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Abstract 
 
Denna kvalitativa uppsats ämnar att besvara följande frågeställningar: hur anser respondenterna att 

public service idag hanterar sin roll på Facebook? Hur tycker respondenterna att de privata 

nyhetsmedierna respektive public service bör agera på Facebook? Finns det en skillnad i hur svensk 

public service respektiva privata svenska nyhetsmedier kan agera på Facebook – och isåfall vilken? 

Ett ämne som är relevant i en tid när både medierepresentanter i Sverige, men också globalt, står 

inför ett journalistiskt förändrat landskap. Men frågorna är också relevanta utifrån ett 

konkurrensperspektiv mellan privata medier och public service när Facebook används som en 

journalistisk nyhetsplattform. 

 

Genom att intervjua tio representanter från Sveriges journalist- och mediebransch, kombinerades 

sedan dessa intervjuer med Henry Jenkins, Sam Fords och Joshua Greens teorier om spridbar 

media samt Jenkins teori om konvergens. Resultatet visar att relationen mellan public service och 

privata medier förändras ständigt i den digitala utvecklingen, och är därmed svårdefinierad. 

Däremot påvisar vårt resultat att det finns återkommande trender i hur relationen mellan dessa 

medier bör vara – och verka. Det finns ett behov av styrmedel i en era av digital journalistik och 

dess förhållningssätt till prviata plattformar, särskilt i en digital framtid.  

 

Nyckelord: public service, Facebook, digitala medier, sociala medier, SVT, Sveriges Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 3 

1. Inledning  
1.1 Bakgrund……………………………………………………………………………………………………….. 1 
1.2 Syfte & Frågeställning………………………………………………………………………………………….. 2 
1.3 Teori & tidigare forskning……………………………………………………………………………………… 3 

1.3.1 Tidigare forskning……………………………………………………………………………………….. 3 
1.3.2 Spridbar media…………………………………………………………………………………………... 5 
1.3.3 Konvergenskulturen……………………………………………………………………………………... 7 

2. Metod & urval……………………………………………………………………………………………………….. 8 
2.1 Urval……………………………………………………………………………………………………………. 9 
2.2 Intervjuer, frågor och genomförande…………………………………………………………………………… 9 

2.2.1 Meningskoncentrering…………………………………………………………………………………… 9 
2.2.2 Meningskategorisering…………………………………………………………………………………. 10 
2.2.3 Etiska överväganden…………………………………………………………………………………… 11 
2.2.4 Metoddiskussion………………………………………………………………………………………... 12 

3. Resultat……………………………………………………………………………………………………………... 15 
3.1 Forskningsfrågor………………………………………………………………………………………………. 15 
3.2 Hur används Facebook av medierna? ………………………………………………………………………… 15 

3.2.1 Facebook för att driva trafik……………………………………………………………………………. 15 
3.2.2 Facebook som arbetsverktyg…………………………………………………………………………… 15 
3.2.3 Facebook för att föra dialog och bygga relationer………………………………………………………16 

3.3 Facebook – ett måste för att överleva? ……………………………………………………………………….. 17 
3.4 Vilka problem uppstår när medierna använder Facebook?………………………………………………….... 18 

3.4.1 Facebook kontrollerar distributionen på Facebook…………………………………………………….. 18 
3.4.2 Att med offentliga medel gynna ett multinationellt företag……………………………………………. 20 
3.4.3 Identitetskris……………………………………………………………………………………………. 21 

3.5 Konkurrenssituationen på Facebook………………………………………………………………………….. 22 
3.5.1 Ekosystemet…………………………………………………………………………………………….. 22 
3.5.2 Lokalt…………………………………………………………………………………………………… 24 

3.6 Behovet av styrmedel och riktlinjer…………………………………………………………………………… 25 
3.7 Facebook i framtiden………………………………………………………………………………………….. 26 
3.8 Hur ledande ska public service vara i den digitala utvecklingen?……………………………………………. 27 

4. Analys……………………………………………………………………………………………………………….. 29 
4.1 Att formas efter konsumentbeteendet…………………………………………………………………………. 29 
4.2 Vilka medier kan åtnjuta konvergensens fördelar?.…………………………………………………………... 30 
4.3 Klibbig kontra spridbar media i Facebook-flödet……………………………………………………………... 31 
4.4 Att sprida material på Facebook………………………………………………………………………………. 33 

5. Diskussion…………………………………………………………………………………………………………... 34 
5.1 Slutsats………………………………………………………………………………………………………… 36 

6. Referenslista………………………………………………………………………………………………………... 37 

Bilagor…………………………………………………………………………………………………………………. 41 
Bilaga 1 – Intervjupersonerna……………………………………………………………………………………... 42 
Bilaga 2 – Intervjufrågor………………………………………………………………………………………….. 43 
Bilaga 3 – Intervjuavtal…………………………………………………………………………………………… 45 



 1 

1. Inledning 
”Här tar den vita älgen ett kvällsdopp” – så löd en av rubrikerna som engagerade svenska folket på 

sociala medier under sommaren 2017. På Expressens Facebook-sida fick klippet 176 000 visningar 

och upp mot 6 000 tummar upp (Facebook, 2017). Aftonbladet, i sin tur, delade året innan en artikel 

om Kjell Olsson som stötte på den mytomspunna älgen. Den länken gillades av 4 500 personer 

(Facebook, 2016). 

 

Trots att älgen genom åren har blivit en riksomspännande angelägenhet, var det ändå någonstans 

djupt i de värmländska skogarna som den vita bjässen först siktades, varför de lokala medierna på 

plats fick anledning att slåss om trafiken -– såväl på Facebook som på sina webbsidor – även detta 

år. Både Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad delade liknande artiklar om älgen på 

sociala medier, för att på så vis locka in besökare för att åtnjuta videomaterialet på deras sajter och 

generera annonsintäkter. Sveriges Radio däremot, delade själva älgklippet direkt på sin 

Facebooksida, varpå kritiker menade att de ”algoritm-seglade sig förbi all konkurrens” (Lundin, 

Resumé, 2017). 

 

När dammolnet från älgens framfart lagt sig, fanns mest ett täcke av kritik kvar – riktad mot just 

Sveriges Radios hantering av nyheten. Erik Carlsson, sociala medier-chef på Aftonbladet, menade 

att SR:s tilltag var sprunget ur deras icke-behov av webbplatstrafik, där de istället ”bjöd Facebook 

på klippet”, och på så vis minskade intresset för användarna att klicka in sig på de konkurrerande 

mediernas sajter (ibid). 

 

1.1 Bakgrund 
Fallet med älgen är inte första gången kritik riktats mot public service arbete på Facebook. Tidigare 

i år uttalade sig Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén kring konkurrensen på sociala medier, 

public service och privatägda medier, emellan. 

  
”Att public service, med sina dryga 8 miljarder kronor i årliga anslag, vill använda sina medel för 
att skjuta sig rakt in i det som är de kommersiella aktörernas absolut största utmaning är direkt 
osmakligt.”  (Medievärlden, 2017) 
  



 

 2 

Så lät det efter att SVT, i början av året lämnade sina synpunkter kring 2017 års public service-

utredning (SVT, 2017b). Förslaget gjorde gällande att stärka SVT:s ställning på digitala plattformar, 

däribland Facebook, genom att vädja om ett konkret uppdrag på digitala medier. Följande gick att 

läsa: 

 
”SVT har varit ledande inom utvecklingen av rörlig bild online och varit en förebild för många 
andra, men utan adekvat reglering och ett online-uppdrag riskerar SVT att halka efter i utvecklingen 
inte minst i förhållande till internationella aktörer som Youtube, Facebook och Netflix.” (SVT, 
2017) 

 

I en tid där såväl public service som övriga privata nyhetsmedier befinner sig i ett paradigmskifte, 

där sociala medier beskrivs, inte längre som ett verktyg att bedriva journalistik, utan som det hav i 

vilket journalistiken kommer att simma – fram till dess att nästa kapitel i den digitala revolutionen 

träder in (Ludtke, 2009), är det angeläget att undersöka hur svensk public service arbete på 

Facebook i dagsläget ser ut, och hur det i framtiden bör utformas. 

 

Den rådande public service-utredningen, som regeringen beslutade om i december 2016, vars 

slutbetänkande ska redovisas som senast i juni 2018 (Regeringen, 2017), understödjer även 

betydelsen av forskning inom ämnet. Problematiken kring den vita älgen i Värmlands skogar ger 

oss en fingervisning kring den debatt som på senaste år har förts. Den skvallrar även om en del av 

frågorna som är angelägna att diskutera.  

 

I denna uppsats ämnar vi fördjupa debatten. Genom att bedriva kvalitativa intervjuer med 

verksamma inom mediebranschen vill vi redogöra för deras syn på public service roll på Facebook 

och de effekter den kan ha på den svenska mediemarknaden. 

1.2 Syfte & Frågeställning 
Mot bakgrund av den diskussion som under de senaste åren förts kring public service roll på sociala 

medier, blir uppsatsens syfte att redogöra för de argument som kan föras mot – respektive för – 

public service roll på Facebook, hur rollen faktiskt ser ut, samt vilken inverkan den har på övriga 

svenska nyhetsmedier. 
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Uppsatsens mål är således inte att föreslå hur public service bör förhålla sig till Facebook, utan 

snarare att skildra de olika synsätt på fenomenet som förekommer bland respondenterna, genom en 

fördjupad diskussion.  

 

I den mediedebatt som förts kring public service roll på Facebook har det talats om en ekonomisk 

obalans mellan privata nyhetsmedier och public service, då de sistnämnda är offentligt finansierade. 

Genom att intervjua våra, för uppsatsen valda, respondenter, vill vi redogöra för deras syn på denna 

eventuella obalans. 

 

För att uppfylla syftet är tre frågeställningar valda, som ska besvaras i denna uppsats. 

 

● Hur anser respondenterna att public service idag hanterar sin roll på Facebook? 

● Hur tycker respondenterna att de privata nyhetsmedierna respektive public service bör agera 

på Facebook? 

● Finns det en skillnad i hur svensk public service respektiva privata svenska nyhetsmedier 

kan agera på Facebook – och isåfall vilken? 

 

Värt att notera är förgängligheten i det ständigt skiftande digitala medieklimatet, och det faktum att 

Facebook är en plattform i konstant förändring. Delar av det resultat som presenteras i denna 

uppsats kan med andra ord komma att bli utdaterade, men förhoppningen är att studien kan ge 

intressanta perspektiv för vidare forskning, och uppfylla dess syfte i att presentera respondenternas 

syn på hur public service bör förhålla sig till detta förgängliga medieklimat rent principiellt. 

1.3 Teori & tidigare forskning 

1.3.1 Tidigare forskning 

År 2016 publicerades slutbetänkadet av statens offentliga utredning En gränsöverskridande 

mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80). Utredningen leddes av 

Anette Novak och avser att ge en heltäckande bild av den svenska mediemarknaden. Bland annat 

föreslogs ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier, för att ersätta presstödet i ett nytt digitalt 

medielandskap. 
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Flertalet av de frågor som denna uppsats ämnar diskutera lyfts fram i medieutredningen. Bland 

annat diskuteras de multinationella storföretagens, däribland Facebook, inverkan på den svenska 

mediemarknaden (SOU 2016:80, s.206-211). Här avser utredningen mediemarknaden i stort, och 

till skillnad från medieutredningen är målet för denna uppsats att avgränsa dessa frågor till svensk 

public service roll på just Facebook. 

 

En som tidigare diskuterat public service roll på Facebook är Hallvard Moe i sin artikel Public 

service broadcasting and social networking sites: The norwegian broadcasting corporation on 

Facebook från 2013. Här diskuteras frågan hur norsk public service bör förhålla sig till Facebook 

utifrån moraliska aspekter kring de multinationella företagens makt över offentligt finansierade 

medier – det vill säga gränsdragningen mellan det kommersiella och offentligheten (Moe, 2013, 

s.114). Detta perspektiv liknar åsikter som återkommer i resultatet för denna uppsats, och samma 

gränsdragning som Moe diskuterar kommer vi med andra ord att lyfta här nedan, med fokus på 

svensk public service. 

 

Vad gäller forskning specifik för Facebook och svensk public service skriver Line Johansson i c-

uppsatsen Public service och sociala medier : En studie om hur redaktionerna på Morgonpasset i 

P3 och P3morgen använder sociala medier som arbetsverktyg (2014) om hur Facebook kan 

användas som journalistiskt arbetsverktyg, en fråga som i korthet återkommer i denna studie. Denna 

aspekt är relevant för vår studie då Johanssons resultat stämmer överens med det som denna uppsats 

kommer att presentera. 

