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Abstract 

 

 

Title: SVT in the new media environment – A qualitative study about how the TV-

programs Gokväll, Mitt i naturen and Plus use social media. 

 

The purpose of this essay is to examine how the editorial office to the TV-programs Gokväll, 

Mitt i naturen and Plus use social media. To achieve the purpose qualitative interviews were 

conducted with three Web Editors, one for each program. This essay is based on theories on 

how companies can and should work with social media from Andreas M. Kaplan and 

Michael Haenlin among other writers and scholars from Sweden.  The convergence concept 

theory with particular focus on media convergence and branding has also been applied in the 

study. The result of this study shows that the editorial office for the programs use social 

media in varying extents and quality. Facebook is the most used social media channel and 

Twitter is used in a small extent. Two of the programs use Instagram as well and one of them 

has developed their own application. The programs appear on the channel SVT which is part 

of public service in Sweden. With that come guidelines, which the programs need to follow. 

One of them is that they have to use at least three social media channels to avoid favoring of 

one special brand or company. Two of the TV-programs are using Twitter even though the 

editorial staff admits that they do not think their main audience is active on such social 

medias. This result shows that there is obviously a problem with the fact that they have to use 

three social medias even though they do not really benefit by using all of them.  
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1. Inledning  

Länge har det talats om att sociala medier är viktiga forum att finnas på och verka inom, 

kanske framför allt för aktörer som verkar inom mediebranschen. Men en frågeställning som 

kan vara viktig att resonera kring är hur det rent praktiskt fungerar när traditionella 

medieaktörer arbetar med sociala medier. De befinner sig på en ny mark, ett område där 

ingen av dem har vistats förut. Förhållandet och mötet mellan det gamla och det nya väcker 

många frågeställningar och möjliga områden för analys. Vi befinner oss i ett mediesamhälle 

där två olika världar har träffat på varandra. Istället för att försöka konkurrera ut de nya 

sociala medierna arbetar idag de traditionella medieaktörerna med strategier för hur det nya 

kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Med nya möjligheter följer också nya 

svårigheter och risker som medieaktörerna måste ta ställning inför. De bör veta vad de vill få 

ut av sitt användande av sociala medier för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete med 

dem.  

 

Ett företag som kan anses vara relativt nya i sitt användande av sociala medier i den externa 

kommunikationen är public service-företaget Sveriges Television (SVT). Genom det nya 

medieklimatet har SVT inte endast andra Tv-kanaler så som TV4, TV3 och Kanal 5, att 

konkurrera om tittarsiffror med. Det har utvecklats helt nya möjligheter för att visa program 

genom webben, utöver kanalernas webbaserade sidor för visning av programmen finns också 

ett ökat antal företag som erbjuder video on demand tjänster. Genom den typen av tjänster 

kan tittaren själv välja när den önskar titta på ett program eller en serie, och det oberoende av 

tablåer, tid och rum.  För att SVT:s program fortfarande ska nå sina tittare använder många 

av programmens verksamheter sociala medier. Där finns det gott om möjligheter, men det 

finns också risker som måste hanteras, bearbetas och framför allt diskuteras för att arbetet i 

slutändan ska kunna anses vara lyckat.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur SVT:s programredaktioner Gokväll, Mitt i naturen 

och Plus använder sociala medier i det kommunikativa arbetet. Det är av särskilt intresse att 

studera hur sociala medier kan bli en integrerad del av den ordinarie verksamheten för ett 

public service-företag idag.   
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1.2 Frågeställningar 

För att syftet med studien ska vara genomförbart har följande frågeställningar formulerats:  

• Vad vill de olika redaktionerna med användningen av sociala medier? 
o Hur skiljer sig användningen av sociala medier mellan de olika 

redaktionerna?  

• Vilka förutsättningar har de olika programmen att ta hänsyn till i sitt användande av 

sociala medier? 
• Vad finns det för risker och möjligheter i förhållande till public service när programmen 

använder sig av sociala medier? 

1.3 Bakgrund 

Nedan presenteras tre områden med information och fakta som är väsentligt för att studiens 

fortsatta innehåll ska uppnå kvalitet och tillförlitlighet.  

1.3.1 Public service 

Idag ägs SVT vare sig av staten eller övriga kommersiella intressen utan av 

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och 

Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Det arbete som SR, SVT och UR tillsammans utför 

kallas för Public service, vilket kort kan förklaras som radio och TV för alla. Public service-

verksamheter ska bedrivas självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra 

intressen i samhället. Det innehåll som SR, SVT och UR producerar ska därmed inte vara 

reklamfinansierat utan finansieras av den svenska staten och radio-och TV-avgiften 

(Radiotjänst, 2014).  Det finns olika lagar och riktlinjer som reglerar public service, bland 

annat radio-och TV-lagen, yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och det sändningstillstånd som 

regeringen fattar beslut om. Det sändningstillstånd som senast utfärdats för SVT gäller år 

2014-2019 och innehåller bland annat information om hur SVT bör förhålla sig till 

sändningarnas utformning, innehåll i sändningarna och villkor för reklam och sponsring. Det 

finns riktlinjer i sändningstillståndet som menar att SVT inte får sända reklam för 

utomstående företag eller verksamheter, det får inte heller förekomma någon 

produktplacering i SVT:s program enligt radio- och TV-lagen (SVT A, 2014). SVT:s 

viktigaste uppdrag är att de ska vara oberoende och verka för att erbjuda mångfald och 
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kvalitet. SVT ska vara opartiskt samt finnas i och reflektera hela landet, alla ska också ha 

möjlighet att utnyttja utbudet (SVT B, 2014).  

1.3.2 SVT och Sociala medier 

SVT har en kommunikationsbok författad år 2011 där de förklarar vad de vill med såväl sin 

interna som externa kommunikation. Externt vill SVT att kommunikationen ska stärka det 

uppdrag som kanalen har, de vill att omvärlden ska ta del av utbudet och välja det framför 

andra kanaler. De vill även lyssna till sin målgrupp och förstå deras behov genom dialog med 

publiken (SVT:s kommunikationsbok 2011, 14). I kommunikationsboken finns en policy 

särskilt anpassad för användandet av sociala medier, där förklaras hur SVT förhåller sig till 

sociala medier. Kort sammanfattat är policyn en beskrivning över vilka möjligheter de ser 

inom användandet av sociala medier. Genom att uppdatera och publicera information sociala 

medier kan ett mervärde skapas för publiken. De nya plattformarna innebär också möjligheter 

för att SVT ska kunna expandera sin tillgänglighet och utveckla kommunikationen med 

publiken. Policyn beskriver vidare hur sociala medier inte endast bör användas i syfte att nå 

ut till allmänheten utan också för att studera och analysera omvärlden (SVT:s 

kommunikationsbok 2011, 48).  I studien har det också tagits del av en ytterligare policy för 

anställda inom SVT med information om publiceringar på internet och i sociala medier. Den 

har uteslutits ur uppsatsen inför registrering i Diva men har lagts fram för examinatorn 

separat.   

1.3.3 Vad är sociala medier? 

Sociala medier som begrepp har en rad olika innebörder och betydelser, vissa menar att de 

sociala och de digitala medierna är samma sak, andra refererar till nya medier när det talas 

om sociala medier. Kort sammanfattat kan sociala medier beskrivas som de forum där 

användarna kan interagera socialt med andra människor och där innehållet ofta skapas av 

användarna själva (Herbert, Englund Hjalmarsson 2012, 7). Sociala medier har kommit att bli 

betydelsefulla för traditionella medier och företag, framför allt i syfte att läsa av omvärlden, 

möta målgrupper och som distributionskanal (Nygren, Wadbring 2013, 16). 
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2. Tidigare forskning  

 I följande kapitel kommer tidigare forskning inom området för mötet mellan traditionella 

medier och sociala/nya medier presenteras.  Forskning om den generella uppfattningen av 

sociala medier och hur sociala medier kan påverka andra krafter i samhället kommer inte 

diskuteras då materialet är allt för omfattande för denna studie. Tre C-uppsatser presenteras 

kortfattat, det finns även en vetenskaplig artikel som beskriver de möjligheter och utmaningar 

som finns med sociala medier. Den presenteras i kapitel 3.1.  

 

En uppsats som har fungerat som inspirationskälla heter ”Genom vilka strategier använder 

gamla medier de nya? En kvalitativ studie om TV-aktörernas användande av sociala 

medier”. Uppsatsen är författad år 2011 av Sabina Karlsson och Marie Magnusson. Studien 

syftar till att undersöka vilka strategier TV-företagen har i sitt användande av sociala medier. 

Studiens huvudsakliga tes är att det bör finnas skillnader då SVT är en del av public service 

medan TV4 delvis är reklamfinansierat. Resultatet som framkom genom studien är att det 

inte finns någon större skillnad i de olika kanalernas användning av sociala medier. Båda 

använder sociala medier för att det är lättillgängligt och kanalerna liknar varandra i sitt 

utförande. Uppsatsförfattarna diskuterar även kommersialiseringen och menar att SVT som 

det public service-företag det är möter en problematik när de finns på sociala medier då det 

förekommer annan reklam på de forumen. Uppsatsförfattarna förklarar att de intervjuade inte 

ville kännas vid kommersialiseringen men att det enligt dem och tidigare forskning finns en 

fin linje mellan vad som är kommersialisering och inte (Karlsson, Magnusson 2011). 

Uppsatsen skiljer sig från den här studien eftersom den är en jämförelse mellan två olika TV-

aktörer. De likheter som finns mellan uppsatsen och den här studien är att båda syftar till att 

studera användandet av sociala medier för SVT som stor medieaktör i samhället.  

 

Uppsatsen ”Public Service i framtiden – En kvalitativ studie om hur SVT förhåller sig till 

Public Service-idealet på webben” diskuterar om public service-uppdraget kan påverka hur 

SVT använder sig av nya medier. Uppsatsen är författad år 2010 av Malin Lundgren. 

Resultatet som Lundgren kommit fram till visar att uppdraget för public service-företag bör 

korrigeras för att SVT också ska vara tillåtna att utvecklas i takt med att övriga medier 

(Lundgren 2010). Uppsatsen skiljer sig från den här studien då uppsatsen huvudsakligen 

utgår från SVT:s public service-uppdrag. Det finns dock likheter i valet av metod som är 

detsamma som för den här studien. 
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Ytterligare en uppsats som kan vara av intresse för den här studien även om den inte 

fokuserar på en Tv-kanal utan istället på radiokanaler är en uppsats författad år 2013 av Line 

Johansson. Uppsatsen heter ”Public service och sociala medier – En studie om hur 

redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen använder sociala medier som 

arbetsverktyg”. Studien syftar till att undersöka hur redaktionerna till de två 

radioprogrammen använder sig Facebook och Twitter. Genom kvalitativa intervjuer och en 

kvantitativ innehållsanalys studerar Johansson redaktionernas aktivitet på sidorna samt vilket 

språk som används i kommunikationen. Resultatet visar att de redaktioner som studerats har 

ett aktivt arbete med sociala medier av många olika orsaker, kanske främst för att skapa en 

relation med lyssnarna. Johansson drar även slutsatsen att NRK:s P3morgen kan vara i behov 

av en handbok likt den Sveriges Radio har för ett mer framgångsrikt arbete med sociala 

medier (Johansson, 2013).  
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3. Teori 

I denna del förklaras studiens teoretiska ramverk. Till utgångspunkt redogörs hur företag 

praktiskt bör använda sociala medier för att kommunicera med sin målgrupp. Därefter 

beskrivs betydelsen av konvergens och mediekonvergens, framför allt i relation till 

medieföretagens varumärken och publikens associationer till dessa.  

