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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to examine how public contribution in public
service radio has changed as a consequence of the digitalization. Public contribution is
studied from several aspects, but with a particular focus on new media types.
Theory: Since there is no single relevant theory concerning this field of study - the
public service radio - previous research has been assembled from related scientific
areas. This material constitutes the basis for an analysis framework, specifically
developed for the purpose of this study. This framework describes how the
digitalization and the public service enterprise have favored the occurrence of public
contributions in national radio. Furthermore, the framework attempts to conceptualize
the infrastructure of public contribution, and explains the majority representation of
new media in said phenomenon.
Method: The empirical examination in this study consists of a quantitative content
analysis, which measures the magnitude (the amount of user generated content in
broadcast and number of audience invitations) of public contribution to national radio.
The content analysis also explains which types of media are used in conveying said
material at two specific points in time. This study consists of 20 hours of broadcast
material from 1995, and 20 hours of broadcast material from 2010, evenly distributed
between the national radio channels P1 and P3.
Findings: The empirical examination reveals that the magnitude of public contributions
to national radio has seen an increase following the digitalization. The public
contributions have seen qualitative change however; more widespread shows over
several topics with entire program concepts based on the use of publicly contributed
material. This study also reveals that the public service enterprise is of more significance
in this development than has the technological advances of the digitalization: the new
media types are not used to the extent that the framework assumed. Some usage of the
new media types show that the public service radio intentionally changes their
preferred media for public contribution, which in turn affects the communication
between the radio as an institution and their audience. The telephone however, remains
the most widely used medium, and also saw an increase in popularity among the
audience between 1995 and 2010. This is likely due to the public service enterprise and
the dialogical nature of the medium.
Keywords: Public contribution, interaction, public service, radio journalism, new media
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Sammanfattning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur publikmedverkan förändrats i
public service-radion i och med digitaliseringen. Publikmedverkan ska undersökas ur
flera aspekter men med ett särskilt fokus på nya medieformer.
Teori: Då en enskild relevant teori saknas för området publikmedverkan inom public
service-radion har tidigare forskning från flera närliggande områden sammanställts i en
för uppsatsens syfte unik analysmodell. Denna modell konceptualiserar infrastrukturen
för publikmedverkan i public service-radion. Den beskriver hur den tekniska
utvecklingen och public service-uppdraget påverkar publikmedverkan och att det
främst är nya medier som används för publikmedverkan.
Metod: Uppsatsens empiriska undersökning består av en kvantitativ innehållsanalys
som mäter utrymmet för publikmedverkan (mängd publikgenererat innehåll i sändning
och antal uppmaningar till publikmedverkan) samt vilka medieformer som används för
publikmedverkan vid två tillfällen. Undersökningen består av 20 sändningstimmar 1995
och 20 sändningstimmar 2010, jämnt fördelade mellan radiokanalerna P1 och P3.
Resultat: Den empiriska undersökningen visar att utrymmet för publikmedverkan har
ökat i och med digitaliseringen. Publikmedverkan har även blivit mer kvalitativ, mer
spridd över olika ämnen och fått hela programformer som bygger på publikmedverkan.
Det visar sig också att public service-uppdraget har en större roll att spela i denna
utveckling än digitaliseringens tekniska möjligheter. De nya medierna används nämligen
inte i den utsträckning som analysmodellen påvisade. Det förekommer användning av
nya medier vilket visar på att public service-radion medvetet förändrar medieformerna
för publikmedverkan och det påverkar i sin tur kommunikationen mellan radion och
publiken. Det mest använda mediet är dock telefonen som procentuellt ökade
användarmässigt mellan mätåren 1995 och 2010. Detta förmodligen på grund av public
service-uppdraget och mediets dialogfokuserade utformning.
Nyckelord: Publikmedverkan, interaktion, public service, radiojournalistik, nya medier
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1 Inledning
Som flitig radiolyssnande känner man sig sällan ensam. Det finns alltid en vän att lyssna
på, en vän som alltid har något att säga. Men en god vän är inte bara någon som alltid har
något att säga. En god vän är också någon som är bra på att lyssna. Det är dags att ta
reda på hur radion står sig som vän.

Hur mycket förändras ett massmedium på 15 år? Public service-radion har gått från en
tydlig ställning som ensam aktör till en verklighet med ständig kamp mot privata
alternativ. Digitaliseringen har gjort analogt till gammalt och har gett oss ny teknik med
nästintill oändliga möjligheter. I den hårda medievärlden är 15 år väldigt lång tid. En tid
som för radion betytt allt mindre uppmärksamhet på forskningsfronten. Men det
betyder inte att radions utveckling stått still. Den centrala frågan för denna uppsats är
om publikmedverkan förändrats de senaste 15 åren.