 

Även c-uppsatsen I allmänhetens tjänst på Facebook - en undersökning av SVT:s dialogförande 

(Avebäck & Edström, 2015) undersöker svensk public service förhållningssätt till Facebook, och 

ger en inblick i konflikten mellan den dialogskapande rollen på Facebook och användandet av 

plattformen i marknadsföringssyfte. Dessa aspekter presenteras även i resultatet för vår uppsats, 

men Avebäck och Edströms uppsats ger en mer djuplodande bakgrund till detta fenomen som är av 

värde att känna till. 

 

Sveriges Radio diskuterar den egna rollen på sociala medier, däribland Facebook, i sin handbok 

Sociala medier: en handbok för journalister (Palmqvist, 2015). Här återger Sveriges Radio vilket 

deras uppdrag på Facebook är, från ett perspektiv som inte sätts i relation till andra aktörer på den 

svenska mediemarknaden på samma sätt som denna studie kommer att göra. I den intervju som 
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genomförts med en av bokens projektledare Christian Gillinger, refererar han till handboken som de 

regler Sveriges Radio har att förhålla sig till, varför den är av särskilt intresse för denna studie. 

 

Vad gäller forskning kring svensk public service roll på Facebook utifrån ett slags helhetsperspektiv 

är denna dock begränsad, och våra bibliografiska sökningar har inte påvisat några träffar vad gäller 

mediebranschens syn på public service-rollen på Facebook. Förhoppningen blir således i denna 

uppsats att redogöra för de olika synsätt som råder bland ett urval av mediesveriges företrädare, mot 

bakgrund av vårt teoretiska ramverk som presenteras här nedan. 

1.3.2 Teori – Spridbar media 

Traditionellt sett har mediehus alltid haft metoder för att mäta sin distribution. Att veta ungefär hur 

många som kommer att plocka upp morgondagens tryckta tidning har varit avgörande för såväl 

distributionen – hur många tidningar som ska tryckas och delas ut – som annonsintäkterna; för att 

kunna sälja reklam krävs kunskap kring hur hög räckvidd tidningen faktiskt har, och hur många 

som kommer att nås av dessa annonser (Jenkins, Ford, Green, 2013, s.19-20). Dessa traditionella 

distributionsmodeller har länge varit enkelriktade. Morgontidningen skickas ut till hushållen och 

diverse återförsäljare, varefter antal sålda exemplar, eller spridningen, mäts. Att mäta spridningen 

av medietexter i en digital medievärld kräver långt mer komplicerade metoder än den tidigare 

traditionella distributionslogiken. I dagsläget behöver inte nödvändigtvis media spridas från en 

aktör till en publik, istället kan medietexter cirkulera fram och tillbaka i vad som mer liknar en 

deltagarkultur (Jenkins et al, 2014, s.20). 

 

Spridbar media undersöker denna hybridmodell för att ta reda på hur mediepublikens sociala 

beteende påverkar spridningen av en medietext. Vad är det som händer när en deltagare beslutar sig 

för att tweeta en nyhetsartikel? Vilka processer triggas när publiken uppmanar varandra att dela en 

text på sociala plattformar, och hur formar detta sociala publikbeteende medielandskapet? Jenkins, 

Ford och Green sätter begreppet spridbar media i kontrast mot klibbighet, en distributionsmodell 

som i högre grad liknar de traditionella modellerna. En klibbig medietext är en sådan som förpackas 

på ett så pass tilldragande sätt att publiken kommer vilja söka upp den – varefter avsändaren kan 

mäta framgång i besöksdata och trafik (ibid, s.23). Nyckeln i klibbighet, beskriver Jenkins, Ford 

och Green, är att placera innehåll på en central plats och därefter försöka locka så många som 

möjligt dit, och därefter hålla kvar dem så länge som möjligt. Med spridbarhet avses modeller för 

att skapa innehåll i så delbara format som möjligt (Jenkins et al, 2014, s.25). 
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Spridbarhetsparadigmet utgår helt enkelt från att allt material som är värt att nå ut kommer att 

cirkulera genom en rad olika kanaler till dess att det väckt engagemang från en vagt medveten 

publik. Det är också en term som anpassar sig till de enskilda användarnas mer dynamiska surfande 

(ibid, s.24). Att förlita sig på spridbart material är således inte helt enkelt då inte alla medietexter 

väcker det engagemang som krävs för att skapa en organisk cirkulation hos en publik. Jenkins, Ford 

och Green lyfter därför osäkerhetsprincipen som de metoder medieproducenter kan nyttja för att 

väcka gensvar hos publiken (ibid, s.231). Dessa processer är sprungna ur svårigheten i att förutsäga 

medietexters framgång, och utgörs av en slags riskminimering. Genom att ställa lägre krav på 

kvaliteten hos en medieprodukt och dessutom kringgå betald distribution kan mediehus tjäna på att 

producera spridbar media (Jenkins et al, s.229-231). Att få viral spridning på ett roligt klipp är med 

andra ord mer effektivt än att betala för marknadsföring, och således blir framgångsrik spridbar 

media önskvärt ur ett marknadsperspektiv. För att lyckas med detta finns fem olika tekniska och 

strategiska aspekter som återges inom ramarna för spridbar media. 

 

Tillgänglighet är en av dessa, och förklaras med att spridbar media ska finnas där publiken finns. 

Föreställningen att ”publiken kommer till verket” är inte sann i de spridbara mediernas värld, istället 

måste medieaktörer se till distribuera sitt material där publiken önskar finna det. 

 

Portabilitet är också en viktig aspekt, att en publik ska kunna åtnjuta medietexter varhelst de 

befinner sig, exempelvis i form av mobilanpassade nyhetsartiklar. Men innehållet ska också vara 

citerbart och hämtbart, i den mån att publiken kan placera en text i ett nytt sammanhang. 

 

Med återanvändning åsyftas möjligheten för en mediepublik att kunna använda en medietext i olika 

syften. Författarna menar att texter bör vara öppna för en mängd olika publikanvändningar för att 

kunna bli spridbar.  

 

På samma sätt bör de även vara relevanta för olika publiker. En text ska kunna nå såväl en specifik 

målgrupp som en överskottspublik. Innehållet ska dessutom vara en del av en stadig ström texter, 

och bör omgärdas av ett viralt tänk för att bli så spridbar som möjligt (Jenkins et al, s.232). Dessa 

faktorer kännetecknar spridbar media, men viktigast av allt uppges vara en uppmärksamhet kring 

mediecirkulationens mönster och drivkrafter, i syfte att kunna utvinna meningsfullhet i innehållet 

(ibid, s.233). Med andra ord vill en mediepublik inte ägna sig åt meningslösa aktiviteter. Snarare 

vill människor dela med sig av, och engagera sig i, sådant som ger stöd åt ett intresse eller 

identitetsskapande gemenskaper. I slutändan blir det dessa svårdefinierade egenskaper som 
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karaktäriserar spridbar media, varför det både är svårt, men önskvärt, för mediehus att producera 

sådant innehåll. Jenkins, Ford och Greens redogörelse för begreppen spridbarhet och klibbighet blir 

särskilt intressant att applicera på denna studie då deras synsätt kan bistå till ett teoretiskt perspektiv 

kring respondenternas syn på det journalistiska material som faktiskt delas på Facebook. 

 

1.3.3 Teori – Konvergenskulturen 

Spridbar media går att likna med en slags förlängd arm till konvergenskulturen, Jenkins 

teoretisering av gamla och nya mediers oundvikliga kollision. Bland annat beskriver Jenkins 

televisionens konvergens mot mer sociala plattformar. Till skillnad från spridbar media erbjuder 

Jenkins här ett teoretiskt ramverk för att tolka ett mer icke-kommersiellt paradigmskifte i mötet 

mellan gammal media och ny teknologi, ett perspektiv som tar avstamp i frågan om demokratiska 

processer (2006). 

 

Särskilt relevant är det exempel om BBC som lyfts i vilket kanalen år 2005 ville vidta åtgärder för 

att tillgängliggöra sitt arkiv för en digital publik. Om än perspektivet om en önskad 

demokratiseringsprocess lyfts – där TV ska tillgängliggöras för en större publik och således vidga 

tillgången till information för en bredare publik – menar Jenkins att det inte är konvergensens enda 

syfte. Snarare är det så att konvergensens utformning ofta kan bestämmas av medieaktörerna, där 

ekonomiska faktorer blir styrande (Jenkins, 2006, s.241). Dessa ekonomiska faktorer kan delas upp 

i fyra ytterligare delar. Konvergens kan exempelvis skapa mängder av möjligheter till att sälja 

innehåll till konsumenterna, stärka konsumentlojaliteten, forma konsumentbeteendet samt anpassa 

sig efter publikens smak och intressen (Jenkins, s.242). I fallet BBC från 2005 öppnade 

konvergensen för de deltagande impulser som enligt Jenkins formar den digitala kulturen. 

Konvergensens kännetecknas med andra ord bland annat av att medierna anpassar sig efter 

publikens intresse, samt försöker engagera denna publik i så hög utsträckning som möjligt (ibid). 

 

Vidare bildar konvergens således en deltagarkultur, som skiljer sig från äldre föreställningar om 

mediekonsumtion. Producenten och konsumenten bildar två olika grupper, i ständig interaktion. 

Denna interaktion sker i enlighet med nya regler, som inom konvergenskulturens ramar är dolda. 

Ett som är säkert är dock att de två grupperna inte spelar på lika villkor, utan att medieaktörerna 

bestämmer villkoren för interaktionen (Jenkins, 2006, s.15). 
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Jenkins teorier om konvergens beskriver mediernas rörelse in på samma mediala områden. Då 

public service delar sin närvaro på Facebook med andra privata nyhetsmedier blir det således 

möjligt att på denna studie applicera Jenkins teoretiska ramverk kring konvergerande medier. 

Spridbar media möjliggör för en mer djuplodande analys kring hur medierna faktiskt agerar då de 

delar sin journalistik i digitala miljöer – konvergenskulturen kan i sin tur förklara bakgrunden till 

hur – och varför – detta agerande kommit att existera. 
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2. Metod & urval 

2.1 Intervjuer, frågor och genomförande 
För genomförandet av uppsatsens datainsamlande del bedrevs semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer. Totalt intervjuades tio personer, där intervjuerna blev runt 40 minuter långa. Det totala 

materialet uppgick till 402 minuter och 19 sekunder, varav alla ljudfiler och 

transkriberingsprotokoll finns sparade. Ambitionen för intervjuerna var att strukturen skulle vara 

densamma för alla respondenter, men inte heller utesluta att följa upp eventuella ämnen som 

intervjupersonerna själva tog upp, varför den semi-strukturerade intervjun var det naturliga 

metodvalet. 

 

Metoden applicerades genom att de tematiska frågorna, uppsatsens frågeställningar, skrevs ner 

enligt en tabell Steinar Kvale presenterar (2006, s.122) där intervjuaren utröner mer specifika frågor 

för att få svar på de ursprungliga tematiska frågorna. 

 

Steinar Kvale menar att målet med en kvalitativ intervju som forskningsmetod är att ta till sig de 

intervjuades beskrivning av sin livsvärld för att sedan kunna beskriva ett fenomen (Kvale, 2006, 

s.35 & s,117). Eftersom syftet med uppsatsen är att just samla respondenternas åsikter kring 

fenomenet “public service närvaro på Facebook” ansåg vi att en kvalitativ intervju för att nå dessa 

varseblivningar var nödvändig, i och med vikten av att redogöra de olika, och många gånger 

komplicerade, perspektiv som finns inom ämnet. Efter intervjuerna avslutats applicerades 

meningskoncentrering samt meningskategorisering som metoder för att lättare kunna identifiera 

relevanta tankegångar i det insamlade materialet.  

 

Intervjuavtal, information om intervjurespondenterna samt intervjufrågor finns som bilagor i slutet 

av uppsatsen. 

2.1.1 Meningskoncentrering 

En av metoderna som användes vid bearbetningen av materialet var meningskoncentrering, då 

Steinar Kvale rekommenderar denna typ av metod vid mer komplicerade intervjuer (2006, s.178). 

Det som gjorde intervjun i viss mån komplicerad är att den berör både filosofiska, (exempelvis vad 

public service roll ska vara på Facebook) samt konkreta aspekter (exempelvis vad som är public 

service eventuella konkurrensfördelar) på Facebook. Meningskoncentrering innebär alltså att 
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respondenternas utsagor koncentreras till mer skriftvänliga, och sammanhängande meningar, då 

talade svar sällan blir lika koncisa som ett skriftspråk kräver. 

 

Efter transkriberingen gick vi igenom de steg av koncentrering som Kvale rekommenderar för ett 

utskrivet material. Intervjuerna lästes igenom, därefter kartlades de centrala teman som återkom i 

respektive intervju, och även återkommande nyckelord markerades (Kvale, 2006, s.176) .  