3.1 Användandet av sociala medier för företag 

Här presenteras teorier av Andreas M. Kaplan och Michael Haenlin som diskuterar hur 

företag framgångsrikt kan använda sociala medier i den externa kommunikationen i artikeln 

Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media som 

publicerades i tidningen Business Horizons år 2010. Stephanie König som är föreläsare och 

utbildningskonsult och beskriver vilka strategier företag bör använda sig av när de verkar 

inom sociala medier. Samt författarna Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson som 

beskriver hur företag bör uttrycka sig när de verkar inom sociala medier.  

 

En av de viktigaste punkterna inför ett företags arbete med sociala medier är att det ska finnas 

en strategi över hur användandet ska fungera på de valda plattformarna (Kaplan, Haenlin 

2009, 65). För att användandet av sociala medier ska vara framgångsrikt måste företaget vara 

medveten om vad syftet med användandet är och hur de önskar att kommunikationen med 

målgrupperna ska fungera (König 2012, 6). Det är inte någon mening med att endast finnas i 

de sociala medierna utan någon vision eller strategi, det krävs planering för att arbetet ska 

vara lyckat (Herbert, Englund Hjalmarsson 2012, 11).  

 

Det första steget under det faktiska användandet är att välja noga vilka sociala medier som 

företaget ska finnas på. Det finns redan ett stort antal sociala medier och fler utvecklas 

dagligen, det kan därför vara problematiskt att avläsa vilka som kommer att slå igenom och 

vilka som kommer försvinna efter bara några månader. Företaget måste ta hänsyn till och 

analysera sin målgrupp för att befinna sig på samma sociala medier som målgruppen. Inför 

användningen bör det också formuleras vilka budskap som ska förmedlas på de valda 

plattformarna. Det andra steget är att påbörja arbetet med de valda forumen, kanske kan 

företaget gå med i ett befintligt socialt forum och registrera en egen profil, eller vid behov 

utveckla egna tjänster likt en applikation som då blir företagets egna verktyg (Kaplan, 
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Haenlin 2009, 65). Det är viktigt att målgruppen får information om vad de kan förvänta sig 

genom att företagen närvarar inom de valda sociala medierna (Herbert, Englund Hjalmarsson 

2012, 15). I de valda forumen bör det därför kommuniceras vad företaget ämnar göra på 

plattformen för att inte riskera missförstånd med målgruppen (Herbert, Englund Hjalmarsson 

2012, 17).   

 

Det tredje steget är att företaget fastställer att de sociala medier som används går i linje med 

varandra, att de valda plattformarna kombineras med varandra. Budskapen måste i sådant fall 

vara enhetliga eftersom publiken kan bli förvirrad av ett flertal skilda budskap (Kaplan, 

Haenlin 2009, 65). Fjärde steget är utformat för att användandet ska ge ett gott resultat, det 

bör då finnas en integrationsplan mellan företagets ordinarie medier och sociala medier. 

Varumärket kommer att vara detsamma oavsett vilket forum företaget verkar inom, bilden 

publiken har av företaget påverkas av allt företaget visar utåt. Genom att visa upp en och 

samma bild av företaget i alla traditionella och sociala medier blir företagets varumärke stärkt 

(Kaplan, Haenlin 2009, 65). Sociala medier bör således inte skiljas från det övriga arbetet 

med kommunikation inom företaget utan företagets huvudsakliga ståndpunkter ska 

återspeglas i användningen av sociala medier (Herbert, Englund Hjalmarsson 2012, 20). 

Slutligen rekommenderas det att alla anställda inom företaget har tillgång till de sociala 

medierna men alla ska inte publicera information genom dem. En möjlighet kan vara att 

införa en fast bestämmelse om vilka som ska ansvara över den huvudsakliga användningen 

av sociala medier (Kaplan, Haenlin 2009, 66).  

 

Sociala medier är i grund och botten inte en arena som är skapad för företagens 

marknadsföring utan för personliga kontakter och relationer mellan människor (König 2012, 

14). För att ett företag ska kunna skapa en relation till sin publik finns många olika strategier 

två av dem är Push och Pull. Det förstnämnda innebär att med så kraftfulla metoder som 

möjligt försöka nå ut till så stort antal personer som möjligt med ett budskap. Det kan liknas 

med att använda en megafon på ett torg. Oavsett om personerna på torget vill lyssna eller inte 

blir alla mottagare av budskapet. Det är inte den bästa strategin att applicera på sociala 

medier, idag har nämligen alla en megafon. Budskapen som flödar är för många och företaget 

kommer märka att mottagarna av budskapet inte ens tar emot det, utan de har lärt sig att 

selektivt sortera bort dessa budskap (König 2012, 17). Det är bättre att visa upp företaget på 

ett mer tillbakahållet sätt. Målgruppen har ändå valt att följa företaget i de forum som 

används och då kan målgruppen snarare bli irriterade av påträngande metoder (Herbert, 
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Englund Hjalmarsson 2010, 54).  

 

Pull innebär istället att ett företag förmedlar budskap till de personer som de vet har ett 

intresse för företaget. När målgruppen sedan får informationen kan de välja om de vill ta 

emot budskapet eller inte (König 2012, 18). Det kan liknas med att ett företag uppdaterar sin 

sida på Facebook om en artikel de rekommenderar sina följare att läsa. Det är en pull- metod. 

Om företaget istället hade mejlat ut ett långt mejl till alla sina följare innehållandes en artikel 

hade det istället varit en push-metod. Företaget måste dock vara medvetet om att den mest 

passande metoden kan skilja sig mellan de olika kanalerna som används (König 2012, 18).  

 

Det finns risker när företag använder sig av sociala medier, allt de gör sker inför publiken. 

Behovet av transparens är därför större än någonsin, såväl positiv som negativ kritik florerar i 

de olika forumen och företagen måste även bemöta negativ kritik. Förblir det negativa 

obesvarat eller rent av raderat kan trovärdigheten för företaget sjunka (König 2012, 34). 

Något som kan verka simpelt eller onödigt att diskutera inför användandet av sociala medier 

kan visa sig vara en av de viktigaste lärdomarna vid en utvärdering. Frågor om hur negativ 

kritik ska bemötas, hur irriterade personer ska besvaras, vilka kommentarer som är i behov av 

svar och liknande är viktiga frågor att fatta beslut om (König 2012, 36). För att företag ska 

lyckas med kommunikation kan det finnas behov av en idé om hur länge frågor från publiken 

ska få vänta på ett svar (Herbert, Englund Hjalmarsson 2010, 50).  En ytterligare tidsaspekt 

som kan vara i behov av övervägande är hur ofta det ska ske publiceringar i de sociala 

medierna för att målgruppen ska förstå mönstret och lära känna företagets användning i de 

sociala medierna (Herbert, Englund Hjalmarsson 2010, 48).  

3.2 Konvergens och Mediekonvergens 

Forskaren Gunnar Nygren definierar konvergens som att två skilda fenomen möts, det kan till 

exempel vara att arbetet med olika medieformer sammanförs eller att ekonomin, redaktionen 

eller tekniken inom ett medieföretag konvergerar (Nygren 2008, 70). Konvergens har kommit 

att bli ett nyckelbegrepp i mediernas utveckling, framför allt eftersom medieföretagen 

genomför en variant av flerkanalspublicering när de befinner sig på många olika plattformar 

samtidigt (Nygren 2008, 297).   

 

Betydelsen av konvergenskulturen i mediesamhället innebär enligt professorn Henry Jenkins 
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den samverkan som finns när gamla och nya medier möts samt innebörden av den makt som 

såväl medieproducenter som mediekonsumenter har. Jenkins definition av konvergens 

innebär det samspel som finns mellan medieföretag, medieplattformar och framför allt den 

strömmande process som publiken befinner sig i när de söker efter nya upplevelser (Jenkins 

2008, 14).  

 

När Gunnar Nygren och Ingela Wadbring förklarar hur de förutspådde framtidens utveckling 

i en publikation som publicerades år 2000, de talade då framför allt om hur publikens sätt att 

använda medier förändrades i och med de nya medierna. De resonerade även kring hur 

distributionen skulle digitaliseras mer och mer. Nygren och Wadbring menar att de gjorde 

misstaget att utgå från den tidigare uppdelningen – att publiken konsumerade innehållet som 

medieföretagen producerade. Det som har hänt nu är att konsumenterna genom de sociala 

medierna också har blivit producenter, de skapar eget innehåll (Nygren, Wadbring 2013, 14).  

 

Det går att koppla samman med Jenkins förklaring av mediekonvergens, vilket innebär att 

publiken möter företagens budskap genom flera olika plattformar och skilda typer av mediala 

system.  Anledningen till att det har hänt beror på att publiken numera är såväl producenter 

som konsumenter och de har en kontroll över sin konsumtion av medierna (Jenkins 2008, 

15). Idag fungerar konvergens genom att allt fler medieföretag använder flera olika 

plattformar med innehåll som är anpassat efter varje plattform. Sociala medier fungerar 

samtidigt som en kraft som påverkar de traditionella medierna på olika sätt (Nygren, 

Wadbring 2013, 15f).  

 

Den tekniska utvecklingen är en del av mediekonvergensen men Jenkins menar att 

mediekonvergens framför allt har att göra med den förändring som skett i och med publikens 

deltagande inom medierna. Även om tekniken som finns att tillgå nu är avancerad och öppnar 

för möjligheter är det främst enskilda individer som genom att interagera socialt är en del av 

hur konvergens uppstår (Jenkins 2008, 15). Informationsöverflödet och människans 

begränsade möjligheter till att ta in all den information som finns i mediebruset har gjort att 

människor diskuterar sin mediekonsumtion med andra människor. När alla konsumenter 

diskuterar sin konsumtion av medier med andra som befinner sig i samma situation sker en 

typ av samarbete konsumenterna emellan. Genom det skapas en ny makt i mediesamhället, 

konsumenterna och dess sammanslagna kunskaper och åsikter bildar tillsammans en stark 

kraft. Idag används den kanske mest som en nöjesfaktor men i framtiden kan den komma att 
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förändra företeelser i samhället i stort (Jenkins 2008, 15f). 

 

En ytterligare komplexitet rörande konvergens som varken Jenkins eller Nygren och 

Wadbring berör är att konvergens även kan påverka ett företags varumärke. Mart Ots menar 

att medieföretagen är tvungna att resonera ytterligare en gång kring sina varumärken på 

grund av det ökade antalet plattformar och kanaler som används (Ots 2013, 143). När 

medieföretagen inte längre har endast en form av distributionskanal utan utvecklar olika 

plattformar för att kunna ge publiken alla delar de söker, samt uppfylla alla de behov 

publiken har, uppstår konvergens. Verksamheterna blir mer utvidgade och täcker in alla 

former av områden som publiken kan tänkas vilja erhålla. Det ställer till problem för 

medieföretagens kommunikation med publiken och det blir svårt att förstå vilka kärnvärden 

medieföretagen har och vad de i huvudsak står för. Det som då kan hjälpa publiken är 

varumärket, som ska genomsyra hela företagens verksamheter oavsett vilket forum eller 

plattform företagen befinner sig på (Ots 2013 144f).  

