datainsamling 
4.4.1 Kvantitativ data 

Studiens kvantitativa datamaterial består av data insamlat genom en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen administrerades genom Google Forms för att på ett enkelt och 

effektivt sätt samla in och hanterar data. Denna undersökningsmetod valdes då den ger 

en god mängd data som går att generalisera och kvantifiera. 

 

Vid en enkätundersöknings utformning är det viktigt att säkerställa vilken data som 

behövs för att besvara underfrågorna. Forskningsfrågan behöver därmed utformas för att 

inkludera de eftersökta variablerna (Esaiasson et al., 2012). Undersökningen testades i 

förhand för att säkerställa att respondenten avkodar frågorna på avsiktligt sätt och att 

respondentens svar kan avkodas och sammanställas på ett effektivt sätt. 

Undersökningen bestod av 16 frågor som tog cirka tre minuter att besvara. 

Respondenterna informerades i ett inledande missivbrev om studiens syfte, vilka som 

stod bakom studien och att deras medverkan skulle vara helt anonym. Det totala antalet 

respondenter blev 68 användare. Enkätundersökningen publicerades som ett 

foruminlägg hos de fyra sajterna Swedroid, FZ, Fragbite och Powergamer med ett 

inledande missivbrev och sedan en länk till enkäten. Missivbrevet återfinns även i 

början av enkätundersökningen (se bilaga 1). 

 

4.4.2 Kvalitativ data 

Studiens kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som utgick 

från en konstruerad intervjuguide (se bilaga 2). Utifrån studiens tidsram valdes fyra 

intervjupersoner som först kontaktades skriftligen med en förfrågan om de ville delta i 

studien. Då intervjupersonerna godkände sin medverkan i studien fick de ett 

informationsbrev (se bilaga 3) skickat till sig digitalt där information om studiens syfte 

och intervjuns genomförande inkluderades. I informationsbrevet framgick det för 

intervjupersonerna hur intervjun skulle gå tillväga, att den skulle spelas in och vilka 

teman som skulle beröras. 

 

Då intervjuerna var semistrukturerade gavs respondenterna stor frihet att utforma sina 

svar på eget sätt. Bryman och Bell (2011) menar på att en fördel med semistrukturerade 

intervjuer är dess flexibilitet, då intervjuaren kan ställa följdfrågor och anpassa intervjun 

efter respondentens svar. De specifika teman som intervjun berör behöver inte komma i 

följdordning. 
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Intervjuerna genomfördes över Skype, vilket innebär att det klassas som en datorstödd 

telefonintervju, då de utvalda intervjupersonerna befann sig på olika orter runt om i 

Sverige. Vid genomförandet av intervjuer på detta sätt finns det vissa för- och 

nackdelar. En tydlig fördel som Bryman och Bell (2011) beskriver är att 

intervjupersonerna inte påverkas av intervjuaren på samma sätt som vid en personlig 

intervju, då den fysiska närvaron kan spela in på hur respondenten svarar på vissa 

frågor. Telefonintervjuer bör inte vara mycket längre än 25 minuter, medan personliga 

intervjuer kan vara betydligt längre. Våra intervjuer tog mellan 23-28 minuter vardera. 

 

Varje tema introducerades med någon enklare informationsfråga, vilket gav goda 

möjligheter att ställa följdfrågor baserat på respondentens svar. 

 

4.5 Bearbetning av data 

Efter att enkätundersökningen genomfördes exporterades all insamlad data till ett Excel-

dokument där respondenternas svar kodades och svarsalternativen byttes ut mot 

variabelvärdena 1-5. Därefter importerades all data till statistikprogrammet SPSS där 

sambanden mellan olika variabler analyserades. Genom dessa analyser testades 

sambanden, inte kausaliteten, mellan de olika variablerna. 

 

Intervjuerna spelades in när de genomfördes och transkriberades sedan i syfte att få en 

full redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun. För att bejaka respondenternas 

anonymitet ersattes intervjupersonernas namn med Respondent 1, Respondent 2, 

Respondent 3 och Respondent 4 (Förkortat R1, R2, R3 och R4). Efter att alla intervjuer 

var genomförda och transkriberade lästes de noggrant igenom för att tolkas utifrån våra 

tolkningspunkter. De inspelade intervjuerna förstördes efter transkriberingen. 

 

4.6 Validitet 
Ett viktigt forskningskriterium i flera avseenden är validitet, något som enligt Bryman 

och Bell (2011) går ut på en bedömning om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte. Validiteten bedömds utifrån ett internt och ett 

externt perspektiv. Intern validitet ämnar belysa studiens validitet utifrån dess egen 

kontext genom bevis av samband. Extern validitet handlar om huruvida resultaten kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Utöver dessa två 

validitetsbedömningar bör även den ekologiska validiteten och begreppsvaliditeten 

omnämnas. 
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Genom att dela ut enkäten i forumen på fyra nischade pure players som studien omfattar 

befinner sig respondenterna i en miljö som är naturlig för dem, något som Saunders et 

al. (2009) definierar som ekologisk validitet. Då intervjuerna är genomförda över 

Skype, ett medium som samtliga av de 4 intervjuade respondenterna känner sig 

bekväma med och använder ofta, är detta ytterligare något som stärker den ekologiska 

validiteten. Studien syftade ej till att bevisa något kausalt samband mellan två eller flera 

variabler, men visar istället på förhållanden mellan de undersökta variablerna som sedan 

kan tolkas utifrån en teoretisk kontext. Detta innebär att intern validitet uppnås.  

 

Den externa validiteten, som belyser generaliserbarheten utanför studien, påverkas av 

studiens urvalsmetod. Då ett bekvämlighetsurval användes vid genomförandet av 

enkätundersökningen, är det svårt att argumentera för att studiens resultat är 

applicerbara på alla övriga fall inom ämneskontexten. Det empiriska material som har 

samlats in i studien kan ej omsättas till något som ligger utanför studiens avgränsning, 

men de tolkningar som görs utifrån det empiriska materialet med en teoretisk kontext 

kan anses vara relevanta även för andra fall. Trots att resultaten inte är fullt 

representativa uppvisar studiens resultat intressanta tankar som är av värde för 

forskningsområdet. 

 

4.7 Reliabilitet 

En studies reliabilitet belyser förekomsten av slumpmässiga eller osystematiska fel, 

något som i många fall orsakas genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och 

databearbetningen (Esaiasson et al., 2012). Genom att enkätundersökningen 

genomfördes digitalt behövde aldrig empiriska data behandlas manuellt och därmed 

minskades de felaktigheter som kan uppstå drastiskt. Vid genomförandet av studiens 

intervjuer utgick de alla ifrån samma intervjuguide och transkriberades direkt efter 

genomförandet. 

 

Begreppet replikering, eller replikation, avser studiens upprepbarhet. I och med att 

studiens empiriska material samlades in genom ett bekvämlighetsurval för 

respondenterna i enkätundersökningen och ett målstyrt urval för intervjuerna, finns det 

en sannolikhet att man kan få ett annat resultat vid en replikation. Detta är något som 

har tagits hänsyn till. Genom att i studien utförligt redogöra för tillvägagångssättet som 
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användes för att genomföra intervjuerna underlättas dock replikering, vilket stärker 

studiens reliabilitet.  

 

4.8 Forskningsetik 
Då studiens empiriska material är insamlat genom både en enkätundersökning och 

intervjuer finns det vissa forskningsetiska punkter studien förhöll sig till. Den första av 

dessa punkter är var och hur enkätundersökningen publicerades. Initialt identifierades 

fem aktörer av intresse för studiens enkätundersökning. Efter noggrann genomläsning 

av deras policys och forumregler exkluderades en av dessa aktörer, Sweclockers, då 

genomförandet av enkäten skulle bryta mot en av deras forumregler. För de övriga fyra 

aktörerna identifierades inte något som skulle innebära att enkätundersökningen på 

något sätt strider mot deras regler. Dessa aktörer kontaktades även för att mer 

djupgående förklara studien, samt för att tydliggöra att en enkätundersökning ämnas 

publiceras i deras forum. 