 

För att nå meningskoncentrering rekommenderar Kvales att ställa frågor till texten, för att således få 

fram de tematiska svaren. Det vill säga vad som faktiskt är intervjupersonernas förhållningssätt till 

undersökningens tematiska frågor (ibid, s.177). Exempelvis ställdes följande frågor till texten: a) 

Hur förhåller sig egentligen intervjupersonen till public service närvaro till Facebook? b) Finns det 

motsägelser i svaren? c) Vilka svar återkommer c2) och vad innebär det?  

 

Efter att följande frågor ställts, koncentrerades dessa utsagor och det väsentliga i intervjumaterialet 

(i förhållande till syftet) är således det som också redogörs i uppsatsen. Citaten som återkommer i 

texten har även i viss mån koncentrerats, för att undvika talspråk och upprepningar (ibid, s.174). 

Detta har också godkänts på förhand av intervjupersonerna genom att de skrivit under ett kontrakt 

(bilaga 2).  

 

Då konvergens och spridbarhet är två teorier som applicerats vid analysdelen har det varit naturligt 

att i meningskoncentreringen kategorisera in materialet utefter dessa teorier. Kompletterande frågor 

som därmed ställts till materialet har varit: a) Anser respondenterna att medierna konvergerar? b) 

Vad finns det i så fall för tecken som tyder på det? c) Nämner respondenterna argument som kan 

återknyta till Jenkins m.fl. teorier om spridbarhet? c2) Och i så fall hur? d) Finns det motsättningar i 

materialet som tyder på en viss spridbarhet och konvergens – men inte fullt ut?  

 

2.1.2 Meningskategorisering 

Meningskategoriseringen innebär att intervjurespondenternas svar kategoriseras in under diverse 

kategorier för att hitta likheter eller skiljaktigheter mellan respondenternas utsagor. Eftersom en 

meningskoncentrering redan gjorts på materialet, och materialet endast bestod av tio intervjuer, var 

inte omfattningen av kategoriseringen lika omfattande som de sex steg som Kvale beskriver (2006, 

s.178). Däremot kategoriserades intervjuerna utefter om de 1) var positivt eller negativt inställda till 

public service närvaro på Facebook, samt 2) om de ansåg att public service hade ett annat ansvar än 
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privata medier i deras förhållande till Facebook. Utifrån dessa två huvuddimensioner skapades, 

enligt Kvales figur 11.2 (ibid), underkategorier där svaren specificerades, i avseendet vad som 

isåfall var en positiv eller negativ inställning till närvaron, eller vilka ansvarsskillnader det fanns 

mellan de privata nyhetsmedierna respektive de offentligt finansierade medierna (public service). 

Det kunde nämligen vara nödvändigt att se om, och i så fall vilka, ståndpunkter som återupprepas 

eller skiljer sig. En sådan kategorisering gjordes för att exempelvis se hur Christian Gillinger 

(Sveriges Radio) och Kristian Lindqvist (Sveriges Television) ser på public service närvaro på 

Facebook. Står de närmare varandra i kategoriseringen än exempelvis privata medier? Var skiljer de 

sig? 

 

Denna kompletterande metod användes för att lättare kunna urskilja exakt vilka teman det var som 

återkom i respondenternas svar, och hur dessa skiljde sig. I analysen nedan har detta klargjorts och 

exemplifieras genom citat, samt redogörelse av just respondenternas meningsskiljaktigheter och 

likheter. I vissa avseenden markerades även svar, precis som i meningskoncentreringen, som anknöt 

till diverse konvergensriktningar eller spridbarhet. 

2.1.3 Etiska överväganden 

I enlighet med Kvales riktlinjer om etik (2006, s.105-113) informerades respondenterna om vad 

syftet med undersökningen är och sina rättigheter. Detta gjordes dels i missivbrevet (se bilaga 1) där 

det tydliggjordes hur intervjun följde vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, u.å). Där  

klargjordes också tidsramen för intervjun samt hur uppgifterna skulle hanteras. 

Utefter denna ram utformades sedan ett kontrakt (bilaga 3) som varje respondent fick skriva under 

innan intervjun. Vi utformade kontraktet i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (ibid). I 

kontraktet står det att varje individ har rätt att få titta igenom transkriberingen av intervjun, om de 

skulle vilja. Då vi som forskare önskar en transparens bland våra respondenter och deras svar 

(eftersom det blir en viktig bakgrund till deras hållning) har det därför meddelats i kontraktet och i 

missivbrevet att deras identitet bör vara tillgänglig i rapporten, men att de alltid har möjlighet att 

vara anonyma om de så önskar. Däremot behandlas uppgifter såsom med Skype-adresser, 

telefonnummer, och privata uppgifter med konfidentialitet (Kvale, 2006, s.113).  

 

Det har varit ett medvetet val att välja intervjurespondenter som är ”elitpersoner” , alltså 

representanter från mediebranschen vars sakkunnighet och expertis är av högt värde för vår studie 

(ibid, s.113). Som nämnts tidigare, var ett etisk övervägande också vid verifiering av svar, att alla 

samtal med intervjupersonerna spelades in. Detta gjordes för att kunna transkribera intervjun i sin 
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helhet, och sedan analysera svaren i sin helhet (ibid, s.153). Vid oklara uttalanden ifrågasatte 

intervjupersonen respondenten så att hen kunde klargöra och konkretisera vad hen menade med sina 

uttalanden, så att svaret inte skulle missuppfattas.  

2.1.4 Metoddiskussion  

Syftet med intervjuerna var att samla olika perspektiv från intervjupersonerna, och därmed låta 

dem presentera sina världsbilder, eller i detta fall sina åsikter kring public service och Facebook 

(2006, s.119). För att konkretisera och analysera svaren under intervjuns gång, som Kvale själv 

rekommenderar, ifrågasatte vi ibland intervjurespondenterna och bad dem förtydliga sina 

ståndpunkter (ibid).  

 

Vi är medvetna om att vi som intervjuare kan styra intervjuns utformning och även tolkning av 

materialet. men eftersom vi själva valt att förhålla oss kritiska till respektive intervjupersons utsagor 

samt redovisat våra intervjufrågor har detta bidragit till en större mån av intersubjektivitet till 

studien. Att vi dessutom varit två intervjuare i nio av tio intervjusituationer (Anette Novak 

intervjuades endast av en av intervjuarna), har detta också bidragit till ett större inflytande över 

intervjuns utformning, då båda intervjuarna hade möjlighet att ifrågasätta och förhålla sig kritiska 

till repsondenten. Detta fenomen är något som Kvale benämner som dialogisk intersubjektivitet och 

syftar till att det finns en rationell diskurs och ömsesidig kritik bland de intervjuare som identifierar 

och tolkar ett material – vilket bidrar till studiens intersubjektivitet (Kvale, 2006, s.65; s.213). 

 

Den första intervjun genomfördes som en pilotintervju för att se huruvida ramverket för intervjun 

fungerade. Där förde den ena intervjuaren anteckningar, samt hade översikt över ljudet och tiden, 

medan den andra intervjuaren ledde intervjun. I början av samtalet klargjordes intervjupersonens 

rättigheter i enlighet med Vetenskapliga rådets rekommendationer. Därefter fick 

intervjurespondenten bestämma om hen godkände premisserna. Över Skype gjordes 

överenskommelsen muntligt, annars skedde det skriftligen via ett kontrakt. Samtalet spelades in för 

att sedan kunna transkriberas. 

 

Då pilotintervjun uppfyllde kriterierna för transkribering och protokoll, användes den senare i 

materialet. Vid transkriberingen skrevs allt ner som sades under samtalet förutom pausljud såsom 

”eh” och eventuella upprepningar som ”att… att”. Efter de fullständiga utskrifterna applicerades 

metoderna meningskoncentrering och meningskategorisering på materialet. 
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Då varje intervju tar tid att både förbereda och transkribera, fanns inte utrymme för 

kompletterande intervjuer. Däremot skulle ett önskvärt, optimalt, material inkluderat 

representanter från lokal press i de norra delarna av Sverige, samt public service-representanter 

från orter utanför Stockholm. 

2.2 Urval  
Eftersom debatten om public service närvaro på Facebook varit en samhällsdebatt med rikt 

engagemang (Myndigheten för Radio och TV, 2015), var det av högsta relevans att hitta en vid 

variation bland våra intervjupersoner. I förhållande till denna uppsats genomförandeperiod och 

intervjuernas omfattning avgränsade vi oss till tio intervjurespondenter från både privata 

nyhetsmedier och public service, samt personer som profilerat sig i debatten tidigare. Detta för att 

erbjuda så skilda perspektiv som möjligt trots det ringa antalet respondenter (Esaiasson, 2007, 

s.293). 

 

Ett missivbrev, alltså en vädjan om studiedeltagande, skickades ut till de som främst hade 

befattningar som sociala medier-chefer. Ambitionen var att nå en bred variation bland 

respondenterna, varför personer som inte definierar sig som män och personer yngre än 40 år gamla 

aktivt kontaktades. Totalt intervjuades sju män, och tre kvinnor. Av dessa var sex personer över 50 

år, och den yngsta respondenten 27 år gammal. Totalt kontaktades 22 personer, varav alltså tio 

intervjuades. Av de personer som först kontaktades var public-service alla tre företag 

representerade, det vill säga Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion 

(UR). De som svarade var SVT och SR, och vid senare överläggning bestämdes att dessa var 

tillräckliga, då uppsatsens syfte är att diskutera mediernas nyhetsrapportering på Facebook, vilket 

inte UR i huvudsak ägnar sig åt.  

 

För att kontrastera respondenter som representerar public service kontaktades även mediearbetare 

inom Bonnier- och Schibsted-koncernen, där respondenter från både Dagens Nyheter och 

Aftonbladet deltog. För en utomstående komplettering av personer som i nu nuläget inte 

nödvändigtvis är verksamma inom journalistiska områden, men som tidigare har uttalat sig kring 

digital journalistk och Facebook, kontaktades också Filminstitutets VD Anna Serner, tidigare VD 

för Tidningsutgivarna (TU), samordnaren för den svenska medieutredningen (SOU 2016:80) Anette 

Novak, samt Joakim Jardenberg, medieprofil samt medskapare till Aftonbladets nyhetssajt. Därefter 

kontaktades även lokala nyhetsredaktioner i såväl Götaland och Svealand som Norrland. I det 
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slutgiltiga urvalet kontaktades även Hanna Källqvist från Hall Media (Jönköping) och Mikael 

Rothsten från Nya Wermlands-tidningen (Karlstad), för att ytterligare komplettera urvalet med 

lokala mediearbetare, verksamma utanför Stockholm. Den geografiska spridningen bland 

respondenterna går det att diskutera brister i, eftersom flera av dem är bosatta i Stockholm, men ett 

sådant urval blev också oundviklig då de största svenska mediebolagen (SVT, SR, Bonnier och 

Schibsted) är stationerade i Stockholm.  
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3. Resultat 
3.1 Forskningsfrågor 
Om än respondenternas svar i viss mån inte enbart behandlar just public service och Facebook har 

vi valt att presentera dem som en del av vårt resultat i och med att den breddade diskussionen i allra 

högsta grad är relevant för uppsatsen forskningsfrågor. Resultatet kommer således att presentera en 

helhetsbild kring respondenternas syn på de frågor som uppstår i diskussionen om public service 

och Facebook, för att förevisa samma bild som vi erhållit under insamlandet av data. Egna slutsatser 

lämnas till analys- och diskussionsdelen av denna uppsats, där det insamlade resultatet kopplas till 

uppsatsens teoretiska ramverk. 

3.2 Hur används Facebook av nyhetsmedierna? 

3.2.1 Facebook för att driva trafik 
Respondenterna anser i hög utsträckning att alla nyhetsmedier, såväl privata som public service, 

använder Facebook som en marknadsföringsplattform för att driva trafik till sina sajter. För de 

kommersiella aktörerna är bakgrunden ekonomiska incitament, men för public service kan det 

handla om att uppfylla olika målsättningar, exempelvis räckvidd mätt över olika plattformar (SVT, 

2016). I sina svar återges inte sällan den stora mängd svenskar som faktiskt finns på plattformen, 

det vill säga 74 procent av befolkningen (IIS, 2017, diagram 4:11), och det faktum att nyhetsmedier 

behöver synas på de plattformar där publiken rör sig. 

