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 49 

Abstract 50 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka varför människor i ålderskategorin 35-49 år inte 51 

lyssnar på radiokanalen P4 Västmaland, en av Sveriges Radios 26 st P4 kanaler. Den andra punkten 52 

som analyserats är, varför P4 Västmanlands publik lyssnar på kanalen. Med hjälp av 53 

fokusgruppsintervjuer via sociala media Facebook undersöks 15 personer uppdelade i två 54 

fokusgrupper: P4s lyssnare och icke lyssnare. Det gemensamma för båda grupperna är radiolyssnande 55 

som intresse och ålderskategorin. Tillsammans har grupperna genererat ca 234 facebook-inlägg, som 56 

utgör grundmaterialet till denna studie. En kompletterande enkät finns med som stöd inför 57 

analysdelen samt en intervju med P4 Västmanlands programledare, Annika Nordin. 58 

 59 

Denna studie använder sig främst av medieteoretikern, Barbara Thomass (2003) teoretiska perspektiv 60 

om public sphere (Habermas, 1989) och knowledge society sammankopplat till Public Service.  61 

Studiens resultat visar att majoriteten i målgruppen icke-lyssnare uppfattar kanalen som omodern. 62 

Denna uppfattning delas även av P4s egna lyssnare. Studien visar att Icke-lyssnarna inte tycker att 63 

lokala nyheter är viktiga.  När det gäller hur man tar reda på nationella och internationella nyheter är 64 

det framförallt webben, inte radio, som är det prioriterade alternativet för den sistnämnda gruppen.  65 

 66 

Studien visar även att för båda grupperna är datavana avgörande för hur man interagerar med medier 67 

och konsumerar nyheter. Slutsatsen av studien är att om P4 Västmanland upplevs som omodern, så 68 

kan detta vara ett hinder för radiokanalen att rekrytera nya lyssnare. Kanalen måste hitta en balans för 69 

att främja både sin egen publik, som efterfrågar variation i lokala nyheter, och samtidigt nå flera 70 

lyssnare i åldersgruppen mellan 35 och 49 år. Båda grupperna signalerar att möjligheten till interaktion 71 

via nya medier bör tas tillvara i dessa nya tider.  72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 
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 79 

 80 

 81 
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 84 
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Nyckelord: Facebook, fokusgrupp, journalistik, lyssnare, lokal radio, onlineundersökning, P4 91 

Västmanland,  sociala medier, Sveriges Radio. 92 

 93 

 94 



Claudia Nascimento 
Lokal journalistik i det nya medielandskapet – En kvalitativ onlinestudie om radiokanalen P4 Västmanland 

4 

 

4 

 

 95 

 96 

 97 

 98 

 99 

100 



Claudia Nascimento 
Lokal journalistik i det nya medielandskapet – En kvalitativ onlinestudie om radiokanalen P4 Västmanland 

5 

 

5 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 101 
    1. Inledning och bakgrund...................................................................................... 6 102 

1.1 Syfte och frågeställningar…………………………………………………………………………………….. 6 103 

    2. P4 Västmanland……………………………………………………………………………………………………… 7 104 

   2.1 Publikundersökningar om P4 Västmanland………………………………………………………….. 7 105 

    2.2 Tidigare forskning i Sverige och internationellt……………………………………………………. 8 106 

    2.3 Public Service………………………..……………………………………………………………………………… 10 107 

    2.4 Public service i Sverige………………………………………………………………………………………….. 11 108 

    3. Teoretiska perspektiv……………………………………………………………………………………………… 11 109 

    4. Metod och material………………………………………………………………………………………………… 12 110 

    4.1 Hur man skapar frågorna……………………………………………………………………………………… 13 111 

    4.2 Online fokusgrupper…………………………………………………………………………………………….. 13 112 

    4.3 Reliabilitet  och validitet……………………………………………………………………………………….. 14 113 

    4.4 Urval och genomförande……………………………………………………………………………………… 14 114 

    4.5 P4 Västmanlands facebook-sida…………………………………………………………………………… 14 115 

    4.6 Facebook som plattform för virtuella fokusgrupper……………………………………………. 16 116 

    4.7  Etiska aspekter…………………………………………………………………………………………………….. 16 117 

    5. Enkätanalys……………………………………………………………………………………………………………. 17 118 

    6. Analys av fokusgruppsintevjuer…………………………………………………………………………….. 18 119 

    6.1.1 P4 Västmanlands rykte……………………………………………………………………………………… 18 120 

    6.2.1 Preferenser för radiokanalernas program……………………………………………………….. 20 121 

    6.3.1 Media på publikens agenda……………………………………………………………………………… 21 122 

    6.4.1 Innehållet i jämförelse med programledning……………………………………………………  22 123 

    7. Aktivt lyssnande……………………………………………………………………………………................. 24 124 

    7.1.1 Samhällsengagemang via traditionella och nya medier…………………………………… 24 125 

    7.1.2 Journalisternas engagemang i sin publik …………………………………………………………. 26 126 

    8. Lokala nyheter……………………………………………………………………………………………………….. 27 127 

    8.1 Nationella och internationella nyheter………………………………………………………………… 28 128 

    9. Information och underhållning…………………………………………………………………………….. 30 129 

    10. P4s lyssnare nu och i framtiden………………………………………………………………………….. 30 130 

    10.1 Om P4s lyssnare får bestämma……………………………………….………………………………… 32 131 

    11. Intervju med P4 Västmanlands journalist…………….…………………………………………….. 33 132 

    12. Slutanalys och förslag på framtida forskning………………………………………………………. 34 133 

    Källförteckning…………………………………………………………………………………………………………… 38 134 

    Tryckta källor……………………………………………………………………………………………………………… 38 135 

    Elektroniska källor……………………………………………………………………………………………………… 39 136 

    Muntliga källor………………………………………………………………………………..………………………… 42 137 

    Bilaga 1: Frågeguide…..……………………………………………………………………………………………… 43 138 

    Bilaga 2: Screenshots från Facebook………………………………………………….……………………… 44 139 

    Bilaga 3: Kompletterande enkät……..……………………………………………..………………………… 45 140 

 141 
 142 

 143 

 144 

 145 



Claudia Nascimento 
Lokal journalistik i det nya medielandskapet – En kvalitativ onlinestudie om radiokanalen P4 Västmanland 

6 

 

6 

 

 146 

1.Inledning och bakgrund  147 

 148 

När jag läste min fyraåriga utbildning i journalistik i São Paulo, Brasilien, hade vi radio som ett speciellt 149 

kursämne och fick experimentera ganska fritt i universitets egen radiokanal. Eftersom det fanns en 150 

professionell radiostation i huset, fick jag också praktisera där och samla på mig mer kunskap om 151 

denna spännande media. Men radio blev aldrig en del av mitt professionella arbete som journalist. 152 

Snarare en längtan. 153 

 154 

För några månader sedan, under kursdelen Berättande journalistik, i magisterutbildningen, fick vi 155 

bland annat läsa John Biewens bok Reality Radio: Telling True Stories in Sound, och där ta del av olika 156 

intressanta radioberättelser som handlade bl.a. om Jim Crows segregationslagar och Patient Zero - om 157 

hiv-virusets upptäckande. Det blev mycket radiolyssnande av både amerikansk och svensk radio. SR 158 

Minnens hemsida kände jag inte till som utländsk journalist och de välbevarade radiosändningar som 159 

fanns i det digitala arkivet, fascinerade mig. 160 

 161 

Att analysera ett redan existerande problem inom media var ett av mina mål när jag började fundera 162 

över vad uppsatsen skulle handla om. Eftersom radiointresse fanns där, bestämde jag mig för att ta 163 

kontakt med radiokanalen P4 Västmanland och höra om det fanns något uppdrag som jag kunde 164 

arbeta med. 165 

 166 

”En svårfångad publik”. Så beskrev Päivi Hjerp, tf. kanalchef  på Sveriges Radio P4 Västmanland, 167 

kanalens publik när vi pratade om lyssnarprofilen i ålderskategorin 35 till 49 år. Den hårda 168 

mediakonkurrensen kräver förnyelse. Både i Sverige och internationellt, enligt henne.  169 

I avhandlingen Journalister och deras publik (2009), skriven av Ulrika Andersson, på Göteborgs 170 

Universitet, resonerar hon om de förändringar som den svenska mediamarknaden har genomgått 171 

under de senaste två decennierna och att de stora förändringarna i sig inte är ett nytt fenomen. Men 172 

den tekniska utvecklingen, de mediepolitiska omdaningarna och socialekonomiska förändringarna i 173 

samhället är faktorer som har påverkat. Andersson menar att skillnaden den här gången är snabbheten 174 

i förändringarna, den kraftiga ökningen av medievolymen samt omfattningen av de följder som dessa 175 

förändringar har medfört. 176 

 177 

På DNs debattsidan (2012-5-30) läste jag nyligen: ”SVT ska inte konkurrera på den kommersiella 178 

planhalvan”. Författarna antyder att SVT har blivit en ”kvasi-kommersiell” verksamhet utan 179 

reklamintäkter. Enligt public servicerådet ska radio- och tv-företag med Public Service - uppdrag  180 

bedriva en sändningsverksamhet av hög kvalitet i hela landet och ska finansieras med offentliga medel, 181 

helt utan privata eller kommersiella inslag. Men vad har hänt i det nya medielandskapet och hur ser 182 

lyssnarna och tittarnas behov ut idag? Det tyder på att Public  Service - uppdrag verkligen måste 183 

förnyas och uppdragen måste utarbetas för att gå ihop med det nya medielandskapets behov. 184 

 185 

1.1 Syfte och frågeställningar 186 

Denna studies huvudsakliga syfte är att undersöka av vilka anledningar personer i ålderskategorin 35- 187 

49 år inte lyssnar på P4s radiosändningar. Studiens andra syfte är att undersöka varför P4s egna publik, 188 

i samma ålderskategori, lyssnar på radiokanalen. Studiens hypotes är att man använder sig av olika 189 

medier för att ta del av lokala, nationella och internationella nyheter. 190 
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Hadenius (2008) påpekar hur starkt åldersinriktad radion är som media och att i de flesta länder där 191 

många radiokanaler konkurrerar, håller sig lyssnarna normalt till endast en kanal. Och vilken kanal man 192 

väljer hänger ihop med dess innehåll. 193 

Frågeställningar: 194 

 195 

* Hur kan den aktuella medieverkligheten ha bidragit till P4s tapp av lyssnare  196 

Har utökningen av informationsflödet i olika plattformar bidragit till att lyssnarna har flyttas över till 197 

andra medier? 198 

 199 

* Vad har publiken för syn och för relation till kanalen P4 Västmanland 200 

Denna frågeställning har som syfte att undersöka hur både P4s publik och andra radiopublik uppfattar  201 

P4-kanalen.  202 

 203 

* Hur interagerar P4 med sin publik och hur vill P4:s publik och annan radiopublik interagera med 204 

medier? 205 

Är interaktion en betydande del i mediekonsumtion? Vill publiken engagera sig i vad som sänds på P4 206 

och andra mediekanalers utbud och kunna ifrågasätta det? Frågeställningen besvaras även med hjälp 207 

av en kompletterande intervju med en journalist från P4 Västmanland. 208 

 209 

* Vilken roll spelar radion för lokal journalistik? 210 

Är radio ett alternativ för lyssnarna att få reda på lokala nyheter? Denna frågeställning vill undersöka 211 

om publiken tycker att det är viktigt att följa bevakningen av lokala händelser och i så fall i vilken form 212 

den sker. 213 

 214 

2. P4 Västmanland 215 

Nyheter sänds alla årets dagar, såväl vardag som helg. P4 Västmanland startade sin verksamhet år 216 

1977 och sänder över Västmanlands län på FM-frekvensen 100.5 MHz. Man kan också lyssna via 217 

hemsidan på internet. Sändningen sker från 6 till 18 varje vardag. På kvällar och helger sänds rikssända 218 

program. 219 

P4 Västmanland bevakar länets 10 kommuner och berättar om stort som smått. Nyheter och politik 220 

har en viktig plats, men viktigt är också nöje och vardagshändelser, lokal musik, trafikrapporter och 221 

väder. På P4 Västmanland jobbar 18 tillsvidareanställda journalister, en administratör och två 222 

produktionstekniker.  223 

P4 är också en kris- och beredskapskanal som ständigt kan förse allmänheten med viktig information. 224 

Utbudet är varierat med program som exempelvis Melodikrysset, P4 Extra, Ring så spelar vi, 225 

Svensktoppen, Karlavagnen och Elfving möter. Kanalen erbjuder flera specialprogram som bland annat 226 

P4 Dans, P4 Musik och P4 Live med musik från små och stora scener runt om i landet ( Ur 227 

www.p4vastmanland.se). 228 

2.1 Publikundersökningar om P4 Västmanland 229 

På uppdrag av Sveriges Radio mäter SIFO, radiolyssnandet genom bland annat telefonintervjuer och 230 

dagböcker där lyssnarna fyller i vad de lyssnat på. Dygnsräckvidd baseras på hur personen lyssnade 231 
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under gårdagen. Intervjuarna har tillgång till kanalernas aktuella dagstablåer. Urvalet är obundet 232 

slumpmässigt urval (OSU) av Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år. 233 

Enligt Sifo undersökningen gjord 2011, lyssnar 71,0 procent av Sveriges befolkning på radio minst fem 234 

minuter under ett genomsnittligt dygn. Samma undersökning, vid den senaste mätningen i början av 235 

2012, visar att antalet lyssnare av P4 Västmanland har ökat, i jämförelse med siffrorna från 2011. Även 236 

om P4s lyssnarkurva pekar uppåt, så visade de två mätningarna från tidigare delen av år 2011, på ett 237 

ännu bättre resultat1. Tendensen är således ett nedåtgående. 238 

 239 

2.2  Tidigare forskning i Sverige och internationellt 240 

 241 

Media har alltid haft en viktig roll  i samhället och dess primära funktion är att skapa och sprida 242 

kunskap. Nyheter som produceras via olika mediekanaler är till för att konsumeras av läsare, tv-tittare, 243 

radiolyssnare och givetvis skapa forum för debatter som utvecklar både tankar och samhälle.  244 

I boken Medierna och demokratin refererar författaren Gunnar Nygren till att forskningen om den 245 

lokala journalistiken främst har handlat om bevakning av kommunerna, och den har ofta haft en kritisk 246 

infallsvinkel (Nygren, 2004). Han hänvisar till en av de första undersökningarna, från 1963, där ledare i 247 

35 lokala dagstidningar undersökts. Under titeln Pressens Förräderi,  visade undersökningsresultatet 248 

att bara några promille av ledarna kunde stå för en kritisk granskning av lokal politik (Nygren, 2004, s. 249 

297). 250 

  251 

Nygren (2004) skriver om att sedan 1963 har den lokala journalistiken undersökts utifrån tre 252 

frågeställningar: 253 

* Hur produceras den lokala journalistiken? 254 

* Vad berättar de lokala medierna om kommunerna? 255 

* Vilken betydelse har de lokala nyheterna – för medieföretagen, för läsarna och för den lokala 256 

demokratin? 257 

Författaren refererar till en studie gjord av forskaren Larsåke Larsson (1998) som handlade om 258 

relationerna mellan journalister och kommunpolitiker i sju olika kommuner. Undersökningen kom fram 259 

till att mindre kommuner är bäst bevakade, med två tidningar, medan större kommuner är sämre 260 

bevakade, med endast en tidning. En annan undersökning riktad till Storstockholm, visar att 261 

förortskommuner nästan helt saknar journalistisk bevakning (Nygren, 2004, s. 299). 262 

 263 

Under senare år har Nygren (2004 s. 254) själv forskat i lokal politisk kommunikation och lokala medier 264 

och härmed kan vi referera till forskningsprojektet Den digitala kommunen som 1999-2000 jämförde 265 

lokala medier och kommunala webbplatser i fyra kommuner – Sundsvall, Bollnäs, Motala och 266 

Huddinge ( se Nygren 2001). Året 2002 i studien Granskning pågår, undersökte samma författare, i 267 

vilken mån de lokala dagstidningarna i Norrköping, Gävle, Helsingborg och Haninge granskade 268 

kommunens verksamhet ( se Nygren 2003). Slutligen undersökte Lokala valrörelser 2006 hur tidningar 269 

och regional radio och TV bevakade kommun-och landstingsval de tre sista veckorna inför valet i 270 

Östergötland, Värmland, Jämtland, Västernorrland och Helsinborg ( se Nord/Nygren 2007). 271 

Riktat till radio som specifikt media har c- uppstasen ”Vad är kommersiellt och vad är public service – 272 

