
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala medier och public service 
– En kvalitativ studie om hur anställda på några av SVT:s lokala 
nyhetsredaktioner ser på redaktionens roll på sociala medier  
 
 
 
 
Media- och kommunikationsvetenskap 
Media and communication 
 
Examensarbete på grundnivå 
Independent degree project – first cycle 
 
Sofia Lööf och Jenny Stjernström 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Institution: Medie- och kommunikationsvetenskap 
Examinator: Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se 
Handledare: Sara Ödmark, saraodmark@miun.se 
Författare: Sofia Lööf och Jenny Stjernström 
Utbildningsprogram: Journalistik, bildjournalistik 180 hp 
Termin, år: HT, 2015-2016  



 

 

Abstract 
 
Title: Public service and social media – a qualitative study about how some 
employees at local television stations of SVT understand the role of their editorial 
offices on social media  
 
Authors:  Sofia Lööf och Jenny Stjernström 
Level:  Bachelor thesis in journalism 
Language:   Swedish 
Number of pages: 50                
Words:  12 322 
  
Purpose: To explain how some of the local TV stations of Swedish Television 
relate to the rules of public service when using social media.  
 
Method: This essay is written by a qualitative method and is the result of 
interviews with eight respondents from four different editorial offices in Sweden: 
SVT Väst, SVT Skåne, SVT Västernorrland and SVT Västmanland. 
 
After having interviewed the respondents and read relevant literature, we could 
draw conclusions and discuss how the editorial offices deal with the contract of 
public service while being on social media. 
  
Main results: Our results showed that the difference between commercial media 
and public service media is getting smaller. It’s important for the editorial offices of 
the local TV stations to use social media as a platform for their news, even though 
there are commercial ads on Facebook, for instance. It’s also important for them to 
be where the public is, although it’s on a commercial digital platform as Facebook 
or Twitter. We also found that the rules of public service may be changed in a near 
future. The bigger editorial offices want to get viewers by having sensational 
headlines, whereas the smaller ones focus on the relationship with the public. 
 
Programme: The programme of journalism and photojournalism 
Location:  Mid Sweden University in Sundsvall 
Period:  November 2015 – January 2016 
Mentor:  Sara Ödmark 
Examinator: Kajsa Falasca 
  
Key words: social media, public service, tabloidization, commercial media, 
commercialization, SVT and social media, swedish television. 
 
 
 
  



  

 

4 
  

Innehållsförteckning 
1. Introduktion och problemformulering	  ..................................................................	  5	  

1.1 Syfte och frågeställningar	  .....................................................................................	  6	  
1.2 Definitioner av begrepp	  ........................................................................................	  7	  

2. Public service	  .........................................................................................................	  8	  
2.1 Medieideologier	  .....................................................................................................	  8	  
2.2 Public service-begreppet	  .......................................................................................	  8	  
2.3 Sveriges television (SVT)	  ......................................................................................	  9	  
2.4 SVT Nyheter på sociala medier	  ..........................................................................	  10	  

3. Teori	  ....................................................................................................................	  11	  
3.1 Journalistikens kommersialisering	  ....................................................................	  11	  
3.2 Konkurrensen	  ......................................................................................................	  12	  
3.3 Innehållet	  .............................................................................................................	  12	  
3.4 Tabloidisering	  ......................................................................................................	  13	  
3.5 Mellan politik och marknad	  ...............................................................................	  15	  

4. Tidigare forskning	  ...............................................................................................	  19	  
4.1 Kommersialisering och public service	  ...............................................................	  19	  
3.2 Innehållet och dess format på sociala medier	  ...................................................	  21	  

5. Metod och material	  ..............................................................................................	  22	  
5.1 Analysenheter och urval	  .....................................................................................	  23	  
5.2 Semistrukturerade intervjuer	  ............................................................................	  25	  
5.3 Validitet och intersubjektivitet	  ..........................................................................	  26	  

6. Resultat och analys	  ..............................................................................................	  29	  
6.1	  Public	  service-‐uppdraget	  och	  sociala	  medier	  ......................................................	  29	  
6.2 Skillnader och likheter mellan yrkesroller	  ........................................................	  38	  
6.3 Skillnader och likheter mellan redaktioner	  ......................................................	  39	  

7. Slutsatser och diskussion	  .....................................................................................	  41	  
8. Referenslista	  ........................................................................................................	  45	  

8.1 Tryckta källor	  ......................................................................................................	  45	  
8.2 Elektroniska källor	  ..............................................................................................	  46	  
8.3. Övriga källor	  ......................................................................................................	  47	  
9.1 Intervjuguide	  .......................................................................................................	  49	  

 
  



  

 

5 
  

1. Introduktion och problemformulering 
 

SVT har ökat sin närvaro bland de sociala medierna under den senaste tiden 
och gränsen mellan kommersialisering och reklamfrihet är hårfin. 
(Karlsson & Magnusson 2011:50) 

 

De holländska medieforskarna José van Dijck och Thomas Poell anser, precis som 

uppsatsskrivarna Sabina Karlsson och Marie Magnusson, att public service-

företagen måste hitta en balans mellan den kommersiella världen som finns på 

sociala medier, och public service värderingar (Dijck & Poell 2015:149;Karlsson & 

Magnusson 2011:50). Genom att public service-företagen finns på sociala medier 

skapas nya möjligheter och det kan, enligt Dijck och Poell, på så vis bidra till 

deltagande och integration. Men de anser samtidigt att public service uppdrag, att 

verka i allmänhetens tjänst (SOU 2012:49), kan hotas eftersom 

kommersialiseringen på sociala medier ökar (Dijck & Poell 2015:149). 

 

De sociala medierna har vuxit i popularitet under de senaste åren (Larsson 

2015:482), och de flesta medier har nu konton. Det är viktigt för etermedier att 

finnas på sociala medier för att kunna ge information, nå ut till fler tittare och 

integrera med publiken (Karlsson & Magnusson 2011:49f ). Men i takt med att 

samhället blir mer och mer kommersialiserat ifrågasätts också hur medier i 

allmänhetens tjänst ska agera. I de flesta politiska dokument, som berör public 

service, nämns det att public service-medierna ska återfinnas på digitala 

medieplattformar (SOU 2008:64; prop. 2008/09:195). Dock nämns det inget om hur 

denna närvaro ska se ut. 

 

De flesta studier och tidigare forskning handlar främst om TV-kanaler eller enskilda 

programredaktioner, men inte om TV-kanalernas egna nyhetsredaktioner. Därför 

kan studien bidra till forskningen, genom att visa hur några av SVT:s 

nyhetsredaktioner anser att de förhåller sig till public service-uppdraget på den 

kommersiella marknaden som finns på sociala medier.  

 

Det är viktigt för publiken att få veta hur redaktionerna uppfattar förhållandet 

mellan public service och sociala medier. Studien kan även ge en inblick för SVT:s 
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andra redaktioner, i hur de utvalda nyhetsredaktionerna tänker. På så vis kan de 

reflektera över hur de själva resonerar angående arbetet på sociala medier. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur några av SVT:s lokala nyhetsredaktioner uppfattar 
förhållandet mellan public service-uppdraget och den kommersiella marknaden på 
sociala medier. För att undersöka det används följande frågeställningar:  
 
● Hur anser redaktionerna att de förhåller sig till public service-uppdraget 

samtidigt som de finns på sociala medier? 
● Upplever de hinder eller utmaningar, i så fall vilka? 
● Finns det skillnader eller likheter mellan olika typer av redaktioner, i så fall 

vilka?  
● Finns det skillnader eller likheter i uppfattningar, på grund av olika 

yrkesroller, i så fall vilka? 
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1.2 Definitioner av begrepp 
  
I   följande   kapitel   kommer   ett   antal   begrepp   och   definitioner,   av   relevans   för   uppsatsens  
innehåll,  att  förklaras  i  syfte  att  öka  förståelse  för  dess  innebörd.  
  
 
 

Sociala medier 

Med sociala medier syftar vi på ett webbaserat, offentligt och socialt forum där 

människor kan samlas för att utbyta tankar och åsikter. Användarna är 

sammankopplade med varandra och kan på så vis följa varandras liv via bilder och 

statusuppdateringar. Det kan däremot variera hur det ser ut och går till (Boyd & 

Ellison 2007:211). Sociala medier nås via datorer i form av hemsidor, och via 

mobiltelefoner och läsplattor via applikationer.  
 
Tabloidisering 

Tabloid betyder tablett och syftar till en början på tidningsformatet tabloid, som är 

hälften så stort som de traditionella tidningsmediernas format (Gripsrud 2008:301). 

Begreppet har utvecklats och står nu för en särskild typ av material och vinkling 

som allt mer breder ut sig i etermedia (2008:302). Den sistnämnda benämningen 

kommer vi att använda oss av. Tabloidisering är en del av journalistikens 

kommersialisering och förklaras mer i teorikapitlet. 

 

Onlinespecialist 

En person inom SVT, som arbetar dagligen med redaktionernas webbsida och 

sociala medier, inom en region: Väst, Syd, Öst eller Nord. I arbetsuppgifterna ingår 

det att möta publikens förväntningar, ha ett tydligt fokus på nyheter online, 

prioritera, paketera och publicera med hög kvalitet redaktionellt material på SVT:s 

digitala plattformar och i sociala medier.  
  



  

 

8 
  

2. Public service 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera en bakgrund till public service-
begreppet, berätta mer ingående om vad det innebär för SVT att vara ett public 
service-företag och ta upp fakta om företaget SVT. 
 
 

2.1 Medieideologier  
Den sociala ansvarsideologin, eller som Denis McQuail benämner den, “Social 
responsibility theory” innebär fem ansvarspunkter som media har (McQuail 
2010:171):  
 
● Media ska ha ett ansvar gentemot sin publik att vara trovärdiga 
● Media ska vara oberoende, rättvis, objektiv och relevant  
● Media ska vara gratis men självreglerad 
● Media ska följa de professionella etik- och yrkesreglerna 
● Under vissa omständigheter kan regeringen behöva ingripa för att skydda 

samhällsintresset. 
 
Den sociala ansvarsideologin menar att mediernas roll är central och att marknaden 

inte leder till det bästa utbudet, och även att det behövs en viss statlig reglering. 

Men det finns också den liberala ideologin, som står för att marknaden producerar 

det som publiken vill ha och det är det som är det bästa utbudet (Jönsson & 

Strömbäck 2004:6). Den sociala ansvarsideologin är den medieideologi som är 

relevant för den här uppsatsen. 

2.2 Public service-begreppet  
 
Public service som idé ses som en underteori till den sociala ansvarsideologin, 

eftersom den sociala ansvarsideologin står för att medierna ska ha full 

yttrandefrihet. Samtidigt ingår det i teorin att samhället ska sätta ramarna för 

verksamheten, för att begränsa marknadskrafternas negativa verkningar (Jönsson 

2015:374). 

 

Begreppet syftar på hur public service bör vara. Public service-medier ska vara 

styrda av lagar, verka för att stimulera publikens intressen samt finansieras av 

allmänheten (McQuail 2005:179). Ramarna för public service-mediernas ekonomi 

sätts av politikerna och finansieringen har, sedan starten av Radiotjänst 1925, varit 
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licensintäkter (Jönsson 2015:381). Enligt de svenska villkoren för public service ska 

public service-medierna även vara oberoende av staten och andra makthavare, och 

inte heller påverkas ekonomiskt eller politiskt (SOU 2012:59 s.49). 

 

Det finns olika teoretiska definitioner för begreppet. John Reith, som räknas som 

BBC:s och public service-ideologins “fader”, anser att det handlar om en 

verksamhet utan vinstintressen som är tillgänglig för alla (Syvertsen 1999:6f). 

Syvertsen lyfter sin analys till tre mer övergripande definitioner av begreppet 

“public service”: 

1. Allmännytta – En teknisk-ekonomisk definition där fokus läggs på 

tillgängligheten. 