 

Den andra forskningsetiska ståndpunkten togs hänsyn till i studien är anonymitet. Vid 

insamlingen av data genom Google Forms samlades inte respondentens identitet in och 

därmed kunde full anonymitet garanteras. Anonymisering förutsätter att kopplingen 

mellan svar på en enkät och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga 

eller forskargruppen kan återupprätta den (Vetenskapsrådet, 2011). Likaså vid 

genomförandet av studiens intervjuer togs respondenternas identitet bort ur 

transkriberingen och även personlig information har utelämnats. Efter transkriberingen 

och att efter noga lyssnat igenom intervjuerna flertalet gånger raderades de ursprungliga 

inspelningarna. Vidare nämner även vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer ett 

informationskrav, som handlar om hur de som ska ingå i en studie bör informeras om 

studiens syfte och deras roll i studien. Detta förklarades i enkätundersökningens 

missivbrev samt det informationsbrev som skickades till de intervjupersonerna som var 

delaktiga i studien. 

 

4.9 Metodkritik 

Utifrån studiens forskningsmetod kan kritik riktas gentemot valet av ett 

bekvämlighetsurval vid genomförandet av enkätundersökningen. Esaiasson et al. (2014) 

menar att bekvämlighetsurvalet är ett av de sämre alternativen sett ur 

generaliseringssynpunkt, och att man helst bör undvika urvalstypen. 
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Det finns dock situationer då denna typ av urval lämpar sig, exempelvis då man får 

tillgång till att samla in data från respondenter man inte tycker sig ha råd att missa. Den 

bristande generaliserbarheten gör att man inte får slutgiltiga resultat på de frågor som 

ställs, men det kan leda till att man kan göra kopplingar mellan existerande resultat och 

utgöra en språngbräda för fortsatt forskning (Bryman & Bell, 2011). Då det finns 

väldigt begränsat med forskning och undersökningar kring dessa typer av nischade pure 

players, deras nätgemenskaper och deras läsardeltagande, valdes denna urvalsprocess 

trots den bristande generaliserbarheten. Detta då det sågs ett forskningsvärde i att kunna 

tolka de samband som visar sig mellan svarsvariablerna hos de aktiva användare som 

valde att delta i studien. 

 

För att vidare stärka studiens kompletterades den kvantitativa enkätundersökningen med 

fyra kvalitativa intervjuer och således bedrivs flermetodsforskning. Det är viktigt 

påpeka att en vetenskaplig studie inte per automatik blir bättre enbart genom att addera 

ytterligare en forskningsmetod, precis som vid forskning som baseras på en enda 

strategi måste den planeras och utföras på ett kompetent sätt (Bryman & Bell, 2011). 

Vid detta beslut togs noggrann hänsyn till hur kvalitativ och kvantitativ data skulle 

analyseras i förhållande till studiens frågeställning och syfte. Anledningen till varför 

den kvantitativa enkätundersökningen kompletterades med kvalitativa intervjuer var att 

öka studiens kvalitet och generera ett så mättat resultat som möjligt.  
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultaten av studiens två underfrågor presenteras och 

analyseras utifrån undersökningens tre teman. Avslutningsvis besvaras den 

övergripande forskningsfrågan och en sammanfattning av resultatet presenteras. 

______________________________________________________________________ 

 

5.1 RQ1: Hur ser sambanden mellan läsardeltagande och deltagande i 
nätgemenskapen ut? 

Resultatet för den första underfrågan redovisas genom att först presentera både det 

kvantitativa och kvalitativa empiriska materialet, kopplat till de två temana 

läsardeltagande i journalistiken och deltagande i nätgemenskapen. Därefter presenteras 

sambanden mellan dessa två teman som sedan mynnar ut i en analys av underfrågan, 

med teoretiska kopplingar. 

  

5.1.1 Läsardeltagande i journalistiken 

När det gäller läsardeltagande i journalistiken hos studiens identifierade pure players ser 

möjligheterna för deltagande väldigt lika ut. Kring varje nyhet, artikel eller recension 

som publiceras av redaktionen finns det ett kopplat kommentarsfält där användare får 

uttrycka sina tankar och åsikter. För att kommentera i dessa kommentarsfält måste 

användaren vara registrerad på sidan med ett användarnamn. Användaren får själv 

bestämma vilken grad av anonymitet den väljer. Utöver möjligheterna att kommentera 

på det journalistiska innehållet finns det även möjlighet att dela med sig av innehållet 

via sociala medier. I den journalistik som bedrivs kan skribenterna ibland uppmana 

användare till deltagande genom att ställa öppna frågor i slutet av en nyhet eller genom 

att publicera en röstning kring frågan. 

 

De två inledande frågorna i enkätundersökningen berörde vanor kring hur ofta 

respondenten läste och kommenterade nyheter, artiklar och recensioner. 

Respondenternas svar på dessa frågor redovisas i följande diagram. 
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Figur 3. Läsar- och kommentarsfrekvens för journalistiskt innehåll. N=68. 

 

Av diagrammet kan det utläsas att majoriteten av enkätundersökningens respondenter 

läser nyheter, artiklar och recensioner på de olika sajterna flera gånger i veckan eller 

dagligen. Respondenterna kommenterar dock inte det journalistiska innehållet i samma 

utsträckning. Hela 89 % av respondenterna anger att de läser det journalistiska 

innehållet på sajterna flera gånger per vecka eller oftare. 75 % av respondenterna 

kommenterar sällan eller aldrig det journalistiska innehållet. Av detta kan det i enkla 

termer utläsa att majoriteten av respondenterna som läser det journalistiska innehållet 

avstår från att kommentera.  

 

I den efterföljande frågan i enkätundersökningen fick respondenten ange hur ofta man 

delade det journalistiska innehållet via sociala medier. En övervägande majoritet, 63 %, 

angav att de aldrig delade innehållet och 31 % svarade Mer sällan. 

 

Vid fråga fyra fick respondenterna ta ställning till ett påstående rörande hur viktigt de 

anser det är att kunna delta i en diskussion kring nyheter, artiklar och recensioner. 

Följande diagram visar respondenternas svar till påståendet. 
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Figur 4. Ställningstagande rörande deltagande i journalistiken. N=68. 

 

Som diagrammet ovan visar anser majoriteten av respondenterna att det är viktigt att 

kunna delta kring journalistiken. Det ovanstående påståendet som respondenterna fick ta 

ställning till kopplades även till respondenternas svar kring hur ofta de läser det 

journalistiska innehållet. Följande redovisas respondenternas ställningstagande kring 

påståendet indelat i hur ofta de läser det journalistiska innehållet. Skalan anges i värdet 

1 - 5 där 1 motsvarar Tar avstånd, 2 motsvarar Tar delvis avstånd, 3 motsvarar Varken 

instämmer eller tar avstånd, 4 motsvarar Instämmer delvis och 5 motsvarar Instämmer. 

 

 
Figur 5. Samband mellan ställningstagande och läsarfrekvens. N=68. 

 

Av ovanstående diagram kan det utläsas att det inte finns något vidare samband mellan 
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journalistiska innehållet och hur ofta de faktiskt tar del av detta innehåll. Överlag anser 

man i alla läsargrupper att det är viktigt med möjligheten att kunna delta. 