 

”Nyhetsmedier använder ju sig av Facebook för att nå ut med sina nyheter, och med sina artiklar. 
Det tror jag är det främsta skälet”  – Hanna Källqvist, sociala medier-ansvarig, Hallpressen 

3.2.2 Facebook som arbetsverktyg 

Trots att respondenternas bild av Facebook lutar mot att plattformen i huvudsak används för att nå 

ut till en publik, är flera av respondenterna överens om att det inte är det optimala. I flera av 

intervjusvaren återfinns åsikten att Facebook i högre utsträckning borde användas som ett 

journalistiskt verktyg; ett sätt att hitta nyheter, case, och vinklar. Dessutom har Facebook en 

sökfunktion som kan hjälpa journalister att bekräfta/dementera uppgifter i samband med stora 

nyhetshändelser. 
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”Jag tycker att sociala medier i väldigt stor utsträckning ska användas som arbetsverktyg, mer. Men 
idag så använder DN den väldigt mycket som en just marknadsföringsplattform.” – Martin Jönsson, 
digital utvecklingschef, Dagens Nyheter 

3.2.3 Facebook för att föra dialog och bygga relationer 

Vissa av respondenterna menar att Facebook också kan användas i syfte att föra dialog med sin 

publik, men räknar ibland in detta i kategorin journalistiskt verktyg. För studiens skull är det dock 

intressant att särskilja det dialogförande arbetssättet från det grävande, där enskilda journalister 

använder Facebook internt för att söka information. Att som nyhetsmedium skapa dialog på 

Facebook sker ofta i kommentarsfälten, öppet för allmänheten, något en del av respondenterna 

menar att Sveriges Radio är särskilt bra på. Den öppna dialogen kan vara relationsbyggande på ett 

annat sätt än när journalister använder Facebook som ett arbetsverktyg internt. 

 

”(…) de jobbar ju på ett sätt som gör att de vill ha in röster till sina dagliga sändningar, till exempel 
P4:s förmiddagsprogram. Så då ställer de frågor och sen är de väldigt aktiva i sina kommentarsfält 
med att ge feedback, vilket man måste göra ifall folk ska interagera med en.”  – Hanna Källqvist 
 
”Min bild är att framför allt Sveriges Radio är duktiga på att använda Facebook för dialog med 
publiken.”  – Martin Jönsson 
 

Samtidigt menar Joakim Jardenberg, sociala medier expert och grundare av Aftonbladets nyhetssajt, 

att ”rent generellt ser du ju ytterst sällan en SVT- eller SR-journalist dyka upp i kommentarsfältet 

själv”. Han verkar dock vara av åsikten att de svenska nyhetsmedierna i stort misslyckats i sina 

försök att anpassa sig till en era av socialt nätverkande.  

 

Jardenberg, som vi tolkar honom, påvisar att medierna i alltför hög utsträckning använt Facebook 

för att driva trafik. Istället för att utforska möjligheterna som Facebook ger när det kommer till att 

föra dialog, bygga relationer, och kollaborera, verkar han anse att Facebook bara blivit en 

förlängning av mediernas egna distributionskanaler. Han lyfter KIT som en plattform som i 

huvudsak publicerar sitt material direkt på Facebook istället för att få in läsare till sin egen 

plattform. Jardenberg verkar tycka att detta är en bra metod för att försöka acklimatisera sig till det 

nya sociala medielandskapet, istället för att nyttja ny digital teknik på ett sätt som liknar de 

traditionella distributionskanalerna. 

 

Martin Jönsson har även han ett synsätt som påminner om detta. Hans åsikt förstår vi vara att 

Facebook borde användas för att bygga relationer och föra dialog snarare än att locka trafik till 
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sajterna, och därtill tror han att public service har större möjligheter till detta då de inte ”har det 

kommersiella trycket på sig”. 

 

”Jag brukade alltid säga när jag höll föreläsningar på public service att: det heter sociala medier 
av en anledning – man ska vara social.”  – Martin Jönsson 

3.3 Facebook – ett måste för att överleva? 
I diskussionen om nyhetsmediers behov av att verka på Facebook återkommer ofta argumentet om 

att finnas där publiken finns. Detta argument gäller såväl för kommersiella medier som public 

service – men själva drivkraften skiljer sig enligt respondenterna i mångt och mycket. 

 

Där de kommersiella aktörerna, likt ovan nämnt, nyttjar Facebook i marknadsföringssyfte för att 

driva publiken till sina sajter, uppger flera respondenter att public service ingång till att använda 

Facebook snarare blir en förlängd arm för att nå ut till samhällets alla skikt, däribland de som inte 

vanligtvis följer etersända medier. 

 

”Jag tror att om det är så, att en stor del unga använder Facebook som en nyhetskälla, då tror jag 
att public service har en roll att finnas där och vara ett alternativ, som är oberoende, som är 
pålitligt, och som inte behöver jaga klick.”  - Kristian Lindquist 

 

Även de respondenter som representerar privata nyhetsmedier instämmer i att public service 

behöver finnas på Facebook för att nå ut till allmänheten.  
 

”Public service roll är också att stärka demokratin, och har ett uttalat mål att man ska vara till 
alla, för alla. Det finns fortfarande en stor del av Sverige som inte lyssnar på radio eller tittar på 
SVT. Då kan sociala medier vara ett jättebra verktyg att nå ut till nya, och andra grupper. På så 
sätt kan det skapa samhörighet och stärka demokratin.”  – Hanna Källqvist 
 
”Är man i allmänhetens tjänst måste man vara där allmänheten är, och använda sig av de sociala 
plattformarna. Att materialet ska finnas på allt från Itunes, till Youtube, till Spotify och på sociala 
medier – det tycker jag är en självklarhet därför att målet med public service är att det ska nå 
många. Gör det inte det så är det inte motiverat att alla ska betala för det.”  – Martin Jönsson 
 

Med andra ord verkar både Hanna Källqvist och Martin Jönsson mena att public service har en 

skyldighet att finnas på Facebook. Deras plikt är att kunna fånga upp dessa, ovan nämnda, 

målgrupper. Men ytterligare en fråga blir då den om mediernas överlevnad: är det ett måste att 

finnas på Facebook? 
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Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna, anser att det är så verkligheten ser ut. Han tror att 

medierna, rent ekonomiskt, inte har råd att ignorera Facebook med tanke på den stora mängd 

svenskar som de facto använder plattformen. Att inte publicera sitt material på Facebook menar han 

vara likställt med förlorad inkomst. 

 

”Att säga ‘nej, vi ska inte vara på Facebook’, det kan man säga av vissa ideella skäl, men rent 
praktiskt fungerar det inte.”  – Per Hultengård 
 

Tanken om att ignorera Facebook av ideella skäl väcker dock en intressant fråga, och det är återigen 

den om public service närvaro på plattformen. Respondenterna är överens om att de kommersiella 

aktörerna använder Facebook för ekonomisk vinning. Men då public service inte har samma 

finansieringsmodell som kommersiella medier är frågan vilka incitament som finns i att medvetet 

välja bort Facebook, eller med andra ord, vari egentligen problematiken ligger i att använda 

Facebook. 

3.4 Vilka problem uppstår när medierna använder Facebook? 

3.4.1 Facebook kontrollerar distributionen på Facebook 
Att Facebook kontrollerar sin egen distribution råder det inget tvivel om. Om än de bjuder in och 

uppmuntrar till diskussion med publicister och mediekanaler är de ett företag som helt och hållet 

kontrollerar sin egen produkt. Det vittnar såväl Anette Novak, regeringens mediepolitiska 

utredare, som Martin Jönsson om. De lyfter det faktum att medierna måste anpassa sig efter hur 

Facebook utformar sina algoritmer, och inte tvärtom. För att kunna följa med i Facebooks 

utveckling, och för att prioriteras i deras flöde, krävs således att i viss mån producera sin 

journalistik efter hur Facebook frivilligt – eller ofrivilligt – vill att den ska se ut. 

 

Respondenterna lyfter diverse aspekter kring varför det här kan vara ett problem. Anette Novak 

målar upp flera scenarier kring hur Facebooks makt skulle kunna påverka medierna som använder 

deras plattform. Bland annat problematiserar hon de medier som arbetar väldigt nära Facebook 

och har en beroendeställning hos dem, sett till distributionen av det egna materialet. 

 

”Blir det plötsligt en exodus från Facebook av någon anledning. Vad händer då om man lagt alla 
sina ägg i den korgen?”  – Anette Novak 
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Hon menar även att Facebooks intressen kan komma att skifta. Skulle det börsnoterade företaget 

plötsligt få en majoritetsägare som vill tysta oberoende medier kan de med största enkelhet göra 

just det. Här får Novak stöd av Christian Gillinger som tycker sig se att Facebook nedprioriterat 

journalistik i sitt nyhetsflöde de senaste åren. 

 

Ytterligare ett sätt som de, av Facebook beroende, nyhetsmedierna skulle kunna tappa kontrollen 

över sin egen distribution är om Facebook oavsiktligt låter sina algoritmer utnyttjas. Novak liknar 

detta med Rysslands inverkan på det amerikanska valet 2016, där ryska trollkonton ämnat influera 

valet med hjälp av desinformation, något som 126 miljoner amerikaner exponerades för i sina 

flöden (White, The Independent, 2017). 

 

”(…) plötsligt försvinner all oberoende journalistik för att grupper i länder som är media hostile 
vill manipulera algoritmerna för att ta bort kritisk journalistik. Det finns en rad riskområden som 
alla har att göra med beroendet av en distributionskanal man själv inte behärskar.”  – Anette 
Novak 
 

Om än detta är skräckscenarier menar Novak att det är principiella skäl nog att inte blint förlita sig 

på Facebook, och hon anser detta vara den största schismen i förhållandet mellan kommersiella 

medier och Facebook. Samtidigt behöver även public service, som Novak uttrycker sig ”en 

genomtänkt princip som håller” när det gäller till att använda Facebook som distributionskanal – 

men hon framhäver att problemet där snarare ligger i det ekonomiska gynnandet av Facebook med 

offentliga medel, vilket fördjupas nedan. 

 

Även Christian Gillinger, chef för sociala medier på Sveriges Radio, delar bilden att det är 

problematiskt att som utgivare tappa kontrollen över sin distribution. Han anser att det ansvariga 

utgivarskapet tappar sin verkan om publicister inte själva bestämmer över plattformen, vilket han 

menar att de inte gör på Facebook. Enligt Gillinger är en del av Sveriges Radios riktlinjer 

dessutom att inte publicera native-material på Facebook, det vill säga skräddarsytt innehåll som 

enbart delas på Facebook, samtidigt som han uppger att dessa riktlinjer kanske inte alltid följs, till 

följd av Sveriges Radios decentraliserade natur. 

 

Per Hultengård exemplifierar hur det kan se ut när publicister tappar kontrollen över sitt innehåll 

när de frångår sina egna distributionskanaler, genom att lyfta Facebooks innehållsregler. Han 

förklarar att den ikoniska krigsbilden på Napalmflickan tagen av fotografen Nick Ut 1972, 

raderades från det norska medieföretaget Aftenpostens Facebook-konto då den klassades som 
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barnpornografisk (Järkstig, Aftonbladet, 2016). Visserligen reviderade Facebook därefter sitt 

beslut, och tillät bilden på sin plattform, men Hultengård anser att det illustrerar problemet i att 

man som utgivare inte har full makt över sina konton i sociala medier. Denna bild delas även av 

Kristian Lindquist, digital utvecklingschef på SVT, som lyfter samma problematik. 

3.4.2 Att med offentliga medel gynna ett multinationellt företag 

När svenska nyhetsmedier ansluter sig till Facebook får de tillgång till en stor ny publik och 

möjlighet att nå ut till den. Men Facebook är förstås inte en ideell organisation; de många 

arbetstimmar och stora resurser som mediehusen lägger ned på att analysera, nätverka och skapa 

innehåll på Facebook genererar i slutändan ekonomisk vinning för densamma. Här uppstår ett 

slags moraliskt dilemma när samma diskussion appliceras på svensk public service: ska offentliga 

medel i slutändan gynna ett multinationellt företag? 

 

Anette Novak menar att en del av verksamheten kring public service, eller de offentligt 

finansierade medierna, som hon väljer att kalla dem, är oreglerad. Enligt henne är spelrummet för 

public service väldigt fritt när det kommer till att experimentera med nya digitala områden – och 

ett resultat av detta menar hon har blivit att de ekonomiska resurser som läggs ner för att skapa 

exempelvis native-material hamnar i fickan på en kommersiell aktör som inte betalar skatt i 

Sverige – något hon menar vara principiellt oförsvarbart. 

 

”Det handlar ju om gynnandet av en kommersiell aktör. Man ger bort innehåll som licensbetalarna 
har betalat för till en kommersiell aktör som exploaterar det ekonomiskt.”  – Anette Novak 

 

Novak menar samtidigt att det är en självklarhet att verka där publiken finns, men att skapa 

innehåll specifikt avsett till kommersiella aktörer ställer hon sig emot, oavsett plattform. 