Innehåll, form och funktion i radions morgonprogram ”, skrivits på Lund Universitet år 2004 och hade 273 

                                                 
1
 Excelbladet med undersökningen finns att hämta hos denna studiens författare  
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som syfte att analysera vilka likheter och skillnader som fanns mellan public serviceradion och den 274 

kommersiella radion. 275 

Metoderna var både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys med fokus på medietextens tempo, 276 

positionering och intention. Materialet för undersökningen bestod av innehållet av radioprogrammen: 277 

RIX MorronZoo och Morgonpasset i Sveriges Radio P3. 278 

Författarna kom fram till den slutsats att P3 i viss mån har kompenserat programmet efter 279 

konkurrensen från den kommersiella radion och författarna anser att Public Service snarare borde 280 

renodla sina unika Public Service - kvaliteter än att konkurrera med den kommersiella radion på dess 281 

villkor. 282 

En framtidsutredning (2010), gjord av Sveriges Radio, beskriver utvecklingsalternativen för Public 283 

Service-radio i ett perspektiv som sträcker sig fem till tio år framåt i tiden, 2015-2020. Enligt 284 

dokumentet har denna typ av utredning tidigare gjorts av 15 företag och organisationer, såsom Public- 285 

Service företag, medieföretag, webb, med flera.  286 

Efter ett urval av olika områden valde SR att fokusera extra på de tre områden, enligt utredningen, där 287 

de mest centrala förändringarna förväntas komma att ske och som förväntas få betydelse de 288 

kommande fem till tio åren: publik och användare, teknik och distribution och konkurrens. 289 

Sammanlagt rörde det sig om cirka 100 trender, varav 70 inom de tre områdena ovan 290 

(Framtidsutredning 2010, s 4). 291 

SOM-institutets tjugofemåriga mätningar av svenska folkets åsikter, livsstilar, medievanor och 292 

värderingar har blivit boken Lycksalighetes ö. I avsnittet ”Det förändrade medielandskapets” finner vi 293 

Jan Strids (2011) resonemang angående radios stabilitetensvillkor mot bakgrund av teknikens 294 

förändring. SOM-undersökningarna (2010) har också varit en källa till Radio mot Strömmen (Bjur, J. 295 

2011) och handlar om de förändringar som de traditionella medierna har genomgått för att anpassa sig 296 

till det nya medielandskapet. 297 

När det gäller tidigare forskning angående interaktionen mellan publiken och journalister, skrevs år 298 

2009 doktoravhandlingen Journalister och deras publik – Förhållningssätt bland svenska journalister, 299 

av Ulrika Andersson (JMG). Hennes avhandling är väldigt omfattande och har bl. a analyserat frågor 300 

angående journalisters publiksyn, publikkontakt, publikinflytande, publikkunskap och 301 

publikorientering. 302 

På den internationella fronten och specifikt om lokala radiokanaler, hittar vi doktorsavhandlingen ” 303 

Röst i byn- Lokalradio information och agerande i den nya världsordningen”. I studien reflekterar 304 

Leandro Ramires Comassetto, brasiliansk journalist, om de lokala radiostationernas överlevnad i en tid 305 

där kommunikationen får en växande globaliserad karaktär och domineras av stora medieföretag 306 

(Comasseto R.). När det gäller radio som specifikt media, ifrågasätter han tendensen att bilda nätverk 307 

och hävdar att de lokala stationerna fortfarande spelar en viktig roll i de samhällen där de verkar. Han 308 

undersöker lokala radiostationer i södra Brasilien, i den sydvästra delen av staten Santa Catarina. Enligt 309 

(Comasseto R.) har just denna statsdel en historisk relation till radion, till följd av politiskt och 310 

ekonomiskt intresse. Han analyserade fem olika lokala och kommersiella AM radiostationer i fem olika 311 

kommuner- de mest representativa för regionen. Syften var att undersöka om radio var en betydande 312 
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media för dessa samhällen, om den uppfyllde människornas behov, beskrev de lokala händelserna och 313 

diskuterade frågor som berörde omgivningen.  314 

Comassetto använde sig av historiska dokument, tidningar och intervjuer om radio i Santa Catarina. 315 

Han lyssnade på olika radioprogram, gjorde observationsstudier på radiostationerna och intervjuade 316 

olika radioentreprenörer, kommunikatörer och andra aktörer som på något sätt var inblandade i radio 317 

i studiens område. 318 

Han kom fram till att lokalradion i det undersökta området fortsätter att präglas av politik, 319 

maktrelaterade relationer och vinstintressen. Hans analys visar att radion har tappat väsentlig kraft i 320 

jämförelse med när den hade sin storhetstid. Men den har fortfarande en viktig plats i det lokala 321 

samhället, och fungerar som en referens för befolkningen, så fort den behandlar lokala händelser och 322 

ger publiken feedback i vardagliga frågor. Enligt Leandro Comassettos studie, trots konstaterade 323 

brister, har den lokala radion dock fortfarande en betydelse i det nya multimediesammanhanget. 324 

När det handlar om Public Services överlevnad i det nya digitala samhället, hittar vi den engelska 325 

studien ”Can the BBC survive the digital age”? (Payne, 2010), från Lincoln University.  I sin kvantitativa 326 

studie presenterar och undersöker Laura Payne, de faktorer som både hotar och gynnar BBCs stabilitet 327 

och framgång i det digitala medielandskapet. Studiens objekt bestod av 25 personer som fick svara på 328 

fyra frågor angående vad de tyckte om skattesystemets rättvisa för att kunna titta på BBCs tv-program; 329 

om BBC skulle överleva den digitala övergången och slutligen om vikten av BBCs existens i den nya 330 

digitala eran. Paynes studie bekräftar de höga tankar britterna fortfarande har om BBC och 331 

argumenterar för dess fortsatta existens.  332 

2.3 Public Service  333 

Media med Public Service - inriktning föddes i England och därifrån kommer också tanken om att 334 

sådana kanaler ska vara oberoende av kommersiella medel. Den engelska BBC började som en 335 

radiokanal 1922 och 20 år senare startade koncernen en tv-kanal. Idag har BBC 8 olika tv-tjänster, 10 336 

nationella radiokanaler,  och dussintals lokala radiostationer och arbetar i en värld av hundratals 337 

kanaler med tusentals innehållsleverantörer (A Public Service for all: the BBC in the digital age, 2006).  338 

För BBC i likhet med de andra skattefinansierade kanalerna är behovet av att följa media förändringen 339 

ofantligt stor i det nya medielandskapet. För att publikservicens uppdrag ska överleva, har BBC 340 

föreslagit det som kallas för The Green Paper och satt upp sex offentliga mål: 341 

 342 

* Upprätthålla medborgaskap och civilsamhälle; 343 

* Återspegla Storbritanniens nation, regioner och samhällen; 344 

* Främja utbildning och lärande; 345 

* Stimulera kreativitet och kulturell kompetens; 346 

* Att föra världen till Storbritannien och Storbritannien till världen; 347 

* Bygga ett digitalt Storbritannien. 348 

 349 

Det sistnämnda ändamålet är högst aktuellt med tanke på hur den digitala tidsåldern har förändrat 350 

samhället och media användningen. När Tessa Jowell var kulturminister i England (2005-2007), 351 

uttalade hon sig att vara ”för” alla BBCs investeringar i och främjande av digital radio och ansåg att 352 

kanalen borde fortsätta och utveckla sin roll inom detta område (A Public Service for all: the BBC in the 353 

digital age, 2006).  354 
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2.4 Public service i Sverige 355 

Sveriges Radio (SR) består av de två tidigare fristående bolagen Sveriges Riksradio och Sveriges 356 

Lokalradio. Den har sin ledning i Stockholm, men en stor del av verksamheten bygger på 357 

distriktsproduktion och lokala sändningar. Ljuddariobolaget har ansvaret för produktionen  av de fyra 358 

radiokanalerna  P1, P2, P3 och P4. P4 – kanalen bygger på program från 25 lokala stationer. Det finns 359 

också andra lokala kanaler inom Sveriges Radio, till exempel, Din gata, en kanal med såväl musik som 360 

prat som sänds i Malmö, och P& som är en lokal Stockholmskanal med musik och program på andra 361 

språk än svenska, men de flesta av dessa sänds digitalt, huvudsakligen via internet. Sammantaget finns 362 

13 kanaler på webben med olika inriktning, förutom alla rikstäckande och lokala kanaler (Hadenius, 363 

2008 s.183). 364 

 365 

SR sänder 270.000 timmar radio om året i 42 kanaler med 400 program. Det ger mångfald, variation 366 

och specialisering – Sveriges Radio finns till för alla. 367 

På SRs webbsida kan man få tillgång till följande tjänster: butiken, Berwaldhallen-konserthus ( Sveriges 368 

Radio Symfoniorkester och Radiokören), Digitalradion/DAB ( digitalt sändarnät för radio), 369 

Lyssnarservice ( för synpunkter och tablåinformation), Multikanal 5.1 ( surround ljudupplevelser), 370 

poddradio ( med ljudfiler att ladda hem), radioleaks ( för utlämning av nyhetskällor), support, trafik och 371 

väder. Sveriges Radio har också följande temasidor: Dawit Isaak, Kultur, Kungahuset, Vetenskap & 372 

Miljö och Svensktoppen nästa ( Ur www.sr.se). 373 

 374 

3. Teoretiska perspektiv 375 

 376 

Denna studie använder sig bl. a av medieforskaren Barbara Thomass teoretiska perspektiv angående 377 

det som kallas public sphere (Habermas, 1989) och knowledge society sammankopplat till Public 378 

Services nya funktion i det nya medielandskapet, där information finns tillgänglig överallt (Thomass, ss. 379 

29-39). Public sphere och knowledge society beskrivs som empirisk fakta och som styrande begrepp. 380 

Det första begreppet innefattar förhållandet för kommunikation i samhället. Den offentliga sfären är 381 

ett område i det sociala livet där individer kan träffas för att fritt diskutera och identifiera samhälleliga 382 

problem, och genom den diskussion, påverka politiska åtgärder (Habermas, 1989). Det andra 383 

konceptet för offentlig kommunikation är kunskapssamhället. Sedan sekelskiftet, har kunskap fått så 384 

pass stor betydelse att det inte längre är varor och tjänster som är det viktigaste för samhällets 385 

välstånd. Kunskap är den centrala produktiva faktorn (Thomass, 2003, ss. 29-39). 386 

 387 

Konkurrensen har blivit alltför stor och publiken kräver både kvalitet och engagemang av journalister. 388 

Ingen direkt nyhet här, men däremot att internet som medel till att skapa debatt och interaktion bland 389 

journalister och publik, är ett samhällsfenomen att ta stor hänsyn till i den nya mediaeran. Att bedriva 390 

Public Service media i detta nya cybersamhälle erbjuder en ny möjlighet och utmaning för alla 391 

mediekanaler med sådana uppdrag. 392 

 393 

Specialisering och nya teknologier för att erbjuda information till publiken kommer att förändra rollen 394 

och formerna för Public Service i framtiden, uppmärksammade Barbara Thomass redan för nio år 395 

sedan. Både radio och tv som är Public Service - inriktade har utvecklat  nya typer av sändningar, men 396 

har också, i ett antal länder, förlorat en signifikant andel av sin publik till andra kanaler (Thomass, 2003 397 

ss. 29-39). 398 

 399 

Enligt Barbara Thomass står Public Service media inför följande utmaningar: 400 

http://www.sr.se/
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* Ensure participation of all parts of the public sphere, of all groups of civil society, in the public 401 

discourse 402 

* Select issues that are relevant to the public interest 403 

* Offer programmes, genres and formats that permit and promote rationality and discourse 404 

* Ensure access to knowledge and science 405 

* Facilitate supervision of the state 406 

* Maintain quality standards 407 

 408 

Media are an important constitutive element of the public sphere because they must implement 409 

these notions into social reality. But they can- fail in this mission when they must also follow 410 

competing aims, especially economic ones. Public service media must meet these requirements 411 

as valid obligations founded in legal provi-sions. But the remit of PSB is changing in the 412 

conditions of the emerging Knowledge Society (Thomass, 2003, ss. 29-39).  413 

 414 

Thomass (2003) menar att mediarollen i kunskapssamhället måste ses som ett fullständigt  perspektiv 415 

eftersom media spelar en alltför betydelsefull roll i distribution och spridning av kunskap, inklusive 416 

vardagliga kunskaper.  417 

 418 

The later is particularly important because non-fictional as well as fictional content form ideas 419 

and images of the world and of society. Patterns of values and orientations are shaped via the 420 

production and distribution of media content. Selection is therefore vital: Which portions of 421 

overall knowledge are made available to become popular knowledge? Those who dominate the 422 

media control access too many kinds of knowledge. The quality of knowledge presented in and 423 

by the media is therefore one of shaping elements of the public sphere when one acknowledge 424 

that media are a constitutive part of the public sphere (Thomass, 2003, ss. 29-39). 425 

 426 

4. Metod och material 427 

 428 

De tidigaste publicerade arbeten som refererar till fokusgruppsintervjuer som metod inom 429 

samhällsvetenskap beskrivs av (Bogardus 1926, se Morgan, D. 1997, s. 4). Metoden spelade en 430 

betydande roll när den användes i ett forskningsprogram under andra världskriget med syfte att 431 

analysera propagandas påverkan och effektivitet av truppernas träningsmaterial ( Merton & Kendall 432 

1946, se Morgan, D. 1996, s.4). Samtidigt genomfördes också studier av vilka faktorer som påverkade 433 

produktivitet av arbetsgrupper. 434 

 435 

Metoden blev känd som undersökningsteknik av David Merton, år 1956 (Fielding, 2008, s. 291). Till en 436 

början kallade Merton tekniken för ”fokuserad intervju”.  Under samma period började den 437 

österrikiske sociologen Paul Lazarfeld  använda sig av  fokusgruppsintervjuer som en metod för att 438 

utföra marknadsundersökningar och då blev metoden känd under namnet fokusgrupp. 439 

 440 

Fokusgruppsintervjuer kan göras via träffar där man sitter med en grupp och går genom ett antal 441 

frågor som är relevanta för ämnet under aktivt eller diskret deltagande av en moderator. ”Moderatorn 442 

är emellertid ingen traditionell intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska 443 

diskutera fritt med varandra. Ordet fokus indikerar att diskussionen ska röra ett på förhand givet 444 

ämne. Ämnet initieras av ett stimulusmaterial och/eller av moderatorns inledning vid 445 

fokusgruppssessionen. (Wibeck, 2010 s. 11). 446 

 447 
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Morgan (1997) förklarar  att metoden var nästan okänd bland samhällsvetare tio år innan han 448 

skrev sin bok. På sent 90-tal visade det sig att undersökningar som tog del av 449 

fokusgruppsintervjuer som metod kom upp i akademiska tidskrifter i order av mer än 100 artiklar 450 

per år. Användning av metoden utanför den vetenskapliga världen var ännu mer omfattande, 451 

menar Morgan. 452 

 453 

I dag används metoden för undersökning inom bland annat sociologi, medie-och 454 

kommunikationsvetenskap, antropologi, pedagogik, folkhälsovetenskap, miljövetenskap, socialmedicin 455 

och marknadsföring (Wibeck, 2010).  456 

 457 

4.1 Hur man skapar frågorna  458 

 459 

För att formulera frågor som både besvarar undersökningens frågeställningar och uppmanar till en 460 

diskussion har denna studie använt sig av fem olika typer av frågor. Enligt (Krueger, 1997) ska de 461 

frågorna vara: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande 462 

frågor. 463 

Introduktionsfrågornas syfte är att introducera ämnet som ska diskuteras samtidigt som de underlätar 464 

interaktionen bland deltagarna […], de bör vara öppna och ge deltagarna möjlighet att tala om hur de 465 

ser på det ämne som står i centrum för diskussionen. Om oväntade saker kommer fram bör dessa 466 

följas upp längre fram i diskussionen (Wibeck , 2010  s.74). 467 

 468 

Nästa typ av frågor kallas övergångsfrågor och fungerar som en länk till nyckelfrågorna. De ska 469 

medverka till att deltagarna ser ämnet i ett större perspektiv och bli medvetna om hur andra betraktar 470 

det. Ofta kan det röra sig om att deltagarna som svarar på frågorna får gå djupare in på sina 471 

erfarenheter av diskussionsämnet […] (Wibeck, 2010 s. 74). 472 

 473 

Nyckelfrågorna ska förhoppningsvis vara de viktigaste för analysen av innehållet. Till sist ställs 474 

avslutande frågor med syftet att runda av diskussionen och sammanfatta det som har sagts. Då får 475 

deltagarna en chans att revidera några synpunkter eller lyfta fram viktiga aspekter i det man själv eller 476 

andra deltagare har sagt. 477 

 478 

4.2 Online fokusgrupper 479 

 480 

Det traditionella sättet är som sagt att använda sig av fokusgrupper via träffar med deltagare. Men 481 

onlinegrupper med stöd av sociala medier och andra plattformar började användas i större 482 

utsträckning i olika länder. 483 

 484 

There are many reasons for conducting focus groups online. The ability to acquire diverse 485 

opinions with relative ease is a considerable strength of the method. Participants can be 486 

recruited from various locations globaly, from diverse life experiences, etc. While this is true, 487 

though, it is important to bear in mind that online access is not yet universal” (Fielding et al , s. 488 