 

Det sammantagna resultatet av studiens kvantitativa data återfinns även i stor del i det 

kvalitativa datamaterialet i form av intervjuer med R1, R2, R3 och R4. Samtliga fyra 

intervjupersoner uppger att de besöker dessa sajter dagligen. R3 nämner att han alltid 

har sidan uppe i sin telefon från morgon till kväll. R4 nämner att han läser 

nyhetsrubrikerna löpande under dagen. Alla intervjupersoner, med undantag av R1, 

nämner att de kommenterar det journalistiska innehållet när ämnet intresserar dem. R1 

nämner även följande under intervjun rörande andra användares kommentarer: 

Om jag läser en recension så är ju det bara en åsikt. Jag vill ju gärna ha fler åsikter. Det får 

jag genom att läsa kommentarerna. 

Vidare nämner även R1 att han inte väljer att själv delta i dessa kommentarer då han 

anser att hans bidrag till diskussionen enkelt skulle försvinna i mängden. Han säger 

följande: 

Det känns lite som att min kommentar skulle bara drunkna i alla andra kommentarer och 

jag skulle inte orka svara på replies och allt sådant.  

Även de andra intervjupersonerna nämner att det finns ett intresse att läsa vad andra 

personer har kommenterat kring det man själv är intresserad av och R4 poängterar 

vikten med kommentarer med följande påstående under intervjun: 

Det skulle inte finnas någon anledning att finnas på sajten om det bara fanns nyhetsflödet, 

utan kommentarerna. 

R4 nämner vidare att en konkurrerande nyhetssida inom den nisch som sajten verkar 

inom tog bort sitt kommentarsfält och tappade väldigt mycket på det.  

 

Gällande de bakomliggande orsakerna till vad som lockar användare till att kommentera 

på det journalistiska innehållet är samtliga intervjupersoner överens om att det är starkt 

kopplat till sitt eget intresse. Man vill gärna yttra sin egen åsikt kring ämnet och även ta 

del av andra personers åsikter. R2 beskriver detta på följande sätt under intervjun: 
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Det är kanske om jag har någon egen upplevelse om någon produkt, om de gör någon 

recension eller skriver om någon produkt som jag själv har. Om jag har någon större åsikt 

om det kommer jag antagligen delta och skriva någon kommentar om vad jag tycker om det 

eller liknande. Är det någonting som jag inte har bra koll på brukar jag inte delta alls. 

Av ovanstående citat går det att utläsa det egna intresset och den egna kunskapen om ett 

visst ämne återspeglas i om man vill kommentera eller inte. Detta är även något som R3 

talande om under intervjun. Han ansåg att det är följande som motiverar till att 

kommentera: 

Det är väl hypen tror jag. Att teknologin går framåt, det är väl alltid roligt att slänga in sina 

egna ord kring det. Sin personliga åsikt, vad man kan förvänta sig och inte förvänta sig. Sen 

vet man ju det att 95 % av kommentarerna rena gissningar eller rent personliga åsikter. Säg 

att det ska släppas ett nytt Nintendo. Då är det många som tycker det är kul och hoppas på 

att ett visst spel kommer och sen försvinner ju hela ämnet iväg lite. Det blir lätt sidospår. 

Man kanske börjar snacka om Xbox och sen handlar det inte längre om samma sak. 

R3 tydliggör således att de kommentarer som skrivs kring en viss nyhet eller artikel ofta 

kan få sidospår, något som även R4 anser med följande citat: 

Ofta brukar diskussionerna starta från vad artikeln handlar om sedan brukar det vingla iväg 

lite även om det är relaterat. Det finns en del där som har rätt bra koll. Man kan lära sig lite 

extra grejer om sakerna också. 

Att delta i kommentarerna är enligt samtliga intervjupersoner ett sätt att delta i en 

diskussion kring ämnet och att uttrycka sina åsikter. 

 
5.1.2 Deltagande i nätgemenskapen 

Enkätundersökningens andra del fokuserade på deltagande i nätgemenskapen och 

handlade inledningsvis om vanor kring detta deltagande i form av hur ofta man läser 

och kommenterar forumtrådar på sidan. De två frågorna, nummer sju och nummer åtta i 

enkätundersökningen, redovisas i följande diagram. 
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Figur 6. Läsar- och kommentarsfrekvens för forum. N=68. 

 

Majoriteten av respondenterna anger att de läser forumtrådar på sajten varje dag eller 

flera gånger per dag. Gällande hur ofta respondenterna kommenterar forumtrådar på 

sidan, var det mindre vanligt förekommande. Av detta kan det utläsas att 

enkätundersökningens respondenter i allt större utsträckning deltar passivt genom att 

läsa forumtrådar skapade av andra användare, men mer sällan väljer att kommentera 

dessa.  

 

Utöver frågorna kring hur ofta respondenterna läser och kommenterar forumtrådar fick 

de även ange hur ofta de själva skapade forumtrådar. En övervägande majoritet, 69 %, 

av respondenterna angav Mer sällan och 28 % angav Aldrig som svar. Endast 3 % av 

respondenterna angav att de skapade forumtrådar flera gånger i veckan och 

svarsalternativen Varje dag samt Flera gånger per dag angavs ej av någon respondent. 

Tendenserna visar sammantaget att användare i större utsträckning tar del av innehåll än 

vad de själva skapar innehåll. 

 

Efter att frågorna rörande respondenternas vanor på forumet besvarats fick de ta 

ställning till följande påstående kring vikten av forumet, något som redovisas i följande 

diagram. 
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Figur 7. Ställningstagande rörande forumets vikt. N=68. 

 

En klar majoritet anser att forumet är viktigt. Detta är intressant med relation till 

föregående frågor, där det visade sig att respondenterna ofta läser forumtrådarna men 

sällan själva kommenterar och näst intill aldrig skapar egna forumtrådar. För att vidare 

undersöka sambandet mellan ställningstagande till påståendet om att forumet är viktigt 

och hur ofta man läser forumen, har dessa två frågor ställs i relation till varandra i 

nedanstående diagram. Likväl som tidigare anges skalan av värdet 1 - 5 där 1 motsvarar 

Tar avstånd och 5 motsvarar Instämmer. 

 

 

Figur 8. Samband mellan ställningstagande och läsarfrekvens. N=68. 

 

Ur detta speglas ett samband där användare som besöker forumet mer frekvent även i 

högre utsträckning anser att forumet är en viktig del av sidan. 
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På samma sätt som vid läsardeltagandet i journalistiken återfinns mycket av det 

sammantagna resultatet från det kvantitativa datamaterialet i de kvalitativa intervjuer 

som har genomförts. R2, R3 samt R4 är samtliga aktiva i forumen genom att läsa, 

kommentera och även ibland skapa egna forumtrådar. R1 brukade vara aktiv på en av 

sajternas forum, men är det inte längre.  

 

De tre respondenterna som är aktiva på någon av sajternas forum anger alla att de 

frekvent är inne och läser forumtrådar varje dag. Respondenterna anger dock att de inte 

kommenterar forumtrådar i samma utsträckning men att det sker ett par gånger i veckan. 

Som en anledning till varför man väljer att kommentera på vissa forumtrådar säger R2 

följande: 

Det kan jag också göra om jag har ett intresse eller erfarenhet kring det så kan jag hjälpa till 

eller liknande. 

Även R4 poängterar vikten av det egna intresset genom att besvara frågan vad det är 

som gör att han tar del i diskussionen med följande svar: 

Om det är någonting jag är intresserad av. Egentligen var det därför jag registrerade mig på 

sajten en gång i tiden. 