 

När Martin Jönsson pratar om native-material, och vilken rätt public service har att publicera 

exklusivt material på en plattform som Facebook anser han det vara en mindre fråga, en del av en 

”pseudodiskussion”. Han tycker att sådan verksamhet ska räknas som marknadsföring, en viktig 

del i att väcka intresse hos publiken. Istället vill han rikta fokus mot vad han kallar de stora 

frågorna: ”hat, hot och fake news”. Likaledes dryftar han frågan om uteblivna skattepengar från de 

globala jättarna, men verkar inte dela Novaks bild av behovet av principfasthet. 
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”De här globala jättarna som då påverkar väldigt mycket i människors liv, som når en jättepublik, 
som inte betalar skatt i Sverige över huvud taget, som dödar annonsmarknaden för kommersiella 
medier: vad får det för effekt – hur påverkar det samhället?”  – Martin Jönsson 

 

Kristian Lindquist, digital utvecklingschef på SVT:s nyhetsdivison, verkar vara av samma åsikt 

som Novak i frågan om gynnandet av kommersiella företag. Han ställer sig tveksam mot att 

licensbetalarnas pengar indirekt ska finansiera Facebooks verksamhet, och hävdar dessutom att 

SVT har väldigt restriktiva regler när det gäller att publicera just native-material. Anledningen är 

dels den ovan nämnda, men också för att behålla kontrollen över sin egen distribution. Han menar 

att SVT Nyheter med största enkelhet skulle kunna utnyttja sin resursstyrka inom rörligt material 

för att driva trafik och engagera Facebook-användarna, då video i dagsläget premieras av 

algoritmen. För att ha fortsatt kontroll av den egna distributionen och för att inte spela Facebook i 

händerna, rent ekonomiskt, menar Lindquist att SVT gjort ett medvetet val att avstå från att 

utnyttja sin resursstyrka där. 

 

”Vi har ganska hårda restriktioner på hur vi jobbar med det. Och det har vi valt själva. Det är ju 
ingen som har sagt till SVT att göra så – det har vi valt.”  – Kristian Lindquist 

3.4.3 Identitetskris  

Närliggande frågan om hur Facebook kontrollerar distributionen av den mängd innehåll som 

cirkulerar på deras plattform, är frågan hur medierna anpassar sig för att synas på Facebook och 

skapa engagerande material. Här uttrycker respondenterna en oro kring behovet av att prioriteras 

av Facebooks algoritm och att engagera. Joakim Jardenberg och Anna Serner, VD för Svenska 

Filminstitutet, upplever att public service ibland frångår sitt uppdrag i att kritiskt granska och 

upplysa om samhällsfrågor, för att istället vilja driva trafik till sin sajt. 

 

”Man formaterar och distribuerar sitt innehåll på ett sätt som om man var Aftonbladet och inte 
som om man var SVT och SR, allt oftare i alla fall.”  – Joakim Jardenberg 

 
Även Martin Jönsson diskuterar hur trender kan forma det material som medier sprider på 

Facebook, men att algoritmen snarare påverkar nyheternas format än själva deras innehåll. Han 

utgår från Dagens Nyheter och pratar om den publicistiska identiteten, där DN:s läsare inte vill 

mötas av ”gulliga djur” eller sensationella historier. Istället beskriver han deras identitet som 

formad av arbetet kring stora allmänna nyhetshändelser samt välresearchade och välpresenterade 

samhällsfrågor, snarare än material som är ”populistiskt brett, folkligt”. Bara för att Facebook 

premierar videoformat behöver DN med andra ord inte sprida material som kan klassas till 
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kategorin viralt – det skulle bryta mot kontraktet med läsarna. Här gäller det snarare att använda 

format som Facebook premierar, utan att för den sakens skull bryta mot nämnda kontrakt. 

 

På samma sätt resonerar Kristian Lindquist kring SVT:s identitet. Han menar att det finns en 

digital nyhetsvärld som anpassar sig efter ett spridbart innehåll, men här tror han att SVT har en 

fördel i, att som licensfinansierat mediehus, inte påverkas av behovet att jaga trafik i samma 

utsträckning som kommersiella aktörer. Samtidigt berättar han att så kallat klickvänligt innehåll 

har figurerat i SVT:s kanaler, trots att han menar att det inte tillhör deras uppdrag som 

nyhetsmedium. Han återkommer till SVT:s identitet och uppdrag och beskriver att de strävar efter 

att inte producera den typen av journalistik. 

 

”Cyklande ekorrar är inte det vi primärt ska syssla med. Det är klart att vi kan göra någon sådan 
då och då, men det är inget mål. Det är inget av vår grundleverans, vare sig på Facebook eller på 
vår egen plattform faktiskt.”  – Kristian Lindquist 

 

Christian Gillinger menar att Facebooks algoritm påverkat journalistiken. Han lyfter bland annat 

åsiktsdrivna och hårdvinklade nyheter som ett exempel på detta. Han anser att medier upptäckt att 

denna typ av journalistik kan skapa snabba reaktioner, varför det blir lockande för medierna att 

ägna sig åt densamma. Samtidigt tror han att den hårdvinklade journalistiken kan öka polarisering 

på ett negativt sätt. Han menar att journalistik där ”alla är lite småöverens” inte blir så intressant, 

och för att maximera spridning på Facebook blir det lätt att hamna i dessa extremer. Om än 

Gillinger är öppen för att denna typ av journalistik kan förekomma i Sveriges Radios kanaler 

menar han att det inte är deras uppdrag, främst för att SR är ointresserade av att mot slutet av året 

redovisa höga läsarantal – snarare är deras målsättning att lyfta röster som inte tidigare hörts.  

3.5 Konkurrenssituationen på Facebook 

3.5.1 Ekosystemet 
Erik Carlsson, sociala medier-chef på Aftonbladet, beskriver marknadssituationen på Facebook 

som ett ekosystem där de olika aktörerna samspelar med varandra. Han vidhåller att Facebooks 

vanligaste användningsområde är inom marknadsföring/distribution, där privata nyhetsmedier 

publicerar länkar för att driva trafik till sina sajter. Han menar att det finns en förståelse bland 

dessa aktörer för hur en skiftning i denna strategi skulle påverka ekosystemet, och förklarar detta 

med en algoritmtrappa. På toppen av algoritmtrappan ligger live-video, den publiceringsform som 

han beskriver når högst räckvidd i hela Facebook-flödet. Längst ned på trappan ligger den form av 



 

 23 

länkpublicering som i dagsläget är vanligast. Ju högre upp du klättrar på trappan, desto högre 

räckvidd når du – samtidigt som trafiken till den egna sajten minskar då Facebook nedprioriterar 

de publiceringsformer som tillåter användaren att lämna plattformen. 

 

Figur 1, Illustration av Erik Carlssons beskrivning av algoritmtrappan   
 

Enligt Erik Carlsson är de privata nyhetsmedierna medvetna om de risker som trappans högre steg 

medför och förhåller sig därför till dessa för att kunna fortsätta tjäna pengar på sin journalistik och 

inte enbart skapa innehåll för Facebooks vinning. 

 

För public service, å andra sidan, menar Carlsson att det finns en makt att kunna ignorera 

algoritmtrappans olika nyanser. Han beskriver att de, på grund av sin finansieringsmodell, kan 

ställa sig högst upp på trappan och åtnjuta den höga räckvidden, och samtidigt argumentera för att 

de enbart finns där för att nå ut till en så stor publik som möjligt. Detta beskriver han som ett 

problem då public service på så vis kan snedvrida konkurrensen och skapa en situation där alla 

medier måste följa public service upp för trappan för att över huvud taget kunna konkurrera med 

dem. 

 

”Om public service är offensiva i sociala medier, så innebär det i förlängningen att de tvingar oss 
andra privata aktörer att gå med i Facebook. Så de förstör affärsmodeller för svenska aktörer, för 
att gynna en amerikansk jätte.”  – Erik Carlsson 

 
Gällande konkurrenssituationen anser Anna Serner att det är viktigt att public service förhåller sig 

till det som är deras kärnuppdrag och inte stör konkurrensen. Som exempel nämner hon när en 

gren av BBC, Storbritanniens public service, testade att skapa läromedel för undervisning. BBC 

blev tvungna att avsluta projektet då skapandet av läromedel inte ingick i deras kärnuppdrag, men 

också eftersom ett, av offentliga medel finansierat, medium enligt EU-rätt inte får störa den 



 

 24 

kommersiella marknaden. Anna Serner menar att så fort svensk public service lämnar sina 

kärnuppdrag i form av radio- och tv-verksamhet måste de vara medvetna om var gränsen för den 

konkurrensen går. 
 

”(...) Jag är inte säker på att de vet vart gränsen går. Men vad jag vet så är de kommersiella 
aktörerna jätteoroade. De kanske är helt onödigt oroade, men man skulle ju verkligen kunna göra 
en utredning om det. Går det att sätta en gräns? Det tycker jag är något man kan förvänta sig av 
ett offentligt finansierat mediehus.” – Anna Serner 

3.5.2 Lokalt 

Bland diskussionerna om de lokala mediernas förhållande till public service återkommer 

respondenterna om frågorna gällande kreddning, alltså att ange ”grundkällan” till de nyheter som 

figurerar på Facebook. Mikael Rothsten, chefredaktör för Nya Wermlands-tidningen, berättar att 

han i nuläget har pågående samtal med Sveriges Radio om hur kreddning mellan de lokala 

nyhetsmedierna ska utvecklas i Värmland. Han tar även upp Mittmedia och Gota som exempel på 

medier som redan utformat kreddpolicys mellan varandra. Men, enligt Mikael Rothsten, är inte 

kreddning det främsta som bör diskuteras i relationen mellan de lokala medierna. Snarare bör 

fokus ligga på hur public service publicerar samma nyhet som ett annat lokalt medieföretag. Han 

menar, att för lokalmediers möjlighet att kunna producera journalistik i framtiden, måste public 

service visa mer hänsyn till rewrites av artiklar de andra medierna har bakom så kallade 

”betalväggar”. 

 

”I det sammanhanget är det klart att det är problematiskt om våra, så att säga, bästa nyheter bara 
rewritas och läggs ut öppet på public service olika kanaler, speciellt om de dessutom delas på 
Facebook.”  – Mikael Rothsten 
 

Även Per Hultengård instämmer med Mikael Rothsten. Hultengård argumenterar för hur 

lokalmedier måste få betalt ”någonstans” vilket de flesta löst med diverse plustjänster. Att public 

service gör rewrites på dessa artiklar som ligger bakom betalväggar, är enligt honom 

bekymmersamt.  

 

”Då tänker ju folk: Vad är det här för någonting? Varför ska jag betala för det här när public 
service ändå har berättat om alltihopa?” – Per Hultengård 

 
Detta är en kritik som både Kristian Lindquist och Christian Gillinger säger att public service har 

tagit åt sig av. Det finns idag, efter samtal med lokala medierepresentanter, utvecklade 

restriktioner inom SR och SVT om hur deras rewrites ska utformas. Både Gillinger och Lindquist 
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poängterar också att text inte ska vara deras primära sätt att producera nyheter. För SR ska ljud 

vara i fokus, och för SVT ska det vara rörlig bild. Samtidigt poängterar Kristian Lindquist att för 

just allmänintresset är en del rewrites nödvändiga, även om de ligger bakom betalvägg hos ett 

annat lokalt nyhetsmedium. 

 

Erik Carlsson tycker diskussionen om kreddning bland de lokala medierna bör fördjupas 

ytterligare. Han utvecklar Rothstens argument om hur public service publicerar sitt material på 

Facebook. Erik Carlsson menar att problemet inte ligger i att SVT gör textbaserade artiklar, utan 

problemet är att de kan lägga sig var de vill i Facebooks algoritmtrappa utan att tänka på några 

ekonomiska konsekvenser. 

 

”(...) Någon chefredaktör på en lokaltidning är nöjd om SVT har kreddat deras avslöjande. Men 
sen kanske SVT lägger upp avslöjandet på en ännu bättre algoritmtrapp-nivå. Det är det 
diskussionen borde handla om. Kreddningen har egentligen noll betydelse.”  – Erik Carlsson 

3.6 Behovet av styrmedel och riktlinjer 
En del av respondenterna menar att det idag finns tillräckliga riktlinjer för hur public service ska 

agera på Facebook. Christian Gillinger tar bland annat upp den sociala medier-handbok som 

publicerats av Sveriges Radio, i vilken såväl riktlinjer som regler beskrivs. Även Kristian Lindquist 

anser ramarna som finns för SVT:s hantering av Facebook idag till stor del vara tillräckliga.  

 

Andra respondenter, som Per Hultengård, anser att public service förhållande till digitala medier i 

sig behöver utvecklas. Han hoppas att public service-utredningen som släpps under 2018 kommer 

ge tydligare ramar för public service-företagen. 