 

För att konkretisera förklarar Ots hur ett företag som producerar TV är ett varumärke, alla 

program som produceras är också varumärken som innebär och betyder någonting för 

publiken. Det skapar förväntningar från publiken mot företaget och den bild som företaget 

visar upp. Samma sak gäller för alla de programledare och journalister som finns att beskåda 

i programmen, de är varumärken och står för en viss typ av kvalitet och har även de en 

relation till publiken (Ots 2013, 151). Att ha ett starkt varumärke idag innebär inte bara att 

förmedla en varumärkesstrategi som förmedlas genom marknadskommunikation. Det handlar 

om att vara en del av konsumenternas liv och hur de beter sig. För att få uppmärksamhet av 

konsumenterna gäller det att hjälpa dem med att bilda känslor för företaget. Om 

konsumenterna känner något för företaget väljer de troligen av fri vilja att engagera sig i 

varumärket och exempelvis följa företaget på Facebook (Ots 2013, 153). Många 

medieföretag använder därför de digitala medierna för att målgrupperna ska interagera med 

såväl företaget som med varandra på medieföretagets plattformar på internet. ”Man skapar 

chattar och kommentarsfält, man uppmanar läsarna till att ranka och rösta och man uppmanar 

dem till att ”gilla” varumärken eller funktioner” förklarar Mart Ots (Ots 2013, 154).  

 

I detta skede är mediekonvergensen aktuell, för även ur en varumärkesdimension har 

användarna tagit ett steg in på medieföretagens arena. De är med och skapar innehållet som i 

själva verket medieföretaget står som producenter för. Medieföretagen måste då vara 
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medvetna om hur de ska styra och kontrollera sitt eget varumärke, för konsumenterna finns 

också på arenan och de har inte alltid samma drivkrafter som de personer som arbetar för 

medieföretaget (Ots 2013, 154). I framtiden spår Ots att medieföretagen kommer få arbeta 

med att bjuda in publiken för att stimulera interaktion men samtidigt försöka bevara en viss 

makt och kontroll över sina egna varumärken (Ots 2013, 155).  
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4. Material och urval 

Studies syfte är att undersöka hur redaktionerna till TV-programmen Gokväll, Mitt i naturen 

och Plus använder sig av sociala medier. Materialet som analyseras är intervjuer med en 

representant från varje programs redaktion. Då studien genomförs från Umeå fanns det 

begränsade förutsättningar i förhållande till den metod som använts i studien. Metoden som 

appliceras är kvalitativa intervjuer, för att intervjuerna skulle vara så givande som möjligt 

fanns en önskan om att kunna möta intervjupersonerna ansikte mot ansikte. Det föreföll sig 

därför rimligt att ta kontakt med SVT:s avdelning SVT Umeå för att finna lämpliga personer 

att intervjua. Resultatet av materialet som analyseras i studien kommer således representera 

de tre valda programmens användning av sociala medier. 

 

För att diskutera forskningsproblemet kommer det även redogöras vilka sociala medier 

studien syftar till att analysera användningen av. De tre valda programmen använder sig i 

stort sett av samma sociala medier. Alla program har ett konto på Twitter samt en egen sida 

för programmet på Facebook. Två av programmen har konton på det sociala bildverktyget 

Instagram medan ett av programmen, Mitt i naturen istället har utvecklat en egen applikation 

för bilder och filmer (SVT C, 2013). Begreppet sociala medier åsyftar följaktligen Facebook, 

Twitter, Instagram. Mitt i naturens egen applikation har benämnts med ett eget namn och det 

har talats om den vid sidan av de andra sociala medierna. Grunden till det ligger i att 

applikationen inte är något externt verktyg som SVT använder sig av utan SVT har utvecklat 

applikationen internt och äger alla rättigheter till den. 

4.1 Urval av respondenter 

När kvalitativa studier genomförs är det enligt Jan Trost, professor vid Uppsala Universitet, 

ofta inte särskilt intressant att försöka uppnå urval som är statistiskt representativa. Det är 

mer intressant att försöka finna variation i urvalet (Trost 2010, 137). För att finna variation 

används istället motsatsen till representativa urval, det kallas för strategiska urval, en metod 

som kan användas för att uppnå ett strategiskt urval är bekvämlighetsurval (Trost 2010, 140). 

Den metoden har applicerats på urvalet för den här studien. Metoden innebär att personer att 

intervjua har eftersökts utifrån vilka som finns att tillgå och som kan tänka sig att ställa upp 

på en intervju (Trost 2010, 140).  
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För att hitta personer att intervjua togs det fram ett fåtal kriterier som applicerades på 

bekvämlighetsurvalet. Avsikten var att de intervjuade på något vis skulle arbeta med 

användandet av sociala medier för respektive redaktion och/eller besitta kunskap om ämnet. 

Det har också tagits hänsyn till att de personer som arbetar på SVT har mycket att göra i 

arbetet särskilt vid tillfällen då det är säsong och programmen ligger i sändning. Som första 

steg i processen kontaktades en person på SVT för att efterfråga potentiella representanter för 

programmen. Därefter skickades det ut ett mejl till alla personer som uppsatsförfattaren fick 

kontaktuppgifter till. I mejlet beskrevs studiens syfte, det område som uppsatsförfattaren 

önskade intervjua personerna om och den beräknande tidsåtgången. De tre personer som hade 

möjlighet att ställa upp för en intervju var en webbredaktör för varje program. Mer 

information om de intervjuade går att finna i bilaga 2. 

 

Det fanns ingen tanke om att intervjua fler personer på respektive redaktion, det valet baseras 

på två anledningar.  Den första anledningen beror på studiens omfång och graden av kvalitet 

studien kan uppnå. Det kan nämligen vara mer givande att intervjua ett mindre antal personer 

som ger mycket analysunderlag än att genomföra ett flertal kortare intervjuer (Trost 2010, 

144).  Den andra anledningen beror på att de svar som framkom mest troligt inte skulle ha 

varit mer trovärdiga eller skilt sig åt nämnvärt om ett större antal personer som arbetar med 

programmen hade intervjuats. En kvalitativ studie innebär ofta att det är mer intressant att få 

fram varierade svar än att alla svar ska vara lika varandra (Trost 2010, 137).  
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5. Metod 

För att undersöka de tre olika programmens användning av sociala medier har en kvalitativ 

metod applicerats på studien. Till skillnad från en kvantitativ studie som innebär att genom 

ett analysmaterial försöka räkna ett antal av något innebär en kvalitativ studie att försöka 

finna och förstå sig på intresseväckande åsikter och mönster i materialet (Trost 2010, 32). En 

kvalitativ intervju går ut på att intervjuaren formulerar okomplicerade och koncisa frågor 

med en förhoppning om att svaren ska vara omfattande och givande (Trost 2010, 25).  

Resultatet kommer följaktligen inte visa exempelvis hur många som tycker något, om vad de 

tycker något eller hur ofta något förekommer (Trost 2010, 32). Analyser av kvalitativa 

intervjuer innebär i stort att intervjuaren ska försöka förstå hur den intervjuade känner och 

vad personen försöker beskriva med sina svar (Trost 2010, 30).  I den här studien var 

avsikten att förstå hur de intervjuade personerna tänker och resonerar kring användandet av 

sociala medier för programmen. Det fanns en förhoppning om att svaren från de genomförda 

intervjuerna skulle vara så pass utförliga och informativa att det genererade ett stort underlag 

för vidare analys. 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

De tre intervjuer som har genomförts är semistrukturerade och de frågor som ställts är i låg 

grad standardiserade. Låg grad av standardisering innebär att intervjuerna har låtit styras av 

de intervjuade, följdfrågorna har inte ställs vid samma tidpunkt för alla intervjuade utan de 

har anpassats efter samtalet (Trost 2010, 39). Strukturering kan i sin tur innebära två olika 

förklaringar, å ena sidan kan strukturering vara att frågor har bestämda svarsalternativ och 

inte kan benämnas som öppna frågor. Öppna frågor genererar ofta olika strukturer i svaren då 

de intervjuade i många fall inte använder sig av exakt samma ordalag som de andra i sina 

svar.  Å andra sidan kan strukturering förklaras genom hur intervjuguiden eller 

frågeformuläret är utformat. Om personen som intervjuar i förväg vet vilka frågor som ska 

ställas och vilket ämne frågorna ska vara uppbyggda kring har studien en hög grad av 

strukturering (Trost 2010, 40). Generellt går det att säga att kvalitativa intervjuer ofta är 

strukturerade till en hög grad och standardiserade till en låg grad (Trost 2010, 41).  I det här 

fallet är intervjuerna semistrukturerade, det kan förklaras med frågor som är strukturerade till 

en låg grad medan intervjuerna i sig är strukturerade till en hög grad (Trost 2010, 42).  
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5.1.1 Planering, Genomförande, Bearbetning 

Inför, under och efter genomförandet av intervjuerna har Steinar Kvales sju stadier för 

kvalitativa intervjuer applicerats på studien. Kvale syftar till att dela upp intervjuns olika 

stadier i enskilda moment för att metoden ska underlätta för forskaren eller som i det här 

fallet uppsatsförfattaren. Det första stadiet kallas för tematisering och innebär att syftet med 

studien formuleras och det område som ska undersökas klargörs. I huvudsak innebär det att 

förstå vad som ska studeras genom att inhämta kunskap om ämnet, specificera varför studien 

ska genomföras utifrån syftet samt avgöra hur intervjuerna ska genomföras (Kvale, 

Brinkmann 2009, 120). I tematiseringen togs det till utgångspunkt ett beslut om att 

användningen av sociala medier för Gokväll, Mitt i naturen och Plus skulle studeras. Därefter 

har uppsatsförfattaren tagit del av SVT:s kommunikationsbok samt SVT:s policy för 

publiceringar på webben och i sociala medier för att få kunskap om vilka riktlinjer 

webbredaktörerna måste förhålla sig efter. Slutligen beslutades att tre individuella kvalitativa 

intervjuer skulle genomföras. 

 

Kvales andra stadie kallas för design, då planeras studien i förhållande till alla detaljer och 

personen som genomför studien skaffar sig en överblick över alla moment som ska 

genomföras i metoden. Intervjuguiden formuleras och urvalet diskuteras och bestäms (Kvale, 

Brinkmann 2009, 126f). Det tredje stadiet innebär enligt Kvale det huvudsakliga 

intervjuandet, då ska intervjuaren vara uppmärksam på allt som händer under intervjun. En 

forskningsintervju är ett samtal mellan två personer som har ett gemensamt intresse, genom 

intervjuerna skapas sedan kunskap när åsikter möts i samverkan med varandra (Kvale, 

Brinkmann 2009, 139).  Det finns olika tankar om hur en intervjuguide bör vara utformad. 

Trost menar att den inte ska innehålla frågor som är formulerade innan intervjun påbörjas, 

utan endast vara en lista innehållandes ämnesområden som forskningsproblemet avser 

studera i en logisk ordningsföljd. Alla frågor som ställs bör komma naturligt utifrån vilka 

svar den intervjuade ger. Intervjuguidens ämnesområden kan tas upp i olika ordning beroende 

på hur intervjun fortlöper men alla ämnesområden ska diskuteras under intervjun (Trost 2010, 

71). När flera intervjuer genomförs måste inte heller ordningen vara identisk med en tidigare 

intervju. Alla intervjuer bör dock ta upp samma områden och det ska vara möjligt att jämföra 

intervjuerna med varandra utifrån de ämnesområden som den intervjuade blivit tillfrågad om 

(Trost 2010, 72).  
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Den intervjuguide (se bilaga 1) som har använts för varje intervju kan ses som en reviderad 

version utifrån den typ av intervjuguide Trost förespråkar. De formulerade frågor som finns i 

intervjuguiden tar upp ett par stora ämnesområden inom vilka det finns ett antal följdfrågor 

som har fungerat som kompletterande verktyg. Intervjuaren har inte varit bunden till 

följdfrågorna utan det har formulerats nya följdfrågor under samtalets gång. Det finns inte 

några fasta svarsalternativ i guiden utan de intervjuade har fått utgå helt fritt från sina egna 

tankar i svaren. De har också själva fått styra ordningen, det var därför viktigt att vara öppen 

och lyhörd inför vad de intervjuade ville tala om. För att intervjuguiden ska vara en 

tillförlitlig trygghet vid intervjutillfällena har guiden reviderats något inför den tredje 

intervjun.  