Samtliga intervjupersoner menar att forumen är en otroligt viktig del av dessa sajter och 

utan dessa skulle sajterna inte vara desamma. R3 summerar tydligt vikten av forumen 

för dessa sajter med följande påstående: 

Det är väl hela grundstrukturen skulle jag påstå. Skulle ingen kunna kommentera skulle 

sidan bli väldigt fattig på innehåll, förr eller senare. Det är väl det mest väsentliga, folk 

måste kunna få skriva sitt. Det driver diskussionerna framåt när folk sitter o skriver.  

5.1.3 Sambanden mellan läsardeltagandet i journalistiken och deltagande i 
nätgemenskapen 

Utifrån det hittills presenterade empiriska materialet går det att utläsa att användare ofta 

är inne och besöker sidorna samt läser både det journalistiska innehållet och det 

användarskapade innehållet i sajternas forum. Det är däremot inte lika vanligt att 

användare är med och bidrar till stacken med egna kommentarer eller forumtrådar. De 

användare som är med och aktivt deltar kring det journalistiska innehållet eller det 
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användarskapade innehållet är mindre förekommande än de användare som enbart läser 

innehållet.  

 

För att undersöka sambanden mellan läsardeltagandet i journalistiken och deltagandet i 

nätgemenskaperna ställdes respondenternas svar i olika frågor mot varandra. I 

nedanstående diagram undersöktes det om det är samma användare som kommenterar 

det journalistiska innehållet som är aktiva och kommenterar forumtrådar. Som vid 

tidigare jämförelser anges skalan 1 -5 där 1 motsvarar Aldrig och 5 motsvarar Flera 

gånger per dag. Ett högre värde i skalan anger således ett högre deltagande. 

 

 

Figur 9. Samband mellan kommentarsfrekvens i journalistiken och forumtrådar. N=68. 

 

Som diagrammet visar finns ett mindre samband mellan hur ofta användare 

kommenterar det journalistiska innehållet och hur ofta de kommenterar forumtrådar. 

Det samband som visas är att de användare som kommenterar mer frekvent i 

forumtrådar kommenterar även mer frekvent i journalistiken. Det finns även ett visst 

samband mellan hur användare anser forum respektive möjligheter att delta kring 

nyheter är viktigt, något som visas i följande diagram. 
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Figur 10. Samband mellan vikt av deltagande i journalistiken och vikt av forum. N=68. 

 

Som diagrammet visar finns det ett samband där användare som i högre utsträckning 

anser att forumet är en viktig del av sidan även tycker att det är viktigt att kunna delta i 

en diskussion kring nyheter, artiklar och recensioner. 

 

R1 beskriver den övergripande motivationen till att delta i både forum och journalistik 

med följande ord: 

Att vilja sprida sin åsikt. Man vill bli en röst i mängden, eller en röst som sticker ut. Man 

vill göra sin åsikt hörd för att alla har den rätten. /.../. Du vill ju sprida din åsikt till dina 

vänner, för du vill se vad de tycker. Alla vill skapa en slags diskussion kanske. 

R3 poängterar vidare följande gällande den journalistik som bedrivs: 

De har liksom alltid en källa eller liknande. Man vet att det som skrivs på framsidan det 

stämmer. Forumet är lite som en oskriven bibel, vem som helst kan klottra. 

Karlssons (2013) grundtankar kring deltagande journalistik är att de många 

medborgarna vet mer än några få journalister och att ett samarbete mellan dessa två 

grupper innebär att nyhetskvalitén blir högre. Han menar att de vanliga människornas 

insyn i medieinnehållet ökar relevansen och trovärdigheten på journalistiken. Det vi har 

identifierat i studiens empiriska material går inte helt i linje med Karlssons tankar då 

deltagandet inte sker som en kollaboration i form av samproduktion mellan journalist 

och användare. Det sker ett indirekt samarbete i det senare skedet av den journalistiska 

processen mellan journalist och användare, där användare i hög grad kommenterar på 
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det journalistiska innehållet. Detta skapar en demokratisering då användare öppet kan 

diskutera innehållet med varandra och därmed få flera perspektiv. Detta kan kopplas till 

Hermidas (2011) tankar kring aktiva mottagare. De aktiva mottagarna är inte enbart en 

passiv publiken, men de är inte heller aktiva skapare av innehåll. 

 

Den öppna diskussion som sker mellan användare kan ses som en viktig beståndsdel av 

det journalistiska innehållet, då användare som även inte väljer att själva delta anser att 

det är viktigt att få andra användares åsikter kring det som skrivs. Detta skapar en 

trovärdighet kring det journalistiska innehållet som Cook (2012) poängterar ett krav för 

att lyckas på dagens marknad. 

 

Precis som både Karlsson et al. (2015) samt Cook och Sirkkunen (2012) pekar på, är det 

faktum att innehållet är anpassat för användare som skapar engagemanget hos 

användare. Genom att rikta innehållet mot användarna skapas ett intresse som ligger till 

grund för den diskussion som sker. Dessa aktörer har hittat en tydlig nisch som de 

bedriver sin journalistik gentemot. 

  

Utöver detta utgör sajternas forum en helt egen plattform där användare kan skapa eget 

innehåll och gå med i diskussioner kring olika ämnen. Något som visas tydligt i studiens 

empiriska material är att användare ser olika på det journalistiska innehållet och 

innehållet i nätgemenskapen. Precis som R3 poängterar har innehållet på framsidan 

egenskaper som man traditionellt förknippar med journalistik i form av källor och en 

hög trovärdighet. Det som skrivs av användare har inte samma egenskaper och inte 

heller samma krav på dessa egenskaper. Innehållet i nätgemenskaperna har dock andra 

egenskaper och fyller en viktig funktion för användare. Forumen är en plats som 

särskiljer sig från det journalistiska innehållet då användare själva sätter agendan och 

bestämmer fritt över vilka ämnen som ska beröras, utan något redaktionellt inflytande. 

Det är skapat av användare för användare. 

 

De aktiva användarna är aktiva i båda dessa delar av sajterna. De samband som påvisas i 

det empiriska materialet är att användare som är aktiva i deltagandet kring det 

journalistiska innehållet även i hög utsträckning är aktiva i forumen. Vidare visas det 

även att de användare som anser att möjligheten att delta kring det journalistiska 

innehållet är viktigt även anser att forumet är av stor vikt. Precis som Jenkins et al. 
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(2009) poängterar gällande deltagarkulturer behöver inte alla användare bidra, men de 

måste känna att de har möjlighet och frihet till att bidra. Empirin visar på att användare i 

större utsträckning tar del av innehåll än vad de själva är deltar aktivt. Dessa 

förhållanden är likartade i både det journalistiska innehållet och innehållet i 

nätgemenskaperna. Cook och Sirkkunen (2012) menar att det anpassade innehållet föder 

och faciliterar de innehållsskapande nätgemenskaperna, ett samband som påvisas i det 

empiriska materialet. 

  

Cambridge et al. (2005) menar att personer som delar ett gemensamt intresse kommer 

att finna en naturlig anledning att kommunicera och umgås. Detta gemensamma intresse 

grundar sig i det nischade innehåll som studiens identifierade pure players skapar och 

förvaltar tillsammans med sina användare. Detta kan verka självklart i det vardagliga 

fysiska livet, men vikten av att kombinera detta med journalistiken är det förvånansvärt 

få aktörer som är införstådda med i det digitala medielandskapet.  

 

Svaret på den första underfrågan kan summeras genom att återigen understryka det 

faktum att deltagande i dessa sajter sker både kring det journalistiska innehållet och 

innehållet i nätgemenskaperna. De användare som i högre utsträckning deltar i en av 

dessa delar, deltar även i högre utsträckning i den andra delen. Deltagande i de två 

delarna sker på olika villkor och användare betraktar innehållet i de två delarna med 

olika synsätt. Det innehåll som presenteras på första sidan i form av journalistiska texter 

har högt krav på trovärdighet och kvalité. Innehållet presenterat i nätgemenskaperna är 

mer förutsättningslöst och har lägre krav på dessa egenskaper. Det förväntas dock att 

användare håller sig till ämnet i fråga, men de kan tycka och tänka vad de vill kring det. 