2. Offentlighet – Ett medium i offentligheten och den publika sfärens tjänst. 

3. I publikens tjänst – Ett medium i publikens tjänst, som ska tillfredsställa 

läsarna/tittarna/lyssnarna. 

 

En del i public service-uppdraget är bland annat att SVT ska försvara demokratins 

grunder. I punkt två i SVT:s policy för publiceringar på SVT:s sidor på webben och 

i sociala medier (2014) anammar de detta: 

Samma programetiska principer som tillämpas i broadcast ska tillämpas av 
SVT:s företrädare i sociala medier. Det gäller saklighet, opartiskhet, respekt 
för privatlivet, otillbörligt gynnande av kommersiella intressen, hänsyn till 
mediets genomslagskraft och försvar av demokratins grunder. (2014:3) 

 
Ekonomie doktor Richard Gatarski påpekar i boken Varför public service? av Erik 

Zsiga, att det vi måste förstå i dag är att begreppet public service skapades när 

samhället skiljde sig från det samhälle vi lever i i dag och att det kanske måste 

förändras (Zsiga 2008:23). 

2.3 Sveriges television (SVT)  
Sedan år 1994 ägs public service-företaget Sveriges Television AB, tillsammans 

med Sveriges Radio AB och Utbildningsradion AB, av en Förvaltningsstiftelse. 

Stiftelsens syfte är att främja företagens oberoende ställning (Bolagsstyrning, svt.se 

2015). 

 

I Förvaltningsstiftelsen sitter 13 ledamöter med politisk bakgrund, som har utsetts 

av regeringen året efter ett riksdagsval. Riksdagen har beslutat att det är viktigt att 
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alla partier och ledamöter är eniga om att public service är nödvändigt i samhället. 

Stiftelsen har som uppgift att vara en mellanhand för public service-företagen och 

statsmakterna. Den har ingen makt i fördelningen av pengar inom bolagen och 

beslutar inte heller om organisation eller inriktningar i verksamheten. Med den här 

konstruktionen blir SVT självständiga, då det inte ägs av staten eller kommersiella 

intressen, utan blir helt oberoende och skyddat från påtryckningar vid en av de 

viktigaste uppgifterna: Att granska myndigheter, organisationer och företag, som 

har inflytande över beslut som rör medborgarna (Bolagsstyrning, svt.se 2015). 

 

De numer klassiska 30-minuterssändningarna, såsom i Rapport och Aktuellt, 

introducerades 1972 och fram till 1970 fanns ett ytterligare nyhetsprogram, TV-

nytt, som senare kom att bli regionala nyheter. Först ut var Sydnytt i Malmö, 

därefter Västnytt i Göteborg och cirka två år senare startades Mittnytt i Sundsvall 

(Jönsson & Strömbäck 2007:54). Sedan april 2015 har SVT 21 regionala 

nyhetsredaktioner och i samband med en omorganisation i april 2015 bytte alla 

namn. Till exempel Mittnytt till SVT Nyheter Västernorrland (svt.se 2015). 

2.4 SVT Nyheter på sociala medier  
Alla SVT:s lokala nyhetsstationer har konton på Facebook och Twitter och några 

har konton på Instagram (svt.se 2015). Det ingår i journalisternas arbetsuppgifter att 

använda sociala medier som ett research-verktyg i arbetet (Punkt fyra i Policy för 

publiceringar på SVT:s webb och på sociala medier 2014:3). I public service-

utredningen för år 2014 nämns det att SVT tidigare var känt av alla, men att man nu 

måste fokusera mer på marknadsföring genom bland annat sociala medier, för att nå 

ut till publiken. Målet är bland annat att nio av tio ska känna till SVT:s etablerade 

tjänster (2014:7). Till skillnad från broadcast finns det ingen ansvarig utgivare för 

sociala medier, utan det är enskilda medarbetare som kan blir straff- och 

skadeståndsansvariga för det arbete de har utfört eller brustit i att utföra i SVT:s 

namn (Punkt 9 och 10 i Policy för publiceringar på SVT:s webb och på sociala 

medier 2014:2). 
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3. Teori 
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska perspektiv grundas i journalistikens 
kommersialisering. Den teoretiska utgångspunkten handlar om mötet mellan public 
service-begreppet, som är en del av den sociala ansvarsideologin, och 
tabloidisering på sociala medier. 
 
 

3.1 Journalistikens kommersialisering   
 
Anna-Maria Jönsson och Jesper Strömbäck betonar att, enligt 

Nationalencyklopedins ordbok, betyder kommersialisera “att göra något till föremål 

för vinstgivande affärsverksamhet”, och därför är alla svenska medieföretag 

kommersiella (Jönsson & Strömbäck 2007:139). Medieforskaren Ingela Wadbring 

menar däremot att det inte gäller för public service-företag och 

organisationstidskrifter (Wadbring 2012:22). Men i det här fallet syftar 

kommersialisera på att medierna drivs av att vara just kommersiella medieföretag 

och att det är svårt att finna balans i det och särskilt för public service-företag 

(Jönsson & Strömbäck 2007:139).  

 

Till en början producerades inte nyheter i vinstdrivande syfte, utan för att bidra till 

upplysning och opinionsbildning hos publiken (Gripsrud 2008:301). Utvecklingen 

var däremot på väg mot en kommersialisering av journalistiken.  

 

Det finns olika grader av kommersialisering. I den mest kommersialiserade 

journalistiken är drivkraften att fånga en så stor publik som möjligt, eller den 

publiken som annonsörer är intresserad av, för att sedan generera vinst åt 

medieföretaget (Jönsson & Strömbäck 2007:147).  

 

Medieföretagen strävar efter att efterleva de journalistiska värderingarna och den 

publicistiska logiken, men medieföretagen har kommersialiserats i betydelsen att 

den kommersiella logiken betyder allt mer, enligt Jönsson & Strömbäck. De anser 

att journalistikens kommersialisering handlar om en anpassning till 

publikmarknaden och publikmaximering och inte en anpassning till annons- och 

kapitalmarknaden och vinstmaximering (2007:140f). 
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3.2 Konkurrensen   
Nu har de flesta svenska medier nättidning eller egen hemsida, så även public 

service-företagen. Internet har växt sig stort och även sociala medier, vilket gör att 

konkurrensen mellan medierna ökar. Det är nu viktigt att finnas där publiken finns, 

dygnet runt (Jönsson & Strömbäck 2007:41). I SVT:s policy, för bland annat sociala 

medier, står det att sociala medier är en plats där SVT har möjlighet att arbeta på 

publikkontakten genom att ha en konversation med tittarna och läsarna. (Policy för 

publiceringar på SVT:s sidor på webben och i sociala medier 2014:3) 

 

Anna-Maria Jönsson (Djerf-Pierre & Ekström et alt. 2013:340), som i sin tur 

hänvisar till Hjarvard (1999), menar att en ökad konkurrens inte nödvändigtvis leder 

till en ökad kommersialisering. Däremot leder ökad konkurrens om publiken till ett 

ökat fokus på publiken och vad som är intressant för varje individ att ta del av i 

vardagen. Enligt Stig Hjarvard är det konkurrensen och inte marknaden som är 

anledningen till kommersialiseringen, därför är det teoretiskt sett möjligt att även 

public service kan kommersialiseras (Djerf-Pierre & Ekström et alt. 2013:341).  

 

Jönsson och Strömbäck påpekar också att det är missvisande att sätta ett 

likhetstecken mellan ökad konkurrens, ökad kommersialisering och försämrad 

journalistik, eftersom det finns flera andra faktorer bakom, men att konkurrensen på 

publikmarknaden är den mest centrala (2007:281). 

3.3 Innehållet  
Nyhetsmedierna lever under en ständig ekonomisk press och det gör att innehållet 

blir mer kommersialiserat och användarcentrerat. Kommersialisering är en 

pågående process som ökar över tid. När det gäller företag kan man säga att de blir 

mer marknadsanpassade och det kan bidra till att det journalistiska innehållet kan 

anta en annan form (Wadbring 2012:22f).  

 

Enligt Jönsson och Strömbäck fokuseras det nu mer på ett högt tempo, sensationer, 

kändisar, brott och färre källor används (Jönsson & Strömbäck 2007:266). Andelen 

nyheter om kändisar och brott ökar mest inom inrikesrapporteringen, med en början 

år 1996, och det fortsätter att öka (2007:151). Ju mer kommersiella medierna blir 

desto större risk är det också att nyheter om politik och andra hårda nyheter, såsom 



  

 

13 
 

nyheter om ekonomi och arbetsmarknad, kommer att minska. Den här utvecklingen 

motsvarar det som brukar kallas för tabloidisering, som kommer att tas upp här 

nedan (2007:149f). 

3.4 Tabloidisering  
 
Begreppet Tabloidisering började att användas på 1980-talet, och kommer ifrån 

tidningsformatet tabloid. Från början kopplades begreppet till allt det som ansågs 

som “riktig” och god journalistik (Bird 2009:40). I samband med förändringar av de 

traditionella nyheterna så förändrades också betydelsen av tabloidisering. Det 

användes för första gången i USA och syftade då till att beskriva, och ofta 

nedvärdera, uppkomsten av tidningen USA Today, som grundades 1982 av Al 

Neuharth (2009:42).  

 

Enligt medieforskaren Ingela Wabring är Tabloidisering inget positivt begrepp och 

handlar för det mesta om att kvaliteten är låg eller har blivit sämre. Fokus ligger på 

innehållet, formen och presentationen av nyheterna (Wadbring 2012:62). Men 

Johan Henrik Lund, magisterstudent i Institutionen för socialvetenskaper, vid 

Helsingfors universitet, håller inte med om att det skulle vara något negativt med 

tabloidisering: 

 

 [...]En allt högre grad av kommersialisering de facto anses vara en positiv 

utveckling med rappare tempo och bättre bildberättning. (Lund 2014:110) 

 

Det finns studier som visar att det har skett en förändring över tid från hårda till 

mjuka nyheter såsom Plassers studie 2005, men också studier som visar att det inte 

har gjort det såsom Winstons 2002. Professor i journalistik och kommunikation vid 

University of Westminister, Colin Sparks, och John Tulloch, före detta rektorn för 

University of Lincoln anser, precis som de som är emot tabloidjournalistik, att 

tabloidisering av journalistiken är ett hot mot demokratin. Medan försvararna av 

tabloidjournalistik tycker att man ska ta innehållet seriöst och utvärdera vad 

publiken har för intressen och tankar (Sparks & Tulloch 2000:25). 

 

Elisabeth Bird, professor vid USF humanity institute, ser inte att begreppet 

tabloidisering kommer att leva kvar. Hon poängterar dock att hon inte har något 
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emot mjuka nyheter såsom nyheter om kändisar, sensation och vardagshjältar, då 

dessa uppfyller en kulturell roll och alltid har varit en del av nyhetsflödet. 

Problemet är i stället, menar hon, att den roll som tabloidiseringen har i dag 

överröstar det viktiga idealet om vad journalistik kan och borde vara (Bird 

2009:49).  

 

Tabloidjournalistik kan beskrivas som ett förändrat humör inom journalistiken, 

genom att den blir mer en del av underhållningsindustrin, i stället för att ha fokus på 

journalistikens uppgifter i samhället, såsom att informera och skapa debatt (Franklin 

1997:4) 

 

Det har blivit allt viktigare att underhålla än att informera nödvändig 

samhällsinformation till medborgarna. För att lyckas nå ut med seriösa nyheter 

behöver medierna göra det på ett så underhållande sätt som möjligt, vilket är den 

del av tabloidiseringen. Enligt Gripsrud (Gripsrud 2008:301) kan detta delas in i två 

punkter: diverse fakta och den melodramatiskt präglade journalistiken. 