 
”Idag är det public service själva som bestämmer och tolkar sitt material. Sen skriver de en 
rapport varje år om vad de har gjort och presenterar för myndigheten för press, radio och tv. Men 
det finns inga kontroller.”  – Per Hultengård 

 

Med kontroller avser Hultengård att ett oberoende kontrollorgan skulle kunna bedöma hur public 

service ska förhålla sig till det samtida medielandskapet. Exempelvis menar han att 

Konkurrensverket skulle kunna bedöma om de tekniska utvecklingarna public service ämnar göra 

kan påverka konkurrensen med de privata medierna. Idag, menar Hultengård, är situationen en 

annan. Public service får testa sina nya tekniska tjänster i högst tolv månader innan de behöver 

anmäla dess etablering till myndigheten för Press och TV, ett regelverk han anser vara 
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otillräckligt. På samma vis anser Erik Carlsson att public service tolvmånaders-modell för att testa 

nya digitala tjänster kan utnyttjas för att hamna högre upp i algoritmtrappan, en möjlighet som de 

kommersiella företagen inte har. Han lyfter SVT:s satsning på Google-ledda Accelerated Mobile 

Pages (AMP), en reklam- och innehållslösning, som exempel. Då SVT inte är beroende av 

annonsintäkter, samtidigt som AMP belönar dem med högre prioritet bland Googles sökträffar, 

verkar han mena att detta är ett tecken på obalansen mellan privata nyhetsmedier och public 

service möjligheter att utnyttja nya digitala tjänster. 

 

”(...) Skulle vi göra samma sak måste vi ge 30 procent av våra annonsintäkter till Google. Det är 
en helt ohållbar situation.”  – Erik Carlsson 

3.7 Facebook i framtiden 
I stort sett alla respondenter är överens om att Facebook inom tio år har minskat sitt inflytande hos 

nyhetsmedierna. Hur stor denna minskning kommer vara är däremot respondenterna oeniga om, 

men de är alla eniga om att relationen mellan nyhetsmedier och sociala medier kommer kvarstå. 

  

”(...) Att sociala medier är här för att stanna, det är ställt bortom varje tvivel. Eftersom 
överlevnadskraften i ett nyhetsmedium är totalt avhänget av relevans och relation är det ju klart att 
alla nyhetsmedier kommer behöva fortsätta att förhålla sig till de sociala medier som för stunden 
gäller.” – Joakim Jardenberg. 

 

Enligt Erik Carlsson, sociala medier-chef på Aftonbladet, sker det i nuläget en algoritmförändring 

hos Facebook. Enligt honom kommer Facebook utvecklas till att bli en “paid social”-kanal för 

nyhetsmedier, alltså en kanal där medier behöver betala för att få en plats i nyhetsflödet (Gurd, 

Smart Insights, 2016), som primärt kommer assistera nyhetsmedierna i att nå specifika målgrupper, 

istället för att bidra till organisk spridning av material. Erik Carlsson tycker då det är relevant att 

ifrågasätta hur public service ska förhålla sig till denna utveckling. 

 

”När det inte längre är en organisk trafikdrivare, då blir det egentligen bara marknadsföring för 
dem. Ska de då börja använda facebook som en paid social-kanal där de ska köpa trafik till sin 
sajt?”  – Erik Carlsson 

 

Christian Gillinger berättar att det inom SR idag finns en policy som säger att företaget inte betalar 

för spridning av deras publicistiska innehåll såsom nyheter. Däremot menar han att det finns en 

marknadsavdelning som kan sponsra material så att det riktar sig mot specifika målgrupper. Ibland 

kan även denna marknadsavdelning sponsra satsningar så som större gräv. Även Kristian Lindquist 
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berättar att SVT Nyheter inte sponsrar sina nyhetsinlägg i dagsläget. Hanna Källqvist lyfter ett 

annat framtidsscenario gällande nyhetsmediers framtida relation till Facebook: 

 

”Möjligen så går vi mot ett område där medias specifika sajter kanske inte kommer finnas över 
huvud taget, därför att alla artiklar kommer figurera löst på sociala plattformar som Facebook till 
exempel.”  – Hanna Källqvist 

 

Joakim Jardenberg ser en sådan framtid som något önskvärt för public service. Han beskriver hur 

gärna skulle vilja se att fokus flyttades från nyhetsmediernas ”egna hemmahamnar” till de sociala 

medierna. Mediernas egna sajter skulle istället kunna fungera som en back up-lösning och 

distributionsmotor.  

 

”(...) så skjuter man ut allt material därifrån ut i alla de sociala plattformar som för tillfället är 
aktuella, för att den enda målsättningen är att så många som möjligt ska nås av så mycket god 
journalistik som möjligt.”  – Joakim Jardenberg 
 

Eftersom privata nyhetsmedier idag inte kan konkurrera med Facebook i avseendet användardata, 

finns det de nyhetsmedier som gått samman och skapat sig en egen social plattform. Erik Carlsson 

nämner detta som något han skulle se som önskvärt också i Sverige, för att konkurrera med 

Facebooks annonsmarknad. Han tar upp ett exempel om där de största publicisterna i Portugal 

gick samman och la sitt material bakom betalvägg för att kunna konkurrera med Facebook 

(Southern, Digiday, 2017).  

3.8 Hur ledande ska public service vara i den digitala 

utvecklingen?  
Var public service ska ligga i den digitala utvecklingen råder det delade meningar om. En del av 

respondenterna anser att det beror på fall till fall var public service ska placera sig på den digitala 

kartan. Kristian Lindquist anser att SVT bör vara ledande när det gället utvecklingen av rörlig bild 

och dialogjournalistik. Gällande utvecklingen av digitala tjänster är inte riktningen för SVT lika 

självklar. 

 

 ”(...) Det är så olika från fall till faktiskt. Instant articles testade vi inte till exempel. Så det är 

faktiskt framförallt fallen som får avgöra.” – Kristian Lindquist 
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Christian Gillinger anser att Sveriges Radio inte ska vara ledande inom den digitala utvecklingen. 

Han menar på att SR endast ska finnas på plattformar där trafiken redan finns, och inte bidra till att 

driva trafik till någon plattform som inte är public service egna.  

 

”Vi vill nog vara väldigt framåt i att testa, men väldigt långt tillbaka i att leda. Där skiljer vi oss 

mycket från SVT, för där vet jag att Hanna Stjärne [VD, SVT] har sagt tvärtom...”	 – Christian 

Gillinger 

 

Erik Carlsson är tydlig med att han anser att det är de privata medierna som ska leda den digitala 

utvecklingen. Han menar att, med anledning av de privata nyhetsmediernas ekonomiska behov, är 

det de som bör bestämma åt vilket håll utvecklingen av det digitala medielandskapet ska gå. Om 

public service gör en förändring på exempelvis Facebook, måste de privata medierna följa efter för 

att kunna synas i medielandskapet. 

 

”De [public service] vill vara med där uppe, och det kan de få vara. Men de ska inte vara längst 
fram i ledet, de ska inte driva utvecklingen…” – Erik Carlsson 

 
Anna Serner menar, likt Erik Carlsson, att det inte går att vara ledande som ett public service-

medium i en digital utveckling som privata medier inte har råd att följa med i. Anna Serner tar upp 

vikten av mediemångfald, och det faktum att lokala nyhetsmedier inte alltid har råd att konkurrera 

med public service, vilket i värsta fall skulle kunna leda till konkurs. 
  

”Man kanske inte kan vara så bra som public service, för man inte har de resurserna. Är det 
verkligen värt då att de små rösterna raderas ut då? Vill vi det? Det är jag inte så säker på.”  – 
Anna Serner 

 

Per Hultengård menar att just enligt konkurrenslagstiftningen så ska public service inte vara 

ledande inom den digitala utvecklingen. Han hänvisar till anmälningar som inkom till EU-

kommissionen under 2005-2010, som handlade om just hur ledande public service var i 

medielandskapet vilket gick emot EU:s regelverk för konkurrensrätt. Dessa anmälningar ledde till 

en ”communication” från EU:s håll. I den framkom det att public service behöver anmäla sina nya 

tjänster till ett oberoende organ, något som Per Hultengård inte tycker företagen har gjort.  

 

”(...) Självfallet ska inte public service ligga i bakkant, eller inte våga testa eller pröva någonting, 
men vill man testa och göra någonting så måste man också fundera på: ’ligger det här inom ramen 
för vårt uppdrag?’ Det kan inte vara fritt fram att bara köra på.”  – Per Hultengård 
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4. Analys 
4.1 Att formas efter konsumentbeteendet 
Som det går att urskilja i resultatdelen argumenterar respondenterna för att det är nödvändigt att 

vara på sociala medier idag som nyhetsmedium, då det är där läsarna finns. Även forskning visar 

liknande resultat, då det enligt Digital News Report (2017, s.95) idag är 51 procent av svenskarna 

som får sina nyheter via sociala medier. Av den svenska befolkningen befinner sig 74 procent 

även på Facebook, enligt Svenska Internetstiftelsen (IIS, 2017, diagram 4:11). Om public service 

då ska ”agera i allmänhetens tjänst” som Martin Jönsson säger, bör det vara rimligt att 

argumentera för att företagen ska befinna sig på Facebook. Samtidigt går det också att ifrågasätta, 

likt Anna Serners argument om mediemångfald, i vilken utsträckning detta agerande bör ske.  

 

Då såväl resultatet för denna uppsats som statistiskt belagda uppgifter ger stöd för att svenska 

nyhetskonsumenter i stor utsträckning befinner sig på sociala plattformar, går resultatet att 

anknyta till Jenkins (2008) resonemang om konvergens. Jenkins skriver följande om den mediala 

konvergensen utveckling: ”Tack vare den stora ökning av kanaler och portabilitet som dator- och 

kommunikationsteknologin har bidragit med, befinner vi oss nu i en tid då medierna kommer att 

finnas överallt.”	 (2008, s.26). Jenkins utvecklar hur denna process särskilt har påverkat hur yngre 

nyhetskonsumenterna konsumerar medier, vilket i sin tur också påverkar varför medierna behöver 

delta i de sociala kanalerna för att nå de yngre målgrupperna: ”Medan en tonåring gör sina läxor 

kanske hon kollar några hemsidor, lyssnar på och laddar ner några MP3-filer, chattar med 

vänner, skriver på en inlämningsuppgift och svarar på några mail, allt till synes samtidigt”(ibid). 

Även om Jenkins exempel anknyter till 2008 års medier, så skulle detta beteende kunna tänkas 

vara applicerbart på dagens mediekonsumenter utifrån respondenternas utsagor och forskning om 

dagens sociala medieanvändning (IIS, 2017).  

 

Dagens yngre mediekonsumenter hoppar mellan Snapchat, Instagram och Facebook (ibid). Om 

nyhetsmedier som exempelvis public service vill nå den nya generationens mediekonsumenter 

behöver de med andra ord följa det mönster Jenkins och forskningen påvisar. Nyhetsmedier 

behöver alltså existera utanför sina egna plattformar om de vill nå sina konsumenter.  
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4.2 Vilka medier kan åtnjuta konvergensens fördelar? 
I den digitala eran är det första och kanske största exemplet på konvergens mediehusens intåg på 

nätet, då de första nättidningarna lanserades. Jenkins beskriver en av de stora fördelarna med ett 

sådant paradigmskifte att mediehusen här har möjligheten att sälja innehåll, stärka 

konsumentlojaliteten, forma konsumentbeteendet och anpassa sig efter publikens intressen (2008, 

s.242). Ett exempel på hur konsumentbeteendet formas, till skillnad från tryckt press, var den nya 

möjligheten att skildra nyhetshändelser direkt då de skedde, och därefter uppdatera eller ändra 

informationen som fanns att tillgå. Konsumentbeteendet formades med andra ord av en förväntan 

av det allra senaste journalistiken har att erbjuda – till skillnad från en papperstidning. 

 

I dagsläget har medierna konvergerat mot att alla existera på plattformen Facebook, men här 

infinner sig genast en konflikt. Då Facebook – till skillnad från internet – är ett företag med egna 

målsättningar kan de mediehus som verkar där plötsligt inte längre diktera sina egna villkor, vilket 

står i bjärt kontrast mot Jenkins beskrivning av konvergensens regler (ibid). 

 

Samtidigt vittnar respondenterna om vikten av att finnas på Facebook – plattformen erbjuder helt 

enkelt en för stor publik för att inte göra det. I mediehusens konvergens mot sociala plattformar 

uppstår med andra ord en rad motsättningar. En av dessa är, i likhet med respondenternas svar, att 

Facebook kontrollerar sin egen distribution. På sina egna plattformar har mediehusen all möjlighet 

att se till att sina läsare nås av det önskade materialet, genom att placera det högst upp på sajten. 