  



34 

 

5.2 RQ2: Hur ser användare på information- och kunskapsutbyte inom 
nätgemenskapen? 

Resultatet för andra underfrågan redovisas som tidigare genom att presentera det 

empiriska materialet kopplat till underfrågans tema, information- och kunskapsutbyte, 

och därefter analyseras det med koppling till teorin. 

 

I enkätundersökningens avslutande del undersöktes respondenternas attityder och tankar 

kring det information- och kunskapsutbyte som sker inom nätgemenskapen. Till en 

början fick respondenterna ange om de ansåg att de delade med sig av respektive fick 

information och kunskap av andra användare. De fick ta ställning till två påstående som 

berörde information- och kunskapsutbyte och dessa redovisas i nedanstående diagram. 

 

 

Figur 11. Användarnas ställningstagande till om de får samt delar information och kunskap. N=68. 

 

Som visas svarade en övervägande majoritet av respondenterna att de både får och delar 

information och kunskap med varandra. Detta visar på ett tydligt information- och 

kunskapsutbyte mellan användare i nätgemenskapen. 

 

Respondenterna i enkätundersökningen fick även ta ställning till ett påstående kring hur 

viktigt det var att få information och kunskap av andra användare. I följande diagram 

redovisas respondenternas ställningstagande till påståendet.  
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Figur 12. Ställningstagande till vikten av information- och kunskapsutbyte. N=68. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att få information och kunskap av 

andra användare. Detta faktum vidare stärker förekomsten av ett information- och 

kunskapsutbyte mellan användare. 

 

Vidare har respondenternas svar kring hur ofta de läser forumtrådar på sidan ställts i 

relation till deras svar till påståendet rörande vikten av information och kunskap från 

andra användare. Skalan som används i nedanstående diagram är 1 - 5 där 1 avser 

frekvensalternativet Aldrig och 5 avser Flera gånger per dag. Således representerar ett 

högre värde i skalan en högre läsarfrekvens i forumet.  

 

 

Figur 13. Samband mellan läsarfrekvens och vikt av information- och kunskapsutbyte. N=68. 

 

5,9% 5,9% 

25,0% 

30,9% 32,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tar avstånd Tar delvis avstånd Varken instämmer

eller tar avstånd

Instämmer delvis Instämmer

Att få information och kunskap av andra användare är 

viktigt för mig.  

2,5 
2,75 

3,41 
3,9 4,14 

3,71 

0

1

2

3

4

5

Tar avstånd Tar delvis

avstånd

Varken

instämmer eller

tar avstånd

Instämmer delvis Instämmer Genomsnitt

samtliga

L
ä

se
r
 f

o
ru

m
tr

å
d

a
r
 

Vikt av information och kunskap 

Hur ofta läser du forumtrådar på sidan? - indelat i 

ställningstagande kring vikt av information och kunskap.  



36 

 

Som figur 13 visar finns det ett samband mellan de två frågorna. Användare som i högre 

grad instämmer till påståendet läser även forumtrådar på sidan i högre utsträckning. 

 

Ytterligare ett påstående respondenterna fick ta ställning till handlade om vilket stöd det 

finns för användarna att skapa och dela innehåll. Nedan visas respondenternas 

ställningstagande till påståendet om att det finns ett starkt stöd för att skapa och dela 

innehåll mellan användare. 

 

 

Figur 14. Ställningstagande till stödet att skapa och dela innehåll mellan användare. N=68. 

 

Större delen av respondenterna anser att det till någon grad finns ett stöd för att skapa 

och dela innehåll. Trots detta är det förhållandevis många respondenter som inte har en 

klart ställningstagande till påståendet. 

 

Slutligen fick respondenterna ta ställning till ett påstående kring användarnas inställning 

till delaktighet i skapandet av journalistiskt innehåll.  Detta undersöktes för att se om 

användarna önskar vara mer delaktiga i det tidigare skedet av den journalistiska 

processen. Respondenternas ställningstagande kring detta redovisas i följande diagram. 
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Figur 15. Ställningstagande till delaktighet i skapandet av journalistiskt innehåll. N=68. 

 

Den större delen av respondenterna varken instämmer eller tar avstånd till påståendet, 

dock visar diagrammet att användare inte har någon önskan om att delta i det tidigare 

skedet av den journalistiska processen. 
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Jag har inte den tiden och det ska ju ge mig någonting också. Det är ändå någonting man 

gör gratis. Det handlar mer om att någon ställer en intressant fråga. Då kan man själv läsa 

på om det för att det kan vara bra och intressant att veta själv. När du väl har läst på kanske 

du har något vettigt att säga sen också. 

R3 poängterade även det att eftersom man hjälper andra användare gratis försöker man 

främst komma med enkla lösningar. Under intervjun sa han följande: 

Jag skulle kunna sitta och fördjupa mig om allt som skrivs i forumtrådar. Men jag får ju inte 

betalt för det, så jag bryr mig inte. Då kommer man mest bara med enkla lösningar. 

När det gäller användares delaktighet i skapandet av journalistiskt innehåll ställer sig R1 

positiv till sådant innehåll, R2 är kluven kring frågan och R3 samt R4 har svårt att se det 

fungera. R3 säger följande vid frågan om det skulle fungera med användarskapat 

innehåll jämsides det journalistiska innehållet på framsidan av sajterna: 

Det skulle inte funka. Absolut inte, totalt kaos. /.../ Visst skulle det väl kunna fungera, men 

jag skulle nog inte tycka om det. Det skulle bli för mycket som inte håller kvalitet. Om nu 

inte varje person är väldigt insatt och skriver om en viss specifik sak. 

Med detta menar R3 att man ser på innehållet på framsidan och innehållet i forumet 

med olika synsätt och ställer även olika krav på dem. Detta är även något R4 hade 

liknande åsikter kring: 

När det är ett forum förväntar man sig ingen motprestation. Skulle det bli en del av det som 

finns på framsidan blir det lite lurigare. Då kan jag tänka mig att folk vill ha en 

motprestation också för då utför du ju någons jobb egentligen. /.../ Jag skulle inte vilja 

skriva en sådan grej gratis. Det är ändå skillnad på forum, där deltar du ju bara av egen 

vilja. /.../ Skulle du vara på förstasidan, blir källkritiken helt annorlunda. Är du i forumet 

har folk skrivit gratis utan någon mer baktanke än att de är intresserade och vill uttrycka sin 

åsikt. Ska det vara en artikel måste den hålla en viss nivå när det gäller research och så där, 

tycker jag i alla fall.  

Studiens empiriska material visar tydligt att det finns ett information- och 

kunskapsutbyte mellan användare. Likväl som att användare som delar ett gemensamt 

intresse finner en naturlig anledning till att kommunicera och umgås med varandra finns 

det även en naturlig anledning att utbyta information. Cambridge et al. (2005) menar att 

det gemensamma intresset bidrar till att barriärerna mellan två parter sänks och därmed 
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möjliggörs ett naturligare utbyte av information. En stor majoritet av de respondenter 

som deltog i studiens enkätundersökning anser att det sker ett information- och 

kunskapsutbyte mellan användare och även en övervägande majoritet anser att detta är 

viktigt för dem. Utifrån tankarna kring Community of Practice presenterade av Hughes 

et al. (2007) lär sig användare av varandra genom ett socialt utbyte i form av diskussion 

och interaktion. Genom ett gemensamt intresse bildas en sfär som uppmanar till 

diskussion kring ämnet.  