296). 489 

  490 

Min första kontakt med fokusgruppsintervjuer som online metod var genom en avhandlingspapper av 491 

en doktorand i statsvetenskap på Lunds Universitetet. Han genomförde en pilotstudie via Facebook 492 

som skulle utgöra basen i hans doktorsavhandling. Han beskrev hur han använde sig av metoden i  ” 493 

Irriterat deltagande: att använda virtuella fokusgrupper för att studera politisk mobilisering i sociala 494 
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nätverk” (Gustavsson, 2008). Metoden beskrevs som spännande, utmanande och skulle passa till min 495 

tilltänkta undersökning. I min studie föll valet på Facebook som social media på grund av dess 496 

popularitet och lättillgänglighet.  497 

 498 

Morgan (1997) anser att fokusgrupper ska organiseras enligt en systemguide eller en specifik 499 

frågeguide och att det inte spelar någon roll om gruppen är online eller träffas på riktigt. Huvudsaken 500 

är att det finns en ”topic guide” och att diskussionen följer en riktning som täcker huvudämnet och 501 

svarar på undersökningens nyckelfrågor. 502 

 503 

Tveksamheten till onlinemetoder handlar ofta om att en del nyanser man får från en diskussion där 504 

deltagarna träffas på riktigt, kan missas i en online diskussion och att vissa signaler, som tystnad inför 505 

ett svar av en fråga, kan bli svårtolkade. Samtidigt anses metoden som ett attraktivt medium för 506 

deltagande i en studie. Onlinemetoderna genererar socialt umgänge, är tidsbegränsade och kräver inte 507 

teknisk kunnande av deltagarna (Bloor, 2001, s. 13). 508 

 509 

Om studien sker via Facebook, ska deltagarna endast behöva gå in i den grupp som skapas för studien 510 

och lägga in sina inlägg. Funktionerna som ska användas är de samma som när man kommenterar sina 511 

facebook-vänners statusuppdateringar samt att man tillåts ”gilla” varandras kommentarer och ställa 512 

frågor precis som moderatorn. 513 

 514 

4.3. Reliabilitet och validitet  515 

 516 

Ett sätt att pröva studiens reliabilitet skulle vara att låta flera forskare titta på materialet och se om de 517 

kommer fram till samma resultat när de studerar det (Wibeck, 2010, s. 143). Men detta är inte möjligt 518 

just nu.  519 

 520 

Angående validiteten av online studien menar (Morgan, 1997) att man istället bör prata om 521 

trovärdigheten av en undersökning. Faran för trovärdigheten i sådana studier är om deltagara inte 522 

säger vad de tycker på grund av grupptryck eller andra upplevda hot, samt om de överdriver för att 523 

göra intryck eller övertyga de övriga deltagarna om en viss åsikt (Krueger, 1997). I denna studie har jag 524 

inte upplevt att det har funnits situationer där grupptryck eller hot av något slag har förekommit. Att 525 

genomföra fokusgruppsintervjuer i online miljö kan också ha varit en eventuell orsak till att antingen 526 

minska sådana problem eller att ämnet som diskuterats inte ger möjlighet till t.ex. grupptryck. 527 

Fokusgrupper är också en metod för att undersöka personernas uppfattning av komplexa och svåra 528 

frågor där känsliga reaktioner kan uppstå och deltagarna själva kan uppmuntra andra att visa sina 529 

känslor.  530 

 531 

En annan orsak som utpekas som ett problem är om deltagarna befinner sig i en miljö där de känner 532 

sig främmande (Wibeck, 2010). Eftersom denna studie använder sig av online miljö kan detta inte 533 

verifieras på samma sätt, som om de hade träffats i verkligheten. 534 

Generellt kan minskningen av trovärdigheten ske genom triangulering av olika metoder såsom enkäter 535 

eller individuella gruppintervjuer (Wibeck, 2010). Denna studie använder sig av en kompletterande 536 

enkät och en intervju med en journalist. 537 

 538 

4.4. Urval och genomförande 539 

 540 



Claudia Nascimento 
Lokal journalistik i det nya medielandskapet – En kvalitativ onlinestudie om radiokanalen P4 Västmanland 

15 

 

15 

 

Enligt (Morgan, 1997, s. 43) ska som regel varje grupp bestå av 6 till 10 personer, med tanke på 541 

praktiska aspekter och materiellt övervägande. Under 6 deltagare blir det svårt att upprätthåla en 542 

diskussion. Över 10, blir det svårt att kontrollera gruppen. Angående antal grupper, påpekar Morgan 543 

att det avgörs beroende på den datakvantitet som forskaren anser vara nödvändigt för studien. 544 

 545 

Intervjuerna kan också göras på en synkronisk textbaserad fokusgrupp – kommunikation mellan 546 

deltagarna sker online i realtid -  eller assynkronisk – deltagarna behöver inte delta i kommunikationen 547 

samtidigt utan kommentarer och inlägg kan postas till fokusgruppen efter egna önskemål (Rezabeck, 548 

2000). 549 

  550 

Denna studie har använt sig av kvalitativa assynkroniska fokusgruppsintervjuer med hjälp av en social 551 

media, Facebook2. Fördelen med detta sätt att strukturera upp en diskussion är att allt datamaterial 552 

kommer att finnas skriftligt och tillgängligt för en senare analys. Man befinner sig i online miljö och 553 

både frågor och svar ligger on demand – finns kvar i facebook-grupp -  och moderatorn bestämmer 554 

själv när de tas bort.  555 

 556 

Grupperna består totalt av 15 personer, i ålderskategorin 35-49 år, av båda könen, uppdelade i två 557 

olika grupper: fokusgrupp 1 P4s lyssnare ( 7 deltagare ) och fokusgrupp 2 P4s icke - lyssnare ( 8 558 

deltagare). De rekryterardes via det som kallas ”peer group conversation” (Essaiasson, 2007, s. 363). 559 

Metoden tillämpas genom att man rekryterar kontaktpersoner som i sin tur får rekrytera ett antal 560 

bekanta. Huvudsaken är att forskaren inte känner deltagarna. Det sist nämnda kriteriet kunde dock 561 

inte uppfyllas till fullo på grund av tidspress, så två av deltagarna var mina bekanta. De flesta 562 

deltagarna kommer från olika arbetsplatser, men några kommer från samma arbetsplats.  563 

 564 

Fokusgrupp 1 P4s lyssnare svarade på 15 frågor som handlade om deras radiolyssnande just när det 565 

gäller P4 Västmanlands utbud. Fokusgrupp 2 P4s icke - lyssnare fick svara på 13 frågor som handlade 566 

om deras allmänna radiolyssnande samt specifika frågor om P4 Västmanland. Frågorna finns med i 567 

analysdelen och bifogas som bilaga ( se frågeguiden ). Materialet som ska analyseras består av ca 234 568 

kommentarer skapade på Facebook under perioden 15 april-20 april 2012.  569 

  570 

4.5 P4s Västmanlands facebook-sida 571 

 572 

P4s facebookgrupp brukar uppdateras dagligen, flera gånger per dag, med olika lokala nyheter. Ibland 573 

med text, bild och ljudklipp. Ibland med bara text. Lyssnarna brukar trycka på nyhetens ”gillaknapp”, 574 

kommentera nyheterna eller både och. Vid ett tillfälle i april 2012, ”gillades” sidan av 1154 människor. 575 

P4 Västmanland har en till facebookgrupp under namnet Sporten P4 Västmanland. Enligt Päivi Hjerp, tf 576 

kanalchef på P4 Västmanland, prövas denna sista grupp separat för att se om den ger effekt. Den 25 577 

maj 2012, ”gillades” denna sida av 84 människor.  578 

 579 

Syftet med observationen av den första facebookgruppen var att rekrytera åtta av de lyssnare som 580 

skulle ingå i studien. Förutom kravet att vara P4 - lyssnare skulle urvalet bestå av lyssnare mellan 35 581 

och 49 år gamla, nämligen P4s ”problemgrupp”. 582 

 583 
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Ett meddelande skrevs med en förklaring till varför en kontakt med dem ansågs vara nödvändigt. 584 

Sedan var det dags att invänta att de skulle börja höra av sig. Taktiken visade tyvärr inget positivt 585 

resultat. Endast två personer hörde av sig. Den ena, förklarade att han lyssnade på P4 Västmanland 586 

väldigt sällan, men väldigt ofta på andra radiokanaler. Då fick han erbjudande om att vara med i 587 

fokusgrupp 2, som bestod av människor som inte lyssnade på P4, men lyssnade på radio allmänt. Han 588 

avböjde och tackade nej. Den andra lyssnaren som hade hört av sig hade synpunkter på P4 589 

Västmanlands sändningar men ville behålla dem för sig själv. Så rekryteringen för P4s lyssnare 590 

genomfördes också via ”peer group conversation” (se 4.4). 591 

 592 

4.6 Facebook som plattform för virtuella fokusgrupper 593 

 594 

Ett problem som jag var medeveten om var att man kan bara bjuda in sina ”vänner” för att delta i en 595 

diskussion via en facebook-grupp. Detta medförde att alla medlemar från fokusgrupp 1 och fokusgrupp 596 

2 var tvungna att vara med i Facebook för att kunna delta i studien. Och dessutom måste de vara mina 597 

”vänner”.  För att det skulle vara så opartiskt och neutralt som möjligt, skapade jag en facebook-profil 598 

bara med syftet att använda den till studien. Så deltagarna behövde inte ingå i en tvingad vänskap med 599 

mig, via min vanliga profil, bara för studien skull. 600 

 601 

En viktig aspekt att fundera över, när man bestämmer sig för online fokusgrupper som metod är att 602 

många personer är online för att roa sig och för att interagera med varandra och skapa sociala nätverk 603 

( Fielding et al 2008, s.298). Ska man välja att göra sina studier via en online och synkronisk 604 

fokusgrupp, måste man ha i åtanke att studien kanske kommer att konkurrera med andra aktiviteter 605 

som distraherar deltagaren från den huvudsakliga uppgiften och som inte har med själva studien att 606 

göra.  607 

 608 

Gruppens moderator har som en av sina funktioner att då göra gruppen uppmärksam på det som 609 

diskuteras och påminna deltagarna om orsaken till att de interagerar med varandra. Angående valet 610 

mellan synkronisk eller assynkronisk fokusgrupp, menar Fielding (2008) att samtidigt som en 611 

assynkronisk grupp kan tappa spontanitet i sina svar under studien, få de å andra sidan mer 612 

reflektionstid innan de svarar på frågorna och detta kan utöka möjligheterna till väl konstruerade och 613 

djupare svar.  614 

 615 

4.7 Etiska aspekter  616 

 617 

Deltagarna garanterades anonymitet när fokusgrupperna sattes igång och informerades om att det 618 

material som skapades genom allas kommentarer inte skulle spridas vidare och användas utanför den 619 

vetenskapliga studien. Det är svårt med fullständig anonymitet, men moderatorn kan ändå garantera 620 

konfidentialitet från sin egen sida. Däremot har man i virtuella fokusgrupper ingen garanti för att 621 

deltagarna själva inte ska sprida informationen vidare ( Wibeck, 2010, s.139 ). De blev också upplysta 622 

om att deras namn inte skulle ingå i studiens analys och resultat.  623 

 624 

En ytterligare risk är att  det finns också möjligheter för utomstående att hacka sig in i gruppen och ta 625 

del av all information som skapas. Men detta kan hända i all virtuell forskning.  626 

På Facebook brukar man vanligtvis ha en profilbild på sig själv och när man öppnar en grupp ser man 627 

så småningom bilder på alla deltagare som är med i gruppen. Denna detalj har inte påverkat  studien 628 

på något sätt, men som det har nämnts tidigare, fokusgrupp är en metod som används också för att 629 

diskutera känsliga ämnen där deltagarna kan ha behov eller vill kunna använda sig av en hemlig 630 
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identitet. Facebook kan ändå vara rätt diskussionsforum för det, men då ska deltagarna skapa en profil 631 

med syfte att utnyttja den för studien. Denna studie använde sig av facebook-funktionen ”hemlig 632 

grupp” och det innebär att deltagarnas facebook-vänner inte kan se att de är med i en grupp som t.ex. 633 

diskuterar radiolyssnande.  634 

När deltagarna refererade till programledare vid namn och utryckte sig på ett, enligt mig, opassande 635 

sätt, har namnen tagits bort och ersattas med ordet ”programledare”, med avsikt att skydda 636 

programledarnas integritet. När referenserna görs på ett avseende som bedöms vara passande, har 637 

namnen fått stå kvar.  638 

 639 

5. Enkätanalys 640 

Enkäten har som syfte att komplettera fokusgruppsintervjuerna och ge en ytterligare bild av P4s 641 

lyssnare och icke - lyssnare preferenser angående radioutbudet ( se enkät bilaga). 642 

P4s lyssnarna har en mer blandad struktur vad gäller såväl könsfördelning, yrken och boende och  det 643 

är betydligt svårare att kunna generalisera. De flesta i den här gruppen lyssnar på radio på 644 

förmiddagen, företrädesvis i bilen. Det är ovanligt med radiolyssnande på kvällen för den här gruppen, 645 

när det sker är det i huvudsak via radioapparat. Tiden man lägger ned på radiolyssnande per dag är för 646 

merparten 30-60 minuter och på ett statistiskt sätt, lägger man ned mer tid på sitt radiolyssnande än 647 

för gruppen icke-lyssnare. 648 

 649 

I den här gruppen finns ett större intresse av att lyssna till mer varierade sändningar. Allt från politiska 650 

debatter, kultur, nyheter, intervjuer med lokala profiler till sport. Ingen av grupperna är intresserade 651 

av att lyssna till utbildningsfrågor eller sjukvårdsfrågor. I den här gruppen lyssnar man på, förutom P4, 652 

också på P1, P2 och P3, ett mycket litet intresse för kommersiella radiokanaler. En person har 653 

kännedom om andra internationella radiokanaler. 654 

 655 

Icke-lyssnare 656 

Merparten av icke - lyssnare i undersökningen är svenska män i 40-årsåldern, från Västerås och med 657 

yrken: ingenjörer, tekniker, planerare, säljare bl.a. En ganska så homogen grupp vid första anblicken. 658 

Många i den här gruppen lyssnar på radio på förmiddagen, företrädesvis i bilen. Det är ovanligt med 659 

radiolyssnande på kvällen för den här gruppen, när det sker är det i huvudsak via radioapparat. Tiden 660 

man lägger ned på radiolyssnande per dag är för merparten 30-60 minuter. 661 

 662 

I den här gruppen finns inget intresse av att lyssna på politiska debatter, sjukvårdsfrågor eller program 663 

om utbildning. Ett svagt intresse för kulturliv, intervjuer med lokala profiler och sport finns. I huvudsak 664 

är det underhållning av olika slag som är av störst intresse. Samtliga i gruppen lyssnar uteslutande på 665 

P3, RixFM, Mix Megapol, Rock Klassiker och en viss kännedom om utländska radiokanaler finns. 666 

 667 

Analys av båda grupper: Sättet att lyssna på radio är lika för båda grupperna, nämligen i bilen under 668 

morgon/förmiddag. Känslan är att P4 - lyssnarna lyssnar något mer på radio än icke P4 lyssnarna, och 669 

att intresset för radioutbudet också är större. Denna analys kan också kopplas till att gruppen P4 - 670 

lyssnare är mer "blandad" än den homogena icke-lyssnargruppen är. Med blandad menas här en mer 671 

varierad könsfördelning och yrkesutövning. Det är tydligt att en P4 lyssnare inte är speciellt intresserad 672 

av kommersiell radio i förhållande till vad en icke-lyssnare är. När en P4 lyssnare väljer att lyssna på 673 

radio utanför P4, så är det framförallt P1 som gäller, följt av P3. Man skulle kunna säga att en P4 - 674 

lyssnare är en person som intresserar sig för samhällsfrågor och debatter, och en icke P4 lyssnare har 675 

ett intresse av att hellre lyssna på kommersiell underhållning och musik. 676 

 677 
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6. Analys av fokusgruppsintervjuer 678 