 

Inför intervjuerna togs ett beslut om att de maximalt skulle pågå i cirka 45 minuter. Två av 

intervjuerna har genomförts på SVT i Umeå i enskilda rum. Det grundas i en önskan om att 

de intervjuade skulle vara bekväma i situationen de befann sig i och att intervjun skulle ta 

upp så lite av deras arbetstid som möjligt. Den tredje intervjun genomfördes med hjälp av 

telefon, till grund för det ligger den intervjuades tidsbrist då programmet är i sändning med 

en säsongsstart under uppsatsens produktion. Alla intervjuer spelades in med en 

ljudupptagare efter godkännande av de intervjuade, det inträffade inte några problem med det 

inspelade materialet gällande dåligt ljud eller andra störningsmoment.  

 

Det fjärde steget kallas utskrift, det innebär att föra över materialet till en skriftlig text som 

ska vara möjlig att analysera, då genomförs ofta en transkribering av intervjun. Att 

transkribera innebär att förändra intervjuns form från samtalet och återge den sociala 

interaktionen skriftligt. När intervjuer skrivs ut pågår en ständigt tolkande process, det gäller 

att vara så konkret som möjligt och ta med allt som sagts och hänt under intervjun (Kvale, 

Brinkmann 2009, 194f). Alla intervjuer i den här studien har transkriberats av 

uppsatsförfattaren tillika intervjuaren, i transkriberingen har inte ord som ”mm” eller det 

klassiska uttrycket ”eh” återgivits. De pauser som har förekommit under intervjuerna har 

skrivits ut med punkter. Efter transkriberingen har intervjuerna sammanfattats och det har 

plockats ut citat som är en del av analysen.  

 

Kvales femte stadie innebär att bearbeta och analysera materialet, det genomförs med hjälp 

av det teoretiska ramverk som applicerats för studien (Kvale, Brinkmann 2009, 205). Det 

sjätte stadiet, verifiering, innebär att redovisa resultatet som arbetats fram, det bör då 
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resoneras kring trovärdigheten för de frågor och svar som förekommit samt hur analysen och 

tolkningarna har genomförts (Kvale, Brinkmann 2009, 118). Reliabilitet och validitet är 

begrepp som främst förekommer i sammanhang av kvantitativa studier, men även i fall där 

metoden kvalitativ bör studiens trovärdighet diskuteras. För att beskriva reliabilitet används 

ofta ordet tillförlitlighet, det vill säga att de mätningar som har genomförts ska vara 

trovärdiga och exakta. Det ska i praktiken vara möjligt att genomföra exakt samma mätning 

ett år senare och få samma resultat som vid den första mätningen. Vid kvalitativa intervjuer 

är inte det möjligt eftersom det ofta finns en strävan om att förstå den hur den intervjuade 

resonerar i sina svar (Trost 2010, 132).  

 

För att reliabilitet ska kunna appliceras på kvalitativa intervjuer tillämpar Trost ett eget 

perspektiv på de fyra beståndsdelar som reliabilitet står för. Kongruens är den första delen 

vilket inom kvalitativa intervjuer innebär att frågorna som ställs ska stämma överens med 

varandra till den mån att de mäter samma sak (Trost 2010, 131). I den här studien har samma 

intervjuguide använts till alla intervjuer för att de ska bli likvärdiga varandra. Precision som 

andra beståndsdel innebär hur intervjuaren registrerar svaren på frågorna, som tidigare nämnt 

är det viktigt att intervjuaren inte tar något för givet utan är uppmärksam i sin tolkning och 

förståelse av svaren (Trost 2010, 132). I transkriberingen av de genomförda intervjuerna har 

det funnits behov av att lyssna flertalet gånger på det inspelade materialet för att inte uppfatta 

ord eller påståenden felaktigt. Objektivitet är en annan beståndsdel, vid fall där en ensam 

person är intervjuare innebär att de svar som framkommer genom intervjuerna ska 

sammanfattas objektivt, det ska inte vara möjligt att tolka in intervjuarens personliga åsikter 

vid genomläsning av svaren från intervjun. I den här studien har därför transkriberingen 

utförts utan någon personlig vinkling på hur svaren framställts. Konstans är den sista 

beståndsdelen vilken berör tidsaspekten, att det som framkommer genom metoden inte ska 

förändras över tid. Det finns en komplexitet med konstans för kvalitativa intervjuer. Enligt 

Trost är människor aktiva varelser som gör saker och agerar regelbundet på händelser, därav 

kommer förändringar alltid ske. Om samma fråga ställs vid ett senare tillfälle går det inte att 

ta för givet att frågan kommer få exakt samma svar (Trost 2010, 131f).  

 

Validitet kan förklaras som att studien i praktiken mäter det som den enligt syftet avser mäta. 

Även det är en aning komplex företeelse för kvalitativa intervjuer, Trost förklarar att 

kvalitativa intervjuer innebär att försöka förstå den intervjuades tankar. Det är således i 

praktiken omöjligt att veta om det som verkligen avses att mäta kommer ge utslag genom 
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kvalitativa intervjuer (Trost 2010, 133). Det sjunde och sista stadiet innebär enligt Kvale att 

skriva rapporten om hur hela studien har genomförts och alla val som har gjorts under 

processen ska presenteras (Kvale, Brinkmann 2009, 118).  

5.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer som metod anses generellt vara mindre trovärdiga än kvantitativa 

metoder, på grund av de små urvalen som kvalitativa metoder utgår från. Det innebär att 

uppsatsförfattaren i det här fallet ska kunna bevisa för läsare av studien att resultatet är 

trovärdigt och att materialet är relevant för syftet och de frågeställningar som formulerats 

(Trost 2010, 134). Till grund för det presenteras även hur uppsatsförfattaren resonerat kring 

de frågor som ställts i kapitel 6.  

 

 Urvalet för studien hade kunnat vara större en ursprunglig idé var att även intervjua en 

representant från Västerbottensnytt, i skrivande stund pågår det dessvärre ett 

förändringsarbete med användningen av sociala medier för redaktionen. Det föreföll därför 

inte möjligt att genomföra en intervju med någon representant från Västerbottensnytt. Två av 

intervjuerna genomfördes på samma dag vilket inte var idealiskt. Det var de två första 

genomförda intervjuerna och det fanns inte någon möjlighet att korrigera intervjuguiden 

mellan intervjuerna. Av hänsyn till de intervjuades arbetstid var det inte möjligt att förändra 

situationen. En intervju var en telefonintervju. På det stora hela upplevdes det inte vara något 

större problem utöver att transkriberingen tog längre tid att genomföra. Frågan om 

konfidentialitet har tagits upp vid intervjusituationerna, vilket innebär att det som har 

framkommit genom intervjuerna inte ska föras vidare, det ska inte heller vara möjligt att ta 

reda på vem som har sagt något av det som beskrivs i resultatet av intervjuerna (Trost 2010, 

61) Det har följaktligen tagits beslut om att ingen av de intervjuade kommer att förekomma 

med namn i den här studien. De intervjuade kommer istället refereras till som webbredaktör 

för det program som de intervjuade arbetar för. Fullständig konfidentialitet har varit svårt för 

att utlova på grund av att studien delvis syftar till att jämföra programmens användande av 

sociala medier med varandra. Det kommer således att framgå att det är ansvariga personer för 

respektive program som har intervjuats.  
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6. Resultat och analys 

Här presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Alla intervjuer har tolkats och 

analyserats, det finns inte några regler eller hjälpmedel som måste användas i tolkningen av 

materialet utan tolkningen av kvalitativa intervjuer är mer beroende av kreativitet. Kvalitativa 

intervjuer är till skillnad från kvantitativa metoder inte något som endast analyseras när det 

slutgiltiga materialet finns tillgängligt utan analysen är en ständigt pågående process (Trost 

2010, 148f). Den information som finns tillgänglig är den enda data som har använts i 

analysen och det som skulle kunna vara något men som inte har uttalats har lämnats orört 

(Trost 2010, 152).   

 

Alla frågor som ställts inklusive svar kommer inte att presenteras nedan utan endast de frågor 

som är viktiga för studiens syfte kommer redogöras. Vid fall där de intervjuade fått 

följdfrågor som är av intresse för analysen kommer dessa presenteras under de huvudsakliga 

frågorna. Frågorna presenteras med en beskrivning av frågans syfte följt av en 

sammanfattning av de intervjuades svar med citat från någon/några av intervjuerna som 

understryker sammanfattningen. Citaten är utformade som blockcitat för att det ska vara 

enkelt att utläsa vad som är citat och vad som är sammanfattning av åsikter, de är 

formulerade i skriftspråk och inte talspråk. Några citat har kortats ned något, det kan vara fall 

där den intervjuade har upprepat samma ord ett flertal gånger eller har försökt formulera sig 

och avbrutit sig själv och börjat om. När citaten har kortats ned har det markerats med 

följande symbol (…). När meningar ur citaten har uteslutits har det markerats med symbolen 

(---). Efter citaten följer en analys av de intervjuades svar och resonemang i samband med 

tidigare nämnda teorier. Analyserna är uppsatsförfattarens tolkningar av den intervjuades 

resonemang och tankegångar i samband med det teoretiska ramverket för den här studien. 

Intervjuerna har jämförts med varandra för att få fram mönster eller skilda resonemang 

mellan de intervjuade personerna.  

6.1 Vilka sociala medier använder ni på redaktionen idag? 

Uppsatsförfattaren var medveten om vilka sociala medier respektive redaktioner använder 

efter de efterforskningar som gjorts under arbetet. Förhoppningen var att de intervjuade med 

hjälp av den öppna frågan automatiskt skulle berätta mer om användningen i sitt svar, 

exempelvis hur länge de har arbetat med de olika medierna eller om de arbetar med något 
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som uppsatsförfattaren inte har hittat information om. Avsikten var också att fastställa att de 

närvarande under intervjun skulle syfta på samma medier när de talade om begreppet sociala 

medier. Här ställdes även en underfråga som löd ”Varför har ni valt att använda just de 

sociala medierna?” de svaren inkluderas i sammanfattningen nedan.  

 

Alla intervjuade tog upp Facebook och Twitter som de huvudsakliga sociala medierna som 

används på redaktionerna. I och med att SVT är en del av public service finns det vissa 

regelverk att anpassa användningen av sociala medier efter. Bland annat framkommer det att 

programmen bör använda minst tre sociala medier för att det inte ska räknas som att enskilda 

företag eller varumärken gynnas av SVT:s användning. Webbredaktören för Plus för fram att 

de inte riktigt har kommit igång med användningen av Instagram ännu. Webbredaktören för 

Gokväll berättar att de använder Instagram för att det inte är samma krav på hur mycket de 

får posta där som med de andra medierna. Mitt i naturen har utvecklat en egen applikation 

som fungerar som ett socialt medium, webbredaktören menar att det därför inte finns någon 

anledning för dem att använda Instagram. Applikationen är ett socialt bildverktyg där 

användarna kan ladda upp bilder och filmer samt titta på och kommentera andras bilder. Alla 

bilder som laddas upp äger Mitt i naturen rättigheterna till och de kan därför också använda 

bilderna i programmet. Plus finns också på musiktjänsten Spotify men enligt SVT 

programetik och SVT juridik får de inte hänvisa till Spotify eftersom det räknas som en 

kommersiell sida.  