 

Diverse fakta syftar på dramatiska och spektakulära nyheter. Dramatiska nyheter i 

form av till exempel olyckor, kriminalitet och naturkatastrofer. Med spektakulära 

nyheter syftar han på lustiga och ovanliga nyheter. Dessa två typer av nyheter bidrar 

till en spänning och en emotionell rörelse i publikens vardag (Gripsrud 2008:301). 

 

Den melodramatiskt präglade journalistiken handlar i sin tur om det politiska 

relevanta materialet. Där ligger fokus på frågor om maktkamp, moral, ödesval, mod 

och sorgereaktioner eller andra liknande psykologiska ämnen. Gripsrud menar att 

det är en “journalistik som tolkar abstrakta samhälleliga och politiska frågor i 

vardagspsykologiska och moraliska termer” (2008:301). 

 

Tillsammans bildar dessa två punkter tabloidisering och sammanfattningsvis går det 

att säga att från att ha varit aktiva samhällsmedborgare ses nu tabloidmediernas 

publik som upplevelsekonsumenter.(2008:302). 

 

Tabloidiseringen gör att journalistiken går i från det långa analytiska skrivandet till 

korta och snärtiga artiklar (Bird 2009:41). Elisabeth Bird påpekar att vi även kan se 
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en ökad personifiering, genom att journalisterna berättar om olika personers 

livshistorier, och en tredje mer positiv effekt är att bilder och illustrationer används 

allt mer, för att dramatisera berättandet (Bird 2009:41). 

 

En viktig del i tabloidisering är sensationalism. För att få emotionell respons av 

publiken uppmärksammas dramatiska och chockerande nyheter. När det rapporteras 

mycket om olyckor och mord så görs det ur de sörjandes perspektiv. Detta för att 

den som tar del av nyheterna ska känna sig delaktig och berörd, som vilken 

människa som helst (Kitch 2009:29f). Men enligt Kitch så skapar det också problem 

att rapportera ur människors synvinkel: Människor som inte är delaktiga i tragedin 

känner en oförtjänt tillfredsställelse, offrens läkningsprocess försvåras och olyckor 

och brott beskrivs som undantag i stället för konsekvenser av sociala och politiska 

problem i samhället (2009:36).  

 

Den brittiska professorn, Bob Franklin, som undervisar i journalistik och är 

chefredaktör för Journalism studies, Journalism practice och Digital journalism, 

anser att personliga trauman och andra skandaler som har sensationalism publiceras 

allt mer och medierna maskerar detta genom att kalla det för “human 

interest”(Franklin 1997:3). 

 

Ju mer nyhetsmediets strategi är baserat på sensationsjournalistik, för att locka 

tittare/läsare, desto större är risken att underhållande ses som ett krav, snarare än 

relevans, korrekthet och sanning (Rolland 2006:940f). Tabloidisering är något som 

pågår i dag inom televisionen och Anna-Maria Jönsson och Henrik Örnebring anser 

att i värsta fall kan tabloidjournalistik vara ett hot mot demokratin, eftersom den 

leder till ett minskat politiskt intresse och cynism (Jönsson & Örnebring 2008:23).  

3.5 Mellan politik och marknad  
För att se en tydlig skillnad på olika typer av journalistik kan den delas in i 

“journalistik i demokratins tjänst” och “journalistik i marknadens tjänst” (Jönsson & 

Strömbäck 2007:33). Den förstnämnda har som huvudsyfte att informera och det 

andra att sälja. I demokratins tjänst ser journalistiken publiken som medborgare och 

i marknadens tjänst ses publiken som konsumenter. I den första modellen är det 

journalistiska ansvaret att tillhandahålla sådan information som människor behöver, 
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som är viktigast, och i den andra sådan information som människor efterfrågar 

(2007:33). Det publiken efterfrågar får den, och för att attrahera publiken används 

olika medialiseringstekniker, såsom personifiering och sensationsjournalistik (SOU 

2015:94 s.234).  

 

Jönsson & Strömbäck har illustrerat fenomenet i en tabell, för att kunna visa 

skillnader mellan journalistik i marknadens respektive demokratins tjänst. 

 

 Journalistik i demokratins 

tjänst  

Journalistik i marknadens 

tjänst 

Journalistikens syfte Informera Sälja 

Journalistikens syn på 

människor 

Medborgare Konsumenter 

Journalistikens 
moraliska 
uppdragsgivare 

Medborgarna Ägare och investerare 

Journalistikens ansvar  Tillhandahålla sådan 
information som människor 
behöver 

Tillhandahålla sådan 
information som människor 
efterfrågar 

Källa: Jönsson & Strömbäck 2007:33 
 
Men problem kan uppstå när en publicistisk logik, som värdesätter fri och 

oberoende journalistik och ska bidra till informerade medborgare och en fungerande 

demokrati, står mot en kommersiell logik, som värdesätter en journalistik som ser 

till människors efterfrågan och som bidrar till att skapa ekonomisk vinst (Jönsson & 

Strömbäck 2005:3f). 

 

Marknadsdriven journalistik styrs och präglas av ett vinstintresse och är på så vis en 

kommersialiserad journalistik. Den journalistiska kvaliteten bestäms inte av 

journalisten, utan av konsumenterna (publiken). Konsumenter köper det de vill ha 

och det som inte säljer försvinner från marknaden, detta gäller även journalistiken 

(1994:3f).  

John Mcmanus, professor i kommunikation på Santa Clara University, beskriver 

grundtanken med marknadsdrivna medier så här: 
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...rational news departments should compete with each other to offer the 

least expensive mix of content that protects the interests of sponsors while 

garnering the largest audience advertisers will pay to reach (McManus 

1994:85). 

 

Vilket syftar till att konkurrensen mellan medier är viktig. Det gäller att erbjuda det 

bästa för att locka en stor publik, eftersom då vill annonsörerna betala för att nå 

dessa och då går ekonomin på så sätt runt. 

 

En försvarare av marknadsdriven journalistik menar att eftersom det är en 

demokratisk mekanism, med fria val av köpare och säljare, så försvarar den också 

demokratin (1994:3f). Professor i journalistik och kommunikation på Cardiff 

University, Stuart Allan, påpekar att de flesta som försvarar marknadsdriven 

journalistik anser att de vill ha nyheter som kan användas i det dagliga livet,“news 

you can use”, och att gränsen för vad som är en nyhet har nu sjunkit (Allan 

2004:210f). 

 

Redaktioner som blir mer marknadsorienterade satsar på att låta bilder styra 

utformningen av nyhetsinnehållet, kortar ned tid till analys och bakgrundsarbete, 

och fokuserar på att vädja till publikens känsla i stället för till intellektet (McManus 

1999:412). Enligt medieekonomen James T Hamilton teori, som fokuserar på 

marknadsorientering och hur den påverkar nyheterna, vägleds nu marknadsdrivna 

medier av fem stycken W (Hamilton 2004:7): 

 

1. Who cares about a particular piece of information? 

2. What are they willing to pay to find it, or what are others willing to pay to 

reach them? 

3. Where can media outlets or advertisers reach these people? 

4. When is it profitable to provide the information? 

5. Why is this profitable? 
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Journalisten och författaren Ulrika Kärnborg konkritiserade fenomenet klickokrati 

under 2015, vilket innebär “ett samhälle där journalistik och politik styrs av vad 

internetanvändarna föredrar, till exempel genom att klicka på gilla- och delaknappar 

på nätet” (Nyord 2015, Språktidningen.se 2015) Samma år godkändes det som ett 

nytt ord enligt Språktidningen.  

 

Kärnborg fokuserar, i sin bok Klickokratin, mest på papperstidningarnas roll i den 

digitala världen och hur klickjournalistiken har förändrat journalistiken (2015:90), 

men hon diskuterar också en förändring i innehållet, om hur arbetsmetoder på fältet 

ser ut, hur rubriksättningarna går till, hur texterna utformas och vilket känsloläge 

som används. Hon lyfter också frågan om inte den journalistiska etiken också har 

blivit påverkad på grund av klickokratin. En av grundorsakerna till att det blev 

viktigt att räkna klick, menar hon, är att kommersiella mediers marknadsavdelning 

fick problem med att få intäkter (2015:91). När det gäller själva utformningen av 

texterna var det viktigt att skriva ut mycket information men inte allt, så att läsarna 

skulle behöva klicka på artikeln för att läsa mer. Rubriksättarna hade också en stor 

betydelse för vad som skulle bli så kallade klickbeten (20015:91).    
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4. Tidigare forskning 

Nedan följer exempel på tidigare studier som använt sig av tabloidisering och 
kommersialisering som utgångspunkt.  
 
 

4.1 Kommersialisering och public service  
Enligt José van Djick och Thomas Poell skapar sociala medier nya möjligheter för 

public service-bolagen att uppmuntra sin publik till deltagande och integration. 

Forskarna menar dock att det inte är helt problemfritt. Det huvudsakliga uppdraget 

som public service har, att verka i allmänhetens tjänst, hotas av 

kommersialiseringen på sociala medier som Facebook och Twitter. (2015:149) 

 

Petros Iosifidis, professor inom media och kommunikation på City University 

London, håller med och argumenterar för att public service-medierna ska finnas på 

olika plattformar, såsom på internet och på sociala medier. Han anser att trots det 

finansiella gapet mellan public service-medier och de kommersiella medier, så 

behöver public service-medierna finnas där, eftersom det är trots allt ett trovärdigt 

varumärke som de står för. Iosifidis påpekar att internet kan bli kaotiskt med 

mycket delat innehåll, öppet deltagande och avsaknad av kritiska diskussioner. Han 

tror att public service-medierna är kapabla till att skapa inkluderande och allsidiga 

sociala plattformar (Iosifidis 2015:619). 

 

Sociala medier kan ses som SVT:s förlängda arm, som ska länka vidare läsarna till 

hemsidan (Zandberg 2015:38). Simon Zandberg menar i sin C-uppsats att om SVT 

Nyheter hade varit mer kommersiellt hade de fokuserat mer på att dra trafik till 

nyhetsredaktionens Facebooksida, och försökt att dela nyheter direkt på Facebook, 

men han anser fortfarande att SVT är på väg i en kommersiell riktning (2015:51). 

Syftet med Zandbergs studie var att undersöka hur SVT Nyheter har blivit påverkat 

av digitaliseringen och kommersialiseringen. Han jämförde vilka nyheter som har 

publicerats på SVT Nyheters Facebooksida och på kommersiella TV4- Nyheternas 

Facebooksida under de tre senaste åren (2013–2015).  

 

Zandberg menar att en ökad kommersialisering av public service kan vara 

problematisk, eftersom det uppstår problem, när det gäller att locka tittare. 



  

 

20 
 

Nyhetsprogrammen måste då ha mjuka nyheter och underhållande inslag, som 

publiken vill ta del av. Det fyller också en viss funktion menar han, men att 

problemet är om dessa nyheter får störst fokus medan samhällsnyttiga ämnen får 

mindre plats (Zandberg 2015:31). Zandberg syftar på att det delvis har skett en 

kommersialisering av SVT, eftersom företaget numer måste lyssna på allmänheten 

mer och anpassa sig efter marknaden (2015:31). 