 679 

Deltagarna kallades ”deltagare grupp 1 P4s lyssnare” och ”deltagare grupp 2 icke - lyssnare”, beroende 680 

på vilken grupp de var med. Den första gruppen bestod av sju deltagare och den andre av åtta 681 

deltagare. 682 

 683 

På sista diskussionsdagen upptäcktes att några deltagare på båda grupperna inte hade lämnat sina 684 

kommentarer på de tre avslutande frågor och hade också missat att svara på några tidigare frågor. 685 

Detta medförde att jag behövde kontakta några deltagare via gruppsidan och be dem att komplettera 686 

sina svar – vilket de gjorde. En av orsakerna till att människorna missade några frågor, kan vara att så 687 

fort man börjar en diskussion i en facebook-grupp, ökar  antalet kommentarer successivt, beroende på 688 

hur aktiva deltagarna är. Frågorna som ställdes till fokusgrupperna portionerades ut  (Murray, 1991) 689 

och deltagarna fick svara på antingen två eller tre frågor per dag. Om deltagarna inte var in och 690 

svarade på ”dagens fråga”, kunde man missa något. Detta kan utpekas som en nackdel för 691 

assynkronisk online fokusgrupper. Moderatorn i detta fall måste då vara väldigt uppmärksam på vilka 692 

som har missat att svara på frågorna och vilka frågor det gäller i så fall. På detta sätt, är synkronisk 693 

online fokusgrupper att föredra på grund av att alla deltagare är online samtidigt och interaktionen 694 

sker omedelbart ( Mann, Chris & Stewart, Fiona s.101). Det som kan bli svårt är att följa det höga 695 

tempot under en chattkonversation och se till att alla deltar i konversationen. Lösningen är att spara 696 

chattkonversation och göra analysen på samma sätt som på den assynkroniska metoden. 697 

 698 

Kommentarerna genererade för denna studie via fokusgruppsintervjuer kodades i olika kategorier, 699 

uppdelade i olika rubriker för att underlätta innehållsanalysen. Alla kommentarer är inte med. Några 700 

svar valdes ut  för att rekonstruera en diskussion i en ordning som skulle skapa ett material för 701 

analysen.  702 

När det gäller att göra underhållsanalys på en undersökning, menar Mishler (1992) att materialet 703 

vanligen bygger på ett stort antal intervjuer eller andra typer av kollektiv data och forskarna ställer 704 

oftast samman valda delar av intervjuer och data från andra källor och skapar en kronologisk sekvens. 705 

”Det rekonstruerar det berättandes ordning ur berättandet. Så uppstår den ”berättelse” som blir 706 

föremål för vidare analys”( Hydén, L.C. & Hydén, M. 1997 se Mishler, s.75 ). 707 

 708 

6.1.1 P4 Västmanlands rykte  709 

 710 

De frågor som ställs i början av en diskussion, enligt (Krueger, 1997, ss. 22-23) har som syfte att ge 711 

deltagarna en möjlighet att känna sig bekväma inför undersökningen. Krueger (1997) menar att 712 

öppningsfrågorna oftast inte kommer in i analysen, utan är en utfyllnad för att kunna engagera 713 

deltagarna och för att se hur de interagerar med varandra. I denna studie ska öppningsfrågorna vara 714 

med för att de påvisar en av de möjliga orsakerna till varför grupp 2 icke - lyssnare kan ha svårt att ta 715 

till sig P4 Västmanlands utbud. 716 

 717 

* Vad har du hört folk säga om radiokanalen P4 Västmanland?  718 

På denna fråga svarade båda grupperna och gav kommentarer om deras egna uppfattningar om vad P4 719 

Västmanland var för kanal. Samt eventuella åsikter om vad andra i omgivningen tycker om P4.  720 

 721 

”Jag har inte hört folk säga någonting alls om P4 Västmanland. Däremot finns det väl en generell  722 

åsikt om att just P4 är för den lite äldre generationen. Det räcker för mig att gå till mig själv 723 

eftersom jag inte känner mig bekväm i tex P3 eftersom jag upplever det som de har en 724 
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ungdomligare framtoning och ofta spelar musik som jag inte är intresserad av eller ens känner 725 

igen. Svårt för mig att relatera till alltså”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 726 

 727 

”Håller med! Känns som uppfattningen är att P4 är för lite äldre. Hör inte många som lyssnar på 728 

P4.” ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 729 

            730 

          ”Inte så mycket, pensionärsradio”. (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 731 

 732 

”Det är väldigt få i min bekantskapskrets som lyssnar på P4 Västmanland. Lite av en tönstämpel 733 

finns fortfarande kvar.” ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 734 

 735 

”Personligen lyssnar jag (nästan) aldrig på P4. Då det sker är det oftast melodikryssfrukost hos 736 

svärföräldrarna i Sala. Den är sämre nu än det var tidigare. Saknar driv. Mycket svammel, lite 737 

verkstad, enligt min fru, som lyssnar på nyheterna, men sedan byter kanal/slår på skiva. Det 738 

känns att det behövs en nytändning.” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 739 

 740 

”En aktuell kanal med bra fokus på lokala frågor”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 741 

 742 

”Det är tråkigt”. (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 743 

 744 

”Jag har inte hört några kommentarer om P4 Västmanland”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 745 

 746 

”Inte hört så mycket om P4 Västmanland.”(Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 747 

 748 

”Jag har hört att kanalen är för gamlingar”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 749 

 750 

”Pensionärskanalen”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare). 751 

 752 

”Jag har hört folk störa sig på att det sänds program på finska på kvällen. Vid 18 tror jag”. 753 

 754 

”P4 Västmaland tilltalar inte den yngre publiken. Däremot fångar kanalen upp många 755 

medelålders och äldre som tröttnat på ”dunka, dunka”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 756 

 757 

Analys –De flesta deltagarna har varit eniga och kommit fram till samma slutsats: att P4 Västmanland  758 

upplevs som en kanal för en äldre publik . Med ”äldre” menar gruppen människor som är äldre än 35- 759 

49 år gamla, ålderskategorin som de själva tillhör.  Ett fåtal hade inte hört kommentarer om P4. En 760 

person har hört att P4 Västmanland är en tråkig kanal. Endast en av deltagarna har hört talas om P4 761 

Västmaland som en kanal med bra fokus på lokala frågor. Att kanalen upplevs som omodern kan 762 

betraktas som en av orsakerna till att avstå från dess sändningar. Enligt den nationella SOM- 763 

undersökningen 2010, med ökande ålder ökar samtidigt lyssnande på P1, P2 och P4 kanaler medan det 764 

omvända gäller för musikkanalerna, även om Rix FM och Lugna Favoriter i viss mån bryter mönstret 765 

(Strid, 2010, s. 439) 766 

 767 

Skillnaden mellan grupperna är att grupp 1 inte stör sig på denna omoderna stämpel och har hittat en 768 

kanal som de identifierar sig med. Medan grupp 2 kan ha svårt att hitta anknyting till P4 Västmanland. 769 

En person nämner att P4 sänder finskspråkiga program efter klockan 18 och detta kan vara ”störande”. 770 

Lyssnaren refererar till ett regionallt program på finska som sänds på P4 Västmanland (Sisuradio) 771 
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dagligen vid 18.10. Denna kommentar kan bero på svårigheten i att skilja på vad som är P4 772 

Västmanlands egna produktioner eller rikssändningar. Kanalen får då en otydlig identitet bland 773 

lyssnarna. 774 

 775 

6.2.1 Preferenser för radiokanalernas program 776 

Frågorna skiljer sig åt eftersom syftet här har varit att ta reda på vad P4s lyssnare och icke-lyssnare, 777 

lyssnade på för program på P4 Västmanland och andra kanaler. De var också öppningsfrågor med 778 

syftet att få fram deras preferenser angående radiokanalernas utbud.   779 

 780 

*Har du ett favoritradioprogram på P4 Västmanland? 781 

*Vad lyssnar du på för program på radio? 782 

 783 

”Jag gillar Mannheimer och Tengby det är ju i och för sig inte producerat av P4 Västmanland.” 784 

(Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 785 

 786 

”Christer på P3 eller Rock klassiker”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 787 

 788 

” När jag lyssnar så lyssnar jag på morgon och förmiddagsprogrammet. Föredrar dock 789 

förmiddagsprogrammet. Jag gillar blandningen och jag gillar Ninni som är ordinarieprogramledare. 790 

Eftersom jag gillar henne, har varit i kontakt med henne så faller sig naturligt för mig att jag lyssnar på 791 

hennes program. Men mitt lyssnande är också beroende på min jobbsituation. Vissa dagar hinner jag 792 

inte lyssna alls och andra dagar lyssnar jag hela morgonen och förmiddagen.” ( deltagare grupp 1 P4s 793 

lyssnare) 794 

 795 

”Rock klassiker på morgonen, Christer på P3 på eftermiddag. Lyssnar huvudsakligen i bilen till och från 796 

jobbet”. (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 797 

 798 

”Radiosporten”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 799 

 800 

”Äntligen morgon Mix Megapol”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 801 

 802 

”Lyssnar oftast på morgonprogrammet i bilen på väg till jobbet. Mellan halv åtta och åtta ungefär. 803 

Jobbar jag hemma blir det förmiddagsprogrammet ibland. Lyssnar en del när det inte är lokalradio utan 804 

rikssändningar, tex sporten”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 805 

 806 

” Lyssnar en del på sport”. ( Deltagare 2 icke lyssnare) 807 

 808 

”Lokala nyheter”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 809 

 810 

”Mix Megapol tidigt på morgonen för det är uppiggande. Gillar musik och roliga intervjuer som de 811 

brukar ha”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 812 

 813 

” Morgonprogrammet är trevligt, också Lotta Bromé i efter tre verkar kunna göra bra radio med 814 

vittskilda programidéer”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 815 

 816 

”Lyssnar mycket på P4 Dalarna för det är ganska bra program. Är ganska mycket i Dalarna. Lyssnar en 817 

del på sport. Och på Rock klassiker”. (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 818 
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 819 

” Jag tycker att Knattetimmen är ett mycket bra program som ger många bra och konkreta råd till 820 

föräldrar. Expertpanelen verkar mycket kunnig inom sitt gebit”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 821 

 822 

” Musik samt eventuellt roliga morgonprogram, humor”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 823 

 824 

 ”P3 och Rock klassiker. Båda programmen har bra morgonsändningar, med bra programledare”. ( 825 

Deltagare grupp  2 icke lyssnare) 826 

 827 

 Analys – Om grupperna hade fått vara tillsammans och diskuterat denna fråga, så skulle detta ha 828 

fungerat som ett utbyte av tips på olika program både från P4 och andra kanaler. Men i detta fall fick 829 

P4s grupp säga vad de tyckte var intressant med P4 - utbudet för de människor som redan lyssnar på 830 

kanalen. I grupp 2 icke-lyssnare, märker man att det som deltagarna lyssnar på tillhör både 831 

kommersiellt drivna radiokanaler och Sveriges Radio. Några av deltagarna som lyssnar på Rock 832 

klassiker, lyssnar också på P3. Två deltagare har refererat till programmen som sänds av P4 Stockholm ( 833 

Knattetimmen) och program som är en del av SR´s rikssändning (P4 Extra med Lotta Bromé). Återigen, 834 

har det visat sig att några av P4s lyssnare förväxlar det som sänds lokalt med det som sänds via andra 835 

P4 - kanaler eller rikssändningar. 836 

 837 

En av deltagarna refererar till P4 Dalarna som en kanal med ”ganska bra program”. Denna deltagare 838 

tillhör gruppen av P4s Västmanland icke-lyssnare, samtidigt som han är en lyssnare av en annan P4 - 839 

kanal i ett annat län. En till referens om P4 Dalarna görs längre fram i denna studie av en P4 - lyssnare 840 

(se 5.6). En annan aspekt att uppmärksamma här, gäller den tid på dygnet som deltagarna mest lyssnar 841 

på radio. Morgon och förmiddagssändningarna verkar vara de mest populära i båda grupperna, vilket 842 

kan bekräftas med resultatet från enkäten: i fokusgrupp 2 icke lyssnare, svarade fyra personer, att de 843 

lyssnar på förmiddag/morgon och bland P4s lyssnare, lyssnar sju deltagare på förmiddag/morgon. Den 844 

tid som lockar färre lyssnare i båda grupperna är på kvällen (se bilaga enkät). 845 

 846 

6.3.1 Media på publikens agenda 847 

 848 

Frågorna undersökte om båda grupperna pratar om radionyheterna med andra i sin bekantskapskrets. 849 

 850 

*Brukar du referera till det du lyssnar på P4 i samtal med bekanta? 851 

* Brukar du referera till det du lyssnar på radio i samtal med bekanta? 852 

 853 

”Ja, det händer nog även om jag inte kan dra mig till minnes något exakt exempel just nu. Vanligast är 854 

nog att jag hört något roligt eller annorlunda som fastnar i minnet”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 855 

 856 

” Ja. Jag lyssnar på P4 på väg till jobbet. Man snappar upp en del ämnen som man tar till 857 

förmiddagskaffet. Inget specifikt”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 858 

 859 

” Som föregående talare sa, vid fikat kan man säga: ”jag hörde på radio att…”. ( Deltagare grupp 1 P4s 860 

lyssnare) 861 

 862 

”Sport kan vara ett vanligt samtalsämne på många håll, inte nödvändigtvis resultat av radiolyssnande 863 

varje gång dock. Jag lyssnar gärna på web-sändningar som man numera kan ta in via sin smartphone. 864 

Så man kan följa sitt hockeylag eller landslaget även om man är på resa. Det kan räcka att höra 865 
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matchresultaten på morgonen för att kunna leverera några uppskattade kommentarer. En 866 

arbetskollega till mig får högst eventuellt höra något imorgon”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 867 

 868 

” Jag och många av mina kollegor lyssnar på radio på väg till jobbet, så det kommer ganska ofta ämnen 869 

från radio vid förmiddagsfika på kontoret”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 870 

 871 

”Jag tror att man refererar till vad man hört på radio oftare än vad man tror. Radion är så enkel att 872 

tillgodogöra sig, informationen bara kommer utan att man egentligen behöver anstränga sig.” ( 873 

Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 874 

 875 

”Ja, det händer ganska ofta. Jag har vänner runt om i Västmanland och radion blir ett naturligt 876 

samtalsämne”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 877 

 878 

Analys:  Viktigare än att veta om deltagarna refererar till radionyheterna är att veta när det sker och i 879 

vilket sammanhang. Denna frågeställning bekräftar enkätens resultat angående var deltagarna i båda 880 

grupper brukar befinna sig när de lyssnar på radio: 10 av 15 svarade i bilen. Arbetskollegor är de första 881 

som får ta del av de nyheter som man hört i bilen på vägen till jobbet. 882 

 883 

SOM - undersökningarna 2010 visar att den plattform som dominerar bland radiolyssnare är 884 

fortfarande den traditionella radioapparaten ( hushållsapparaten eller bilradion). Samma undersökning 885 

visar också att hälften av Sveriges befolkning lyssnar på radio i en traditionell radioapparat minst fem 886 

dagar i veckan, omkring 40 % lyssnar på bilradio. P4-kanalerna finns med på alla plattformar 887 

(radioapparat, bilradio, dator och mobiltelefon) som den kanal som har mest lyssnare av Sveriges 888 

Radios kanaler ( P1, P2 och P3) samt Rix FM, Mix Megapol, Lugna Favoriter, Rockklassiker och Närradio 889 

(Strid, 2010, ss. 440-441). 890 

 891 

Att deltagarna refererar till radionyheterna vid fikabordet är också en del av den sociala samverkan 892 

som radion bär med sig. Människorna i sina kommunikationer prioriterar diskussioner angående de 893 

ämnen som media behandlar (Barros Filho, 1996, s. 27).  894 

 895 

6.4.1 Innehållet i jämförelse med programledning 896 

 897 

De frågor som deltagarna fick svara på handlade om vilken del av radiolyssnandet som vägde tyngst 898 

när det gällde innehållet av ett radioprogram i jämförelse med vad man förväntar sig av en 899 

radiopratare. 900 

 901 

* Hur viktigt är det med programledaren kontra innehållet när du lyssnar på P4 Västmanand? 902 

* Hur viktigt är det med programledaren kontra innehållet när du lyssnar på radio? 903 

 904 

”Givetvis är programledaren en viktig komponent. Hur pass viktig beror på typen av program. En 905 

bra programledare kan få mig att lyssna trotts att ämnet i sig inte är speciellt intressant. Hat- 906 

kärlek kan också ge många lyssnare. Exempelvis radioprataren och provokatören Howard Stern. 907 