På Facebook försvinner denna möjlighet. Istället är det Facebook som dikterar villkoren för vilket 

material som ska nå mediehusens följare i högst utsträckning. Frågan blir då hur mediehusen ska 

hantera denna verklighet, och det är också där problematiken kring public service närvaro på 

Facebook gör sig påmind. Där Erik Carlsson vittnar om det rådande ekosystemet skildrar han en 

miljö i vilken alla svenska mediehus agerar i samförstånd på Facebook; de har lagt sig på ett steg i 

algoritmtrappan där trafikdrivande intressen väger tyngre än en önskan om bred spridning. 

 

Samtidigt vittnar Carlsson om public service makt att bryta sig ut från detta ekosystem. Han 

beskriver en verklighet där public service, på grund av sina icke-ekonomiska intressen fritt kan 

åtnjuta de ovan nämnda fördelar som konvergensen enligt Jenkins erbjuder. Enligt 

algoritmtrappans logik innebär strävan om att på Facebook anpassa sig efter publikens intressen 

rent krasst att anpassa sig efter Facebooks intressen – detta då algoritmen beskrivs som så pass 

avgörande i vilket innehåll som når ut till publiken. Att bara dela länkar till de egna sajterna på 
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Facebook är att inte utnyttja potentialen till max. Detta väcker frågan om en ojämn 

konkurrenssituation på Facebook mellan privata och statligt finansierade medier. Där 

konvergensen har förflyttat Sveriges medieaktörer till Facebook har den tvingat de privata 

medierna att agera återhållsamt för att inte ödsla resurser. Dessa regler appliceras inte på public 

service, istället menar Erik Carlsson att public service kan spela Facebook i händerna på ett sådant 

sätt som gör att de kan få den, av respondenterna beskrivna, oumbärligt viktiga Facebook-

publikens uppmärksamhet på ett ofördelaktigt sätt gentemot de privata medieaktörerna. Att spela 

Facebook i händerna, kan även det leda till en viss problematik enligt Jenkins. Han menar att 

förhållningssättet till den publik och den deltagarkultur som återfinns i konvergens kölvatten, 

också kan bli svårare då det också kan leda till en koncentrering av det mediala ägandet (Jenkins, 

2008, s.22). 

 

Det framgår av Kristian Lindquists svar att han delar bilden om public service fördelaktiga 

konkurrenssituation på Facebook, samtidigt som han hävdar att SVT idag är återhållsamma här, i 

syfte att alltjämt behålla kontrollen över sitt egna material. Exakt hur situationen föreligger, 

huruvida public service de facto agerar på ett sätt som är ofördelaktigt gentemot privata medier, är 

inte en del av denna uppsats syfte att svara på – men tydligt är att respondenterna upplever en 

potentiellt obalanserad konkurrenssituation där public service har möjlighet att rubba ekosystemet 

och agera på ett sådant sätt. 

4.3 Klibbig kontra spridbar media i Facebook-flödet 
Många av respondenterna ger en bild av att Facebooks huvudsakliga användningsområde idag är 

spridning av det egna materialet. Att publicera länkar till den egna sajten presenteras som det 

enskilt vanligaste sättet att använda Facebook. Samtidigt förklarar respondenterna att de märker att 

detta strider mot Facebooks idé om hur plattformen ska användas, och att denna trend är på väg att 

dö ut. Där medierna nyttjar Facebook för att locka publiken till sina egna sajter vill Facebook 

själva att publiken ska stanna kvar hos dem. Detta beteende kan förklaras med Jenkins bild av 

spridbar kontra klibbig media. De svenska nyhetsmedierna kommer från en tradition av 

enkelriktade distributionsmodeller, där spridning kontrolleras av kommersiella intressen, att ett 

litet antal producenter skapar produkter för en masspublik (Jenkins et al, 2013, s.20). Jenkins 

liknar dessa traditionella avtrycksmodeller med den moderna klibbighet som mediehus idag 

strävar efter. Han förklarar klibbigheten i ett kommersiellt sammanhang på ett sätt som till punkt 

och pricka motsvarar nyhetsmedierna strävan om att locka en Facebook-publik till sina egna 
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webbplatser – där syftet är att människor ska lockas till en sajt och spendera så mycket tid som 

möjligt där (ibid, s.22). 

 

Vidare förklaras klibbighetsmodellen som en möjlighet för företag att göra ekonomiska förtjänster 

genom att erbjuda varor via e-handel, abonnemangstjänster, eller att sälja webbplatsbesökarnas 

uppmärksamhet till en tredje part, det vill säga annonsörer, (ibid, s.22) vilket stämmer överens 

med respondenternas beskrivning av mediernas användning av Facebook. Martin Jönsson vittnar 

exempelvis om att Dagens Nyheters Facebook-mål är att värva nya prenumeranter. 

 

”Från vår sida är ett viktigt mål att vi ska värva nya digitala prenumeranter, det är mycket vad vi 
jobbar med på Facebook.”  – Martin Jönsson 

 

Förklaringen om svenska nyhetsmediers huvudsakliga klibbighet på Facebook skapar således en 

konflikt, eftersom denna klibbighet inte är förenlig med hur Facebook vill utforma sin plattform. 

Joakim Jardenberg skildrar detta digitala beteende och menar på samma sätt att svenska medier 

inte nyttjat Facebooks möjligheter. Han lyfter KIT som ett undantag, och hävdar att de 

acklimatiserat sig till ett medielandskap av socialt nätverkande. Sättet som de använder Facebook 

på, att placera sig högt upp på Erik Carlssons algoritmtrappa, går att likna med Jenkins teorier om 

vad som är spridbarhet, snarare än klibbighet. Ett exempel på detta är hur KIT finns där publiken 

finns på allvar, då de använder Facebook som verklig distributör. Snarare än att locka Facebook-

publiken till sina egna sajter, i enlighet med klibbighetsmodellen, cirkulerar KIT:s innehåll på 

Facebooks plattformar i form av videos i Facebooks egen videospelare, eller som Instant Articles 

(Bleakly, 2016). Detta går i linje med Jenkins utformning för spridbarhet i såväl det portabla 

avseendet som tillgängligheten och återanvändningen (Jenkins, 2013, s.232). Jardenbergs kritik 

mot den svenska mediemarknaden får med andra ord stöd av Jenkins, sett till det faktum att 

respondenterna delar bilden om sociala plattformar som avgörande för framtiden, samtidigt som 

medieaktörerna i hög utsträckning alltjämt förlitar sig på de mer traditionella 

klibbighetsmodellerna för spridning. 

 

Frågan blir då vilken syn på spridning de svenska mediehusen i allmänhet, och public service i 

synnerhet, borde ha när sociala plattformar i framtiden gör sig allt mer påminda. Här är Erik 

Carlsson övertygad om att dessa skiftningar i det ekosystem han beskriver ska ledas av privata 

aktörer. Han anser att public service, med sitt övertag i konkurrenssituationen, måste vara 

återhållsamma vad gäller att leda den digitala utvecklingen, då de annars riskerar störa den 
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svenska mediemarknaden till fördel för de multinationella företagen. Joakim Jardenberg är av en 

annan åsikt då han menar att det är fritt fram för alla att acklimatisera sig till ett mer spridbart 

synsätt på medieinnehåll, och att det därefter blir upp till konkurrenterna att följa utvecklingen och 

anpassa sig efter bästa förmåga – en utveckling han anser skulle vara fördelaktig för alla parter i 

det digitala medielandskapet. 

 

Vår uppgift blir inte att sia i vem som har rätt eller fel, men appliceringen av Jenkins teorier om 

spridbarhet kontra klibbighet på respondenternas bild av en framtid där sociala plattformar 

kommer uppta en viktig del av medielandskapet synliggör varför diskussionen ser ut som den gör; 

detta då det går att hävda att medierna ännu inte tagit ställning till det paradigmskifte de erkänner 

sig själva vara en del av. 

4.4 Att sprida material på Facebook 
Eftersom nyhetsmedier väljer att publicera sitt innehåll på Facebook, kan de själva inte styra hur 

konsumenterna når deras material, och måste istället anpassa sig till Facebooks algoritmregler som 

beskrivs här ovan. Samtidigt finns det enligt respondenterna ett beteende hos de olika 

nyhetsmedierna som visar att de försöker anpassa sig till Facebooks algoritmer om spridbarhet, 

samtidigt som de i enlighet med klibbigheten vill hänvisa sina konsumenter till sin egen 

mediekanal.  

 

Det beteende respondenterna hänvisar till är den ökade användningen av videos och live-videos 

vid publicering på Facebook. Eftersom respondenterna vittnar om att nyhetsmedier idag behöver 

vara aktiva på Facebook, behöver således dessa aktörer förhålla sig till de typer av 

publiceringsformer som Facebook prioriterar. Eftersom Facebook vill att deras användare ska 

stanna kvar på plattformen är dessa publiceringsformer sådana som inte länkar ut från Facebook. 

Detta skulle kunna förklara varför flera av respondenterna vittnat om en trend för nyhetsmedier i 

att publicera videos istället för länkar till skrivna artiklar på den egna sajten (om än länkar i 

huvudsak beskrivs som vanligast förekommande). Med anledning av Jenkins beskrivning av 

spridbar medias utformning förklarar detta också trenden till varför de olika medierna haft en 

tendens att publicera hårdvinklade nyheter, då dessa inlägg ger snabba reaktioner hos läsarna till 

följd av de identitetsskapande aspekterna hos spridbar media (ibid). Enligt Facebooks 

algoritmtrappa får ett inlägg med många reaktioner mer synlighet, vilket genererar en större 
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spridbarhet för mediets egna material, vilket i sin tur kan leda till att konsumenterna hittar till 

nyhetsmediets egen plattform. 

  

En del av respondenterna menar att de inte kan följa trender innehållsmässigt eftersom det skulle 

bryta mot det sociala kontrakt nyhetsmediet har med sina konsumenter, något som också Jenkins, 

Green och Ford menar är viktigt för medier i dagens medielandskap att förhålla sig till när de 

skapar medieinnehåll (2008, s.75): ”(…) en mediepublik inte ägna sig åt meningslösa aktiviteter. 

Snarare vill människor dela med sig av, och engagera sig i, sådant som ger stöd åt ett intresse 

eller identitetsskapande gemenskaper. I slutändan blir det dessa svårdefinierade egenskaper som 

karaktäriserar spridbar media, varför det både är svårt, men önskvärt, för mediehus att producera 

sådant innehåll”. 

  

Att då producera något som människor inte engagerar sig i eller som bryter det sociala kontrakt 

gör att läsarna inte engagerar sig i materialet. Men, det går också att se att nyhetsmedierna 

omdefinierar sina sociala kontrakt och anpassar sitt material till det som den generella 

meningskonsumenten vill identifiera sig med. Respondenterna tar upp exempel med cyklande 

ekorrar, gulliga djur eller sensationella historier som något som dominerat de journalistiska 

mediernas flöden. Men också, ett exempel som Gillinger specifikt nämner, det är ökningen av 

hårdvinklade, åsiktsdrivna nyheter som gör att medierna kan få snabba reaktioner till deras inlägg. 

Alltså, just sådana nyheter som kan förstärka konsumentens identitet gentemot sina följare. 

  

Att omformulera hur nyhetshusen ser på sina användare på Facebook, är något som 

respondenterna menar att public service i allmänhet har tagit fasta på, i synnerhet Sveriges Radio. 

Sveriges Radio och SVT för idag dialoger med Facebook-användarna i kommentarsfälten istället 

för att ha en envägskommunikation som i tidigare medium (Radio och TV). Detta är ett fenomen 

som Tim O’Reilly definierat som webb 2.0 (Jenkins et al, s.71): ”(…) spridningen av kultur och 

omdefinierat ”användare”, ”konsumenter” och publik som ”medskapare” av innehåll och 

tjänster.” Enligt webb 2.0 innebär det att medieföretagen ser sina användare som medskapare till 

sitt material, istället för ”endast” som läsare. Jenkins menar att ett sådant deltagande i webb 2.0 har 

olika effekter. Dels är denna taktik från mediehusen effektiv för att skapa ett spridbart material, 

men kan däremot även leda till att förväntningarna mellan medieanvändarna och mediehusen blir 

motstridiga och svårdefinierade (ibid). 
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5. Diskussion 
Aldrig någonsin tidigare har svenska medier spelat på samma arena i lika höga utsträckning som 

idag. Det konvergerande medielandskapet har styrt privata och statligt finansierade medier in på 

samma plattformar, och en ny, aldrig tidigare skådad, konkurrenssituation har uppstått. 