 

Webbredaktören för Gokväll berättar att de fick kämpa länge för att få en egen Facebook-

sida. I och med att SVT är en del av public service finns ett ansvar som innebär att 

redaktionerna i praktiken måste använda de plattformar de har förmedlat till publiken att de 

ska finnas på. Av de sociala medier som redaktionerna använder är det Facebook som 

används klart mest. Alla intervjuade menar att Facebook är det största och mest etablerade 

sociala mediet och det är därför självklart att finnas där. Facebook är också en plattform där 

alla webbredaktörer menar att målgrupperna kan antas finnas. Mitt i naturen och Gokväll 

använder Twitter i liten utsträckning till skillnad från Plus som finns på Twitter för att 

besvara frågor när tittarna diskuterar programmet. Såväl Gokväll som Plus webbredaktörer 

för fram åsikter om att de inte tror att programmens målgrupp finns på Twitter då de har en 

målgrupp som är lite högre upp i åldrarna.  
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”(---)Och när det gäller Instagram, Facebook och Twitter. Så har vi ju tre 

stycken, alltså man använder dem här magiska tre olika” (Webbredaktör 

Plus, 2014).  

 

En av de viktigaste punkterna för företag när de använder sociala medier är enligt Kaplan och 

Haenlin (2010) att de ska välja noggrant vilka sociala medier de vill finnas på, de måste 

analysera målgruppen för att kunna finnas på samma plattformar som dem. Gokväll, Plus och 

Mitt i naturen finns alla på tre plattformar vardera, även fast det i regel är Facebook som 

används mest av redaktionerna. Möjligen ställer public service till problem för redaktionerna 

då de måste finnas på tre plattformar för att deras verkan inom sociala medier inte ska vara 

gynnande för någon enskild part. Redaktionerna ger intrycket av att vara medvetna om att 

deras målgrupper inte använder Twitter i särskilt hög utsträckning men två av programmen 

väljer ändå att finnas där på grund av de riktlinjer de måste förhålla sig till inom public 

service. Kanske hade Gokväll och Mitt i naturen haft mer nytta av att lägga fullt fokus vid de 

två medier där målgruppen faktiskt ser ut att finnas likt Kaplan och Haenlins 

rekommendationer (2010).  

 

Vid behov kan företaget välja att utveckla egna tjänster som blir företagets egna verktyg 

(Kaplan, Haenlin, 2010). Det har Mitt i naturen gjort med en egen utvecklad applikation, det 

kan vara till fördel för programmet då de äger alla rättigheter till det som publiceras i 

applikationen. De kan även föra över sin målgrupp till applikationen direkt genom att 

marknadsföra applikationen som en del av programmet till de som redan har ett intresse för 

Mitt i naturen. Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) menar att ett företag bör 

kommunicera till publiken vad de ska använda de valda plattformarna till. Genom att Mitt i 

naturen använder en applikation med samma namn som programmet blir det tydligt för 

publiken att applikationen är likt programmet i sin struktur.  

6.2 Vad använder ni i huvudsak de olika sociala medierna till? 

Vid det här skedet av intervjun har många av de intervjuade talat relativt löst om 

användningen, de har berättat om vilka sociala medier de använder och varför de anser att det 

är bra platser att finnas på. Den här frågan syftar till att de intervjuade ska berätta mer om hur 

användningen fungerar i praktiken. I vissa intervjuer ställdes även följdfrågor för att få 

information om användningen skiljer sig åt mellan de olika plattformarna. 
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Gokväll använder Facebook för att skapa mervärde för publiken genom bland annat ”bakom 

kulisserna” material, omröstningar och före och efter bilder från ett inslag i programmet som 

kallas ”Gör om mig”. Ibland puffar de till hemsidan om de har en chatt eller liknande men 

webbredaktören har uppfattningen av att publiken inte vill ha ”reklam” för vad som går att 

finna på andra plattformar. Redaktionen arbetar med att plocka upp innehåll från sociala 

medier och tvärt om, en växelverkan som webbredaktören tror kommer utvecklas mer. På 

Instagram laddar de upp många bilder, bland annat på mat och vad som händer under 

inspelningarna. Det finns en tanke om att renodla Instagram-kontot mer. Webbredaktören för 

Gokväll för även ett resonemang om att programmet är mallat och att det därför kan bli 

samma sak varje vecka och att användningen fastnar lite i sin utformning.  

 

Mitt i naturen använder de sociala medierna för att försöka nå ut med innehållet från 

programmen, framför allt när programmet är i säsong. På Facebook arbetar de med puffar för 

programmen och länkar även till webbexklusivt innehåll som går att finna på hemsidan. Mitt i 

naturen arbetar mycket med att få publiken att bli delaktiga i programmet. Senaste veckorna 

har redaktionen bland annat bett publiken om att skicka in vårtecken via applikationen eller 

Facebook och tagga #minvår som en förberedande strategi inför vårsäsongen som snart börjar 

sändas. I den kommande säsongen kommer tittarna vara en viktig del i hur programmet 

utformas och redaktionen behöver filmer och bilder från hela landet, då används sociala 

medier för att samla in material från tittarna. Applikationen för Mitt i naturen har nyligen 

släppts och i och med att programmet inte är i säsong för närvarande är aktiviteten inom den 

inte särskilt hög än. Webbredaktören har förhoppningar om att applikationen kommer 

användas mer av tittarna i framtiden. När det skapas en användare i applikationen godkänner 

användaren att Mitt i naturen har tillgång till allt innehåll, det skapar möjligheter för att 

använda innehåll från applikationen i programmet. Twitter används av Mitt i naturen för att 

besvara kommentarer från tittarna och vara aktiv på plattformen när programmet ligger i 

sändning.  

 

Webbredaktören för Plus väljer att lyfta fram två olika företeelser som de sociala medierna 

används till. De vill förmedla att programmet finns, vilken tid det sänds på tv, att det finns en 

hemsida och liknande. De vill också vara mer tillgängliga för tittarna och utveckla relationen 

till dem genom att erbjuda dem något mer. Sociala medier är enligt webbredaktören också ett 

bra verktyg för att få in tips till programmet, studera vad det är för trender i samhället och vad 

det talas om bland konsumenterna. På Facebook arbetar Plus med att publicera innehåll som 
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många kan bli intresserade av och kanske tänka sig att dela med sina vänner. Ibland efterlyser 

Plus åsikter från tittarna genom att ställa frågor, nu när programmet har en 

påståendegranskning runt mat har de efterfrågat vad tittarna tycker är ”matlur” för få tips om 

vad de ska granska för varumärken eller produkter. Många tittare hör av sig via Facebook för 

att ifrågasätta företag eller varumärken och tipsa Plus om något de önskar att Plus ska 

granska. Twitter används lite mer för att sprida nyheter om programmet men med lite 

annorlunda framtoning än på Facebook. Webbredaktören berättar att tanken med Instagram 

är att det inte endast ska vara en till plattform för samma typ av innehåll utan istället vara mer 

lättsamt och kul. De har dock inte hunnit arbeta så mycket med Instagram ännu, det finns 

förhoppningar om att publiken ska delta på Instagram genom att kanske ta kort på 

missvisande förpackningar eller liknande.  

 

Vi försöker plocka upp grejer från sociala medier till programmet och 

tvärtom, att vi liksom, vi både ber om saker, att man ska gå in och 

kommentera på Facebook t.ex. och att vi faktiskt kan plocka upp 

kommentarer och bilder eller vad det nu kan vara från sociala medier till 

programmet (Webbredaktör Gokväll, 2014). 

 

Enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) måste företag som använder sociala medier 

utforma en idé om vad de olika plattformarna ska användas till. Alla redaktioner vars 

användning av sociala medier har studerats har en tanke om vad de vill uppnå med att verka 

inom sociala medier. Den gemensamma nämnaren ser ut att vara att nå ut med innehåll och 

skapa mervärde för publiken. Alla webbredaktörer förklarar även att de vill att tittarna ska 

vara delaktiga i programmen på olika vis.  

 

Kaplan och Haenlin (2010) menar att de budskap som ska förmedlas inom varje forum också 

bör formuleras inför användningen. Det program som har det mest tydliga formulerade 

budskapet som ska förmedlas är Plus, de ska informera om programmet och de ska utveckla 

sin relation till tittarna genom att bland annat öka tillgängligheten. Redaktionen för Plus ser 

ut att ha skapat en bild av vad de vill berätta för att sedan fundera över vad det ska använda 

varje forum till. Utifrån svaren i intervjun är det tydligt att Facebook är ett forum där de vill 

nå så många som möjligt, på Twitter vill de förmedla nyheter om programmet och 

konsumentfrågor. Instagram ska vara en lättsam plattform där det är mer humor och bilder, 

inte så mycket diskussion. För Gokväll och Mitt i naturen råder det mer osäkerhet kring vad 
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varje forum ska förmedla, Twitter lämnas nästan ute ur användningen och det talas mest om 

att skapa mervärde och nå ut med innehåll genom Facebook och Instagram/Mitt i naturens 

applikation.  

 

En gemensam företeelse för alla intervjuade webbredaktörer är att de bjuder in publiken till 

att vara med och påverka/skapa innehållet. Alla vill att publiken på något vis ska vara 

delaktiga i programmet. Den företeelsen kan kopplas samman med mediekonvergens. Enligt 

Jenkins (2008) innebär mediekonvergens att de människor som konsumerar medier har 

bjudits in till att vara delaktiga i skapandet av innehåll, det är således både konsumenter och 

producenter. Mitt i naturen visar upp ett tydligt exempel på mediekonvergens i och med den 

nya applikation de har utformat. Applikationen fungerar på så vis att tittarna laddar upp bilder 

som Mitt i naturen äger rättigheterna till, de kan således använda tittarnas bilder i skapandet 

av programmets innehåll. Jenkins (2008) beskriver hur enskilda individer genom att 

interagera socialt är delaktiga i processen och har kontroll över hur de konsumerar medierna. 

Det går att koppla samman Jenkins teori med Mitt i naturens användning av applikationen 

genom att måla upp en fiktiv bild framför sig. En person som är tittare av programmet Mitt i 

naturen har ett förmodat intresse av djur och natur, ponera att hen väljer att ladda upp en bild 

i applikationen på ett spännande djur. När hen sedan tittar på programmet visas bilden på 

djuret som hen laddat upp. Då har tittaren tagit kontroll över sin konsumtion av Mitt i 

naturens medium och får således också vara en del av hur programmet har skapats.   

 

Jenkins (2008) beskriver också hur människor har börjat diskutera den egna konsumtionen av 

medier med andra människor i samma situation, det skapar en form av makt där 

konsumenternas hopräknande kunskaper blir en kraft. Plus arbetar mycket med att efterlysa 

åsikter på forumet Facebook där de frågar tittarna om ”lur” de har råkat ut för. Ponera att ett 

stort antal tittare har negativa känslor gentemot ett visst företag och de väljer att lufta det på 

Plus Facebook-sida, redaktionen till Plus märker att många tittare har negativa känslor för 

företaget och väljer att granska dem. Tittarna/konsumenterna har då genom sin gemensamma 

kraft varit en del av hur Plus utformar innehållet i programmet.   

 

Ots (2013) beskriver hur företag får ett starkt varumärke genom att konsumenterna skapar sig 

en känsla för företaget. Känslan kan skapas genom att målgrupper verkar på företagets 

mediala plattformar genom att ranka, rösta och gilla saker. De tre intervjuade 

webbredaktörerna uppger alla att de bjuder in tittarna till att engagera sig på de olika 
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plattformarna som programmen finns på. Gokvälls tittare röstar på bilder på katter och 

diskuterar ”Gör om mig”, Mitt i naturens tittare laddar upp bilder på hur de ser att våren är på 

väg, Plus vill att tittarna genom Instagram ska fota produkter med missande förpackningar 

efterfrågar åsikter. Det är tydliga tecken på att de tre programmen arbetar med sina respektive 

varumärken då tittarna bjuds in till att aktivt agera inom de sociala medierna.  