Det blev en film vid namn ”Private parts” Ett intressant ämne kan man lyssna på även om man t 908 

ex stör sig på programledaren. Jag kan dra ett parallellt till tv: jag följde Filip och Fredriks 909 

program ”High Chaparral” och även om inte alla personer de träffade var särskilt  intressanta. I 910 

detta fall gjorde programledarna i många fall programmet intressant. Vad gör man inte för sina 911 

idoler”?(Deltagare grupp 2 icke lyssnare)  912 
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 913 

* Tre deltagare från grupp 2 (icke lyssnare) håller med föregående talare. 914 

 915 

 ”Helt klart. Gert Fylking tidigare och Anders Timmell nu spelar liknande roller i svensk radio”.          916 

(Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 917 

 918 

”Innehållet är viktigast. Men självklart är programledare insatsen också av betydelse, oavsett 919 

kanal. Jag skulle säga 70% till innehållet och 30 % till programledaren”. ( Deltagare grupp 1 P4s  920 

lyssnare) 921 

 922 

”Viktigt med känslor för att hålla lyssnarna intresserade, antar jag. Att prataren sticker ut snarare 923 

än är en slätstruken ”svensson”. ( deltagare grupp 2 icke lyssnare) 924 

 925 

”Det är det som gör del av underhållning”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 926 

 927 

”Innehållet är viktigt men programledaren är också väldigt viktigt för mitt lyssnande”. ( Deltagare 928 

grupp 1 P4s lyssnare) 929 

 930 

”Glimten i ögat och humor, då kommer man långt”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare)  931 

 932 

”Oftast är det programledarens sätt att presentera vad som skall komma. Är det bra presenterat 933 

blir det lättare att hänga kvar”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 934 

 935 

”Det är ganska lika, programledaren presenterar ett intressant innehåll på ett intresseväckande 936 

sätt. En fungerar inte utan den andre”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare)  937 

 938 

”Båda har betydelse. Sen tror jag inte programledarna får alla idéer serverade så innehållet beror 939 

nog på programledaren med. Vid intervjuer blir programledarens roll mycket viktigt”. ( Deltagare 940 

grupp 1 P4s lyssnare). 941 

 942 

”Programledaren är mycket viktig! Jag gillar musiken på Rock Klassiker, men avstår att lyssna när 943 

en särskild programledare pladdrar mellan låtarna. Hur intressant en intervju blir att lyssna på 944 

beror många gånger lika mycket på intervjuaren som intervjuobjektet. Men en usel 945 

programledare som intervjuar en person man beundrar kan vara synnerligen plågsamt”. ( 946 

Deltagare grupp 2 icke lyssnare)  947 

 948 

Analys – De flesta deltagare i båda grupperna anser att båda delarna är viktiga för radiolyssnandet. 949 

Några deltagare lägger samma vikt vid innehåll och programledarinsats. En annan hypotes att 950 

programledningen kan vara viktigare än programmets innehåll har också förekommit och 951 

kommenterades av en annan deltagare, som tyckte att programledarna är mycket viktiga för att ett 952 

budskap ska nå lyssnarna.   953 

 954 

Amerikanen Howard Stern nämns av en deltagare som ett exempel på hur relationen hat-kärlek har 955 

varit avgörande för succé för ett radioprogram. Stern blev känd för sina kontroversiella gäster med 956 

anknytning till porrindustrin och sexualpolitiska ämnen i radioprogrammet The Howard Stern Show. 957 

Några exempel i både svensk tv och radio nämns  som referenser till hur radiopratarna som väcker 958 

känslor kan knyta till sig flera lyssnare . 959 
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 960 

7. Aktivt lyssnande  961 

 962 

* Brukar du ta kontakt med P4 Västmanland för att framföra missnöje eller beröm? 963 

* Brukar du ta kontakt med den radiokanal du lyssnar på för att framföra missnöje eller beröm? 964 

 965 

” Nåra gånger har jag framfört önskemål om ämnen jag skulle vilja togs upp i programmet, eller 966 

personer man skulle önska som gäster. Däremot tror jag inte att jag kommit för mig att ge vare ris eller 967 

ros”. (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 968 

 969 

”Inte särskilt ofta, nej. Det har nog hänt någon gång men tillhör inte vanligheterna. Jag är inte säker att 970 

jag minns rätt men jag tror att det var någon form av beröm för ett lyckat/viktigt inslag. Rätt länge 971 

sedan”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 972 

 973 

” Jag har aldrig gjort det och jag tror inte att folk gör det i största allmänhet”. ( Deltagare grupp 2 icke 974 

lyssnare) 975 

 976 

” Nej. Jag har en gång för 13 år sedan kontaktat redaktionen för programmet Bossanova för att tacka 977 

för sällkapet när jag hade ett tråkigt jobb. Men det gick nog på P3 om jag inte missminner mig”. ( 978 

Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 979 

 980 

”Absolut! Det har jag gjort minst tre gånger. Jag har hört av mig och berömt P4 Västmanland, att det 981 

har blivit en mycket bättre station med bra musik de senaste åren. Ett klagomål på hur en 982 

programledare presenterar nyheterna skickade jag till kanalen nyhetschef, Anna Holm, och fick svar. 983 

Jag kommenterade även en nyhet via hemsidan och mitt inlägg var med under dagens 984 

nyhetssändning”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare). 985 

 986 

Analys – De flesta deltagare från båda grupperna har antingen svarat ”nej” eller ”aldrig” på frågorna. 987 

Som en av deltagarna sa, ” att uttrycka missnöje eller berömma radiokanalernas utbud kanske inte 988 

tillhör vanligheten”, men som den efterkommande frågan bekräftar, att uttrycka sina åsikter via olika 989 

medier är något några deltagare brukar göra när det gäller generella frågor. 990 

 991 

7.1.1 Samhällsengagemang via traditionella och nya medier 992 

 993 

 Syftet här var att undersöka vidare hur lyssnarna exponerar sina synpunkter i Västmanlands lokala 994 

media. Frågan uppmuntrade deltagarna att svara på om sociala medier också var ett alternativ med 995 

tanke på hur viktiga sociala medier har blivit och att P4 Västmanlands har en Facebook-sida ( se 4.7) 996 

som inte ger intryck av att ha slagit genom ordentligt bland lyssnarna.  997 

  998 

Det fanns en övertygelse hos mig om att radiopubliken uttrycker sina åsikter om samhällsfrågor via 999 

andra mediekanaler  än radio och som bekräftades med en gemensam fråga till båda grupperna. Som 1000 

följdfråga fick P4s lyssnare även svara på om de brukade läsa innehållet som publiceras på P4 1001 

Västmanlands hemsida och facebook-sida. 1002 

 1003 

*Hur exponerar du dina synpunkter om samhällsfrågor i Västmanlands lokala media? Hör du av dig via 1004 

insändare till tidningar, ringer in till en radiokanal eller uttrycker dig via sociala medier som Facebook? 1005 

 1006 
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”När det gäller att få fram något riktigt viktigt anser jag att en insändare i tidningen smäller 1007 

högst.  Men genomslagskraften i nya sociala medier tror jag bara kommer att öka.” ( Deltagare 1008 

grupp 2 icke lyssnare). 1009 

 1010 

”Jag har vid två tillfällen använt mig av Västerås Stad här på Facebook. Ena fallet gällde en fråga 1011 

om parkeringshus. Det andra gällde status i frågan angående byggande av cykelväg mellan 1012 

Tortuna och Västerås.” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1013 

 1014 

”Jag skriver inte insändare och jag skulle inte komma på tanken att ringa för att exponera mina 1015 

synpunkter. Jag skulle helt klart välja sociala medier eller möjligtvis mail.  Jag gillar att 1016 

programledaren Ninni ( Kristina Ninni Udén) är aktiv i sociala medier och har haft en del kontakt 1017 

med henne där (se taggen #p4vstm). Tyvärr är inte P4 Västmanland som radiostation alltför 1018 

aktiva tex på Facebook eller Twitter. Jag har deras Facebook-sida i mitt flöde sedan en tid tillbaka 1019 

och brukar kolla av hemsidan varje gång jag lyssnar eftersom jag alltid lyssnar från webben”.  ( 1020 

Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1021 

 1022 

” Jag skulle använda mig av sociala medier. Eller ett mail. Nej jag brukar inte läsa på Facebook- 1023 

sidan, däremot på hemsidan emellanåt”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1024 

 1025 

” Antar via insändare i lokala tidningen, VLT, eller Facebook”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1026 

 1027 

” Är nog VLT där det gnälls bäst”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1028 

 1029 

” Alla tillgängliga medier, val styrt av datorvana” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1030 

 1031 

” Mail skulle jag nog använda för att nå journalisten men vill jag skapa opinion är det antagligen 1032 

effektivare att skriva insändare i VLT. Har dock aldrig gjort detta”. ( Deltagare grupp 1 P4s 1033 

lyssnare) 1034 

 1035 

” Jag tror personligen det är väldigt lätt att få sin röst hörd om man riktar till rätt personer. Ju 1036 

högre desto bättre. Jag ser ingen som helst nytta av att besvära vänner sig via Facebook med 1037 

mina åsikter och tankar. Jag går heller direkt på problemet”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1038 

 1039 

”Via sociala medier som Facebook”. ( deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1040 

 1041 

”Normallt brukar jag inte gå in på P4s facebook-sida. Sista veckan har jag dock varit inne på 1042 

hemsidan. Facebook nej, ser inget behov av det. Hemsidan kan bli ett komplement till 1043 

nyhetsläsningen, men inte ett alternativ. Jag tycker att den är ok, bättre än vad jag hade 1044 

förväntat mig. Enkel och lätt att hitta informationen”” (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1045 

 1046 

Analys -  Ett antal lyssnare har nämnt den lokala tidningen VLT som en kanal för uttryck av synpunkter i 1047 

samhällsfrågor och att sociala medier som Facebook och Twitter representerar ett alternativ. 1048 

Deltagaren som hänvisar till en ”tagg” på Twitter syftar på P4 Västmanlands webbsida i denna sociala 1049 

media, där kanalen följs av 375 personer ( 17 maj 2012 ). Frågan bekräftar att bland båda grupperna är 1050 

datavana avgörande för hur man interagerar med medierna. En deltagare refererar även till att 1051 

datorvana styr valet av medier. 1052 
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När det gäller sociala medier refereras P4 Västmanland, av en deltagare, som en radiostation som 1053 

”tyvärr” inte är alltför aktiv på Facebook.  1054 

 1055 

Leandro Comasseto påpekar att det lokala området där man bor, fortsätter att vara relevant och är i 1056 

behov av medier som innefattar denna verklighet. Lokal media har en oersättlig funktion som bör ses 1057 

som en möjlighet, istället för en skyldighet att behandla lokala frågor. […] Radio i synnerhet, för dess 1058 

egenskaper, har potential till att bidra till det lokala samhället genom sin nyhetsbevakning. Den är 1059 

lättillgänglig, identifierar sig med publiken och bär med sig en historisk relation till området där 1060 

kanalen är verksam”. (Comasseto R., s. 4) 1061 

 1062 

7.1.2 Journalisternas engagemang för sin publik 1063 

 1064 

De frågor som besvarades här är en följd av föregående diskussion. P4s lyssnare fick en fråga angående 1065 

P4s journalister och icke-lyssnare fick en fråga angående journalister på andra kanaler: 1066 

 1067 

*Hur tycker du att journalisterna på radio bättre kan ta hänsyn till publikens behov och önskemål? 1068 

* Tycker du att journalisterna på P4s redaktion är skickliga på att sköta sin uppgift? 1069 

 1070 

”Jag skulle inte använda ordet skickliga, men de gör det de ska helt ok”. ( Deltagare grupp 1 P4s 1071 

lyssnare) 1072 

 1073 

” Jag tycker de överlag är skickliga” ( Deltager grupp 1 P4s lyssnare) 1074 

 1075 

” De gör väl i stort det de ska göra”. ( deltagare grupp 1) 1076 

 1077 

” På den stora hela sköter de sin uppgift bra, men det finns fortfarande mycket att slipa på för att 1078 

öka lyssnarna skaran som idag är alldeles för låg. Ambitionen bör vara att ligga på över 50%. Så 1079 

dit är det en bra bit kvar…”. ( deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1080 

 1081 

”Jag tror att många journalister på radion försöker att få lyssnarna delaktiga framför allt nu med 1082 

ny teknik som Facebook och sms. Är ett program omtyckt och framför allt ett ämne riktigt 1083 

intressant så ökar givetvis möjligheten att få till en hög interaktivitet.” (Deltagare grupp 2 icke 1084 

lyssnare) 1085 

 1086 

”Det beror lite på vilken målgrupp de vill ha, kanske yngre journalister kan vara en knuff i rätt 1087 

riktning, de behöver inte söka lika mycket på vad som händer, lite som Filip och Fredrik? Klart det 1088 

är en åldersfråga. Det kan bli svårt att utvecklas om de inte utmanas av yngre.” ( Deltagare grupp 1089 

2 icke lyssnare) 1090 

 1091 

”I reklamkanalerna nämner programledarna ofta under sändningen vad som finns att finna på 1092 

deras facebooksida, i form av tex ytterligare information eller bilder som har med en viss 1093 

sändning att göra. Ofta använder man också tävlingar och omröstningar för att locka till sida. Har 1094 

man väll fått lyssnaren att gå in på sidan kan man ju där erbjuda olika möjligheter till 1095 

interaktion.” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1096 

 1097 
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” Hitta ett lämpligt forum, passande lyssnarna får att få igång en dialog och återkopling från 1098 

lyssnarna. Vilken typ av forum som krävs beror på målgruppen”. ( Deltagare grupp 2 icke 1099 

lyssnare) 1100 

 1101 

Analys –Att journalisterna behöver utmanas av yngre generationers journalister är också en 1102 

uppfattning som kan tolkas som att publiken vill ha förnyelse. Delaktighet, interaktion, lämpligt forum. 1103 

Genom de orden bekräftar publiken att de efterlyser kontakt med media. Återigen är ett socialt media, 1104 

Facebook, med bland svaren. Diskussionen föreslår interaktion och uppmärksammar vikten av sociala 1105 

medier i mediesamhället. Att umgås via sociala medier är ett relativt nytt samhällsfenomen och kan 1106 

generellt förknippas med något som yngre generationer gör. Att denna studie sker via Facebook kan 1107 

också ha påverkat kommentarerna i detta avsnitt. Men vikten av att inkludera sociala medier i 1108 

diskussionen är ändå högst aktuell. 1109 

Med skapandet av sociala medier såsom Facebook och Twitter, får radio och tv-kanaler ytterligare en 1110 

möjlighet att möta sin publik och interagera med den.  1111 

 1112 

För att publiken ska vilja ta del av ett visst medium eller innehåll, krävs att detta uppfattas som 1113 

tillräckligt relevant och intressant, utöver den grundläggande förutsättningen att mediet förstås 1114 

också behöver vara någorlunda lättillgängligt för publiken (…). På journalisternas bord ligger 1115 

arbetet med att erbjuda publiken ett innehåll som speglar de intressen och behov som finns 1116 

bland olika samhällsgrupper(…). Det viktiga är att journalisterna har förmåga att lyssna till och 1117 

också spegla allmänheten i sitt arbete – åtminstone om journalisterna anser sig ha publiken som 1118 

uppdragsgivare ( Andersson 2009).  1119 

 1120 

I sin avhandling skriver (Andersson, 2009, s. 136) om studier som bevisar att journalisternas 1121 

självupplevda tidsbrist i arbetet har lyfts fram som det huvudsakliga hindret för professionens 1122 

möjligheter att upprätthålla en kommunikation med publiken eller att ägna sig åt frågor som 1123 

exempelvis publikkunskap [Citerat efter De Werth-Palmeyer 1997:15]. Hon påpekar även något som 1124 

enligt henne, sällan nämns i forskningslitteraturen, nämligen journalisternas rädsla för att bli utsatta 1125 

för kritik. ” Inte minst när det handlar om uppdraggsgivarnas granskande roll” (Andersson, 2009, s. 1126 

136). 1127 

 1128 

8. Lokala nyheter  1129 

 1130 

Båda grupper fick svara på de gemensamma frågorna: 1131 

 1132 

*Hur viktigt är det för dig att vara välinformerad om lokala händelser? 1133 

*Hur brukar du främst få reda på lokala händelser? 1134 

 1135 

”Inte jätteviktigt. Jag följer Sverige-medier betydligt tätare än lokala medier. Man får höra det 1136 

viktigaste ändå via djungeltrumman”. ( Deltagare grupp 2 P4s icke lyssnare) 1137 

 1138 

”Mycket viktigt. Det rör ju sig om min hembygd. Det känns många gånger viktigare än andra 1139 

nyheter. Läser VLT på nätet och papperstidning”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1140 