 

Organisationen Tidningsutgivarna har kommit med kritik mot att public service-

företagen breder ut sig på webben (Lundgren 2010:12). I Malin Lundgrens studie 

Public Service i framtiden (2010) intervjuar hon en person från Tidningsutgivarna 

och tre personer från SVT, för att ta reda på hur public service-uppdraget påverkas 

av medieutvecklingen. Intervjupersonerna på SVT anser att det är SVT som leder 

marknaden, trots att det är ett public service-företag, eftersom SVT har vågat att 

göra satsningar först och eftersom de har kunnat luta sig tillbaka på finansieringen 

av publiken. De kommersiella kanalerna hade det svårare, enligt respondenterna 

(2010:26). Studiens slutsats är att public service-idealet måste förändras och 

anpassas mer efter det moderna internetsamhället (2010:27). Lundgren kommer 

fram till att gränsen mellan vad public service får och inte får göra på webben och i 

sociala medier är alltför otydlig. (2010:27) 

 

Mathieu Rhoufari, professor i historia och geografi vid Universite Marc Bloch, har 

intervjuat åtta brittiska journalister och studerat hur de tänker kring arbetet och 

tabloidjournalistik. Han har analyserat journalisternas egenskaper och definierat två 

olika grupper: “quality press” och “story diggers”. De han kallar för “quality press” 

har en djupare tanke, när det gäller den journalistik som de publicerar, och tycker att 

den gamla bilden av vad journalistik är stämmer bra överens med det arbete de 

utför, medan “story diggers” tänker mer på arbetet för dagen och de kunde inte 

riktigt förklara varför de agerade som de gjorde i vissa situationer (Rhoufari 2000: 

166f). 
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3.2 Innehållet och dess format på sociala medier  
Ingela Wadbring anser att en lämplig metod för att se utvecklingen av tabloidisering 

på är att jämföra i tid (2012:65). Trots att vår studie inte utgår från ett tidsperspektiv 

är Johanna Cedergren och Maria Marmolins examensarbete från 2009, om hur 

SVT:s nyhetsprogram Rapport har blivit påverkat av tabloidisering, relevant att ta 

upp. De undersökte hur programmet var och såg ut 1979 respektive 2009.  

 

Studien utgår från journalistikens kommersialisering och tabloidisering. De kom 

bland annat fram till att innehållet är detsamma men att utformningen av 

sändningarna ser olika ut. Formatet är till viss del kommersialiserat, med tillspetsat 

innehåll och kortare nyhetsinslag (Cedergren & Marmolin 2009:40). 

Utseendemässigt kunde de också se stora skillnader med en mer dramatisk grafik år 

2009 än 1979. De menar dock att tekniken har en stor roll i det hela, men att det 

också är en medvetenhet för att attrahera den breda publiken (2009:41).  

 

Rapport har tecken på tabloidisering, men uppsatsskrivarna trodde att det även 

skulle synas i programmets innehåll, vilket det inte gjorde. Likheterna mellan 

programmen från 1979 och 2009 finns i innehållet medan olikheterna syns i 

inslagens form och grafik. Cedergren och Mamolin kom då fram till att Rapport 

fortfarande tar public service-uppdraget på allvar (2009:42). 

 

I D-uppsatsen Lätta och lika tv-nyheter? (2014) kom magisterstudenten Johan 

Henrik Lund fram till ett liknande resultat som Cedergren och Malmgren (2009) 

gjorde i sin studie. Han jämförde Yle, som är ett finskt public service-bolag, och 

MTV3, som är en kommersiell kanal, utifrån bland annat tabloidisering. Han gjorde 

en kvalitativ analys och tittade närmre på nyhetsprogrammen: TV-nytt (svenska 

YLE), Uutiset (YLE 1) och Nyheterna på MTV3 (kommersiell kanal) under en 

vecka, i stället för att se hur ett och samma program har förändrats över tid. 

Resultaten visar sig vara mycket liknade, Uutiset i det här fallet, håller fortfarande 

hårt i public service-rollen. För att kunna dra likheter med Cedergren och 

Malmgrens studie (2009) väljer vi att fokusera på resultatet mellan Uutiset och 

Nyheter på MTV3, trots att uppsatsskrivaren hade jämfört flera andra också. 
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I en jämförelse mellan inslagen hade MTV3 ett snabbt och bildtätt tempo, vilket är 

tecken på kommersialisering (Bird 2009:41). Lund menar också att korta 

intervjusekvenser och en reporter med dramatisk karaktär tyder på tabloidisering, 

vilket MTV3:s nyheter hade. Minst tabloidiserat ansåg Lund att Uutiset var, 

eftersom det hade något längre inslag och fler bilder än MTV3. Men att inslagen var 

betydligt längre kräver samtidigt fler bilder (2014:110). 

 

En jämförelse mellan TV-nytt och Uutiset ger däremot ett annat resultat. TV-nytt är 

ett program som sänds i svenska Yle fem och har i och med den specifika 

målgruppen friare regler (Svenska YLE:s policy 2009). Inom YLE drar Lund 

slutsatsen att TV-nytt går mot en kommersiell och tabloidiserad riktning jämfört 

med Uutiset. Anledningen är för att locka till sig den yngre publiken (2014:110). 

 

5. Metod och material   
I det här kapitlet presenteras val av metod, analysenheter, en redogörelse för hur 
insamlingen av det empiriska materialet har gått till, en beskrivning av 
mätinstrumentet och en diskussion om validitet och intersubjektivitet. 
 
 
 
Studien har genomförts med en kvalitativ, beskrivande, metod och är baserad på 

intervjuer. En beskrivande studie ger svar på frågorna: var, när, hur, vem och vilka 

(Esaiasson et al. 2012:37). Syftet var att få en bild av intervjupersonernas 

upplevelser och ta del av deras reflektioner, när det gäller redaktionernas agerande 

på sociala medier och hur de, med ett public service-uppdrag, förhåller sig till den 

kommersiella marknaden på sociala medier. Genom att intervjua personer som är en 

del i samma sociala miljö, subkultur eller socialt nätverk, kan man göra upptäckter 

om förhållanden som är i den miljön (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015:34). Alla 

intervjupersoner befinner sig i samma typ av miljö och finns på de sociala 

medierna: Facebook och Twitter. 

 

Studien är genomförd med hjälp av samtalsintervjuer, för att få mer ingående svar 

som väcker känslor, tankar och funderingar hos intervjupersonerna (Esaiasson et al. 

2012:251). Intervjuer är lämpligare än en frågeundersökning i det här fallet, 

eftersom vid intervjutillfället ges tydligare svar och kan då undvika missförstånd 

genom att förklara hur frågan är menad. I den här studien är det särskilt viktigt att 
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intervjupersonen och intervjuaren tolkar saker på samma sätt och är överens om vad 

de pratar om, därför blev det enklare med intervjuer.  När det har uppstått oklarheter 

under intervjusituationen har möjligheten att förtydliga frågor funnits, vilket inte är 

lika möjligt i frågeundersökningar.  

 

Studien innehåller inte en jämförelse i tid, som Ingela Wadbring menar är en 

lämplig metod att se tabloidisering på (Wadbring 2012:65). Tidsaspekten var ändå 

aktuell vid diskussion om utmaningar och hinder. I intervjuguiden (se bilaga 1) 

finns också frågan: Ser du någon skillnad i ert nyhetstänk efter ni har blivit aktiva 

på sociala medier? 

5.1 Analysenheter och urval  

Studien är genomförd med ett strategiskt urval. De undersökta objekten är några av 

Sveriges televisions lokala nyhetsredaktioner och genom ett strategiskt val har de 

fyra redaktioner, som kan belysa forskningsfrågan på bästa sätt, valts ut. 
 
Prioriteringen i urvalet är storleksskillnaden på redaktionerna, att både ha med stora 

och små redaktioner. Vi har valt ut följande: 

● SVT Nyheter Västmanland 

● SVT Nyheter Västernorrland 

● SVT Nyheter Väst 

● SVT Nyheter Skåne 

 

Varje redaktion representerar en storlek och valet gjordes genom att utgå efter 

kategorier: storstadsredaktion och landsortsredaktion. Skåne (Malmö) och Väst 

(Göteborg) räknas som storstadsredaktioner, medan Västernorrland (Sundsvall) och 

Västmanland (Västerås) räknas som landsortsredaktioner. Vi har valt dessa eftersom 

det då är möjligt att jämföra hur en liten redaktion och hur en stor redaktion tänker 

kring arbetet med sociala medier, med tanke på att de har ett public service-

uppdrag. 

 

När det gäller urval av intervjupersoner har två personer på varje redaktion 

intervjuats, en som har ansvaret kring publicering på sociala medier (en 

redaktionschef/ansvarig utgivare), och en som arbetar med sociala medier “på 

golvet” eller “fältet”. Detta eftersom det är möjligt att se om det finns några 
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skillnader mellan dessa två personer, beroende på vilken yrkesroll de har på 

redaktionen. Följande är utvalda: 

 

SVT Nyheter Västmanland 

Intervjuperson 1: Redaktionschef/Ansvarig utgivare, Anders Kauranen, har arbetat 

på redaktionen i ett år och har en bakgrund inom tidningsvärlden som nyhetschef på 

lokaltidning. 

Intervjuperson 2: Reporter 

 

SVT Nyheter Västernorrland 

Intervjuperson 3: Redaktionschef/Ansvarig utgivare, Helena Nyman, har arbetat på 

redaktionen i ett år och har en bakgrund inom tidningsvärlden som nyhetschef på 

lokaltidning. 

Intervjuperson 4: Publiceringsredaktör 

 

SVT Nyheter Väst 

Intervjuperson 5: Redaktionschef/Ansvarig utgivare, Josefin Ziegler, har arbetat på 

redaktionen i nästan ett år och inom SVT i cirka tre år. 

Intervjuperson 6: Onlinespecialist för region Väst. 

 

SVT Nyheter Skåne 

Intervjuperson 7: Redaktionschef/Ansvarig utgivare, Göran Eklund, har jobbat på 

redaktionen cirka ett halvår och har en bakgrund inom Sveriges radio (SR). 

Intervjuperson 8: Onlinespecialist för region Syd 

 

Alla redaktionschefer har kontaktats via mejl och de som inte har svarat har 

kontaktats via telefon. Något som har varit viktigt i uppsatsen har varit 

transparensen i processen kring valet av intervjupersoner, genom att berätta hur 

personerna är utvalda (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015:40). Cheferna på de 

utvalda redaktionerna kontaktades för att få hjälp med vilken person, utöver 

redaktionschefen, eller ansvarig utgivare som var mest relevant eller hade tid att 

intervjuas.  
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På SVT Nyheter Västmanland valde redaktionschefen/ansvarig utgivare ut en av 

medarbetarna, en reporter, eftersom det inte finns någon särskild person som jobbar 

med sociala medier på den redaktionen, utan alla på redaktionen har tillgång till 

samtliga sociala medier-konton. Redaktionschefen på SVT Nyheter Väst såg till att 

intervjun genomfördes med en av deras tre så kallade onlinespecialister, som jobbar 

dagligen med sociala medier och webbsidan, och har mer kunskap än vad ordinarie 

reportrar har. Ytterligare en onlinespecialist intervjuades, för region Syd, SVT 

Nyheter Skåne, och på SVT Nyheter Västernorrland genomfördes intervjun med en 

publiceringsredaktör, eftersom reportrarna inte publicerar på sociala medier. 

5.2 Semistrukturerade intervjuer  
Uppsatsen är genomförd med semistrukturerade intervjuer, eftersom det var tänkt 

att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att kunna prata brett och öppet, men ändå 

hålla sig till förbestämda teman. 

 

En intervjuguide har konstruerats (se bilaga), och har fungerat som mätinstrument. 

Intervjuguiden har utgått från öppna frågor, så att intervjupersonen själv har kunnat 

tolka frågorna, tänkt mer och gett mer utvecklande svar, än om frågorna varit slutna. 

Även stödfrågor har utformats och använts, för att förtydliga frågor, om 

intervjupersonen inte har förstått. 

 

För att få struktur på intervjun har frågeställningarna delats in i fem olika konkreta 

teman, som utgår från vårt forskningsproblem (Dalen 2007:31): Arbetsprocessen på 

sociala medier, konflikten (syftar på krocken mellan public service-uppdraget och 

den kommersiella marknaden på sociala medier), publiken, utmaningar och 

innehållet. Konflikten har varit det viktigaste temat och dess frågor har behövt att 

upprepas, för att få så tydliga svar som möjligt.  