6.3 Har ni en policy för just er redaktions användning av sociala medier? 

Den här frågan kommer från den policy som SVT utformat för publiceringar på internet och i 

sociala medier. I policyn finns det information om hur SVT överlag bör tänka och agera när 

de befinner sig i på plattformar inom benämningen sociala medier. Det var av intresse att 

studera om de utvalda programmen har en egen formulerad policy för sin användning av 

sociala medier. Om de inte hade det tillfrågades de intervjuade om de hade formulerat syfte 

och mål för användningen.  

 

Webbredaktören för Gokväll uppger att de har utformat en policy under slutet på 2013, 

policyn är kort och koncis och innehåller information om hur de som publicerar information i 

de sociala medierna ska agera. Efter en genomförd analys har Gokväll samlat information om 

vilken typ av innehåll som fungerar för publiken. Det finns riktlinjer kring hur mycket som 

ska publiceras, hur tilltalet ska vara i inläggen och vem som ska posta vilken dag. I policyn 

läggs det vikt på att innehållet som publiceras i sociala medier ska vara personligt och gärna 

lite roligt.  

 

Webbredaktören för Mitt i naturen är osäker på om det utformades någon policy innan hen 

började eller inte. Det är i princip bara webbredaktören som arbetar med sociala medier för 

Mitt i naturen så hen har formulerat en tydlig tanke för sig själv om vad syftet med 

användningen är.  

 

Plus Webbredaktör förklarar att de har en policy som är relativ lik den allmänna policyn för 

SVT, den innehåller information om hur redaktionerna ska uppträda när de vistas inom 

sociala medier. Det finns dock en problematik i och med att mycket är bedömningsfrågor och 

publiken har en frihet i att kommentera vad de vill. Då är det upp till Plus redaktion att 

minimera riskerna för att publiken ska kommentera saker som inte ska få finnas på sidan. 

Plus Webbredaktör menar att det är svårt att ha en policy som kan följas till punkt och pricka 
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och sedan fungerar allt felfritt, arbetet med sociala medier innebär att de alltid måste 

resoneras och diskuteras kring vad som kan finnas på sidorna och inte.  

 

Sammanfattningsvis har två av redaktionerna till programmen en skriftligt utformad policy 

över användningen. Gokväll har den mest konkreta policyn och Plus möter ofta svårigheter 

som inte kan kontrolleras av en policy. Mitt i naturen har ingen policy för användandet av 

sociala medier.  

 

Enligt König (2012) måste det finnas ett medvetande om vad syftet är och hur 

kommunikationen ska fungera inom sociala medier. Herbert och Englund Hjalmarsson 

(2012) förklarar vikten av en strategi och god planering, för att alla inom företaget ska ha en 

förståelse för vad användandet syftar till krävs mål och visioner. Sett till de intervjuades svar 

ser Gokväll ut att ha den mest utvecklade policyn över sociala medier. De har arbetat med 

analyser och utformat planer för innehållet utifrån dess resultat. Policyn kan också vara av 

särskild vikt för Gokväll då det är väldigt många som verkar inom de sociala medierna på 

redaktionen. Webbredaktören för Gokväll uppger att de har tagit beslut om vem som ska 

uppdatera och när det ska uppdateras. Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) menar att en 

viktig aspekt är att avgöra hur ofta det ska ske publiceringar i forumen för att målgruppen ska 

lära känna företagets beteendemönster inom de sociala medierna. 

 

Plus har en policy kring hur de ska resonera när de använder sociala medier. Utifrån svaren 

från den intervjuade ser det ut att finnas behov av en mer redogörande plan eller guide över 

hur användandet ska fungera. Webbredaktören uppger att de alltid måste fundera över vad 

som kan finnas på forumen och inte i förhållande till bland annat kommentarer från publiken. 

En risk som finns när företag befinner sig inom sociala medier är att de alltid måste fundera 

över hur de framstår för publiken. Enligt König (2012) sker allt som företag gör inom sociala 

medier inför en öppen ridå för publiken, det gör att behovet av transparens ökar. Diskussioner 

om hur de bör förhålla sig till publiken och dess kommentarer en av de viktigaste frågorna att 

hantera för ett företag. Dels för att vara transparenta men också för att trovärdigheten för 

företaget kan sjuka om det inte hanteras på rätt sätt (König, 2012). Möjligen kan Plus vara i 

behov av att löpande utvärdera den nuvarande användningen av sociala medier för och 

diskutera vilka problem de oftast stöter på samt hur de kan förhålla sig till de problemen i 

framtiden och kort skriva ned det i en guide. Med en utvecklad guide över hur kommentarer 

ska bemötas kan det finnas en trygghet för Plus att luta sig mot där de befinner sig på sociala 
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medier, det kan även fungera tidsbesparande då de inte måste resonera kring allt som sker. 

Det kan dessutom hjälpa redaktionen att uppnå transparens i sitt användande av sociala 

medier.   

 

Mitt i naturen har endast en person som arbetar med programmets användning av sociala 

medier vilket gör att hen har egna mål och syften formulerade för sig själv. Behovet av en 

policy kanske minskar till viss del eftersom personen bara behöver ta ansvar över sitt eget 

agerande i forumen och har en tydlig plan över vad hen vill uppnå. Enligt Kaplan och 

Haenlin (2010) bör en integrationsplan mellan företagets ordinarie och sociala medier 

utformats för att visa upp en och samma bild av företaget i alla forum. Kanske behöver Mitt i 

naturen av hänsyn till SVT:s övriga verksamheter utforma någon form av plan för att Mitt i 

naturen inte ska skilja sig allt för mycket från de övriga programmen. Mitt i naturen är det 

enda programmet som har analyserats som har en egen applikation. Enligt Herbert och 

Englund Hjalmarsson (2012) ska företagets huvudsakliga ståndpunkter återspeglas i 

användningen av sociala medier.  För att Mitt i naturen ska återspegla SVT i huvudsak kan 

det finnas behov av att sammanfatta hur användningen ska fungera i text. Framför allt om det 

i framtiden skulle dyka upp en ny person på redaktionen som får publicera information via 

Mitt i naturens sociala forum och hen inte vet hur arbetet fungerar för Mitt i naturen. 

6.4 Hur upplever du att kommunikationen med publiken fungerar genom 

de sociala medierna? 

Frågan formulerades för att uppsatsförfattaren skulle kunna förstå hur de intervjuade 

resonerar kring kommunikationen med publiken i förhållande till såväl bemötandet av 

kommentarer och tillgänglighet samt vad som händer när publiken får tillträde till 

programmens arena. Det ska understrykas att alla webbredaktörer tycker att 

kommunikationen i nuläget fungerar tillfredställande. De resonemang som förs syftar till att 

diskutera vad som kan utvecklas i framtiden.   

 

På Facebook-sidan önskar webbredaktören för Gokväll att det ska vara mer aktivitet och 

diskussioner. I nuläget frågar publiken om produkter, recept eller musik men diskussionerna 

uteblir. Hen ser gärna att redaktionen ska bli bättre på att få tittarna att tycka till om saker på 

forumet. Det finns dock en liten rädsla i att om de bjuder in till för mycket diskussioner kan 

det också bli en nackdel för Gokväll. Idag är publiken trevlig i tonen mot varandra men 
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ibland kan det förekomma mindre trevliga kommentarer exempelvis på någon bild från 

reportaget ”Gör om mig”. Diskussionerna och själva ”tyckandet” är något redaktionen provar 

sig fram till löpande, de vill att publiken ska engagera sig men de har ännu inte lärt känna vad 

som berör publiken och inte. På Twitter är det inte mycket diskussioner uppger 

webbredaktören, hashtagen #Gokväll används inte heller i någon större utsträckning av 

tittarna. När det handlar om att besvara kommentarer från tittarna svarar de på så mycket de 

kan förutom på produktfrågor, med tanke på SVT:s uppdrag kan inte rena produktfrågor 

besvaras. Däremot är det möjligt för tittarna att hjälpa varandra med produktfrågor på 

Gokvälls sida på Facebook.  

 

Webbredaktören för Mitt i naturen berättar att programmet sedan tjugo år tillbaka har haft en 

stark relation till tittarna eftersom mycket av innehållet i programmet brukar innehålla 

material från dem. På grund av det är relationen naturlig och det finns en samverkan mellan 

tittarna och programmet. Nu vill de genom sin applikation utveckla utbytet ännu mer. Många 

tittare är engagerade och postar spontant bilder till Mitt i naturen utan att redaktionen ber om 

det.  I förhållande till att besvara kommentarer försöker de svara på direkta frågor, framför 

allt om någon har kritik gentemot programmet exempelvis hur de hanterar djur och natur. Då 

kan webbredaktören arbeta för att få fram ett bra svar eftersom kritiken framförs i ett 

offentligt forum. 

 

Webbredaktören på Plus berättar att de har resonerat mycket kring vad de ska ha för riktlinjer 

för tittarna i kommentarsfälten. De är medvetna om att kommentarsfälten bjuder in tittarna 

till att skriva saker som de kanske inte skulle säga egentligen. Men det förekommer inte 

särskilt mycket elaka kommentarer, vid de tillfällena försöker redaktionen gå in för att 

förklara eller radera påhopp mot personer som är med i programmen eller liknande.  

Webbredaktören för Plus tar vid denna fråga upp en annan problematik som redaktionen har 

fått fundera över när det gäller sociala medier. Det vill säga vilka kommentarer de ska svara 

på, hur de ska svara på kommentarerna och liknande. Plus är ett program som arbetar för 

konsumenterna, de ska stå på konsumenternas sida mot avtal med komplicerade regler och 

formuleringar och företag med felaktiga löften. Många konsumenter vänder sig därför direkt 

till Plus på exempelvis Facebook för att få hjälp och redaktionen har inte möjlighet att svara 

på allt. Samtidigt vill de inte att någon ska känna sig ignorerad när de ändå finns för att hjälpa 

konsumenterna. Redaktionen har försökt formulera vad som ska svaras på och inte genom att 

bedöma hur mycket arbete som är nedlagt i kommentaren, för att sedan svara med ett 
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likvärdigt engagemang. Riktas allvarlig kritik mot programmet får projektledaren gå in och 

bemöta kritiken men frågar en tittare om ett typiskt konsumentproblem försöker redaktionen 

länka vidare till tidigare artiklar eller andra kunniga personer. De arbetar mycket med att 

hänvisa vidare till experter eftersom redaktionen för Plus faktiskt inte är experter inom alla 

olika områden de får frågor om.   

 

En stor del av programmen liksom ägnas åt tittarnas material. Så därför 

känns det ju (…) jag tycker det känns som en naturlig relation med tittarna. 

Just för att man har alltid någonting att säga liksom och att man på något 

sätt gör det tillsammans med dem (Webbredaktör Mitt i naturen, 2014) 

 

Under intervjuerna har alla webbredaktörer som intervjuats visat en medvetenhet om att de 

verkar på en öppen plattform där alla kan ta del av vad som sker på sidan. Enligt Herbert och 

Englund Hjalmarsson (2012) måste det också kommuniceras på plattformen vad det ska 

användas till, framför allt för att inte riskera att publiken missförstår företaget. 

Webbredaktören för Gokväll förklarar hur de står inför ett dilemma då de vill att tittarna ska 

diskutera samtidigt som de inte vill att diskussionerna ska utvecklas till personliga påhopp 

och kränkande kommentarer. Enligt Herbert och Englund Hjalmarssons rekommendationer 

bör Gokväll också vara tydliga med vad som även förväntas av tittarna Vill de att tittarna ska 

diskutera kan de öppna för diskussion men eventuellt skriva några riktlinjer för hur publiken 

bör förhålla sig för att inte bli raderade från Gokvälls Facebook-sida.  