 

Det som Hughes et al. (2007) talar om återfinns tydligt i studiens empiriska material, 

genom bland annat R3:s målande beskrivning av att det skapas som ett slags lexikon av 

kunskap på sidan. Samtliga intervjupersoner anser att man kan lära sig mycket av 

varandra på forumen. Dock verkar detta kunskapsutbyte tendera att ske i större 

utsträckning när användare är på någorlunda samma kunskapsnivå. Både R3 samt R4 

anser det i viss mån handlar om att vidareförmedla kunskap och peka andra användare i 

den riktning där de själv kan ta reda på svaren, i form av länkar till andra sajter, guider 

eller förklarande videos. Som användare gör man detta på sin fritid, något som R4 

poängterar, och därför kan det vara så att man inte vill spendera allt för mycket tid på att 

skriva ner information om det inte kan bli något utbyte. 

 

Även tankar presenterade av Jenkins et al. (2009) kring deltagarkultur talar om en form 

av informellt mentorskap där erfarenheter och kunskaper förs vidare. Detta informella 

mentorskap återfinns i forumen där användare öppet ställer frågor eller presenterar sina 

problem för att sedan få svar från andra användare. Detta kan handla om väldigt 

specifika frågor rörande ämnesområden inom nischen, men kan även röra sig utanför 

den specifika nischen. Det finns ett starkt stöd bland användare att skapa och dela 

innehåll med varandra, något som visas i det empiriska materialet. 

 

Det läsardeltagande i journalistiken som återfinns hos dessa aktörer sker i de senare 

skedena av den journalistiska processen. Som kan utläsas i figur 12 finns det ingen 

direkt önskan hos dem att vara delaktiga i skapandet av journalistiskt innehåll. Det finns 

emellertid skilda åsikter hos användare hur man skulle ställa sig till journalistiskt 

innehåll skapat av andra användare. R1 menar på att det skulle vara intressant att i större 

utsträckning ta del av andras tankar och åsikter. I kontrast till detta finner vi R3 och R4 

som båda menar på att det inte skulle fungera att inkludera användarskapat innehåll i det 
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journalistiska flödet. Det verkar vara så att det inte finns något incitament till att 

medverka i skapandet av journalistiken, något som gör att användare nöjer sig med att 

bara vara deltagande i de senare skedena. Detta deltagande som sker i de senare skedena 

är dock fortfarande en väldigt viktig form av deltagande, något som Jenkins et al. 

(2014) poängterar. 

  

Sammantaget kan den andra underfrågan besvaras genom att återigen poängtera det 

faktum att användare anser att det sker ett information- och kunskapsutbyte samt att de 

anser att detta är en viktig del av sajtens syfte. Det finns ett stöd bland användare att 

skapa och dela innehåll som tydligt kan kopplas till det som Jenkins et al. (2009) 

presenterar som deltagarkultur. Vid sidan av den nischade journalistik som förs på 

framsidan återfinns ett forum som kan ses som ett Community of Practice där användare 

med ett gemensamt intresse delar med sig av information och kunskap. 

 

5.3 Hur ser deltagande ut hos nischade pure players? 

Att få en starkare koppling till sin publik genom ett läsardeltagande är något de pure 

players som identifierats i studien har i sin kärnverksamhet. Till skillnad från de 

traditionella nyhetssajterna finns det tydligare möjligheter och ett tydligare utrymme för 

deltagande hos de nischade pure players studien har identifierat. De forum och de 

kommentarsfält som finns hos dessa aktörer är en tydlig del av deras verksamhet, något 

som särskiljer dem ifrån de traditionella nyhetsaktörerna, som inte i samma utsträckning 

skapat ett sådant deltagande (Karlsson et al., 2015). Hos dessa nischade pure players 

ryms det journalistiskt producerade innehållet på samma plattform som det 

användarproducerade innehållet, då i form av forumet. Dessa två delar av aktörernas 

verksamhet är starkt sammankopplade och är en del av deras identitet. 

 

Cook och Sirkkunen (2012) talar om vikten att fokusera på publikens närområde. Med 

närområde menas då inte bara det geografiska närområdet, utan närområde i denna 

kontext inkluderar kulturell närhet i form av intressen, beteenden och attityder. Detta är 

något som dessa aktörer verkar vara medvetna om. Deras specifika områden; teknik, 

datorer, mobil och spel, kretsar till stor del kring internet. Internet utgör därmed till stor 

del publikens närområde. Således är det är även på internet deras intressen, beteenden 

och attityder frodas.  
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Sett ur Hermidas (2011) definition på fenomenet deltagande journalistik sker 

läsardeltagandet i de senare delarna i processen: kommenteringen, delningen och 

diskussionen kring de nyheter, artiklar och recensioner som publiceras av redaktionerna.  

Samproduktion mellan användare och redaktion, som Karlsson (2013) talar kring, är 

något som är en eftersträvansvärd tankegång, men deltagande i det senare skedet är 

minst lika viktigt, om inte viktigare. Detta deltagande sker mellan användare och 

därmed skapas en meningsfull relation.  

 

Deltagande sker i form av både ett mer aktivt deltagande där användare skapar eget 

innehåll i nätgemenskapen, såväl som ett mer passivt deltagande där användare 

vidareförmedlar, kritiserar och uppskattar innehåll skapat av både redaktionen och de 

övriga användarna. Detta kan kopplas till Jenkins et al. (2014) resonemang om att vi 

inte befinner oss i en värld där varje användare aktivt deltar och producerar innehåll. 

Det är kombinationen mellan ett journalistiskt läsardeltagande och ett community-

deltagande som utgör det deltagande som återfinns hos dessa aktörer.  

 

Det deltagande som återfinns hos dessa aktörer går att koppla till Karlssons (2013) 

grundtankar kring deltagande journalistik samt Hermidas (2011) definition av 

läsardeltagande. Det är dock en viktig beståndsdel i deltagandet hos dessa aktörer som 

inte återfinns i de två författarnas definitioner och det är community-perspektivet. De 

nätgemenskaper som dessa aktörer bedriver i koppling till sitt nischade journalistiska 

innehåll agerar som katalysatorer för deltagandet och utgör en väldigt viktig del av 

deras framgång. Detta går i linje med Oestreicher-Singer och Zalmanson (2013) som 

menar på att social interaktion i ett virtuellt Community of Practice leder till ökad 

innehållskonsumtion. 
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6 Sammanfattning och diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva deltagande i ett nytt sammanhang där nischad 

journalistik kombineras med aktiva nätgemenskaper. I detta avsnitt kommer först 

studiens övergripande frågeställning diskuteras och sammanfattas. Därefter kommer 

även generella frågor kring ämnet att diskuteras. Slutligen kommer studiens svagheter 

respektive styrkor att beröras samt kommer förslag till vidare forskning att presenteras. 

______________________________________________________________________ 

 

6.1 Mer än bara journalistik 
Studiens övergripande frågeställning avser att beskriva hur deltagande hos nischade 

pure players ser ut. För att skapa en tydligare koppling mellan studiens empiriska 

material och det teoretiska ramverket har frågeställningen besvarats genom att 

formulera två underfrågor. Det sammantagna resultatet som påvisas i studien är att 

nischade pure players skapar deltagande genom att kombinera läsardeltagande i 

journalistiken med deltagande i nätgemenskapen. Det är kombinationen mellan dessa 

två delar som skapar dessa aktörers framgång. Sidan blir mer än bara en nischad 

nyhetssajt, det blir ett community. Genom användares möjligheter att aktivt delta kring 

de nyheter, artiklar och recensioner som skrivs får användare tillgång till mer än bara 

den ursprungliga journalistiken, de får tillgång till varandras åsikter inom ämnet vilket 

skapar en plattform för diskussion. Genom även tillhandahålla en nätgemenskap, där 

användare fritt kan kommunicera horisontellt med varandra, skapas ett engagemang och 

en deltagarkultur hos användare som vidare ökar graden av deltagande. 