På samma sätt som svenska tidningshus utökat det tryckta mediet till en närvaro online, har svensk 

public service expanderat från etermedier till en närvaro på internet. Medierna har med andra ord 

över tid gått från att existera som separata öar till att alla slåss om samma publik på samma 

plattformar. Exakt hur detta paradigmskifte påverkar det svenska medielandskapet är svårt att säga, 

men ett som är säkert är att en rad omfattande diskussioner uppstått till följd av denna nya 

konkurrenssituation. 

 

I dagsläget är Facebook en enormt viktig plattform för svenska medier att verka på, det har såväl 

vår egen studie som tidigare forskning visat. Respondenterna är eniga om att Facebooks stora 

användartal skapar en oundviklighet för medierna att vistas där, en verklighet som skapar ett flertal 

frågor. Förhoppningen är således att denna studie kunnat kartlägga de spörsmål som uppstått till 

följd av public service närvaro på Facebook. Vårt resultat visar att den huvudsakliga problematiken 

i public service närvaro på Facebook utgörs av Facebooks status som företag. Om än vi i vår 

uppsats kunnat identifiera en diskussion kring vilken roll public service bör ha i stort, huruvida de 

enbart ska ägna sig åt att sända radio/TV eller inte, är denna fråga liten. Våra respondenter är eniga i 

att public service i allra högsta grad bör deltaga i det föränderliga digitala medielandskapet, och inte 

agera bakåtsträvande på marknaden. Att SVT och Sveriges Radio exempelvis ska ha webbsajter 

råder det med andra ord inget tvivel om. 

 

Åsikterna går isär först när vi talar om ett public service som rör sig i, av multinationella företag 

ägda, områden. De huvudspår i debatten vi här kunnat identifiera handlar, liksom resultatet visar, 

om 1) det ansvar public service har att helt och hållet kontrollera den egna distributionen, 2) hur 

deras deltagande i Facebooks aktiviteter i slutändan kan gynna Facebook som företag – både 

ekonomiskt, men också vad detta innebär rent principiellt, samt 3) i vilken grad public service rent 

konkurrensmässigt kan påverka de privatägda medierna när de nu till följd av konvergens trätt in på 

samma plattformar. 
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Således har denna studies frågeställningar blivit besvarade. Respondenterna anser att public service 

har en roll att fylla på Facebook, men att denna medför ett stort ansvar av ovan nämnda skäl. 

Resultatet visar att såväl representanter från privata som statligt finansierade medier anser att public 

service måste reflektera över sitt agerande på sociala plattformar och ta ställning till de moraliska 

och ekonomiska problem som uppstår när dessa ska användas. Samtidigt går åsikterna isär kring 

frågan om en sådan reflektion faktiskt finns. Detta spelar dock mindre roll på det stora hela när 

respondenterna alla är ense om medieklimatet nu står för dörren till ett paradigm av sociala 

plattformar – tankar som får stöd av denna studies teoretiska ramverk sett till medielandskapets 

konvergerande tendenser. Intressant blir därför istället att diskutera vilka plattformar som kommer 

att ta störst plats i detta paradigm, där Facebook – ett företag – är ett tydligt exempel på hur denna 

utveckling ser ut. Oavsett om Facebooks upprätthåller sin höga status på mediemarknaden, eller ett 

annat företag tar deras plats, kommer diskussioner om multinationella företags inflytande på 

nationella mediemarknader i framtiden därför alltjämt vara av hög vikt. Svensk public service 

varken kan eller vill enbart existera i de etersända kanaler de själva till fullo kontrollerar – 

medielandskapet så som det ser ut idag, och förutspås fortsätta se ut, tillåter inte detta. Istället måste 

både SVT och Sveriges Radio finna sig i detta paradigm där företag som Facebook och Google 

kontrollerar de sociala nätverk i vilka mediekonsumenter aktivt tolkar, skapar och delar med sig av 

medietexter. Vikten av att fortsätta diskutera de frågor som denna studie lyfter fram är således 

uppenbar. 

5.1 Slutsats 
Såväl resultat som analys i denna studie belyser avsaknaden av ett principiellt ramverk för public 

service att förhålla sig till i det föränderliga Facebook-landskapet. Att från statligt håll reglera 

villkoren för hur public service ska förhålla sig till Facebook på en detaljnivå får dock ses som 

omöjligt, då dessa detaljer kan komma ändras över en natt i och med Facebooks föränderliga natur. 

Däremot visar denna studie att någon form av utökad principfasthet är önskvärt för att medierna ska 

veta hur de kan förhålla sig till varandra, samt förhindra en ägarkoncentrering (till Facebook och 

public service gynnande) av mediemarknaden, vilket Jenkins menar att konvergens i vissa fall kan 

leda till (2008, s.22). Här är det relevant att ta upp vikten av public service finansiering. Då public 

service till stor del finansieras utifrån radio-och tv-tjänst, behöver de vid publicering på Facebook 

inte ha i åtanke klick som leder tillbaka till den egna sajten för att få annonspengar (Sveriges 

Televisions public service redovisning, 2016, s.64). Det innebär att de inte heller utifrån finansiella 

grunder behöver tänka på vilken nivå de lägger sig i den, av Erik Carlsson beskrivna, 
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algoritmtrappan som finns på Facebook. Istället kan public service, om de skulle behaga, teoretiskt 

sett kunna lägga sig varhelst de vill på algoritmtrappan för att åtnjuta största möjliga spridning av 

sitt material. Något som praktiskt sett inte skulle vara omöjligt eftersom public service vill nå en 

stor publik som möjligt. Att algoritmtrappan i framtiden också kan komma att styras mer av 

ekonomiska medel, likt en paid social-kanal, gör att public service också behöver fundera på hur 

dess närvaro och eventuella finansiella bidrag till Facebook kan påverka inte bara den svenska 

mediemarknaden, men också den ägarkoncentrering Jenkins varnar om. 

 

Av tidigare forskning har det visat sig att ett starkt public service bidrar till starka privata medier 

(SVTs relation till lokala medier, 2017, s.8), men frågan är om dagens utveckling på sociala medier, 

där nya privata aktörer samspelar på en spelplan de aldrig tidigare gjort, kommer fortsätta gå åt 

samma riktning.  

 

Likt den vita älgen i de Värmländska skogarna, tar public service en stor plats i det mediala 

landskapet. Utifrån andra medieorganismers utsagor är det tydligt att public service påverkar 

ekosystemet med sin blotta närvaro. Alla verkar överens om att public service behövs för att hålla 

ekosystemet i schack, men kanske är det dags för skogens konung att tänka efter hur, och på vilka 

marker, den betar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjupersonerna 
Anette Novak  

Anette Novak är en 51-årig kvinna bosatt i Stockholm. 2016 publicerades slutbetänkadet av statens 

offentliga utredning SOU 2016:80, en utredning hon ledde. Anette Novak har även varit ledamot i 

Tidningsutgivarnas styrelse 2009–2012, och är idag verksam som VD för forskningsinstitutet Rise. 

 

Anna Serner 

Anna Serner är en 53-årig kvinna från Stockholm. Anna Serner är sedan tidigare utbildad jurist, 

men har även en utbildning inom filmvetenskap. Hon har tidigare varit VD för Reklamförbundet 

och ordförande för Tidningsutgivarna, och är idag VD för Svenska Filminstitutet.  

 

Erik Carlsson 

Erik Carlsson är en 27-årig man som bor i Stockholm och är utbildad journalist. Erik Carlsson är 

bland annat grundare av Lajkat.se, men är idag Aftonbladets sociala medier-chef. Han har tidigare 

jobbat på Nyheter24 och Expressen.  

 

Joakim Jardenberg 

Joakim Jardenberg är en 51-årig man från Helsingborg. Han jobbar idag som sociala medier-expert 

och konsult. Joakim har jobbat som internetexpert sedan 1990-talet och var en av medgrundarna till 

Aftonbladets webbsajt. Sedan 2016 leder Joakim Jardenberg Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) arbete för digitalt lärande i skolan. 

 

Kristian Lindquist 

Kristian Lindquist är en 41-årig man från Stockholm. Han jobbar idag på SVT och innehar titeln 

head of digital development. Han är utbildad journalist och har tidigare jobbat på Svenska 

Dagbladet och tidskriften Vagabond. Lindquist är även författare till boken “Webbjournalistik”, och 

2010 mottog han det journalistiska priset Guldspaden. 

 

Martin Jönsson 

Martin Jönsson är en 53-årig man från Stockholm. Martin Jönsson har tidigare jobbat på bland 

annat Hallandsposten, Expressen, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Sedan 2016 jobbar han 
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med digitala medier på Dagens Nyheter. Martin Jönsson sitter även i juryn för svenska 

journalistpriset. 

 

Christian Gillinger 

Christian Gillinger är en 46-årig man från Stockholm. Han är sociala medier-chef för digitala 

medier på Sveriges radio, och är även utbildad journalist. Christian Gillinger har jobbat inom 

Sveriges Radio sedan 1997. Han var även projektledare för Sveriges Radios handbok om sociala 

medier. 

Mikael Rothsten 

Mikael Rothsten är en 50-årig man från Karlstad. Idag är han ställföreträdande ansvarig utgivare för 

Nya Wermlands Tidningen. Mikael Rothsten har tidigare jobbat som både som ledarskribent, 

redigerare, redaktionssekreterare och nyhetschef.  

 

Hanna Källqvist 

Hanna Källqvist är en 35-årig kvinna från Jönköping. Hon är utbildad medieproducent, som har 

arbetat som journalist sen hon var 16 år. Hon har tidigare jobbat inom både public service och 

privata nyhetsmedier. Idag jobbar hon som sociala medier-ansvarig för Hallpressen.  

 

Per Hultengård 

Per Hultengård är en 56-årig man från Stockholm. Han är utbildad jurist och har tidigare jobbat 

som ledarskribent på Expressen. Per Hultengård slutade på Expressen i mitten av 1990-talet för att 

gå över till Tidningsutgivarna, och jobbar som chefsjurist där sedan dess. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  
1. Vem är du? 

 

2.  Varför tror du att nyhetsmedier använder sig av Facebook? 

 

3.  Vad är din allmänna hållning till nyhetsmediers användning av sociala medier? 

 

4.  Anser du att det är viktigt/oviktigt att använda Facebook när det kommer till  

nyhetspublicering idag? 

 

5.  Ser du några trender i det material som nyhetsmedier publicerar på Facebook? 

 

6.  Ser du några skillnader mellan det material som public service publicerar på 

Facebook jämfört med privata aktörer? 

 

7.  Finns det några nyhetsmedier som har större behov av Facebook än andra? 

 

8.  Har privata medieaktörer en roll att fylla på Facebook? 

 

9.  Finns det någon problematik, specifik för privata medier, i användandet av 

Facebook? 

 

10.  Har public service en roll att fylla på Facebook?  

 

11.  Finns det någon problematik, specifik för public service, i användandet av 

Facebook? 

  

12.  Anser du att det skulle behövas styrmedel/riktlinjer för public service hantering av 

Facebook? 

  

13.  Om du får spekulera fritt, hur viktigt kommer Facebook vara för publicister i 

framtiden? 
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Bilaga 3 – Intervjuavtal 

Syfte och genomförande 
Syftet med intervjun är att undersöka vad du som respondent anser om public service närvaro på 
Facebook samt hur du anser det påverkar den journalistiska konkurrensen. 

Undersökningen görs som en del av ett examensarbete vid Södertörns Högskola, vid institutionen 
för samhällsvetenskapliga studier. 

Intervjun kommer att spelas in och det du säger på inspelningen kommer därefter att transkriberas. 
Vi kommer efter transkriptionen använda en metod som kallas ”meningskoncentrering” och 
”meningskategorisering”, där vi kommer koncentrera dina svar för att lättare kategorisera in dina 
åsikter med de andra respondenternas. Detta görs för att underlätta forskningsstudien och för att vi 
som forskare ska få en enklare överblick över materialet. Om du som respondent har behov av att 
se transkriberingsprotokollet erbjuder vi dig denna möjlighet, för att du ska kunna säkerställa att vi 
citerat dig rätt samt förstått din hållning i diverse frågor. 

Samtycke och möjlighet till avbrytande av intervju 

Genom din underskrift samtycker du till ovanstående syfte med intervjun och det ger dig även 
rätten till att avbryta denna när som helst. 

Konfidentialitet 

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon utomstående part förutom vid publikation. 
Utöver detta hanteras materialet konfidentiellt enligt vetenskapsrådets regler. Du har också rätt att 
få vara anonym, om önskat. 

Den färdiga transkriptionen och presentationen av materialet i uppsatsen kommer att innehålla 
namn eller annan identitetsinformation, såvida inte annan överenskommelse gäller. 

 

Plats : _______________ Datum : ____ - __ - __ 

Intervjuledare : ________________________ Intervjudeltagare: ______________________ 

 