 

Gokväll önskar även att tittarna ska engagera sig mer men de har inte kunskapen om vad som 

berör publiken i tillräcklig utsträckning för att de ska engagera sig på Facebook. Något som 

Mitt i naturen åt andra sidan verkar ha lyckats med då många tittare spontant postar bilder 

och hör av sig. Ots (2013) menar att företag måste försöka skapa känslor hos konsumenterna 

så att de själva vill engagera sig i företaget. I försök om att skapa känslor skapar företag 

chattar och uppmanar läsare till att rösta på eller gilla olika saker. Mitt i naturens tittare har 

säkerligen en stark känsla för programmet då det har funnits en längre tidsperiod och då 

tittarnas egna innehåll länge varit en del av programmet. De olika strategierna för hur 

programmen försöker väcka engagemang hos tittarna kan förklaras med hjälp strategierna 

push och pull. Enligt Herbert och Englund Hjamarsson (2010) är det till fördel att visa upp 

sig mer tillbakadragen eftersom målgruppen troligen kommer bli irriterade av mer 

påträngande metoder. Det vill säga genom att använda pull-metoden kan de personer som 
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redan är engagerade också få vara mottagare av budskapen som ett företag har (König, 2010). 

Såväl Gokväll som Mitt i naturen ser ut att använda sig av en pull-metod utifrån de 

intervjuades förklaringar men Mitt i naturen lyckas bäst på grund av tittarnas redan 

existerande starka känslor för programmet.  

 

För Plus finns det likt de andra två programmen en medvetenhet om att allt sker inför öppen 

ridå och de har därför försökt utforma en strategi för hur de ska bemöta tittarnas 

kommentarer. König (2012) förklarar hur det måste diskuteras hur negativ kritik ska bemötas 

och vilka kommentarer som är i behov av svar. Där utför Plus ett bra arbete eftersom de har 

formulerat en plan för hur just det ska fungera. Det webbredaktören för Plus istället uppger 

att de har problem med är just att många förväntar sig att redaktionen för Plus är experter 

inom många områden som berör konsumenter vilket de inte är. Som Ots (2013) förklarar 

uppstår konvergens när medieföretag utvecklar olika plattformar för att ge publiken allt de 

söker, vilket ställer till problem i kommunikationen med publiken eftersom det kan vara svårt 

att förstå vad medieföretaget huvudsakligen står för. Plus har bestämt sig för att finnas på 

Facebook eftersom tittarna finns där, genom att vara på den plattformen kan de även hjälpa 

tittarna med svar på konsumentfrågor och liknande. Men problemet uppstår eftersom en del 

tittare har tankar om att Plus ska kunna hjälpa dem med allt. Enligt Ots (2013) är varumärket 

det som kan hjälpa publiken med att förstå vad medieföretaget i huvudsak står för.  Eventuellt 

kan det till hänsyn av Plus och SVT:s varumärke vara till fördel att på sidan på Facebook 

förklara vad de kan hjälpa tittarna med via Facebook och inte. Plus varumärke får en annan 

innebörd när de verkar i ett forum där det alltid är aktivitet till skillnad från programmens 

sändningar i TV då de är aktiva under en timme när programmet visas och sedan efter en 

vecka är aktiva en timme igen. Det är något som kan behöva förklaras för tittarna eftersom de 

möjligen tänker att Plus är en rådgivare som alltid är bemannat med tillgång till experter. 

De intervjuade webbredaktörerna har alla olika syn på hur kommunikationen med publiken 

för respektive program fungerar idag. Gokväll vill bjuda in till mer diskussion samtidigt som 

Mitt i naturen är tillfreds med hur kommunikationen fungerar. Plus stöter på andra problem i 

och med att det förekommer mycket frågor och kommentarer som de inte alltid vet hur de ska 

hantera.  
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6.5 Påverkar public service-uppdraget hur ni kan använda er av 

sociala medier i er kommunikation? 
 

Frågan har sitt ursprung i det regelverk som styr public service, som det nämndes i kapitel 

1.3.1 är SVT:s viktigaste uppdrag att de ska vara oberoende och verka för att erbjuda 

mångfald och kvalitet. SVT ska också vara opartiskt samt finnas i och reflektera hela landet, 

alla ska också ha möjlighet att utnyttja utbudet (SVT, 2014). Frågan formulerades för att 

kunna studera om det finns någon problematik runt hänvisningar i programmen idag. Men 

också för att få en uppfattning om det finns några ytterligare svårigheter eller möjligheter 

med användning av sociala medier i förhållande till public service. 

 

Alla personer som har intervjuats är kunniga om vad public service innebär, både för SVT i 

stort samt för hur de ska förhålla sig till uppdraget i praktiken.  Men det förekommer också 

diskussioner om att det ibland är aningen snårigt att veta vad som är okej och inte. Sociala 

medier är en ny företeelse som ibland kräver extra mycket eftertanke eftersom de faktiskt är 

kommersiella företag som äger plattformarna. Alla intervjuade berättar att det i programmen 

går att hänvisa till programmen genom att exempelvis säga att ”vi har en Facebook-sida och 

där kan man diskutera” istället för ”gå in och diskutera på vår sida på Facebook”. 

Webbredaktören för Gokväll berättar att sociala medier kan såväl skapa möjligheter som 

risker för public service-uppdraget. Det möjliggör att kunna ha en dialog med publiken på ett 

allmänt forum men det finns samtidigt risker om personer skriver personliga påhopp eller 

använder Gokvälls sidor på sociala medier för att marknadsföra andra företag. Mitt i naturens 

webbredaktör berättar att det har undgått ett problem genom den utvecklade applikationen. 

Den gör det möjligt att få in bilder och filmer från tittarna genom ett socialt medium som de 

själva äger rättigheterna till. När webbredaktören för Plus tillfrågades om public service-

uppdraget fördes en längre diskussion eftersom Plus dels arbetar med att granska olika 

företag. Det ställdes kompletterande frågor till webbredaktören bland annat om näthat men 

också om konsumenterna får diskutera olika varumärken eller företag på Plus Facebook-sida 

eller inte. Webbredaktören berättar att de alltid måste vara noggranna och se till att inte hänga 

ut människor eller småföretag, de har även ett ansvar över att se till att tittarna inte heller gör 

det exempelvis på Plus sida på Facebook. De har också infört jour på torsdagskvällar när 

programmet sänds då en person håller koll på kommentarerna i alla sociala medier för att 
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kunna radera olämpliga kommentarer. Plus vill inte utsätta sina medverkande för näthat, 

däremot är det helt okej om tittarna kritiserar programmet i sig.  

 

(…) Man ska inte uppmana till att gå in på vår Facebook-sida utan det är 

snarare så att det här finns. Att det här finns på vår Facebook-sida (…) det är 

ju egentligen en knivig situation eftersom just de sociala medierna är företag 

själva (Webbredaktör Mitt i naturen, 2014). 

 

Webbredaktörerna för Plus och Gokväll berättar att de är medvetna om att näthatet kan 

eskalera i framtiden och att de försöker vara extra observanta på hur tittarna beter sig på deras 

sociala medier. Då är det viktigt att de har full kontroll över vad som händer på sidorna även i 

framtiden för att minska risken för att varumärket ska skadas till följd av konvergens eller 

mediekonvergens. Ots (2013) förklarar att användarna ur en varumärkesdimension har klivit 

in på medieföretagens arena när de är delaktiga i skapandet av innehållet som huvudsakligen 

produceras av medieföretaget. Tittarna befinner sig redan på samma plattformar som de tre 

analyserade programmen, i och med att ingen av programmen äger rättigheterna till det som 

produceras på Facebook, Twitter och Instagram kan de inte heller kontrollera vad som sker 

där. Det enda programmet som i praktiken har en makt över sin verkan inom ett socialt 

medium är Mitt i naturen med sin egen applikation.  

 

Jenkins (2008) beskriver att konsumenterna har fått en ny form av makt genom att diskutera 

med andra människor och tillsammans bildar de en stark kraft som i framtiden kan komma att 

förändra samhället. Särskilt för företag som är verksamma inom public service kan det vara 

extra viktigt att behålla kontrollen även om det finns en vilja av att dela allt med publiken. 

Publiken är redan mer eller mindre delaktig i de tre program som studerats, blir publikens 

makt för stor kan det möjligen påverka programmens public service-uppdrag negativt. 

Exempelvis kan det finnas en brist på förståelse varför privatpersoner inte får diskutera vad 

de vill på kanalernas sidor på offentliga forum.  
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7. Slutdiskussion 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som kan diskuteras utifrån studiens resultat och 

analys. Studiens syfte var att studera hur redaktionerna till TV-programmen Gokväll, Mitt i 

naturen och Plus använder sig av sociala medier utifrån frågeställningarna: 

 

• Vad vill de olika redaktionerna med användningen av sociala medier? 
o Hur skiljer sig användningen av sociala medier mellan de olika 

redaktionerna? 

• Vilka förutsättningar har de olika programmen att ta hänsyn till i sitt användande av 

sociala medier? 
• Vad finns det för risker och möjligheter i förhållande till public service när programmen 

använder sig av sociala medier? 

 

De tre redaktionerna har på det stora hela samma tankegångar kring användandet av sociala 

medier. Det kan till stor del bero på hur SVT:s huvudsakliga policy för användandet av 

sociala medier är utformad. Samma ordalag som går att finna i SVT:s policy i 

kommunikationsboken förekom även i flertalet av de genomförda intervjuerna. De vill skapa 

mervärde för sin publik, öka tillgängligheten och utveckla kommunikationen med publiken 

(SVT:s kommunikationsbok, 2011). Programmen vill även att tittarna ska skapa eget innehåll 

som kan användas i programmen. Det är intressant, särskilt i förhållande till det som 

diskuterats kring konvergens och framför allt mediekonvergens. En viktig fråga att ta i 

beaktande när aktörer bjuder in publiken är ”hur långt kan vi släppa in dem?”. Publikens 

makt väntas enligt Jenkins (2008) bli större i framtiden och då måste det finnas resurser för 

att bemöta den. Frågan är om de tre analyserade program har tillräckligt med ”kött på benen” 

för att hantera en situation där publiken tar kontrollen. Det har diskuterats att flertalet av 

programmen vistas inom plattformar som de faktiskt inte äger några rättigheter till. Det kan 

vara till nackdel om publikens ökade makt utvecklas i framtiden i och med att programmen 

inte kan kontrollera allt som sker på dessa plattformar som de inte äger.  

 

Överlag är de intervjuade tillfreds med sitt användande av sociala medier. Med det sagt 

menar de inte att de är några experter utan de ser utvecklingspotential i användandet. Det som 

däremot tydliggörs är att Gokväll och Mitt i naturen inte riktigt har någon klar strategi för vad 
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alla sociala medier som de finns på ska användas till. Eftersom de måste använda minst tre 

sociala medier för att inte verka gynnande mot någon aktör ser ett par plattformar ut att ha 

lämnats lite därhän. Såväl Gokvälls som Mitt i naturens webbredaktör betonar att publiken 

inte verkar befinna sig på Twitter, ändå finns de på den plattformen. Det finns dock en 

ödmjukhet inför att arbetet kanske inte fungerar så bra som de hade önskat och de vill gärna 

hitta på sätt att utveckla användningen.   