 

Traditionella medieaktörer står inför utmaningarna att behålla sina läsare och samtidigt 

ta betalt för den journalistik de bedriver. De försöker utforma och implementera diverse 

hållbara betalningsmodeller för att lyckas med detta, en utmaning som det i dagsläget 

inte verkar finnas någon universell lösning på. Samtliga av de nischade aktörer som 

berörts i studien är gratissajter. Användare kan utan kostnad registrera sig och det finns 

inga begränsningar eller betalväggar. Detta är något som även R1 uppmärksammade 

och poängterade under intervjun med följande påstående: 

Eftersom det ändå är en gratissajt som ändå fortfarande är kvar, då måste de ju göra 

någonting rätt. 

Något som är viktigt för dessa pure players är att de lyckats inkludera användarna och 

gjort dem till en del av produkten. Det som Hess (2014) presenterar som Platform 

Approach, där det finns ett fokus på utbyte mellan producent och konsument, återfinns 
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hos dessa aktörer. Medieföretagets arbetsuppgifter består inte bara av att producera 

journalistiskt innehåll för att sedan distribuera detta till konsumenten, utan även att 

moderera innehåll skapat av användare och underhålla förutsättningar för ett 

innehållsutbyte mellan såväl användare och redaktion. Medieprodukten och publiken 

smälter samman. Hos dessa aktörer finns en sammansmältning där användarnas intresse 

och det journalistiska innehållet går hand i hand. Det gemensamma intresset hos 

användare leder till engagemang och deltagande, vilket är en grund för att inkludera 

publiken i medieprodukten. Traditionella medieföretag bör i större utsträckning 

uppmärksamma denna sammansmältning. Att uppnå en identisk sammansmältning blir 

en stor, kanske omöjlig, utmaning då de måste anpassa innehållet och samtidigt behålla 

den breda målgruppen. Vikten ligger i att skapa och förvalta ett deltagande, inte bara 

kring journalistiken utan även ett horisontellt deltagande mellan användare. Vi anser att 

ett anammande av detta tänk är av intresse för alla medieaktörer som bedriver 

journalistik.  

 

Journalistens roll i dessa medieföretag har förändrats och antagit en ny skepnad. Deras 

arbetsuppgifter består i allt större utsträckning av att samtala med publiken. En högre 

grad av tvåvägskommunikation, som hos de traditionella medieaktörerna inte varit lika 

förekommande, är en vital del av dessa aktörers verksamhet. Dock kvarstår det faktum 

innehåll skapat av en journalist erhåller en viss legitimitetsstämpel som innehåll skapat 

av användare har svårare att uppnå. Med detta sagt räcker det dock inte att enbart 

erbjuda journalistiskt innehåll på dessa sajter. Det är just interaktionen mellan 

användare kring det journalistiska innehållet som många anser vara läsvärt. Som påvisat 

i studien sker det lukrativa deltagandet i slutet av den journalistiska processen. Det är 

detta deltagande som är värdefullt för dessa aktörer. 

 

Inom forskning kring journalistik är begreppsdefinitionen på deltagande något snäv och 

i våra ögon inte komplett. Begreppet deltagande har vuxit fram ur den traditionella 

journalistiken och är inte riktigt kompatibel med morgondagens medieföretag. Det är 

för lite fokus på deltagande i de senare skedena av den journalistiska processen och 

tankegångarna kring hur ett community i praktiken kan implementeras. Vikten ligger i 

att skapa en egen plattform vid sidan om det journalistiska innehållet, där innehåll 

skapas av användare för användare. Tanken kring att användare ska vara med och skapa 

journalistiskt innehåll är lite önsketänkande. Deltagande sker på användarens villkor 
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och den genomsnittlige användaren verkar inte finna någon önskan att delta i just de 

tidigare skena av den journalistiska processen. Forskningen kring journalistik behöver 

inkludera ett bredare community-perspektiv med tankar som berör bland annat 

Community of Practice.  

 

Journalistiken är både socialt engagerande och socialt drivande. Detta engagemang och 

driv hos användare bör medieaktörer ta vara på i form av en nätgemenskap. En 

spekulation som kan göras utifrån den insikt och kunskap studien har genererat är att 

detta tillvägagångssätt att förvalta publiken och göra dem till en del av produkten 

kommer bli allt vanligare bland medieaktörer. Fungerar det inte att ta betalt av 

användarna för det journalistiska innehållet måste man hitta andra sätt att driva 

verksamheten på. Med den marknadsdualitet som finns i mediebranschen finns det 

ständiga krav på att tillgodose både läsare och annonsörer. Genom att inkludera 

användare som en del av medieprodukten vill man ha betalt för sina användare, inte av 

sina användare. Ett schackbräde är inget utan sina pjäser, och pjäserna utgörs av 

användarna. 

 

6.2 Studiens styrkor och svagheter 
För att besvara studiens syfte och frågeställning har både enkätundersökningar och 

intervjuer tillämpats. Enkätundersökningen har publicerats öppet i de berörda aktörernas 

nätgemenskaper och därmed har ett bekvämlighetsurval gjorts, som innebär att endast 

användare som ville besvara enkäten inkluderades. Med detta är det svårt att dra 

generaliserbara slutsatser då det inte går att mäta bortfall. Detta kan ses som en svaghet i 

studien. Genom att kombinera denna enkätundersökning med intervjuer har 

flermetodsforskning genomförts för att skapa två kompletterande perspektiv kring 

användares syn på deltagande. Denna kombination kan ses som en styrka för studien då 

det bidrar till en djupare förståelse. Studiens påvisade resultat går i linje med den 

tidigare forskning som har bedrivits inom ämnet vilket kan ses som en styrka. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Föreliggande studie har enbart undersökt nischade pure players inom liknande specifika 

områden som har en tydlig koppling till en målgrupp som i stor utsträckning befinner 

sig på internet. Det är ett medium som passar meddelandet. Med hänsyn till detta kan 

vidare forskning fokuseras på aktörer vars målgrupp inte lika tydligt är kopplat till 

internet. En nisch kan vara såväl bred som smal och det finns nischer inom alla olika 
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ämnesområden. För att få en tydligare bild kring deltagande hos nischade pure players 

och aktörer som erbjuder anpassat innehåll behöver det genomföras vidare studier. 

Viktigt att påpeka är att dessa aktörer bedriver mjuka nyheter som grundas i ett specifikt 

intresse. Detta innebär att studiens påvisade resultat inte säkerligen går att applicera på 

aktörer som fokuserar på hårda nyheter, där alla användare nödvändigtvis inte 

sammanfogas genom ett gemensamt intresse. Det skulle även vara av intresse att 

bedriva vidare forskning kring deltagande i nätgemenskaper vid sidan om en mer 

traditionell journalistik som berör en mycket bredare målgrupp. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Enkätundersökning 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Informera om: 

 Studiens syfte 

 Konfidentialitet 

 Inspelning 

 Rätt att avbryta 

Bakgrundsinformation: 

Få fram personlig information om intervjupersonen för att låta personen känna sig 

bekväm i situationen, samt få en indikation på vilken nivå av följdfrågor man kan ställa.  

Tema 1: Läsardeltagande i journalistiken 

Vad ser du för möjligheter att diskutera nyheter/artiklar och recensioner på sidan? 

Brukar du själv kommentera? 