 

Syftet med utformningen av en intervjuguide var att intervjupersonerna skulle få 

möta relevanta och liknande teman. Frågorna har inte behövt ställas i samma 

ordning (Krag Jacobsen 1993:19) och om intervjupersonen berört ett senare tema 

har intervjuaren tagit upp det och sedan återgått till intervjuguiden.  
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Den så kallade “områdesprincipen”, som går ut på att de frågor som ligger i 

periferin till de tilltänkta och mer känsloladdade frågorna ställs först, har varit 

användbar. De inledande frågorna har varit viktiga för att få intervjupersonen att 

känna sig avslappnad och bekväm i situationen (Dalen 2007:31). Öppna frågor är 

viktigt och den inledande frågan har ofta varit i formen “Beskriv hur ni arbetar… 

eller berätta om… ” för att få intervjupersonen att öppna sig och använda sina egna 

ord för att berätta fritt om sina upplevelser (2007:32). 

 

För att inte låta provocerande i intervjufrågorna har ord som varför och följdfrågor 

som hur vet du det? undvikits så mycket som möjligt (Trost 2010:98, 103), även 

utfyllnadsord såsom typ, men och vad heter det. Typ och vad heter det är vanliga i 

talspråk, men i en intervjusituation kan det verka slarvigt och omotiverat, så därför 

har dessa inte förekommit ofta. Men är ett motsatsord och kan lätt ge intervjuer en 

negativ stämning (2010:104). I stället har vi låtit intervjupersonerna få prata så 

mycket som möjligt, så länge de har hållit sig till huvudfrågan, och på så vis behålls 

förtroendet som har byggts upp med intervjupersonerna.  

 

Intervjuerna genomfördes via telefon, eftersom flera personer ur urvalsgruppen har 

varit geografiskt svåråtkomliga för intervjuer “öga mot öga”. Tanken var att först 

genomföra intervjuerna via programmet Skype för att även få med kroppsspråk och 

liknande, men på grund av tekniska problem med programmet vid den första 

intervjun valdes telefon i stället. Alla samtal har spelats in och det är också 

intervjupersonerna medvetna om.  

 

På begäran har medarbetarna anonymiserats på de olika redaktionerna, men 

redaktionscheferna står med namn. Intervjuerna har varit mellan 30 och 40 minuter 

långa och har transkriberats strax efteråt. Samtliga frågor har ställts på likvärdigt 

sätt under alla intervjuer och intervjuerna har transkriberats på samma sätt. Det är 

också samma person som har genomfört intervjuerna och samma person som har 

antecknat, observerat och assisterat intervjuaren. Detta för att öka validiteten. 

5.3 Validitet och intersubjektivitet 
Intervjuareffekter är något en forskare, som gör en studie med kvalitativa intervjuer, 

måste vara uppmärksam på. Med det menas intervjuarens möjlighet att påverka 

utfallet av intervjun, genom till exempel hur frågor och följdfrågor ställs. Vi 
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strävade efter neutralitet och distans och försökte minska egen inblandning så gått 

det gick, för att nå bästa möjliga resultat (Ahrne & Svensson 2015:20). Vid flera 

tillfällen har intervjuaren omformulerat följdfrågor, för att inte placera vissa ord hos 

intervjupersonen, och på så vis påverka utgången. 

 

Meningen med studien var att förstå, visa ett fenomen, och beskriva upplevelser och 

inte att göra en generaliserbar studie. Det är svårt att göra generaliseringar utifrån 

kvalitativa studier och detta innebär att studiens externa validitet är låg, vilket finns 

i medvetandet (Esaiasson et al. 2012:58). 

 

För att öka begreppsvaliditeten har transparensen genom hela studien varit viktig, 

att ha tydligt redogjort för forskningsprocessen, för att läsaren ska veta hur alla val 

har gjorts (Ahrne & Svensson 2015:25). Det är viktigt att berätta varför 

analysenheterna är valda, hur, och tydligt visa hur intervjuerna har gått till. Samma 

frågor har ställts till alla intervjupersoner på så lika sätt som möjligt. Två viktiga 

punkter, anser vi, har varit att vara konsekvent med definitioner av begrepp, och att 

alla intervjuer har transkriberats på samma sätt, eftersom det stärker trovärdigheten i 

undersökningen. 

 

Transkriberingen återges ordagrant där även pauser, skratt och betoningar är 

angivna. Citaten i resultatdelen är inte ordagrant skrivna, eftersom det, ur en etisk 

synpunkt, kan anses fel och får intervjupersonen att framstå som “dum”. Det är 

bättre att göra språket mer likt skriftspråk för att öka läsbarheten, enligt Ulla 

Eriksson-Zetterqvist och Göran Ahrne (Zetterqvist & Ahrne 2015:52f). Här håller 

även Steinar Kvale och Svend Brinkmann med och säger att om man citerar en 

intervju ordagrant i uppsatsen kan det leda till en “oetisk stigmatisering av specifika 

personer” (Kvale & Brinkmann 2014:228). 

 

För att analysera studiens resultat har tematisering använts som metod och 

utgångspunkten har varit intervjuguiden, som är uppbyggd av fem olika teman. 

Därefter har vi sållat i materialet och valt ut det som är relevant att kopplat till 

studiens syfte och frågeställningar. Det insamlade materialet i förhållande till 

frågeställningarna känns relevant, eftersom intervjupersonerna har varit fokuserade 

och har svarat på frågorna på ett seriöst och tydligt sätt. Kvale och Brinkmann 
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menar att det inte finns några kvalitetskriterier för forskningsintervjuer, men att en 

bra intervju bygger på forskarens hantverksskicklighet. Det gäller att som forskare 

kunna behärska intervjuteknik, ha bra med kunskap inom ämnet, en känslighet för 

den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson och en medvetenhet om 

de etiska aspekterna. Bedömningen av kvaliteten baseras ofta på form, ämne och 

syfte (Kvale & Brinkmann 2014:216). 
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6. Resultat och analys  

6.1  Public  service-‐‑uppdraget  och  sociala  medier  
Utgångspunkten är intervjuguidens olika teman. Dessa har sammanställts under 
rubrikerna: Konflikten, Publiken, Innehållet och Utmaningar. 
 

6.1.1 Konflikten  

Respondenterna har olika uppfattningar om hur de förhåller sig till public service-

uppdraget, samtidigt som de befinner sig på en kommersiell marknad på sociala 

medier. De flesta har betonat att de förändrade medievanorna hos publiken gör att 

det är viktigt för redaktionerna och för SVT att finnas på sociala medier, eftersom 

det är ett av målen att nå ut till så många som möjligt. De anser att det är viktigare 

att finnas där publiken finns, oavsett om det är på en kommersiell marknad eller 

inte. 

 

SVT har ju fått ju lite sk*t ibland för att vi ger oss in på de här arenorna och 
nyttjar kommersiella företag. Jag tycker att det är lite orättvist. Jag tycker 
att SVT har som uppdrag att kunna spegla hela Sverige, finnas överallt, och 
då tycker jag att man ska vara där folk är. Det är bara konstigt att göra 
någonting annat. 
– Onlinespecialist, region Syd, 2015-12-17 

 
Vi tycker att det är viktigt att public service når ut till publiken och nu är det 
väldigt många som inte läser en tidning längre, som inte tittar på tablåtv, 
utan som finns på Facebook. Min dotter och min son som är[xx], respektive 
[xx] år lever sina liv på sociala medier. Det är klart att vi måste finnas där 
då, presentera våra nyheter och vara tillgängliga för dem. 
– Josefin Ziegler, redaktionschef Väst, 2015-12-10 

 

Här instämmer respondenterna med Petros Isofidis, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, angående att trots den kommersiella miljön så måste 

public service-medier finnas på olika plattformar, eftersom dessa bidrar till att skapa 

en allomfattande och offentlig sfär (Isofidis 2015:619f). Respondenterna anser alltså 

att det är värt för SVT att finnas på en kommersiell marknad, för att uppnå SVT:s 

mål, att nå så många som möjligt. Genom att finnas på sociala medier når SVT 

också andra målgrupper än annars, eftersom det är främst unga som använder 

sociala medier, som redaktionschefen för Väst, betonar ovan. Det är nu också 

viktigt att finnas där publiken finns, dygnet runt (Jönsson & Strömbäck 2007:41). 
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Magisterstudenten Johan Henrik Lund drar slutsatsen att svenska TV-nytt inom 

YLE går åt en kommersiell och tabloidiserad riktning jämfört med det andra 

nyhetsprogrammet inom YLE, Uutiset. Anledningen är att locka till sig den yngre 

publiken (2014:110). Det nämner också våra respondenter här ovan. 

Redaktionschefen för Väst pratar om att den yngre publiken lever sina liv på sociala 

medier och att SVT måste anpassa sig till det. 

 

Det nämns även, i SVT:s policy för publiceringar på webben och i sociala medier, 

att sociala medier hjälper SVT att öka integrationen med publiken och genom 

marknadsföring för olika program ökar tillgängligheten till SVT:s material för 

publiken (2014:3). Men för SVT, som public service-företag, är det inte helt 

problemfritt att finnas på till exempel Facebook av olika anledningar. En av dessa är 

Facebooks fasta annonser till höger. 

 

Att Facebook har annonser på den högra sidan, vilket även syns på redaktionernas 

sidor, har de flesta av våra respondenter inte reflekterat kring. Några blir förvånade, 

medan till exempel redakationschefen för Väst och onlinespecialisten för region 

Väst har en tydlig redogörelse kring detta och säger att det är någonting som 

redaktionerna och SVT får på köpet, men att de inte kan låta bli att finnas på sociala 

medier, såsom medielandskapet ser ut i dag. Onlinespecialisten för region Väst 

hänvisar till finansieringen av public service. 

 

Vi behöver vara där publiken är för annars blir vi inte relevanta. Då känns 
det helt meningslöst att ta fyra miljarder av licensbetalarnas pengar, som 
ingen får någon nytta av.  
– Onlinespecialist, region Väst, 2015-12-11 

 

SVT, som public service-företag, ska vara annonsfritt, eftersom det är finansierat av 

licensavgifter (Jönsson 2015:381) Det betyder att det ingår i public service-idén att 

samhället ska besluta om verksamheten, för att begränsa marknadens övertag 

(Jönsson 2015:374). Facebookannonserna, har några respondenter lyft som ett 

problem, eftersom SVT inte äger Facebook och det är en kommersiell plattform 

som de anser sig vara beroende av. Onlinespecialisten för region Väst, 

redaktionschefen för Skåne och onlinespecialisten för region Syd tänker tanken att 
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Facebook i morgon kanske ändrar sina algoritmer och att det kan bli svårt för SVT 

att finnas kvar där.  

 

Simon Zandberg tar upp i sin C-uppsats att han anser att SVT är på väg i en 

kommersiell riktning genom att finnas på Facebook (Zandberg 2015:51), men SVT 

skulle kunna vara mer kommersiellt, genom att publicera artiklar direkt på 

Facebook. Detta är också på väg att hända, inte för SVT, men Facebook har ändrat 

sina algoritmer och har lanserat Instant article, där medierna publicerar direkt på 

Facebook och inte som i länkar. Flera stora medieföretag i Sverige har testat 

funktionen, men eftersom detta skulle vara att lämna ut SVT till en kommersiell 

aktör på ett annat sätt än nu, så diskuteras det hur SVT ska bete sig, enligt 

respondenterna. 

 

Zandberg anser också att SVT skulle vara mer kommersiellt genom att försöka att 

driva publiken till redaktionernas Facebooksida (Zandberg 2015:51). Men det skulle 

strida mot public service-reglerna och två av våra respondenter tog upp att det har 

förts diskussioner på redaktionerna om hur de får hänvisa publiken till deras 

Facebooksida. De får säga “följ oss på sociala medier” eller “Det pågår en 

diskussion på Facebook angående det här” men inte att redaktionen finns på 

Facebook och på så vis uppmana tittarna att gå in och följa kontot, eftersom det 

räknas som reklam för Facebook, enligt publiceringsredaktören för Västernorrland 

och redaktionschefen för Skåne. 