 1141 

”Ja, det är faktiskt viktigt. Det insåg jag speciellt den tiden vi var utan VLT. Jag kände mig klart 1142 

informationsbegränsad. Det är definitivt VLT som är informationsportalen för lokala nyheter.” 1143 

(Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1144 
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 1145 

”Nja, inte speciellt. Men man kikar nog i VLTs nätupplaga. Tidningen tar upp hela frukostbordet. 1146 

Sen hinner man väl inte riktigt med pappersvarianten.” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1147 

 1148 

”Inte särskilt viktigt, men jag kan ändå tycka att det är lite kul och skulle nog inte vilja vara utan 1149 

vår lokala VLT.” (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1150 

 1151 

”Trafikinformation är viktigast för mig, men även lokala nyheter och andra händelser är av 1152 

intresse. Och det är via P4 Västmanland jag får reda på lokala nyheter.”(Deltagare grupp 1 P4s 1153 

lyssnare) 1154 

 1155 

”Ganska viktigt, men det räcker oftast med ”de grova dragen”. Är ofta nöjd med att läsa rubriker 1156 

och skumma av inledningarna. Gillar inte nät-VLT. Svårt att hitta det man letar efter om det inte 1157 

tillhör de stora rubrikernas nyheter. Det händer att jag gett upp att leta, även när jag vetat säkert 1158 

att det faktiskt fanns där någonstans i VLT cyber-katakomber.” (Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1159 

 1160 

”Jag vill gärna informera mig om lokala händelser om du med det avser nyheter, 1161 

trafikinformation etc. Inte lika intressant med evenemangstips etc.” ( Deltagare grupp 1 P4s 1162 

lyssnare) 1163 

 1164 

”Lyssnar på P4 Västmanland och läser även VLT på nätet emellanåt.” ( Deltagare grupp 1 P4s 1165 

lyssnare) 1166 

 1167 

”Läser ( nåja, det varierar hur noga, men bläddra i alla fall igenom) VLT vid frukostbordet. Mellan 1168 

varven tittar jag på den lokala nyhetsprogram tv:n erbjuder.” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1169 

 1170 

” Jag läser gärna tidningarna på nätet men jag tycker inte att nätupplagan av VLT håller måttet så 1171 

den läser jag helst i pappersform”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1172 

 1173 

” Nätupplagan är lättillgänglig  och kan läsas vart och när som helst. Har inga större krav på 1174 

kvalitet utan är nöjd med rubrikerna för att i de sällsynta fall där djupare kunskap om ämnet 1175 

känns angeläget söka vidare t. ex köpa tidningen”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1176 

 1177 

Analys - Studiens hypotes är att man använder olika medier för att ta del av lokala, respektive 1178 

nationella och internationella nyheter. De flesta P4s - icke lyssnare tycker inte att lokala händelser är 1179 

särskilt tilltalande när det handlar om att få reda på lokala nyheter. Och framför allt att det inte är 1180 

radio, utan tidningar, som man först och främst väljer för att ta del av lokala nyheter. Medan de flesta 1181 

av P4s lyssnare använder sig av ord som: relativt viktigt, faktiskt viktigt och mycket viktigt för att uttala 1182 

sig om hur välinformerade om lokala händelser de vill vara.  1183 

 1184 

Enligt Leandro Comasseto, är de lokala radiokanalernas funktion, bortsett från händelserapportering 1185 

och diskussion om regionens problematik, att ge uppmärksamhet till underhållning, särskilt musik och 1186 

sport, och vara allmännyttig. Han menar att diversifikationen och spridningen av 1187 

informationskanalerna, men tanke på nya medier och specialiseringen av de traditionella medierna, är 1188 

det fortfarande svårt att slå radion för sin intimitet och lättsamhet när det gäller att behandla och 1189 

diskutera de frågor som ligger publiken närmast. Detta gynnas av den geografiska närheten och 1190 

snabbheten att sända ut information (Comasseto R., s. 5). 1191 
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 1192 

Nygren (2008) påpekar att en av de nya frågor som lokala medier ställs inför när gamla invanda 1193 

föreställningar om deras roll utmanas är: vilken betydelse har det att lokala medierna inte längre är 1194 

ensamma om de lokala nyheterna, utan bara en av många nyhetskällor? De kommunala webbsidorna 1195 

och fristående nätgemenskaper kan vara lika viktiga för det lokala nyhetsflödet ( se Hvitfelt & Nygren 1196 

2008 s. 266) 1197 

 1198 

Här nämns den lokala tidningen VLT ( Västmanlands Tidning)som har en upplaga på 40 100 st exemplar 1199 

per dag. 51,3 procent av Västerås kommun hushåll är prenumeranter. VLTs hemsida har 80-100 000 1200 

unika besökare i veckan ( www.promedia.se /2012-6-19). 1201 

 1202 

8.1 Nationella och internationella händelser  1203 

 1204 

Grupperna fick svara på en gemensam fråga: 1205 

* Hur brukar du få reda på nationella och internationella nyheter? 1206 

 1207 

”Jag får reda på nationella och internationella händelser via ekonyheter som går ut över hela P4 1208 

samt Rapport och Aktuellt i SVT. De lokala nyheterna i P4 Västmanland är alldeles för 1209 

ointressanta för mig”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1210 

 1211 

”Text tv och radion ger mig både nationella och internationella nyheter”. ( Deltagare grupp 1 P4s 1212 

lyssnare) 1213 

 1214 

” Web, tv och radio i den ordning. Lite beroende på var man är. Sitter man i bilen är det 1215 

radionyheter som är lättast”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare)  1216 

 1217 

”Jag tillhör också den utdöende arten som tittar på text tv, men framförallt så är det TV, nätet 1218 

och tidningar som gäller, i nämnd ordning”. (Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1219 

”Coolt, text tv trodde jag var en utdöende nyhetskanal. 1220 

Inbillade mig att just ingen använder text tv för att kolla nyheter”. ( Deltagare grupp 1 P4s 1221 

lyssnare) 1222 

”Tidningen och radio. Om det dyker upp något därifrån som jag vill kolla vidare, blir det oftast 1223 

webben.” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1224 

” Jag lyssnar mest på radio på vägen till och från jobbet. Sen läser jag VLT. TV endast lite då och 1225 

då”. ( Deltagare 1 P4s lyssnare) 1226 

* Ytterliggare fem deltagare från båda grupperna anger webben som sitt alternativ.  1227 

Analys - Det har också visat sig en skillnad i hur man konsumerar lokala nyheter i jämförelse med 1228 

nationella och internationella nyheter. För att ta reda på nationella och internationella händelser 1229 

refererar båda grupperna i majoritet till webben som främsta mediekanal. Tv:n blev det andra media 1230 

och radion, det tredje. Bland svaren har text - tv också blivit refererat till som ett av de kompletterande 1231 

alternativen till fördjupning i nyheten. 1232 

 1233 
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Som grupperna själva tidigare själva påpekat i denna studie, kan valet av media styras av datavanor. 1234 

Numera kan man både läsa nyheter på nätet och samtidigt lyssna på webbradio. Utifrån perspektivet, 1235 

att ha en välgjord och lättbegriplig hemsida kan möjligheterna för radiokanalerna att nå en större 1236 

publik utökas. Enligt SOM-undersökningarna 2010 väljer de lyssnarna som i första hand föredrar 1237 

radioapparaten för sitt radiolyssnande, kanalerna P4 och P1. När det gäller att lyssna på radion via 1238 

datorn, tar musiklyssnandet över och drabbar framförallt P4 kanalerna (Strid, 2010, s. 442). 1239 

 1240 

9. Information och underhållning 1241 

 1242 

* Vad tycker du är viktigast i P4s innehåll? Information eller underhållning? 1243 

* Vad tycker du är viktigast i radioinnehållet? Information eller underhållning? 1244 

 1245 

” Båda är viktiga, men tyngdpunkten ska vara på underhållningen. Beror lite på programmet i och för 1246 

sig. Ibland förväntar man sig 100% underhållning förutom avbrotten för nyheter”. ( Deltagare grupp 2 1247 

icke lyssnare) 1248 

 1249 

” Jag vill ha kombinationen, men måste jag välja så är det information”. ( Deltagare grupp 1  P4s 1250 

lyssnare) 1251 

 1252 

” Jag är också intresserad av blandningen mellan information och underhållning”. ( Deltagare grupp 1 1253 

P4s lyssnare) 1254 

 1255 

” Radio är för mig en underhållningsmedia. Men när informationen behandlar ett ämne som 1256 

intresserar blir ju också det en form av underhållning. Förutom i bilen sitter jag sällan stilla vid radion 1257 

och verkligen lyssnar, det är oftare så att den står och går när jag har annat för mig. Då tappar man lätt 1258 

tråden i ett informationsflöde”. ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1259 

 1260 

” Ja, det är mixen som gör det trevligt. Måste jag välja så får det bli underhållningen. En gäst som 1261 

intervjuas hos Lotta Bromé är både underhållning och information”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1262 

 1263 

” Information kan givetvis även det vara underhållande. Jag känner ibland att jag blir så trött på att 1264 

bara höra musik att jag heller lyssnar på en seg debatt bara för att bryta av”. ( Deltagare grupp 1 P4s 1265 

lyssnare) 1266 

 1267 

” Underhållning samt ibland nyheterna samt sporten” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1268 

 1269 

Analys – De flesta deltagare i båda grupper svarade att de föredrar underhållningen. Information kom 1270 

på andra plats och blandningen mellan båda utan tyngdpunkten på en specifik del kom på tredje plats.  1271 

Att denna publik föredra underhållning, påvisar den funktion som radio har uppfyllt sedan länge, 1272 

nämligen att fungera som bakgrundsmedium och en fond för andra aktiviter (Bjur, 2011, s. 445).  1273 

 1274 

10. P4s lyssnare nu och i framtiden  1275 

 1276 

* Vad är det som får dig att stanna kvar och lyssna vidare på ett radioprogram på P4? 1277 

* Vad är det som skulle få dig att börja lyssna på P4 Västmaland? 1278 

 1279 

”Nyheter och sport ”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1280 
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 1281 

”Ett intressant ämne , en intressant radiopratare eller gäst, låtval som är mitt i prick” !( Deltagare 1282 

grupp 2 icke lyssnare) 1283 

 1284 

* tre andra deltagare av samma grupper håller med föregående talare. 1285 

 1286 

”Kanske finns potentiella P4 lyssnare därute som (liksom jag) sällan eller aldrig kommer sig för att 1287 

lyssna eller vet vad som sänds. Kanalen har som någon sa fått lite av en tråk-stämpel. Kanske är 1288 

det oförtjänt. Reklam för specifika program i andra medier alltså krävs för att nya lyssnare ska ge 1289 

kanalen en chans?” ( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1290 

 1291 

” Rätt givet, men ett intressant ämne får mig att lyssna vidare” ( deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1292 

 1293 

” När programledarna talar om vad som kommer senare i programmet är ju chansen större att 1294 

man stannar kvar även om man inte är intresserad av vad som sänds just för stunden”. ( 1295 

Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1296 

 1297 

”Jag provade lyssna på P4 Västmanland lite när jag var föräldraledig 2010 men gav upp rätt snart. 1298 

Förutom möjligen nyheterna var det inget av intresse samt att jag störde mig på radioprataren. 1299 

Det var inte kanalen för mig. Sedan går åsikterna isär för vad som är intressanta ämnen, 1300 

radiopratare, gäster eller bra musik. Vi är alla ej stöpta i samma form så att säga. Men snackat 1301 

måste gå…på ett eller annat sätt.”( Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1302 

 1303 

”Sant, själv triggningen [sic] måste till, dvs man behöver bli medveten om att det man vill höra 1304 

sänds någonstans som man normallt sätt inte lyssnar. T.ex. genom Facebook eller fikabordet 1305 

etc.” ( Deltagare grupp 2 P4s icke lyssnare) 1306 

 1307 

” Nyheterna, ngt som fångar intresset, bra musik”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1308 

” Är radion på under arbetstid så förblir den ofta under hela arbetsdagen. Det som däremot kan 1309 

få mig att höja volymen och lyssna extra är så klart ett speciellt intressant ämne eller nyheterna”. 1310 

( Deltagare grupp 1 icke lyssnare) 1311 

 1312 

”Jag lyssnar endast på radio i bilen så jag tror inte att P4 skulle åka på hemma när jag de få 1313 

gångerna väljer att lyssna på radio. Men humor och bra musik är ett vinnande koncept tror jag.”( 1314 

Deltagare grupp 2 icke lyssnare) 1315 

 1316 

” Oftast är det programledarens sätt att presentera vad som skall komma. Är det bra presenterat, 1317 

blir det lättare att hänga kvar”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1318 

 1319 

”Bra blandning på musiken. Professionell programledning. Ett innehåll jag får ut något av. Faller 1320 

P4 Västmanland på något av dessa kriterier byter jag till P3 eller någon av våra närliggande P4 1321 

stationer. Dalarna i första hand för att det är betydligt piggare och fräschare än sin granne i syd. 1322 

P4 Västmanland är en ganska insnöad och allt för lokalt fjättrad kanal, om jag jämför mot 1323 

Dalarna.”( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1324 

 1325 

Analys - Som en traditionell Public Service - media,  är inte P4 Västmanland  en kanal som annonserar 1326 

ut programutbudet i andra medier, som en av deltagarna föreslog att kanalen borde göra. Men som 1327 
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flera deltagare upplyser, måste radiopubliken vara medveten om vilka sorts program lyssnarna får ta 1328 

del av i kanalen. Information om vad som kommer under sändningen är en naturlig form av självreklam 1329 

som Public Service kan använda sig av. Som det har sagts tidigare, kan referenser till både hemsidan, 1330 

P4s Facebook - grupp och Twitters sida också vara bra marknadsföringsstrategier när det gäller Public 1331 

Service - media.  Ett ämne som intresserar är det som, enligt båda grupperna, får lyssnaren att stanna 1332 

kvar. Ämnen som berör och engagerar brukar vara det som gör skillnad i lokal media. Sättet att 1333 

presentera ett radioprogram, bra musikblandning, nyheter och sport  förekommer också bland svaren. 1334 

 1335 

På den brasilianska fronten påpekar (Comasseto R., s. 5) att i de lokala radiokanalerna som är mer 1336 

avstämda med det nya medielanskapet, speciellt när det gäller morgonprogram, dominerar de 1337 

program som fokuserar på variation, under ledning av en radiopratare med stark empati med publiken, 1338 

med en profil som påminner om ett nyhetsankare med kunskap om lokala frågor och trovärdighet 1339 

bland publiken och på så vis som på detta sätt genererar ett utökat lyssnande. 1340 

 1341 

 10.1 Om P4s lyssnare får bestämma 1342 

 1343 

* Vad tycker du skulle kunna förbättras i P4 Västmanland 1344 

 1345 

”Det var den svåraste frågan. Tyvärr är det inte de lokala sändningarna som intresserar mig mest. 1346 

Lokala nyheter borde göras intressantare och mer varierat. Skogsmullarnas utbildning i 1347 

Skinnsberg har det tuggats om hela dagen idag…nyhetsvärdet? Talkshow eller vad det heter, 1348 

riktigt skitdåligt faktiskt. Man bör inspirera sig i andra kanaler typ P1 och P3, dock icke dessa 1349 

hemska kommersiella kanaler”. ( Deltagare grupp 1, P4s lyssnare) 1350 

”Inspirerad av ovanstående kommentar så håller jag med om att lokala nyheter bör vara 1351 

varierande för att vara intressanta”. ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1352 

”Jag tycker också att uppläsningen av de lokala nyheterna är för dålig. De nyheterna som läses 1353 

upp under en viss tid på dygn låter som om det skulle vara taget från Expressen, Se & Hör etc. 1354 

Det är riktigt plumpt. Piggare på musikvalet och framförallt inte snöa in på t.ex. Melodifestival 1355 

och Så mycket bättre. Det är inte roligt att höra samma musik hela dagarna under ett halvt år. 1356 

Jag tycker det är ok att spela en låt från ”mello” per dag som mest. Inte mer! ( Deltagare grupp 1 1357 

P4s lyssnare) 1358 

”Jag tycker att det finns stora möjligheter att presentera mera lokala events, alltså när det 1359 

händer saker i länet, gör ett reportage om vad som ska komma, följ upp det med reportage på 1360 

plats.” ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1361 

”Som de andra skriver, så skulle jag också uppskata lite mer variation i de lokala nyheterna. ( 1362 

Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1363 

”Ibland känns som om programledarna är lite för få. Kanske har helt fel, men det känns som man 1364 

inte tar in så många nya när tidigare programledare slutat.” ( Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1365 

”En bra blandning är bra. När det gäller sport finns det tusentals att göra reportage om, men 1366 

sportredaktionerna brukar alternera mellan fotboll, ishockey eller motorsport till 90%.” ( 1367 

Deltagare grupp 1 P4s lyssnare) 1368 

 1369 

Analys - Här refererar en lyssnare till P1 och P3 - utbudet och efterlyser inspiration i dessa kanaler, 1370 

dock inte de hemska ”kommersiella kanalerna”, säger en lyssnare; ”ett innehåll jag får ut något av”, 1371 

säger en annan, ”variation”, säger flera. På uppsatsen ”Vad är kommersiellt och vad är Public Service” 1372 
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(se 2.1) nämner författarna i sitt resultat att P3 i viss mån har kompenserat sitt utbud efter 1373 

konkurrensen från den kommersiella radion. Författarna refererar till Peter Dahlgréns bok Television 1374 

Across Europé (2000) och de tre dilemman Public Servicen står inför idag och som är avgörande för 1375 

dess framtid: att ge upp Public Service - tänkandet och anpassa utbudet efter den kommersiella 1376 

marknaden; följa den ursprungliga PSBs tankar och inte ta hänsyn till om publiksiffrorna viker eller att 1377 

justera programutbudet efter hur medievärlden ser ut idag genom att kopiera program och strategier 1378 

från de kommersiella medierna. Detta resonemang stödjs delvis här av en P4s lyssnare, som efterlyser 1379 

inspiration i andra SRs kanaler.  1380 

 1381 

11. Intervju med P4 Västmanland journalist 1382 

 1383 

En intervju har gjorts med P4s programledare Annika Nordin. Utgångspunkten för intervjun har varit 1384 

att hon skulle bl. a berätta hur P4 interagerar med sin publik. Intervjun har en kompletterande karaktär 1385 

och har utförts efter det att intervjuerna med fokusgrupperna och analysdelen blivit klara.  1386 

Mycket har sagts om hur publiken ser på P4s utbud och andra kanalers utbud av både P4s lyssnare och 1387 

icke - lyssnare. Att majoriteten av denna publik inte är vana vid att höra av sig till radiokanalerna för att 1388 

prata om sitt missnöje eller ge beröm, har vi också kunnat konstatera. Men åsikterna når ändå fram via 1389 

andra kommunikationskanaler. P4 Västmanlands  programledare för P4 Eftermiddag, Annika Nordin, 1390 

påpekar att kanalen vill göra bra, intressant, och även rolig lokaljournalistik för lyssnarnas skull. 1391 

 1392 

Hon menar att lyssnarna ska känna att man får bra lokal journalistik via radio. ”Vi plockar ihop olika 1393 

delar från olika kommuner och sammanfattar ett helt län. Som lyssnare ska man känna att man är en 1394 

del av det vi gör” (Nordin, A. 2012-05-22). 1395 

 1396 

Hon påpekar att lokal journalistik ska ta upp ämnen som beror lokala frågor i olika sammanhang. Och 1397 

att lyssnare måste känna att de får ut något utav det. När det gäller kritik och önskemål, påpekar 1398 

Nordin möjligheten att framföra sin åsikt på det som hörs eller publiceras på P4 Västmanlands hemsida 1399 

och att det är lätt att få tag på journalisterna personligen. Denna tillgänglighet är en av de markanta 1400 

egenskaper en lokal radiostation måste ha och kan betraktas som en självklarhet i lokala medier.  1401 

Samtidigt som undersökningen pekar på att lyssnarna vill ha mera interaktion, pratar Annika Nordin 1402 

om den barriär som kan finnas mellan publiken och medier. 1403 

 1404 

De tycker nog en hel del, men kanske inte hör av sig. Jag tycker absolut att man ska framföra sina 1405 

åsikter eller idéer. Sen har man som journalist ett annat helhetsperspektiv än vad lyssnarna har. 1406 

Vi har ju olika saker att ta hänsyn till och det är upp till oss att ta ställning till om det är rätt eller 1407 

fel. Vi pratar om det i olika sammanhang, vi får ta tillvara vad lyssnarna tycker och sedan får vi 1408 

värdera hur vi går vidare och om vi går vidare. Det är ju en publicist - diskussion som vi har 1409 

internt ( Nordin, A. 2012-05-22). 1410 

 1411 

Både publiken och Annika Nordin är överrens om att man lever i ett nytt mediesamhälle och närheten 1412 

till internet främjar nya sätt att kommunicera. Det ska inte kännas främmande för publiken att 1413 

interagera med kanalen och använda sig av de nya interaktionsmöjligheterna, som i sin tur kan utöka  1414 

publiken som hör av sig till medier.  1415 

 1416 

Angående Nordins erfarenhet av sociala medier, berättar hon att när man facebookar i arbetssyfte 1417 

syfte, märks det direkt om man är en bra temperaturmätare på ämnen i sändningen. Och då handlar 1418 
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om att hitta den rätta frågan och att det inte alltid är lätt att lyckas med det. ”Det är lättare med 1419 

vardagsnära ämnen, men för den skull ska man inte begränsa sig”( Nordin, A. 2012-05-22 ). 1420 

 1421 

Det är viktigt med webben, det kan man inte bortse ifrån. Idag ska folk ”tycka” mer offentligt och 1422 

kommentera på Facebook och på webbsidan jämfört med förr i tiden. De sista två åren har det 1423 

blivit mer OK att ”tycka” på ett helt annat sätt. Och då måste man kunna hantera det ( Nordin, A. 1424 

2012-05-22 ). 1425 

 1426 

Angående Public Services nya funktioner i samhället idag, menar hon att sådana kanaler måste kunna 1427 

hålla sin icke kommersiella position, sin värld och fortsätta att agera i allmänhetens tjänst. Dock med 1428 

utveckling. ” Vi måste vara med på webben. Vi lever i en sådan komplex värld idag och vår publik är till 1429 

stor del väldigt vana med olika slags medier. Vi måste veta hur vi vill profilera oss på webben eller för 1430 

att komma fram i nya mediers flöde ” ( Nordin, A. 2012-05-22). 1431 

  1432 

Samtidigt vill hon poängtera att det nya mediesamhället  inte ska få en uteslutande karaktär och 1433 

glömma den publik som inte har tillgång till datorer och internet. P4 Västmanland har också en äldre 1434 

och trogen publik som inte har datavanor och inte är med i sociala medier. En balansgång, efterlyser 1435 

hon i diskussionen. 1436 

 1437 

12. Slutanalys och förslag på framtida forskning 1438 

 1439 

Denna studie visar hur just de personer som deltog i fokusgrupperna uppfattar radiokanalen P4 1440 

Västmanland och det som erbjuds i andra radiokanaler. Undersökningen har inte som syfte att 1441 

generalisera varken P4s publik eller annan publik, eftersom fokusgruppsintervjuer inte är en metod för 1442 

detta syfte. Som Esaiasson skriver, det handlar mer om att kartlägga förekomsten av olika 1443 

förhållningssätt och att öka förståelsen för olika resonemang (Essaiasson, 2007, s. 363). Även om 1444 

antalet deltagande i båda undersökningarna inte är stort har studien genererat intressanta data för 1445 

denna analys och för framtida undersökningar som P4 Västmanland kan tänka sig att genomföra.  1446 

 1447 

Denna metod har visat sig vara mycket intressant för genomförandet av denna kvalitativa studie och 1448 

kan rekommenderas som ett bra medel när det tilltänkta analysmaterialet för en undersökning 1449 

kommer att  bestå av åsikter och resonemang kring olika frågor. Att satsa på en online metod ger en 1450 

väldigt intressant inblick i hur forskning också kan bedrivas i detta nya mediesamhälle.   1451 

 1452 

Studien kan konstatera att lokala journalistikens huvudsakliga uppgift inte har förändrats med 1453 

digitaliseringen eller skapande av nya plattformar för nyhetskonsumtion. Att fokusera på lokala frågor 1454 

som berör och väcker debatt är fortfarande det som gäller. Nygren (2008) skriver att globaliseringen  1455 

inte ersätter det lokala, men den omformar betydelsen av det lokala. ” De globala sammanhangen 1456 

griper in i de lokala på ett helt annat sätt än tidigare, och detta har i forskningen lett fram till 1457 

begreppet glokal – att lokala processer inte längre är möjliga att skilja från de globala [Citerat efter 1458 

Thörn 2002]. 1459 

 1460 

Att komma i kontakt med lyssnarnas åsikter, vilket i och för sig även media är öppna för, kan också 1461 

vara ett initiativ som kommer ifrån radiokanaler och andra medier själva. 1462 

Publikens kommentarer i undersökningen kan tolkas som att de efterlyser variation i lokal journalistik. 1463 

Och i båda grupperna, föredrar publiken, underhållning framför information i första hand. Information 1464 

kan faktiskt göras på ett underhållande sätt, men den möjliga bristande variationen i sändningen, 1465 
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summerat till en omodern stämpel som kanalen måste kämpa emot, kan orsaka brist på engagemang. 1466 

Då blir P4 Västmanland uteslutande en media för att ta del av vad som händer i Västmanlands län. När 1467 

det gäller P4s lyssnares syn på underhållning,  ska denna inte betraktas på ett kommersiellt sätt, 1468 

eftersom enkäten visar att majoriteten här föredrar att lyssna till Sveriges Radios olika kanaler.  1469 

 1470 

Om publiken är målet, då ska de också kunna ifrågasätta nyhetsvärdet av det som sänds i de 1471 

radiokanaler som de lyssnar på. Och, som P4s lyssnare/icke-lyssnare också signalerade, borde göras på 1472 

ett intressantare sätt. 1473 

Det stora utbudet av information genererad av media skapar stora förväntningar  och för att locka 1474 

publik i detta nya mediesamhälle krävs variation i utbudet (Thomass, 2003, ss. 29-39).  1475 

 1476 

Att kanalens egen publik ibland inte kan skilja på lokalproducerade och rikssända program är ett 1477 

otydlighetsproblem som bör uppmärksammas, så att P4 Västmanland får den korrekta bilden bland 1478 

sina lyssnare och marknadsför sig rätt inför potentiella nya lyssnare, när kanalens rykte sprids. 1479 

Att publiken mellan 35 och 49 i större skala ska lyssna på P4 Västmanland , så att kanalen utökar 1480 

publiksiffran, är i grunden ett kommersiellt tänkande, samtidigt som man ska värna om att Sveriges 1481 

Radio bedriver Public Service verksamhet.  1482 

 1483 

Även om public service medier grundar sin verksamhet på licensmedel, går eventuella 1484 

publikförluster inte obemärkt förbi.[…] På lång sikt riskerar nämligen en alltför utbredd 1485 

minskning av publiken att väcka frågan huruvida dessa företag egentligen är berättigade till 1486 

licensmedel. Om befolkningen ska betala lagstadgade avgifter till företag som endast nyttjas av 1487 

en mindre del av publiken, kan det vara svårt att motivera ett upprätthållande av en sådan 1488 

finansieringsform [Citerat efter Jmf Jönsson & Strömback 2004; Edin 2000: 47 se Andersson, U.]. 1489 

 1490 

För att återknyta till den hårda konkurrensen, så har vi också den ”moderna” nyhetskonsumenten som, 1491 

beroende av ålderskategori, vill ta del av nyheter på olika sätt och bestämma när och var det är 1492 

lämpligaste att göra det. Datavanor avgör konsumtionen av nyheter och interaktionen med medierna. 1493 

Nygren (2008) menar att vad som är lokalt är inte självklart i en värld där globalisering diskuteras allt 1494 

oftare. ” Transnationella mediesystem som satellit-tv och Internet gör att människor kan ha flera 1495 

hembygder, följa nyheter och ta del i debatter på flera platser samtidigt. Vare sig det handlar om en 1496 

iransk invandrare i Stockholms förorter eller svenska emigranter på spanska solkusten, är det lätt att 1497 

hålla fast vid tillhörigheten till sin gamla miljö via de nya medieformerna ( Nygren & Hvitfelt, 2008, s. 1498 

264). 1499 

 1500 

Studien har visat att en del av P4s lyssnare och radiolyssnare i allmänhet har behov av att ta del av 1501 

informationen som finns tillgänglig på webben för att ta reda på både lokala, nationella och 1502 

internationella händelser. Nätet har blivit ett viktigt media för kunskapsspridning i det nya samhället. 1503 

Thomas (2003) menar att även de traditionella mediernas roller ändrar sig i ett ”kunskapssamhälle” 1504 

och blir ännu mer avgörande med hänsyn till dennes olika uppgifter: att vägleda, att strukturera och 1505 

att visa sammanhang av information […]. Som det nämndes tidigare, några av mediernas traditionella 1506 

funktioner går över till internet (Thomass, 2003, ss. 29-39). 1507 

 1508 

Den oundvikliga diskussionen om hur medierna förbereder sig och redan nu använder sociala medier, 1509 

som det har nämnts tidigare har blivit en av  diskussionerna på SRs egna framtidsutredning. I denna 1510 

studie om radiolyssnande har publiken varit tydlig med att signalera vikten av användningen av nya 1511 

kommunikationsmedel. Även när frågan inte berörde ämnet sociala medier, har fenomenet ändå blivit 1512 
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aktuellt i diskussionerna. Och ibland även syftat på att P4 Västmanlands sida inte har lyckats få igång 1513 

sin publik i de diskussioner som kanalen tar upp.  1514 

 1515 

År 2009, blev tjänsten social medieansvarig aktuell på  The New York Times med syfte att ta tillvara 1516 

detta informationsflöde och interaktionen mellan publiken och journalisterna. Liz Heron, social 1517 

medieansvarige på New York Times då, berättar om vikten av hur man kan använda sig av sociala 1518 

medier i journalistik. Hon påpekar att journalisterna måste veta skillnaden mellan att marknadsföra sitt 1519 

arbete och faktiskt göra sitt arbete i sociala medier. De måste kunna använda sociala medier för 1520 

nyhetsrapportering, interaktion med människor och förstå att sociala medier omdefinierar sättet att 1521 

göra journalistik på (Heron, L. 2012-1-6). När det gäller Public Service - inriktade kanaler kan sociala 1522 

medier vara ett viktigt sätt att möta sin publik  på ett okommersiellt sätt. Samtidigt kan detta leda till 1523 

marknadsföring av medieutbudet. Publiken finns onekligen där och är intresserad av interaktion. 1524 

 1525 

I detta kunskapssamhälle menar (Thomass, 2003, s. 33) att några av de funktionerna som den 1526 

traditionella media har, har flyttas över till internet. Att vara en källa till information, utbyte av 1527 

erfarenheter är också funktioner som bl a. påpekas av författaren.  1528 

 1529 

The aim of integration can no longer be supported only by the means of television (and radio) 1530 

but also must include all the new possibilities of online transmission. As the integrational 1531 

function of PSB cannot be limited to the technical device of television, PSB has to follow its 1532 

audiences wherever they tend to look for content. The internet, digital distribuition, interactive 1533 

services and wireless services – all of these are means wherein a Public Service orientated 1534 

content must be available for users (Thomass, 2003, ss. 29-39).  1535 

 1536 

När det handlar om lokala händelser, har det visat sig att alla utom en deltagare från fokusgrupp 1 P4s 1537 

lyssnare tycker att det är viktigt att vara informerad om lokala händelser. Och där fyller P4 1538 

Västmanland, och de andra lokala medierna, en betydande funktion i hur de lokala händelserna 1539 

presenteras för sin publik. Satsning på denna unika tillgång på ett intressantare sätt anses vara 1540 

nödvändigt.  1541 

 1542 

De lokala medierna har inte bara en nyhetsbevakning, de har också en viktig funktion som ett 1543 

forum för debatt runt kommunala frågor. En tredjedel av alla artiklar runt kommunfrågor i 1544 

lokaltidningar är insändare, debattartiklar och ledare. Ofta anknyter insändarsdebatten till frågor 1545 

som tagits upp på nyhetsplats, men insändarna har också en egen dagordning som lyfter fram 1546 

frågor som journalisterna missar ( Nygren & Hvitfelt 2008, s 258) . 1547 

 1548 

Till skillnad från P4s lyssnare, tycker inte att fokusgrupp 2 icke - lyssnare att lokala händelser är särskilt 1549 

viktiga. Bara två av deltagarna har definierat lokala händelser som något ”ganska viktigt” eller ”viktigt, 1550 

men inte direkt livsnödvändigt”. Det har visat sig att för denna grupp är online versionen för 1551 