Kommenterar du endast angående nyheten eller brukar du även kommentera på andra 

användares kommentarer? 

Hur viktigt tycker du det är med dessa möjligheter? 

Vad är det som engagerar dig till att kommentera? 

Tema 2: Deltagande i nätgemenskapen 

Har du någon favoritdel i forumet? 

Vad gör denna del av forumet intressant? 

Brukar du skapa trådar i detta forum? 

Brukar du kommentera trådar i detta forum? 

Hur viktigt är forumet för webbplatsen? 

Vad finns det för engagemang? Vad skapar engagemang, hos dig och hos andra? 

Tema 3: Information- och kunskapsutbyte mellan användare 

Vad kan man lära sig av andra användare på forumet? 

Finns det någon kunskap eller information du brukar dela med dig av till andra 

användare? 

Hur är stödet mellan användare för att skapa och dela innehåll med varandra? 

Skulle du kunna tänka dig läsa journalistiskt material skapat av andra användare? 

Vad lägger du för värdering i vem som står bakom det journalistiska innehållet?  

Vad lägger du för värdering i vem det är som har skrivit en forumpost/foruminlägg på 

sidan? 
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8.3 Bilaga 3. Informationsbrev 

Hej! Vi vill tacka dig för att du har valt att medverka i vår undersökning om 

läsardeltagande hos nischade onlineaktörer. Dina tankar och åsikter är mycket 

värdefulla för studien och uppskattas stort. 

  

Intervjuerna kommer enligt överenskommelse hållas över Skype och beräknas ta högst 

30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och ljudupptagningen kommer efter 

transkribering att förstöras. Information som framkommer under intervjun behandlas 

konfidentiellt och kommer endast att användas som underlag för kandidatuppsatsen. Din 

medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst avsluta din medverkan, om så 

önskas. Intervjumaterialet framställs helt anonymt och kommer endast att användas i 

uppsatsen. Inga personliga uppgifter som namn, arbetsplats eller annat kommer att 

framgå. 

  

Intervjun är uppbyggd kring tre huvudteman inom undersökningsområdet, där varje 

tema har ett antal underfrågor. De tre temana är: 

1.      Läsardeltagande i journalistiken 

2.      Läsardeltagande i nätgemenskapen 

3.      Information- och kunskapsutbyte mellan användare 

  

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via mail: 

  

Erik Eliason 

ee222im@student.lnu.se 

  

Johan Persson 

jp222jh@student.lnu.se 

  

Med vänliga hälsningar, 

Erik och Johan 

 

 

 

  

mailto:ee222im@student.lnu.se
mailto:jp222jh@student.lnu.se
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8.4 Bilaga 4. Studiens identifierade pure players 

De aktörerna denna studie har identifierat och baserats på är Swedroid, Sweclockers, 

FZ, Fragbite och Powergamer.  

 

Swedroid 

Nordens största community för Google Android och allt däromkring. Utöver nyheter, 

tester och krönikor erbjuder sajten ett forum med över 40 000 medlemmar och över en 

miljon inlägg. Sajten har i snitt 130 000 unika besökare per vecka. Redaktionen består 

av fem medarbetare med varierande tituleringar och arbetsuppgifter. 

 

Sweclockers 

Med mer än 200 000 registrerade medlemmar besöks webbplatsen av en bred grupp 

datorentusiaster som inte bara tar del av dagliga nyheter, artiklar och recensioner utan 

också utbyter åsikter och idéer i ett av landets största diskussionsforum. Redaktionen 

består av sju medarbetare och en rad moderatorer samt frilansare. 

 

FZ 

En sajt där du kan läsa spelrelaterade nyheter, artiklar och recensioner. Sajten har även 

ett omfattande forum och har i snitt 100 000 unika besökare per vecka. Redaktionen 

består av 12 medarbetare med varierande tituleringar och arbetsuppgifter. 

 

Fragbite 

En webbplats med datorspel och e-sport som sin nisch. Sajten tillhandahåller nyheter 

och artiklar samt driver ett diskussionsforum för sina medlemmar. Fragbite har cirka 90 

000 unika besökare per vecka. Utöver grundarna arbetar drygt tio redaktörer samt ett 

sextiotal forummoderatorer på webbplatsen. 

 

Powergamer 

Powergamer.se är en mindre webbplats om tv-spel och beskriver sig själva som 

Nordens bästa källa för tv-spel. Powergamer erbjuder recensioner, nyheter, videos och 

ett forum för det allra senaste inom PC och konsol. Sidan har cirka 7 000 besökare per 

månad. 
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8.5 Bilaga 5. De undersökta användarna 

Studiens insamlade empiri är baserad på en kvantitativ enkätundersökning och fyra 

semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Enkätundersökningen besvarades av 68 

användare på de olika forumen. Majoriteten, 44 %, av respondenterna var bestående av 

åldersgruppen 19 - 25 år, men det var även en stor del, 31 %, respondenter i 

åldersgruppen 26 - 35 år. Det förekom även respondenter i åldersgrupperna 15 - 18 år 

samt 35 +. Den huvudsakliga sysselsättningen bland enkätundersökningens 

respondenter var jämnt fördelad mellan studerande och anställd, men det var även ett 

par arbetssökande. Majoriteten, 62 % av respondenterna, angav att de huvudsakligen 

besöker sajterna för att ta del av nyheter, artiklar och recensioner.  Resterande 38 % 

svarade att de huvudsakligen besöker sidan för att ta del av forumtrådar skapade av 

andra användare. 

 

De fyra intervjupersoner som studiens kvalitativa data baseras på redovisas som R1, R2, 

R3 och R4. Nedan följer en kort presentation kring varje intervjuperson. 

 

R1: 

Respondent 1 är en 21-årig manlig student bosatt i Linköping. Intervjupersonen har 

varit aktiv på en av studiens sajter sedan sex år tillbaka, men är ej registrerad på sidan.  

Han besöker sidan dagligen, men har ett passivt deltagande då han inte kommenterar på 

någon artikel eller forumtråd. R1 delar dock med sig av nyheter via sociala medier och 

diskuterar dessa med sin umgängesgrupp. 

 

R2: 

Respondent 2 är en 22-årig man som är bosatt i Göteborg och är för tillfället 

arbetssökande. R2 är medlem på flera av studiens sajter men är mest aktiv på en utav 

dem. Han är registrerad på denna sajt sedan ett par år tillbaka, men har blivit allt mer 

aktiv under det senaste året. Till en början var R2 enbart inne på sajterna för att läsa 

nyheter och forumtrådar men har under senare tid även börjat med att delta i 

kommentarsfält, forumtrådar och dela med sig av bilder. 

 

R3: 

Respondent 3 är en 28-årig man bosatt i Stockholm och arbetar med IT-relaterade 

hårdvarufrågor. Han har varit aktiv som medlem på en av studiens sajter sedan 2001. R3 
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är inne på sajten varje dag och besöker sidan frekvent genom sin telefon från nästan 

morgon till kväll. Intervjupersonen kommenterar ofta journalistiskt innehåll och är även 

aktiv i sajtens forum. R3 kommenterar mest på andras forumtrådar men skapar även en 

del trådar själv. 

 

R4:  

Respondent 4 är en 42-årig man bosatt i Stockholm och arbetar med olika former av IT-

uppdrag. R4 är aktiv i en av studiens sajter sedan 4 år tillbaka och läser nyheter på 

sajten varje dag samt är inne på sajtens forum mer under kvällstid. Han brukar ofta 

kommentera på nyheterna och tar del i sajtens forumtrådar några gånger i veckan. 

Intervjupersonen skapar i dagsläget relativt få forumtrådar men har tidigare varit en mer 

aktiv trådskapare. 

 