 

De flesta av respondenterna anser inte att redaktionerna tänker kommersiellt, i 

vinstdrivande syfte, när det gäller publiceringar på sociala medier. Däremot tycker 

flera av dem att innehållet förändras. Publiceringsredaktören för Västernorrland 

anser att det är bra att göra nyheterna mer säljande, men att det är viktigt att inte 

välja nyheterna utifrån det kommersiella tänket, utan att bara göra formen och 

paketeringen säljande. Redaktionscheferna för Västmanland, Västernorrland och 

Väst har liknande tankar om att redaktionerna inte är på väg mot det kommersiella 

tänket. Men de nämner att fokus ligger på innehållet för att människor ska läsa och 

dessutom tänker de mer på att till exempel spetsa till rubriker och ha lockande 

bilder. 
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Alla respondenter är överens om att de ska se publiceringen på sociala medier som 

vilken publicering som helst och att samma regler inom public service-uppdraget 

gäller. Detta återfinns även i SVT:s policy för publiceringar på webben och i sociala 

medier: 
 

Samma programetiska principer som tillämpas i broadcast ska tillämpas av 
SVT:s företrädare i sociala medier. Det gäller saklighet, opartiskhet, respekt 
för privatlivet, otillbörligt gynnande av kommersiella intressen, hänsyn till 
mediets genomslagskraft och försvar av demokratins grunder. (2014:3) 

 
Några intervjupersoner betonar att särskilt vissa delar i public service-uppdraget är 

viktiga när det gäller publiceringar på sociala medier, såsom opartiskheten, 

mångfalden och att inte bidra till reklam. 
 

 Jag skulle inte pinga (företagsnamn) när jag lägger upp på sociala medier. 
Det går inte, ping (företagsnamn) här har ni reklam. Man får tänka på hur 
man sprider nyheterna. 
– Publiceringsredaktör, Västernorrland, 2015-12-16 
 

Ingen av respondenterna har nämnt att public service-uppdraget hotas av 

kommersialiseringen på sociala medier, som Dijck och Poell menar (2015:149). De 

flesta respondenterna ser inte någon problematik i att det material som SVT och 

andra public service-medier delar på sociala medier finns i samma flöde som 

kommersiellt material. Publiceringsredaktören för Västernorrland anser till exempel 

att det inte är några problem, eftersom huvudsaken är att publiken ser att det är SVT 

som lagt ut materialet.   

6.1.2 Publiken  

Alla redaktioner anser att den viktigaste anledningen till att finnas på sociala medier 

är för att nå publiken och integrera med tittare och läsare. Detta står även i SVT:s 

policy för sidor på webben och i sociala medier: 
 

Genom sociala medier kan publikens interaktion med SVT utvecklas och 
bidra till programinnehållet. Genom marknadsföring och distribution av 
programinnehåll i sociala medier kan SVT:s tillgänglighet öka liksom 
lyhördheten för publiken. (2014:3) 
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I den modell som Jönsson & Strömbäck presenterat angående journalistik i 

marknadens eller demokratins tjänst, kan man utläsa att journalistik i demokratins 

tjänst bör se på publiken som medborgare och inte som konsumenter (Jönsson & 

Strömbäck 2007:33). Men i flera fall har vi sett tendenser på att det finns sådan 

journalistik som tar hänsyn till marknaden, eftersom några av våra respondenter har 

använt ord som säljande och kund. De pratar också om anpassning till publiken, 

vilket visar att de tänker på journalistik i marknadens tjänst. 

 

Precis som när du sätter en bra rubrik på en tidning, måste du kunna sätta 
en bra säljande copytext på din Facebookpost. Det är lite skillnad i tänket, 
men på ett sätt är det ändå samma sak, eftersom vi vill nå en så stor 
kundkrets som möjligt. 
– Onlinespecialist, region Syd, 2015-12-17 

 
I Sveriges Televisions public service-redovisning för 2014 finns en tydlig 

beskrivning, som handlar om att ha en nära dialog med publiken är viktigt för SVT. 

Därför uppdaterade SVT marknadsföringsstrategin med stort fokus på sociala 

medier, för att nå andra målgrupper inför framtiden (Sveriges televisions public 

service-redovisning 2014:53). Alla undersökta redaktioner i studien har konton på 

Facebook och Twitter, men fokuserar främst på Facebook. 

 

Publikkontakten arbetar samtliga redaktioner ständigt med att förbättra och de 

värdesätter den högt i arbetet med sociala medier. Men i nuläget anser bland annat 

onlinespecialisterna för regionerna Väst och Syd att de har långt kvar. De menar att 

det är i stort sett samma personer som kommenterar på till exempel Facebook och 

att mycket av tiden går åt till att moderera, men att de jobbar på att göra journalistik 

av de tips som kommer in via sociala medier. Medan redaktionscheferna för Väst 

och Skåne anser att publikkontakten är på topp, och efter att redaktionen hade fått 

över 1000 gilla-markeringar på Facebook har fler börjat kommentera och höra av 

sig om nyhetstips. Redaktionschefen för Skåne påpekar att de alltid får bra respons 

vid efterlysningar och så vidare och har till och med belönats för det, och 

redaktionschefen för Västmanland anser att deras redaktion försöker jobba aktivt 

med publikdialogen och han tycker att det är ett bra sätt att engagera publiken i 

arbetet. De tycker det är kul att bidra också, säger han. 
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Flera av intervjupersonerna anser att Twitter inte är den bästa plattformen att 

kommunicera med läsarna på. Det är enklare att vara anonym på Twitter, menar 

onlinespecialisten för region Syd, därför att användare kan vara anonyma och då 

förekommer fler elaka kommentarer och ogrundade påhopp. Därför föredrar 

onlinespecialisten Facebook, eftersom det känns mer äkta och fungerar bättre. Det 

kan vara av just den anledningen som Facebook prioriteras av SVT, enligt 

respondenten. 

 

Alla respondenter är överens om att konkurrensen är viktig i sociala medier och att 

den är hård. Det gäller att vara först ut med nyheten och att få publiken att välja just 

deras material. Redaktionscheferna för Västmanland, Västernorrland och Väst 

nämner att de tänker på vilka tidpunkter på dagen de lägger ut inlägg, för att det ska 

locka mycket publik. Reportern för Västmanland, onlinespecialisten för region Syd 

samt redaktionscheferna för Väst och Västernorrland anser att det är viktigt att vara 

vassare när det gäller rubriker, vinklar och signalord för att publiken ska välja deras 

material. En intressant synvinkel utifrån teorin kommer från publiceringsredaktören 

för Västernorrland. Hen anser att det är viktigt att ha en människa på bilden, 

eftersom folk klickar mer då. Här finns en koppling till professor Elisabeth Bird, 

som menar att personifiering har ökat och att man allt mer ser personer berätta sina 

historier och finnas med på bilder (Bird 2009:41). 

 

Vad redaktionerna prioriterar att dela för typ av nyheter på sociala medier beror på 

vad deras publik vill ha. Om de tror att en nyhet kommer att få spridning, genom att 

delas och gillas, värdesätts den nyheten framför någon annan mindre 

spridningsvänlig nyhet. Flera av redaktionerna, inte minst landsortsredaktionerna, 

anpassar och sparar nyheter till en viss tid på dygnet då de tror att folk är inne på 

sociala medier. Redaktionerna tänker hela tiden på vad publiken vill ha och hur de 

ska formulera inläggen så att folk klickar. Det menar journalisten Ulrika Kärnborg 

är ett mediesamhälle som styrs av efterfrågan hos internetanvändarna (Kärnborg 

2015:91).   
 

Anna-Maria Jönsson (Djerf-Pierre & Ekström et alt. 2013:340), som i sin tur 

hänvisar till Hjarvard (1999), menar att en ökad konkurrens inte nödvändigtvis leder 

till en ökad kommersialisering. Däremot leder ökad konkurrens om publiken till ett 
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ökat fokus på publiken och vad som är intressant för varje individ att ta del av i 

vardagen. Det går det att se ett exempel på, eftersom redaktionschefen för 

Västmanland tar upp att de lägger ut de saker som publiken gillar för att publiken 

ska klicka på materialet. Jönsson & Strömbäck påpekar också att konkurrensen om 

publiken är det mest centrala och att det är missvisande att sätta ett likhetstecken 

mellan ökad konkurrens, ökad kommersialisering och försämrad journalistik, men 

att ökad konkurrens leder till ökat publikfokus (2007:281). Gripsrud menar att 

publiken tidigare sågs som aktiva samhällsmedborgare som tog del av viktig 

samhällsinformation, men att publiken nu ses som upplevelsekonsumenter, vilket 

innebär att nyheterna måste delvis vara underhållande för att publiken ska vilja ta 

del av dessa (Gripsrud 2008:302). 

 

Simon Zandberg anser delvis att det har skett en kommersialisering av SVT, 

eftersom företaget numer måste lyssna på allmänheten mer och anpassa sig efter 

marknaden (Zandberg 2015:31). Han tror också att en ökad kommersialisering av 

bland annat public service kan vara problematisk, eftersom det skulle betyda att det 

blir svårt att locka tittare utan att gå emot public service-idealet om samhällsnyttiga 

nyheter (2015:31)  

6.1.3 Innehållet  

I den första av sociala ansvarsideologins punkter för hur medierna ska vara står det 

“Medierna har ett ansvar gentemot publiken att vara trovärdiga” (McQuail 

2010:171). Reportern för Västmanland anser att trovärdigheten sätts på spel, när 

medier börjar att skriva mer smaskiga detaljer, vilket hon upplever som negativt. 
 
Vårt ansvar, som public service, är inte att spetsa till som en kvällstidning 
kanske gör. 
– Reporter, Västmanland, 2015-12-10 

 

Redaktionschefen för Västmanland påpekar att han tror att den rätta vägen att gå är 

att vara mer personlig, eftersom sociala medier har en mer personlig ton. Detta 

menar han kan göras genom att reportrarna bjuder mer på sig själva, till exempel 

fotograferar sig själva ute på något jobb, och att uppmana publiken att bidra till 

innehållet. Här håller reportern för Västmanland med och anser att de borde vara 

mer personliga på sociala medier. Ibland skriver hon “Godmorgon” och berättar för 
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läsarna vad som händer under dagen eller tar en bild när hon är ute på ett jobb. 