Västmanländs Tidning  den främsta median för att informera sig om vad som händer i 1552 

Västmanlandslän. Detta är inte oväntat. Enligt Nygren (2008) är det de lokala tidningarna som är de 1553 

huvudsakliga bärarna av den lokala politiska journalistiken och debatten, ( se Nord/Nygren 2007, s 1554 

256). Författarna skriver att hela 85 procent av allt kommunalt material i medierna återfinns i 1555 

tidningarna och resten i de regionala radio – och tv-nyheterna. 1556 

 1557 

Ett högst aktuellt ämne inom journalistiken är om vi är på väg mot ett mer papperslöst samhälle, och 1558 

om publiken förflyttar sig till nätet för att fånga upp nyheterna. Datorer, smartphones, Ipads, Ipods 1559 
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erbjuder tillgång till både hemsidor och applikationer. Ett stort utbud av de nyheter vi konsumerar 1560 

kommer ifrån denna elektronik. Har man tappat lusten och tålamodet att bläddra i papperstidning? 1561 

Hur pappersberoende medier kommer att klara sig i detta nya cyber-otåliga kunskapssamhälle återstår 1562 

att se, men när det gäller lokala radiokanaler, är närheten till sin specifika publik, fortfarande det som 1563 

engagerar. De lokala kanalernas specifika egenskaper ger möjligheten till både redaktionen och 1564 

lyssnarna att få interagera och ta del av varandras åsikter och funderingar om lokala frågor. Lokal 1565 

media skapar en viktig relation med sin publik, med olika institutioner, med kommunen och 1566 

myndigheter i den lokala sfären. Nygren (2008) skriver att just i den lokala politiska kommunikationen 1567 

har de traditionella medierna en central roll i de flesta kommuner, både som informationsförmedlare 1568 

och som arena för den lokala politiken, dvs. en plats där utspel görs och där debatter förs ( Nygren & 1569 

Hvitfelt, 2008 s. 253). Han påpekar även att när ett nätverkssamhälle växer fram upprättas det direkta 1570 

kanaler mellan medborgarna och det politiska systemet. Denna nära-relation med en lokal media är 1571 

inte möjlig i samma utsträckning när det handlar om rikstäckande mediekanaler. 1572 

 1573 

Den kompletterande enkäten (se enkätanalys och bilaga) för denna undersökning visar att de flesta 1574 

deltagare från båda grupperna fortsätter att lyssna på radio via vanliga radioapparater/bilradio, men 1575 

några lyssnar även via datorer och smartphones. Närheten till webben när man lyssnar på radio ska 1576 

betraktas som positivt eftersom den utmanar kanalerna att investera tid i att göra en intressant och 1577 

strukturerad hemsida och att utveckla eller skapa bra appar till den publik som lyssnar via Ipad eller 1578 

smartphones.  1579 

 1580 

Framtida forskning: Västerås har de tre största miljonområden i Västmanland och det skulle vara 1581 

intressant att känna till P4 Västmalands popularitet på områden där utlandsfödda är majoritet. Känner 1582 

de till P4 Västmanland? Kan de ”spegla” sig i kanalens program? 1583 

 1584 

I slutdiskussionen av grupp 2 P4s icke - lyssnare, nämnde en lyssnare ämnet webbradio som något 1585 

grupperna borde ha diskuterat. Han lyssnade lika mycket på webbradio som övrig radio. ” Man kan 1586 

hitta kanaler som verkligen spelar ”din” musiksmak på webben. Det är svårare med traditionella 1587 

kanaler”, påpekade han. En annan upplysning av samma deltagare gäller podcasting – radioprogram 1588 

som laddas ner från en webbplats och lyssnas i efterhand - som ett till alternativ till radiolyssnande. De 1589 

två ämnena kan vara ett förslag till vidare forskning angående hur P4s lyssnande via webben ser ut, 1590 

både på livesändning och via podcastings, enligt publikens eget perspektiv. Sveriges Radio erbjuder 1591 

denna tjänst och möjliggör på så sätt en del av sina sändningar för den publik som vill kunna bestämma 1592 

var och när de lyssnade på radio. En intern undersökning aktuell på SRs poddradiosida visar att 821 1593 

personer (25 maj 2012) som hade svarat på var de befann sig när de lyssnar på podradio hade 38% 1594 

svarade på väg till fots, på cykel eller i kollektivtrafiken.  Siffrorna gäller SRs podcasting lyssnandet 1595 

generellt sett. I SRs Framtidutredningen står att on demand-trenden är ett exempel på en personlig 1596 

medievana för de kommande åren. Människorna ska mer och mer själva kunna avgöra när, var, hur 1597 

och vad man vill ta del av en media. Podcastings är redan verklighet för många mediekonsumenter och 1598 

denna trend bör också undersökas lokalt. 1599 

 1600 

 1601 

 1602 

 1603 
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Bilaga 1: Frågeguide 1753 

P4s lyssnare 1754 

 1755 

Öppningsfrågor  1756 

1)Vad har du hört folk säga om radiokanalen P4 Västmanland?  1757 

 1758 

Övergångsfrågor 1759 

2) Har du ett favoritradioprogram på P4 Västmanland?  1760 

3)Hur viktigt är det med programledaren kontra innehållet när du lyssnar på P4 Västmanland?  1761 

4)Brukar du ta kontakt med P4 Västmanland för att framföra missnöje eller beröm?  1762 

5) Brukar du referera till det du lyssnar på P4 i samtal med bekanta?  1763 

6)Hur exponerar man sina synpunkter om samhällsfrågor  i Västmanlands lokala media?  Hör man av 1764 

sig via insändare till tidningar, ringer in till en radiokanal, uttrycker man sig via sociala medier som 1765 

Facebook?  1766 

 1767 

Nyckelfrågor 1768 

7)Hur viktigt är det för dig att vara välinformerad om lokala händelser?  1769 

8)Vad tycker du är viktigast i P4s innehåll? Information eller underhållning?  1770 

9) Hur brukar du främst få reda på lokala nyheter?  1771 

10) Hur brukar du främst få reda på nationella och internationella nyheter?  1772 

11) Tycker du att journalisterna på P4s redaktion är skickliga på att sköta sin uppgift?  1773 

 1774 

Avslutande frågor 1775 

13) Vad är det som får dig att stanna kvar och lyssna vidare på ett radioprogram på P4?  1776 

14) Vad tycker du skulle kunna förbättras i P4 Västmanland? 1777 

15) Brukar du läsa innehållet som publiceras på P4 Västmanlands hemsida och Facebook-sida? 1778 

 1779 

P4s icke lyssnare: 1780 

 1781 

Öppningsfråga 1782 

1)Vad har du hört folk säga om radiokanalen P4 Västmanland?  1783 

 1784 

Övergångsfrågor 1785 

2)Vad lyssnar du helst på för program på radio?  1786 

3)Hur viktigt är det med programledaren kontra innehållet när du lyssnar på radio?  1787 

4)Brukar du ta kontakt med den radiokanal du lyssnar på för att framföra missnöje eller beröm?  1788 

5) Brukar du referera till det du lyssnar på radio i samtal med bekanta?  1789 

6)Hur exponerar man sina synpunkter om samhällsfrågor  i Västmanlands lokala media?  Hör man av 1790 

sig via insändare till tidningar, ringer in till en radio kanal, uttrycker man sig via sociala medier som 1791 

Facebook?  1792 

 1793 

 1794 

Nyckelfrågor 1795 

7)Hur viktigt är det för dig att vara välinformerad om lokala händelser?  1796 

8)Vad tycker du är viktigast i radioinnehållet? Information eller underhållning?  1797 

9) Hur brukar du främst få reda på lokala nyheter?  1798 

10) Hur brukar du främst få reda på nationella och internationella nyheter? 1799 
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11) Hur tycker du journalisterna på radion bättre kan ta hänsyn till publikens behov och önskemål?  1800 

 1801 

Avslutandefrågor 1802 

12) Vad är det som skulle kunna få dig att börja lyssna på P4 Västmanland?  1803 

13) Är det någon som vill tillägga något mer eller tona nere något som har sagts?  1804 

 1805 

P4 - Icke lyssnare: 1806 

 1807 

Öppningsfråga 1808 

1)Vad har du hört folk säga om radiokanalen P4 Västmanland? 1809 

 1810 

 Övergångsfrågor 1811 

2)Vad lyssnar du helst på för program på radio?  1812 

3)Hur viktigt är det med programledaren kontra innehållet när du lyssnar på radio?  1813 

4)Brukar du ta kontakt med den radiokanal du lyssnar på för att framföra missnöje eller beröm?  1814 

5) Brukar du referera till det du lyssnar på radio i samtal med bekanta? 1815 

6)Hur exponerar man sina synpunkter om samhällsfrågor  i Västmanlands lokala media?  Hör man av 1816 

sig via insändare till tidningar, ringer in till en radio kanal, utrycker man sig via sociala medier som 1817 

Facebook?  1818 

 1819 

Nyckelfrågor 1820 

7)Hur viktigt är det för dig att vara välinformerad om lokala händelser?  1821 

8)Vad tycker du är viktigast i radioinnehållet? Information eller underhållning?   1822 

9) Hur brukar du främst få reda på lokala nyheter?  1823 

10) Hur brukar du främst få reda på nationella och internationella nyheter?  1824 

11) Hur tycker du journalisterna på radion bättre kan ta hänsyn till publikens behov och önskemål?  1825 

 1826 

Avslutandefrågor 1827 

12) Vad är det som skulle kunna få dig att börja lyssna på P4 Västmanland?  1828 

13) Är det någon som vill tillägga något mer eller tona nere något som har sagts? 1829 

 1830 

 1831 

 1832 
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Bilaga 2: 1833 

Screenshots 1834 

 1835 
 1836 

 1837 

 1838 

 1839 

 1840 

 1841 

 1842 

 1843 

 1844 

 1845 

 1846 

 1847 

 1848 

 1849 

 1850 

 1851 

 1852 

 1853 

 1854 

 1855 

 1856 

 1857 

 1858 

 1859 

 1860 

 1861 

 1862 

 1863 
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Bilaga 3: Kompletterande enkät 1864 

Enkät P4s lyssnare      
  

 
  Deltagare Nr: 1 2 3 4 5 6 7 SUM: % 

Man 1 
 

1 1 
 

1 
 

4 57,1 

Kvinna 
 

1 
  

1 
 

1 3 42,9 

Ålder 37 44 39 43 44 39 35 Medel: 40,1 

Ort/Stad V:ås V:ås Skultuna V:ås Sala Hallstah. V:ås 

  Nationalitet Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk 

  

Yrke 

Databas 
admin. 

Senior 
projektl. 

Lagerchef Avd. chef 
Redov. 

ekonom 
Produkt 

speci. 
Utbildn. 
konsult     

1) Vilken tid på dygnet lyssnar du mest på P4? 
     

  Förmiddag 1 1 1 1 1 1 1 7 87,5 

Eftermiddag 
       

0 0,0 

Kväll 1             1 12,5 

2) Vart brukar du befinna dig när du lyssnar på P4? 
      

 Hemma 1 
 

1 
  

1 
 

3 33,3 

Jobbet 
    

1 
  

1 11,1 

Bilen 1 1 1 1 
  

1 5 55,6 

Annat               0 0,0 

3) På vilket sätt brukar du lysnna på P4? 
       

 Via mobil 
       

0 0,0 

Via dator 
    

1 
  

1 14,3 

Via Ipad 
       

0 0,0 

Via radioaparat 1 1 1 1   1 1 6 85,7 

4) Hur länge lyssnar du på P4 varje dag totallt sätt? 
      

 Ca 30 minuter 
   

1 
  

1 2 28,6 

Ca en timme 1 1 
  

1 1 
 

4 57,1 

Över en timme     1         1 14,3 

5) Vilken sorts ämne är du främst intresserad av att få veta mera när du lyssnar på P4? 
  

 Politik 1 1 
     

2 18,2 

Sjukvård 
       

0 0,0 

Utbildning 
       

0 0,0 

Kulturlivet 1 1 
  

1 
 

1 4 36,4 

Sport 1 
  

1 
 

1 1 4 36,4 

Annat     1         1 9,1 

6) Vilket sorts program vill du ta del av när du lyssnar på P4? 
     

 Debatt  1 1 
    

1 3 17,6 

Nyheter 1 1 
 

1 
 

1 1 5 29,4 

Intervju med lokala profiler 1 1 
 

1 
  

1 4 23,5 

Underhållning    1 1 1 1   1 5 29,4 

 
 
 
 

     

 1865 
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7) Lyssnar du på flera radiokanaler än P4 dagligen? Vilka? 

     

 P1 1 1 
 

1 
 

1 1 5 45,5 

P2 
      

1 1 9,1 

P3 
  

1 1 
   

2 18,2 

Rix FM 
     

1 
 

1 9,1 

Mix Megapol 
     

1 
 

1 9,1 

Nej         1     1 9,1 

8) Känner du till intressanta exempel på radiokanaler i internationell media? 
   

 Ja 
  

1 
    

1 16,7 

Nej 1 1 
 

1 1 1 
 

5 83,3 

Om ja, vilka: 
  

RTL2 France, Kissfm France, Radio X3m Finland, DR P3 Danmark 

 
       

  * Rock klassiker 1 
       

  

 1866 
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Enkät P4s icke lyssnare          
 Deltagare Nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 SUM: % 

Man 
 

1 1 
 

1 1 1 1 6 75,0 

Kvinna 1 
  

1 
    

2 25,0 

Ålder 36 43 35 44 42 40 41 44 Medel: 40,6 

Ort/Stad V:ås V:ås V:ås V:ås V:ås Hallstah. V:ås V:ås 
 

 Nationalitet Iranier Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk  Svensk Svensk 
 

 

Yrke 
Student 

IT-proj. 
Chef 

Ingenjör Ingenjör Civ.ing. 
Plane- 
rare 

Butiks- 
biträde 

Säljare   
  

1) Vilken tid på dygnet lyssnar du mest på radio 
       

 Förmiddag 1 1 
 

1 1 
  

1 5 62,5 

Eftermiddag 
  

1 
  

1 
  

2 25,0 

Kväll             1   1 12,5 

2) Vart brukar du främst befinna dig när du lyssnar på radio? 
      

 Hemma 
     

1 1 
 

2 20,0 

Jobbet 
   

1 
 

1 
  

2 20,0 

Bilen 1 1 1 1 1 
 

1 
 

6 60,0 

Annat                 0 0,0 

3) På vilket sätt brukar du lyssna på radio? 
        

 Via mobil 
  

1 
  

1 
  

2 16,7 

Via dator 
  

1 1 
    

2 16,7 

Via Ipad 
        

0 0,0 

Via radioaparat 1 1 1 1 1 1 1 1 8 66,7 

4) Hur länge lyssnar du på radio varje dag totalt 
sätt?        

 Ca 30 minuter 1 1 
  

1 
   

3 37,5 

Ca en timme 
  

1 1 
    

2 25,0 

Över en timme           1 1 1 3 37,5 

5) Vilken sorts ämne är du främst intresserad av att få veta mera när du lyssnar på radio? 
   

 Politik 
        

0 0,0 

Sjukvård 
        

0 0,0 

Utbildning 
        

0 0,0 

Kulturlivet 1 
     

1 
 

2 25,0 

Sport 
     

1 
 

1 2 25,0 

Annat   1 1 1 1       4 50,0 

6) Vilket sorts program vill du ta del av när du lyssnar på radio? 
     

 Debatt 
        

0 0,0 

Nyheter 
     

1 1 
 

2 16,7 

Intervju med lokala profiler 1 
     

1 
 

2 16,7 

Underhållning  1 1 1 1 1 1 1 1 8 66,7 

7) Lyssnar du på flera radiokanaler dagligen? Vilka? 
       

 P1 
        

0 0,0 

P2 
        

0 0,0 

P3 
 

1 1 1 1 1 1 
 

6 54,5 

Rix FM 
 

1 
   

1 
  

2 18,2 

Mix Megapol 1 1 
  

1 
   

3 27,3 

NRJ                 0 0,0  1867 
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8) Känner Ni till intressanta exempel på radiokanaler i internationell media? 
    

 Ja 
  

1 1 
    

2 25,0 

Nej 1 1 
  

1 1 1 1 6 75,0 

Om ja, vilka: 
  

live365.com USAs utbud av kanaler specialiserade på snäva musikgenrer 

 
         

 * Rockklassiker har blivit citerat, 
men var inte med som ett 
alternativ i frågan 7. 4 pers. 

         

 * P4 Dalarna har blivit citerat av en deltagare, men var inte med som alternativ. 
    

 

 1868 
 1869 

 1870 