 

Det finns många skillnader mellan hur programmen använder sociala medier. Plus har ett 

väldigt strategiskt arbete med en tydlig plan för varje plattform de befinner sig på. Mitt i 

naturen har en trygg målgrupp med tittare som agerar motiverat och engagerat, de har inte 

heller några riktiga strategier men med brist på policy till trots verkar ändå webbredaktören 

för Mitt i naturen vara nöjd med hur användandet fungerar. Gokväll har många tankar om 

framtiden, de vill utveckla arbetet men har inte riktigt tagit steget ännu, det är mycket 

aktivitet på Facebook och Instagram men utan att publiken engagerar sig fullt ut och börjar 

diskutera.  Framför allt är det tydligt hur de olika programmens tittare agerar på olika vis. 

Mitt i naturen och Plus har väldigt engagerade tittare där det inte krävs särskilt mycket för att 

de ska agera och bidra med material eller ställa frågor. Bristen på diskussioner bland tittarna 

för Gokväll skulle kunna bero på att Gokväll är ett format som innehåller många olika delar, 

om de renodlar respektive medium till att hantera olika ämnen kan de förhoppningsvis nå 

tittare som är engagerade av varje ämne. Om användningen av sociala medier återspeglas i 

den genre som programmet är finns det möjligen större utvecklingspotential.  

 

Programmen har många förutsättningar att ta hänsyn till, dels public service och SVT i stort 

men också att de faktiskt bara är ett TV-program. De är inte enskilda företag bara för att 

programmen representerar skilda varumärken. Plus tittare har uppfattningen av att Plus 

redaktion kan bistå dem med mycket som de behöver hjälp med, men Plus måste 

kommunicera till sina tittare att de i huvudsak är ett TV-program. Facebook-sidan ska bara 

vara en förlängning av programmet. Med hjälp av en tydligare gränsdragning kan Plus 

utveckla sitt användande av sociala medier. De behöver inte svara på alla frågor folk har, det 

viktigaste är att det finns en plattform att diskutera de ämnen som förekommer i programmen. 

Utifrån intervjuerna ser användandet av sociala medier också ut att kräva mycket eftertanke 

och analys för de ansvariga. Tiden kanske inte räcker till för allt de vill göra, på grund av det 

kan inte heller varje plattform få en tydlig strategi och tydliga mål.  
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Utifrån de genomförda intervjuerna i samband med de teorier som applicerats på studien ser 

public service i förhållande till sociala medier ut att vara ett viktigt område att studera. Tyvärr 

har inte den här studien kunnat diskutera det fullt ut då det funnits många andra viktiga 

faktorer att beröra och området är allt för brett. Eventuellt bör public service-uppdraget 

utvecklas i och med den nya mediestrukturen. Public service är inte anpassat efter att SVT:s 

program ska kunna finnas i sociala medier och det tydliggörs genom de svårigheter som de 

ansvariga över sociala medierna alltid måste fundera och resonera kring. Bland annat vad de 

kan tillåta publiken att göra på deras sidor i sociala medier och inte. Det är nästan den mest 

intressanta och den mest komplicerade frågan för de ansvariga att ta ställning för. Det är svårt 

att kontrollera en publik på ett allmänt forum där public service generellt sett inte styr 

diskussionerna. Public service i samband med konvergens och publikens medverkande inom 

de sociala medierna ser inte ut att vara den bästa kombinationen, programmen äger varken 

Facebook, Twitter eller Instagram. I framtiden vid en eventuell förändring i maktstrukturen 

då publiken skulle kunna få mer inflytande kan det var svårt för programmen att styra 

publiken. Det finns en risk för att tittarna bemöter programmens riktlinjer med ”Facebook är 

väl ändå inte en del av public service? Då borde vi väl få diskutera vad vi vill?” 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Det som inte har bearbetats tillräckligt i denna studie är enskilda programs användning av 

sociala medier i förhållande till public service-uppdraget. Det är ett mycket intressant område 

som säkerligen kräver ett större analysunderlag än vad som har varit möjligt i denna studie. I 

och med att sociala medier kan antas vara här för att stanna i ett samhälle av en pågående 

mediekonvergens kan det vara viktigt för framtiden att genomföra en sådan studie. Framför 

allt för att public service-företagen ska kunna arbeta med användningen av sociala medier på 

ett mer tillfredställande vis där det finns tydliga riktlinjer över vad de kan göra och inte på 

dessa plattformar.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Inledning:  

• Vad är din yrkesroll? 

• Vilka är dina arbetsområden? 

• Hur länge har du arbetat på SVT/eller på den här redaktionen? 

• Använder du sociala medier i din privata roll? 

 

Huvudfråga sociala medier: 

• Vilka sociala medier använder ni idag på redaktionen?  

Underfrågor: 

Varför har ni valt att använda just de sociala medierna? 

Vad använder ni i huvudsak de sociala medierna till?  

 

Strategin kring sociala medier: 

• Jag har tagit del av er policy för publiceringar på webben och i sociala medier. Jag 

tänkte fråga om ni också har någon sådan utformad bara för er redaktion?  

• Har ni formulerat syfte och mål för er användning? 

  

Användningen av sociala medier: 

• Används alla sociala medier ungefär på samma vis eller har ni olika tankar kring vad 

ni vill göra med respektive plattform? 

 

Aktiviteten i de sociala medierna: 

• Har ni någon bestämmelse om hur aktiva ni ska vara på de sociala medierna? T.ex. 

med ett visst antal inlägg i veckan eller liknande.  

• Är de sociala medierna alltid bemannande eller används dem endast dagtid?  

• Vem eller vilka på redaktionen brukar publicera information vid de sociala medierna?  
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Kommunikationen i de sociala medierna: 

•  Finns det några bestämmelser om hur ni ska hantera kommunikationen med 

allmänheten?  

• Hur upplever du att kommunikationen med publiken fungerar genom de sociala 

medierna? 

(Ställer de frågor? Har de positiv/negativ kritik?) 

Underfråga: 

• Besvara kommentarer? 

• Ska ni svara på allt?  

• Inom någon viss tidsperiod?  

• Tror du att dem uppskattar att ni finns där? 

Framtiden: 

• Hur ser ni på användandet av sociala medier för er i framtiden?  

• Hur resonerar ni kring att använda de lite nyare sociala medierna i framtiden?  

• Brukar ni följa upp användningen av sociala medier på något särskilt vis? För att 

analysera hur det fungerar, hur det ska utvecklas och liknande.  

Public Service: 

• Påverkar det public service uppdrag ni har hur ni kan använda er av sociala medier i 

er kommunikation? Vad finns det för möjligheter risker i förhållande till public 

service uppdraget? 

• Finns det några problem idag med att hänvisa i programmen att ni finns på Facebook 

och Sociala medier? 

Fråga till PLUS: 

• Finns det någon risk för er i användandet av sociala medier i förhållande till att ni 

arbetar med konsumentfrågor? Kan enskilda användare fritt diskutera andra företag på 

er Facebook-sida eller finns det restriktioner för de som besöker er sida?  

 

Fråga till Mitt i naturen: 

• Kan du berätta mer om er applikation? 

• Ser ni på den som ett socialt medium? 

• Använder ni innehåll från applikationen i programmet? Hur fungerar det? 
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Bilaga 2 

 

Presentation av de intervjuade: 
 

Webbredaktör Gokväll – Arbetar som webbredaktör för Gokväll men även inom perioder 

med andra projekt. Förvaltar och utvecklar Gokvälls webb, har ett övergripande ansvar för de 

sociala medierna, har arbetat på SVT i lite drygt tre år.  

 

Webbredaktör Mitt i naturen – Arbetar som webbredaktör för naturprogrammen, framför 

allt Mitt i naturen, deltidstjänst som webbredaktör for Gokväll. Hanterar ett antal 

programsidor på svt.se och sociala medier kopplat till det. Är även delaktig i planeringen av 

Mitt i naturen. Har arbetat på SVT i drygt två år.  

 

Webbredaktör Plus – Arbetar som webbredaktör/webbspecialist på SVT Umeå, arbetar med 

Plus nu. Hanterar hemsidan, sociala medier, sprider vidare information från hemsidan,  

 

Alla intervjuade använder sig av sociala medier privat i varierande utsträckning beroende på 

forum och personliga preferenser. 
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Bilaga 3 

Här presenteras den information som går att finna på programmens sidor på Facebook (2014-

02-25).  

 
Plus Facebook-sida: 

Likes:3976 

Plus sida bjuder på extramaterial och konsumentnyheter, du kan delta i undersökningar, tipsa 

och tycka till” 

www.svt.se/plus 

 

Beskrivning som går att finna på sidan: 

Plus är ett program om pengar, privatekonomi och konsumtion, med Åsa Avdic och Mathias 

Andersson. Här på Plus facebooksida får du bland annat extramaterial, konsumentnyheter, du 

får veta vad som händer i programmet, och möjlighet att påverka genom att delta i 

undersökningar. Sidan skall också vara ett forum för dina egna observationer och tips, och vi 

bidrar tillsammans till ett trevligt tonläge. Vi är mycket restriktiva mot länkar och tillåter inga 

kommersiella länkar. Undvik att namnge privatpersoner och småföretag. Kommentarer och 

inlägg som bryter mot reglerna tas bort. 
 

Vi läser alla inlägg men har tyvärr inte möjlighet att svara på allt. Plus kan komma att lyfta 

upp dina kommentarer och inlägg på vår webb eller i programmet, och ibland kan just ditt 

tips bli något som vi tar upp och fördjupar oss i. 

 

Sammanfattning: 

Skriver mycket om vad som kommer att visas i programmen, länkar till hemsidan och 

svtplay, uppdaterar mycket i perioder, ibland varje dag ibland med några dagars uppehåll, 

samma dag som sändning flera uppdateringar, många tittare som kommenterar med önskemål 

om granskningar ifrågasättande av granskningar, frågor om saker som togs upp osv. Svarar 

på många men inte alla frågor (Plus Facebok, 2014).  

 

Mitt i naturen Facebook-sida: 

Likes: 4425 
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”Välkommen till Mitt i naturens officiella sida på Facebook! Programmet sänds torsdagar i 

SVT1 och SVT Play. Besök gärna vår hemsida svt.se/mittinaturen. Numera finns vi också på 

twitter: @svtnatur.” 

 

Beskrivning som går att finna på sidan: 

”Det här är Mitt i naturens officiella sida på Facebook. Programmet sänds på torsdagar i 

SVT1.” 

 

Sammanfattning: 

Skriver uppdateringar 1-2 gånger i veckan. Länkar vidare till hemsidan, Tipsar om 

djurprogram på SVT. Uppmanar till att posta bilder med en hashtag om våren i naturen. 

Publiken postar mest bilder på djur och saker de sett i naturen. Mitt i naturen uppmanar till att 

använda den nya applikationen. Inte mycket frågor och kritik (Mitt i naturen Facebook, 

2014).  
 

Gokväll Facebook-sida: 

Likes: 3495 

”Officiell sida för tv-programmet Go'kväll. Go'kväll är SVT:s magasinprogram som sänds 

18.15, 5 dagar i veckan, och bjuder på spännande gäster, intressanta reportage, resor, mat och 

trender.http://svt.se/gokvall” 

 

Beskrivning som går att finna på sidan: 

”Officiell sida för tv-programmet Go'kväll på SVT. Go'kväll är SVT:s magasinprogram som 

sänds 18.15, 5 dagar i veckan och som bjuder på spännande gäster, intressanta reportage, 

resor, mat och trender.” 

 

Sammanfattning: 

Relativt hög aktivitet bland publiken, de röstar på kattbilder, kommenterar gör om mig 

reportagen och diskuterar bland de frågor programmet ställer till publiken. Programmet är 

aktiva på facebook och uppdaterar nästan dagligen. Ibland uppdaterar programledare med 

namn på sidan (Gokväll Facebook, 2014). 

 

 