Reportern tror att det är bra för att det skapar mer närvarokänsla hos läsarna och en 

bättre publikkontakt, som i sin tur kan leda till nyhetstips. Det nämns också i SVT:s 

policy för publiceringar på webben och på sociala medier att ett personligt tilltal ska 

användas:  

 

SVT bejakar sociala mediers möjlighet till ett personligt tilltal. Däremot strider  
ställningstaganden i kontroversiella frågor och till förmån för kommersiella 
intressen mot SVT:s programetiska principer. (2014:3) 
 

Professor vid USF humanity institute, Elisabeth Bird, påpekar att vi kan se en ökad 

personifiering. Journalisterna tar mer plats och berättelser om olika personers 

livshistorier blir viktigare. En annan, mer positiv effekt, anser hon är att bilder och 

illustrationer används allt mer för att dramatisera berättandet (Bird 2009:41). Det 

här går ihop med det som respondenterna berättar om. Ingela Wadbring påpekar 

också att det är när företag blir mer så kallade marknadsanpassade, som det 

journalistiska innehållet kan ta en annan form (Wadbring 2012:22f). John McManus 

menar att det är när redaktioner blir mer marknadsanpassade, som de väljer att 

fokusera på att vädja till publikens känsla i stället för intellekt (McManus 

1999:412). Det har bekräftats från respondenterna att det är så, eftersom det ser ut 

som det gör på sociala medier. Där är det viktigaste att vädja till publikens känslor, 

engagera och uppmana publiken, enligt respondenterna. Det gör att det som går bra 

på Facebook för reaktionerna är så kallade “mjuka” nyheter 

 

Vi kan inte välja att publicera gulliga katter hela tiden, för att skapa klick. 
Det har vi haft många diskussioner om. 
– Publiceringsredaktör, Västernorrland, 2015-12-16 
 

Men på SVT Väst:s redaktion ser det annorlunda ut, enligt onlinespecialisten: 
 

Folks bild av att det är gulliga katter och sådant som klickas mest stämmer 
inte. Den stämmer i alla fall inte här. De saker som går bäst för oss, både 
på webben, på hemsidan och i sociala medier är faktiskt egna, välarbetade 
nyhetstexter, och nyheter där vi till exempel avslöjar någonting. 
– Onlinespecialist, region Väst, 2015-12-11 

 
Simon Zandberg anser att nyhetsprogrammen måste ha mjuka nyheter och 

underhållande inslag, som publiken vill ta del av, och dessa fyller också en viss 
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funktion. Men att det kan bli problem om dessa typer av nyheter får störst fokus, 

medan samhällsnyttiga ämnen får mindre plats (Zandberg 2015:31). Här håller 

professor Elisabeth Bird med och menar att mjuka nyheter såsom nyheter om 

kändisar, sensation och vardagshjältar, fyller en kulturell roll och alltid har varit en 

del av nyhetsflödet. Men om den roll som tabloidiseringen har i dag överröstar det 

viktiga idealet om vad journalistik kan och borde vara blir det problem (Bird 

2009:49). Det verkar som om våra respondenter har detta i åtanke när de publicerar, 

enligt citaten ovan. 

6.1.4 Utmaningar  

Samtliga redaktioner tror att den största utmaningen på sociala medier är hur de ska 

göra om sociala medier, framför allt Facebook, skulle ändra sina så kallade 

algoritmer. Vad skulle hända om Facebook bestämde att nyhetsartiklar inte tillåts 

länkas? nämner onlinespecialisten för region Väst som ett teoretiskt exempel. Då 

SVT inte äger rättigheterna för sin Facebooksida är det, enligt flera av 

intervjupersonerna, inte bra att vara beroende av sociala medier. Vad händer om de 

inte finns längre? hur ska då SVT nå ut till den publiken, som annars finns på 

sociala medier, menar reportern för Västmanland.   

 

Något som de flesta av respondenterna också var överens om är en utmaning, är 

sociala mediers utveckling och tiden som inte räcker till. Det finns inte tillräckligt 

med tid att utbilda medarbetarna om vad som fungerar bäst på sociala medier, och 

hur de ska jobba med de olika sociala medierna. Onlinespecialisten för region Väst 

håller med om att det är en utmaning att uppnå jämställd kunskap inom sociala 

medier och då också mellan yrkesrollerna på redaktionen.  
 
Om en reporter som inte är så van lägger ut någonting, så kanske den 
personen inte gör det på ett bra sätt. Det handlar om en utbildningsfråga 
inom organisationen. 
– Onlinespecialist, region Väst, 2015-12-11 
 

Onlinespecialisten för region Syd anser att det är en utmaning i sig att ta hand om 

alla negativa kommentarer, som de oftast får när de har publicerat någonting som 

rör feminism, integration och invandring eller liknande ämnen som väcker 

reaktioner. Den typen av journalistik är melodramatiskt präglad och syftar på frågor 
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om maktkamp, moral och sorgereaktioner i samband med samhälleliga och politiska 

frågor (Gripsrud:301).   
 

Jönsson (Djerf-Pierre & Ekström et alt. 2013:340) som i sin tur hänvisar till 

Hjarvard (1999) menar att en ökad konkurrens inte nödvändigtvis leder till en ökad 

kommersialisering. 

 
 Vi konkurrerar med företag som är där och vill sälja sina produkter. Alla 
vill ju på något sätt sälja in sig, precis som vi vill göra.  
– Redaktionschef, Västernorrland, 2015-12-16 
 

Redaktionerna ser positivt på konkurrens och menar att den behövs och att 

konkurrenterna är duktiga. Redaktionschefen för Skåne tror däremot att det finns ett 

problem i att den seriösa journalistiken, med professionella journalister, minskar, 

eftersom han tror att det kan bidra till en minskad konkurrens. Han menar att de 

kommersiella medierna snart inte kommer att kunna tjäna pengar på samma sätt 

som tidigare och då blir konkurrensen mindre. Ett exempel som han nämner är att 

TV4 har lagt ner sina lokala nyhetsstationer, vilket han inte tycker om. 

 

6.2 Skillnader och likheter mellan yrkesroller  
Det var främst redaktionscheferna som var extra tydliga med att redaktionerna inte 

går mot det kommersiella tänket. Samtidigt nämner några av cheferna kriterier, som 

enligt Gripsrud (2008:307), är tecken på kommersialisering och tabloidisering. 

Bland annat säger redaktionschefen för Skåne att de prioriterar nyheter som sticker 

ut, vilket faller in under diverse fakta-nyheter (Gripsrud 2008:301). Brott finns 

under tidigare nämnd kategori och det är något som, enligt redaktionscheferna för 

Skåne och Västmanland, publiceras mycket på sociala medier, då främst på Twitter. 

Gripsrud anser att ovanliga och dramatiska nyheter väcker till spänning och en 

emotionell rörelse hos publiken (2008:301).  

 

Precis som Simon Zandberg (2015:37) kommer fram till i sin studie, tror mer än 

hälften av medarbetarna att deras redaktioner går åt det kommersiella tänket i sitt 

arbete, när det gäller att locka till sig publiken. Men likt Johan Henrik Lund ser 

respondenterna att det inte är något större problem (Lund 2014:110). 

Onlinespecialisten för region Väst anser att SVT borde ha haft ett kommersiellt tänk 
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på sociala medier mycket tidigare och att SVT alltid aktivt ska försöka nå sin publik 

i stället för att räkna med att det fortsätter vara som det har varit, att alla sätter sig i 

TV-soffan för att titta varje dag. Publiceringsredaktören för Västernorrland, 

instämmer och tror också att det handlar om att försöka göra paketeringen av 

inläggen mer säljande, alltså inte fokusera på vilken typ av nyheter som går bäst 

utan på hur de ska se ut.  

 

Samtliga redaktionschefer säger att de inte kan göra någonting åt det faktum att det 

finns fasta annonsplatser på alla Facebooks sidor. Om de vill finnas på Facebook 

måste de acceptera annonserna. Medan medarbetarna inte tror att det är något 

problem och de flesta har inte tänkt så mycket på annonserna.  

 

Det går att se både likheter och skillnader mellan storstadsredaktionerna när det 

gäller publikkontakten. Cheferna betonar hur många som gillar och kommenterar på 

redaktionens Facebooksida och menar att de har en bra kontakt med publiken. 

Onlinespecialisterna däremot från samma redaktioner håller med, men berättar att 

det handlar om väldigt mycket moderering av sidan, att det finns mycket bakom 

endast gilla-markeringarna och delningarna.  

 

SVT har inte någon ansvarig utgivare i sociala medier (SVT:s policy för webb och 

sociala medier 2014:2), det blir i stället SVT:s medarbetare som publicerade 

inlägget, som blir skadeståndsskyldig. Då menar onlinespecialisten för region Väst, 

att hen måste se till att ta bort rasistiska och andra stötande kommentarer.  

 

Om vi får en artikel som blir spridd, så vill vi inte medverka till att sprida 
saker som vi inte kan stå för, som rasism till exempel. Det är viktigt för oss 
att ta bort den typen av kommentarer. 
– Onlinespecialist, region Väst, 2015-12-11 

 

6.3 Skillnader och likheter mellan redaktioner  
 
En tydlig skillnad mellan landsortsredaktionerna och storstadsredaktionerna är att 

det skiljde sig vilka som respektive redaktionschef valde skulle intervjuas under 

kategorin medarbetare/praktiker. Från Västmanland var det en reporter och från 

Västernorrland valdes en publiceringsredaktör. Publiceringsredaktören har lite mer 
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ansvar än reportern, men arbetar inte lika frekvent med sociala medier som 

onlinespecialisterna från storstadsredaktionerna Väst och Syd. Redaktionerna har 

kommit olika långt och respondenterna menar att utbildning i hur de ska agera på 

sociala medier är det som behövs för att hänga med i den digitala utvecklingen. 

 

Det vore bra att få en utbildning, så att vi kan skriva en mening som lockar 
till läsning och som gör att folk klickar. Sedan skulle jag också vilja ha en 
utbildning i vad det är folk klickar på. Vad är det folk vill läsa? Vad är det 
bra för oss att publicera och inte publicera? Borde vi avstå med att 
publicera vissa saker? 
– Reporter, Västmanland, 2015-12-10 

 

På frågan, vad redaktionscheferna anser om att det finns fasta annonser på 

Facebook, gick det att se en skillnad mellan landsortsredaktion och storstad. Båda 

landsortscheferna behövde dubbelkolla vad intervjuaren menade, Västmanlands 

chef kände inte till annonserna och Västernorrlands chef behövde också se hur sidan 

såg ut innan hon svarade.  

 

När det gäller innehåll har flera av respondenterna lyft fram att fokus har ökat på 

innehållet, för att locka till läsning. De undersökta storstadsredaktionerna har så 

kallade onlinespecialister, som är särskilt utbildade i det. De jobbar bland annat med 

att spetsa till rubriker och på andra sätt för att få publiken att läsa materialet. 

Respondenterna på landsortsredaktionerna poängterar att det har haft diskussioner 

på redaktionerna om vilket material som läggs ut på sociala medier, och att de inte 

bara kan lägga ut så kallade “klickisar” som kan vara gulliga katter och så vidare för 

att få tittare, utan att det är viktigt med variation. Det är tydligt att 

onlinespecialisterna på storstadsredaktionerna, som även har jobbat på 

kvällstidningar, har ett annat tänk. 

 

Hos landsortsredaktionerna finns tanken om att komma närmare publiken och skapa 

en närvarokänsla mellan redaktion och publik. Reportrarna är mer personliga, så att 

läsarna och tittarna förstår vem som publicerat vad. Den som postar inlägget 

undertecknar med sitt namn. Detta är tecken på personifiering (Bird 2009:41) 
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Ibland kan jag vara lite personlig och skriva godmorgon och skriva under 
med mitt namn. Jag tror att vi kanske ska vara lite mer personliga på 
sociala medier. 
– Reporter, Västmanland, 2015-12-10 

 

För att landsortsredaktionerna ska få sin publik att klicka på deras material berättade 

respondenterna om vikten av att vara personlig, men också vilken typ av nyheter 

som de prioriterar på sociala medier. Storstadsredaktionerna däremot lockar genom 

filmklipp och rubriksättningar. De tänker mer på hur de ska göra för att nyheterna 

ska kunna fungera och ta plats bland konkurrensen i sociala medier.  

 

Vi jobbar med att vinkla inläggen på Facebook, så att de blir intressanta. Vi 
funderar också på när på dagen vi lägger ut, eftersom vi vet att vissa 
nyheter passar bättre att lägga ut senare på kvällen. Vi försöker tidsstyra 
det på det sättet. 
– Redaktionschef, Väst, 2015-12-10 

 

7. Slutsatser och diskussion  
  
Syftet med den här studien var att undersöka hur några av SVT:s lokala 

nyhetsredaktioner uppfattar att de förhåller sig till public service-uppdraget, 

samtidigt som de finns på den kommersiella marknaden på sociala medier. 

Respondenterna har besvarat frågor om bland annat hinder/utmaningar, innehåll och 

publikkontakt. Om svaren skiljer sig mellan redaktionerna och mellan 

redaktionschefer och medarbetare, har vi också undersökt. 

 

Framväxten av sociala medier har ju ökat markant och det finns olika typer av 

medier som finansieras av reklam och i motsats till dem finns public service-företag 

såsom SVT, som har särskilda grundregler vid publicering som de måste följa. 