I denna uppsats står public service-radion för det gamla. Digitaliseringens sociala
medier står för det nya. Mötet mellan den gamla radion och de nya medierna kommer i
denna uppsats studeras via en närbild på den interaktiva relationen mellan radion och
dess publik. När publiken kommunicerar med radion uppstår en interaktion som kan
kallas publikmedverkan. Genom att studera radions publikgenererade innehåll då och
nu skapar denna uppsats en bild av digitaliseringens effekter på publikmedverkan. Har
digitaliseringen förändrat utrymmet för publikmedverkan i radion? Och på vilket sätt
har medieformer för publikmedverkan förändrats? Det är frågor som denna uppsats ger
svar på.

1.1 Bakgrund
Radions svenska födelse var år 1921. Tre år senare bildades AB Radiotjänst som
startade sina reguljära sändningar 1925. Sedan ökade radiolyssnandet kraftigt och
stadigt till 1945, detta enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 89). Men radion var ett nytt häftigt
medium även i andra länder. Orson Welles satte 1938 upp Världarnas krig i USA, ett
radiodrama vars publik flydde sina hem i tron att världen faktiskt hade invaderats av
utomjordingar, detta beskriver Hendy (2000 s. 135). Det var startskottet för en intensiv
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forskning kring radions inflytande. Idag är det snarare nya medier och interaktiv
kommunikation som får den stora uppmärksamheten. För public service-radion är dock
publikmedverkan inte något nytt. Sveriges Radio [SR], det svenska public serviceradioföretaget, har enligt Engblom (2007 s. 149) en lång historia av publikmedverkan.
Enligt Engblom (2007 s. 149) fick publikmedverkan sitt genombrott på 1960-talet då SR
accepterade telefonkvalitet i sändning. Det var alltså då publiken på allvar kunde
kommunicera tillbaka till radion istället för att bara lyssna. Engblom (2007 s. 149)
menar att detta satte fart på utvecklingen av program med publikmedverkan, ett
programformat som under det senaste decenniet fått en mycket stor omfattning.

Ulrika Anderssons (2009 s. 97) Journalisten och deras publik är en avhandling som
bygger på tre kvantitativt inriktade studier där yrkesverksamma i redaktioner av olika
slag fått besvara frågor om bland annat publikmedverkan. Denna avhandling syftar till
att undersöka journalistkåren generellt och ligger till stor del som grund för denna
uppsats då specifik radioforskning har varit svår att hitta. Enligt Anderssons
undersökning (2009 s. 152) har publiken, möjligheten till trots, inte fått ett ökat
inflytande över innehållet i journalistiken. Andersson (2009 s. 161 och 55) anser
samtidigt att massmedias kontakt med publiken är viktig ur både ett demokratiskt och
ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom interaktionen formar innehållet efter
publikens vilja, varpå publiken håller fast vid kanalen, något som är viktigt i en
mediemarknad med stor konkurrens från andra kanaler.

Publikmedverkan är alltså något som SR sysslat med länge och som verkar ha en
betydande roll i det moderna mediesamhället. Enligt McQuail (2010 s. 39) ger
digitaliseringens djupgående effekter på massmedia. Inträdet av nya medier ger ett nytt
medielandskap med nya möjligheter för publiken att interagera med massmedia, detta
enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 115). Detta väcker många frågor om public service-radions
utveckling av publikmedverkan. Är det mer publikgenererat innehåll i radion nu än
innan digitaliseringen? Vilken roll har public service-uppdraget att spela i utvecklingen?
Används de nya medierna för publikmedverkan eller håller den gamla radion fast vid
gamla medier? Vad betyder medievalet för den interaktiva kommunikationen mellan
radio och publik?
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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur publikmedverkan förändrats i public
service-radion i och med digitaliseringen. Publikmedverkan ska undersökas ur flera
aspekter men med ett särskilt fokus på nya medieformer.
-

Hur har utrymmet för publikmedverkan förändrats i public service-radion sedan
digitaliseringen?

-

Hur har medieformerna för publikmedverkan förändrats i public service-radion
sedan digitaliseringen?

1.3 Definitioner
I detta avsnitt definieras viktiga begrepp för uppsatsen och således avgränsas också
forskningsområdet ytterligare. Begreppen digitalisering, utrymme för publikmedverkan,
medieformer och nya medieformer kommer att definieras och fördjupas.

1.3.1 Digitalisering
Enligt McQuail (2010 s. 39) är digitaliseringen en process där media övergår till digital
form, information slås samman för att öka effektiviteten. McQuail (2010 s. 39) nämner
också införandet av nya medier som en del av digitaliseringen. Digitaliseringen är alltså
inte en tidpunkt utan en förändring över tid. I den förändringstiden är internets
spridning central eftersom det är den tydligaste formen av hur nya medier växer fram
och hur information ges liknande former. Enligt Nordicoms undersökning (2010)1
började man mäta internetanvändning 1999, innan dess var fenomenet för smalt för att
undersökas. Undersökningen visar att 1999 använde 31 procent av svenskarna internet
och 2006 hade den siffran ökat till 62 procent. Under den perioden ökade alltså
internetanvändandet stort och internet gick från något man precis gett erkännande
(genom att börja mäta användningen) till något som fler än hälften av alla svenskar
använde. Den perioden, 1999 till 2006, definieras i denna uppsats som digitaliseringen.