Undersökningen har utgått ifrån mötet mellan public service-idén och 

tabloidiseringen.  

 

Av de svar som vi har fått av respondenterna kan vi se att de påverkas av 

tabloidisering på olika sätt. Vi skulle vilja gå så långt som Simon Zandberg 

(Zandberg 2015:31) och påstå att SVT är på väg mot en kommersialisering på 

sociala medier. Eftersom tabloidisering är en del av kommersialisering ser vi 
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tendenser som pekar åt det hållet, till exempel tankar och ordval hos 

respondenterna. Några använde ord som kund och sälja, och hade tankar om att det 

som publiceras måste vara det som publiken vill ha. Det liknar en journalistik i 

marknadens tjänst, enligt modellen som Anna-Maria Jönsson och Jesper Strömbäck 

har beskrivit (Jönsson & Strömbäck 2007:33). När respondenterna själva skulle 

formulera sig ville de inte använda ordet kommersiell och försökte hela tiden 

förtydliga att de inte är kommersiella. Vi tror att ordet har en negativ klang, som 

Wadbring också anser om tabloidisering (2012:62) och klickokrati kan därför vara 

ett mer konkret sätt att förklara hur public service arbetar med sociala medier för att 

nå ut till publiken, men ändå kan behålla public service-uppdraget. Även om 

Kärnborg tror att den journalistiska etiken också är i förändring i och med den 

digitala eran.  

 

Trots att vi påpekade för respondenterna att Facebook har annonser, så brydde de 

sig inte om det. De svarade upprepande gånger att det är viktigast för SVT att finnas 

där publiken finns och få så stor publik som möjligt. 

 

Ett annat tecken på att SVT anammar det kommersiella tänket är att SVT satsar mer 

på hur de ska marknadsföra sig i sociala medier och nå ut till publiken. Nyligen 

anställdes Aftonbladets före detta chefredaktör, Jan Helin, som programdirektör för 

SVT. I Kulturnyheterna (2015-12-15) diskuterades att han anställdes för att han har 

stor erfarenhet av sociala medier och hur ett företag marknadsförs via dem. Det 

strider egentligen mot public service-värderingar, eftersom SVT inte ska tänka 

kommersiellt.  

 

I dagsläget är Facebook det sociala medium som prioriteras på redaktionerna. Men 

flera av respondenterna har tankar om att det inte är bra för SVT att befinna sig i 

händerna på en stor kommersiell aktör som Facebook. När som helst skulle 

Facebook kunna ändra sina algoritmer, menar de. Det är precis det som håller på att 

hända.  

 

Facebook har lanserat något som heter Instant article, där medierna tvingas 

publicera artiklar direkt i Facebook och inte som länkar till sina egna hemsidor. 

Flera av de amerikanska medierna har börjat med det och i Sverige har bland annat 
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Aftonbladet testat funktionen. Dessa medier är kommersiella och därför skapar det 

inga problem för dem, men för SVT, som public service-företag, är det en annan 

sak. Det innebär att hela artiklar publiceras på Facebook och inte länkar till 

mediernas sidor som nu. Facebook äger då materialet, som publiceras på ett annat 

sätt, och SVT sätter sig i händerna på en kommersiell aktör.  

 

Två av respondenterna lyfter frågan: Vad händer när SVT inte kan använda sig av 

Facebook? och påpekar att det är en av SVT:s stora utmaningar inför framtiden. 

Alla våra respondenter nämner att framtida hinder/utmaningar för SVT är just vilka 

sociala plattformar som kommer att finnas och hur SVT ska jobba med dessa och nå 

ut till den yngre publiken. Redaktionschefen för Väst påpekar också att det kommer 

att vara viktigt att fortsätta att behålla intresset för samhällsjournalistiken hos unga, 

och ser det som en utmaning.  

 

Den mest uppenbara skillnaden mellan storstadsredaktion och landsortredaktion var 

att hos landsortsredaktionerna finns tanken om att komma närmare publiken och 

skapa närvarokänsla, som genom ett personligt tilltal på Facebook och att engagera 

läsarna genom att be dem bidra med innehåll, såsom läsarbilder. 

Storstadsredaktionerna tänker mer på att locka genom formen, hur inläggen ser ut 

och vilka ord som används i rubriksättningar till exempel. De fokuserar på hur de 

ska göra för att nyheterna ska kunna fungera och ta plats bland konkurrensen i 

sociala medier. Det är lättare att komma närmare sina läsare eller tittare i en mindre 

stad eller ett mindre område eftersom läsarna/tittarna känner sig mer delaktiga i 

nyheter i deras närhet, vilket förklarar hur landsortsredaktionerna agerar. 

Konkurrensen i en storstad gör att man måste utmärka sig för att locka publik, bland 

annat genom lockande rubriker. 
 
Till skillnad från vad Dijck och Poell kom fram till, att det huvudsakliga uppdraget 

som public service har, att verka i allmänhetens tjänst, hotas av 

kommersialiseringen på sociala medier (2015:149), så tror vi inte att uppdraget 

hotas. Utifrån studien har vi sett att redaktionerna håller sig till public service-

reglerna på sociala medier, men att de tummar på reglerna ibland. Därför anser vi, 

precis som Lundgren gör i sin studie, att public service-reglerna måste förändras 

(2010:27).  Om redaktionerna inte går vilse i klickhysterin, eller att reglerna 
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revideras och följs, så tror vi att public service kommer att finnas kvar i framtiden, 

utifrån resultaten i studien. Det kommer alltid att finnas ett behov av sakliga 

samhällsnyheter. 

 
En liknande studie, som är möjlig att göra utifrån det vi har kommit fram till i den 

här studien, är att undersöka Sveriges Radio och Utbildningsradion, som också är 

public service-företag. Hur förhåller de sig till public service-uppdraget samtidigt 

som de finns på sociala medier? Skiljer dessa företag sig från SVT vad gäller 

sociala medier? 

 

Det är en aktuell fråga, hur public service-medierna ska förhålla sig till den värld vi 

lever i, som blir alltmer influerad av kommersiella intressen. Det framkommer 

tydligt i vår studie att reglerna för public service bör ändras, eftersom de redan nu 

tummas på. Vi tror att gränsen mellan public service och kommersiella medier 

förmodligen inte kommer att vara lika skarp i framtiden och att SVT måste fundera 

över det som Sabina Karlsson och Marie Magnusson poängterar i sin uppsats, att 

“gränsen mellan kommersialisering och reklamfrihet är hårfin” och SVT får ta 

ställning till hur företaget ska agera i framtiden. 
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Proposition 2008/09:195 
2012:49 
2012:59 
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2015:94 
SVT:s policy för publiceringar på SVT:s sidor på webben och i sociala medier 
(2014) 
 
Intervjuer 
Anders Kauranen, redaktionschef för SVT Nyheter Västmanland, 20151209 
Göran Eklund, redaktionschef för SVT Nyheter Skåne, 20151218 
Helena Nyman, redaktionschef för SVT Nyheter Västernorrland, 20151216 
Josefin Ziegler, redaktionschef för SVT Nyheter Väst, 20151210 
Onlinespecialist för region Syd, 20151217 
Onlinespecialist för region Väst, 20151211 
Publiceringsredaktör för SVT Nyheter Västernorrland, 20151216 
Reporter för SVT Nyheter Västmanland, 20151210 
 
Tv-program 
Kulturnyheterna, Sveriges Television, SVT 1, 20151215 
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9. Bilagor   

9.1 Intervjuguide  
 
Inledning: 
• Vi är två journaliststudenter som skriver en kandidatuppsats om mötet mellan 

public service och den kommersiella marknaden på sociala medier. Den här 
intervjun är en av åtta intervjuer med SVT-anställda, och kommer att vara en del 
av vår undersökning.  

• Intervjuaren presenterar sig själv och observatören.  
• Materialet kommer endast att användas för vår uppsats, som efter 

examinationen kommer att publiceras på uppsatsportalen DIVA (där alla 
studentuppsatser hamnar). På så vis kommer uppsatsen att finnas tillgänglig för 
vem som helst på internet och den kommer att vara sökbar. 

• Vi tänkte spela in samtalet och vi hoppas att det är okej med dig. 
• Det vi kommer ta upp är lite om hur ni arbetar, hur ni behåller kontakten med 

publiken, om innehållet som publiceras och vilka eventuella utmaningar ni ställs 
inför. Alla frågor handlar om hur redaktionsarbetet fungerar på sociala medier 
och inte hur du som privatperson använder dig av sociala medier. Det är bara att 
fråga om du inte förstår, så förklarar jag. 

 
Fakatfrågor: Namn, ålder, titel?Hur länge har du jobbat på den här redaktionen? 
Hur många personer jobbar på er redaktion? Hur många jobbar med sociala medier 
på er redaktion? Hur många av dem är chefer? Har ni någon social medie-redaktör? 
Hur länge har ni varit aktiva? 
 
Tema 1: Arbetsprocessen sociala medier 
Kan du beskriva hur ni arbetar med sociala medier? 

- Hur upplever du att arbetet fungerar? 
- Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt?  

Hur ser ni på de olika sociala medier-plattformarna? 
- Använder ni någon mer än någon annan? 

Vad är ert syfte som redaktion, med att finnas på sociala medier? 
- Hur använder ni sociala medier? 
- Vad skulle du säga är det viktigaste som ni delar? 

 
Tema 2: Publiken 
Vad anser ni om er publikkontakt? 
På vilka sätt jobbar ni för att få publiken att klicka på ert material i stället för 
konkurrenterna? (om nej: Hur jobbar ni?) 
Hur ser du på konkurrens? 

- Vad tycker du om konkurrensen i sociala medier? 
 
Tema 3: Konflikten 
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Hur tänker du när du publicerar något på sociala medier? Med bakgrund att 
du är medarbetare på SVT och har ett public service-uppdrag? 

- Vad har ni för ansvar? 
Berätta om hur du ser på förhållandet mellan public service-uppdraget och 
sociala medier? 
Vad händer när public service redaktionella material delar samma flöde på 
sociala medier som kommersiellt material? 

- Upplever du det som ett problem? På vilket sätt? 
- Om nej: Hur upplever du det? 

 
På Facebook finns fasta annonser på sidorna (gillasidor), även då för er 
redaktion. Hur tänker du kring det? (Om de inte förstår: Era Facebookföljare 
går in på er sida och tar de del av reklam ändå) 

- Finns det något sätt att kringgå det? 
 
Tema 4: Utmaningar 
Upplever du att ni stöter på några utmaningar/hinder i ert arbete på sociala 
medier? 

- Om ja, berätta mer: vilka typer av hinder eller utmaningar? 
- Hur tar ni er an hinder/utmaningar? 
- Hur upplever du att det påverkar arbetet? 
- Ser du några framtida hinder/utmaningar? 

Upplever du att ni som redaktion blir mer kommersiella i tänket(betonat) 
kring arbetet på sociala medier? 

- Hur då? 
- Om nej: hur ser du på den saken då? 

 
Tema 5: Innehållet 
Hur ser du på innehållet som ni publicerar på sociala medier? 

- Vilken typ av nyhetsinnehåll är det som ni lägger ut? 
- Varför tror du att det ser ut så? 
- Hur ser upplägget av innehållet ut i bild, klipp, text på sociala medier? 
- Hur ser det ut på olika sociala medium-plattformar? 

Vilken typ av nyhetsinnehåll är det som ni publicerar på sociala medier?  
- Varför tror du att det ser ut så? 

Hur tänker du kring vad som läggs ut? 
- Prioriterar du något mer än det annat?  

Ser du någon förändring i ert nyhetstänk efter att ni blev aktiva i sociala 
medier? 
 
Avslutning 
Sammanfatta ämnen som tagits upp under intervjun. 
Fråga om intervjupersonen vill tillägga något. 