1

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showStatTranslate.php&me=1&media=PC%20and%20In
ternet&type=media&translation=PC%20och%20internet (2010-12-14)
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1.3.2 Utrymme för publikmedverkan

. Vanliga former av publikmedverkan i radio är mejl och
telefonsamtal, djupare beskrivning finns nedan. För att förstå publikmedverkan bättre
fördjupas begreppet interaktion i uppsatsens teoridel, där interaktion står för fenomen
som innefattar bland annat publikmedverkan.

Utrymme för publikmedverkan kommer i denna uppsats bestå av två delar: tid för
publikmedverkan och antal gånger programledaren uppmanar till publikmedverkan.

1.3.3 Medieformer
I denna uppsats kommer begreppet medieformer till stor del användas för att beskriva
vilka kanaler publiken använder för att höra av sig till en radiosändning, alltså kanalen
för publikmedverkan. Medieformer kommer i denna uppsats användas som ett
samlingsbegrepp för de kanaler för publikmedverkan som undersökas, nämligen:
studiobesök, brev, telefonsamtal, mejl, sms, webbkommentarer och Facebookkommentarer.

1.3.4 Nya medieformer
Gane och Beer (2008 s. 7) tillskriver nya medier två egenskaper: interaktion och
sammankoppling. Författarna menar att nya medier dels låter användarna på ett enkelt
sätt interagera med varandra och dels klarar av att hantera alla tidigare former av
medier.

L

å

ö

”

”

tidningar tillhör gamla medier, webben tillhör nya medier och det folk brukar kalla
ä

”

” D

nära användarna och finnas i många olika varianter. I denna uppsats används begreppet
nya medier som en typ av medieform och avser: mejl, sms, webbkommentarer och
Facebook-kommentarer.
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2 Teoretisk översikt
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som behövs för analysen av
uppsatsens resultat. Kapitlet syftar också till att ringa in kunskapsområdet som gäller
för uppsatsens ämne genom att studera tidigare forskning och statistik. Istället för att
utgå från en enskild teori har flera olika utgångspunkter samlats för att skapa en
förståelse kring ämnet. Just radio och publikmedverkan har inte några specialiserade
teorier eftersom det är ett relativt outforskat område. Att samla flera utgångspunkter
har också fördelen att man undviker att skapa en ram som sedan resultatet kanske inte
passar in i.

Kapitlet inleds med en kortare presentation av grundläggande kommunikationsmodell
och olika former av kommunikation. Vidare kommer en fördjupning av interaktion inom
massmedia för att ge en bred grund till att förklara utvecklingen av användargenererat
innehåll och publikmedverkan i journalistiken. Efter det kommer ett avsnitt där
begreppet public service förklaras för att skapa förståelse kring uppdraget hos public
service-radion. Vidare behandlas radions historiska utveckling inom den tidsram som är
intressant för uppsatsen. Mot slutet finns ett avsnitt som behandlar olika medieformer,
val av medium och vidare fördjupning i nya medieformer. Varje avsnitt avslutas med en
sammanfattning och hela kapitlet avslutas med en teoretisk summering i form av en
analysmodell som fungerar som uppsatsens teoretiska utgångspunkt.

2.1 Kommunikation
I Detta avsnitt behandlas själva grunden inom medie- och kommunikationsvetenskap:
Kommunikation. För att förstå publikmedverkan i radiojournalistiken behandlas i detta
avsnitt en kommunikationsmodell, dess nyckelbegrepp och tre olika sorters
kommunikationsformer samt hur de fungerar.

2.1.1 Kommunikationsmodell
Det finns flera olika modeller för att beskriva kommunikation. Den mest grundläggande
kallar Nowak och Wärneryd (1979 s. 15) för kommunikationsprocessen och i den skiljer
man ut en sändare som vill nå ut med ett buskap via en kanal till en mottagare. Sändaren
11
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kodar sitt budskap genom att bland annat ge den en språklig dräkt och mottagaren
avkodar, alltså tolkar, budskapet, detta enligt Nowak och Wärneryd (1979 s. 16). På
vägen kan det uppstå problem i form av brus, då kommunikationen störs av
omgivningen vilket kan vara avgörande för om budskapet når fram eller inte, detta
enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 16). För att förbättra kommunikationens kvalité
förespråkar Nowak och Wärneryd (1979 s. 19) återföring, då mottagaren kan
kontrollera med sändaren att rätt budskap nått fram. Denna del brukar också kallas
återkoppling. Denna kommunikationsprocess har blivit så grundläggande inom medieoch kommunikationsvetenskap att den ibland bara kallas kommunikationsmodellen.

Det meddelande, budskap eller innehåll som sändaren förmedlar till mottagaren är
enligt Falkheimer (2001 s. 37) en väv av betydelser som alltid har ett motiv. Allt
överförande av innehåll från sändare till mottagare, det vi kallar kommunikation, sker i
någon form av sammanhang. Denna kontext påverkar, enligt Falkheimer (2001 s. 39),
kommunikationen.

2.1.2 Kommunikationsformer
Enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 16) är personlig kommunikation den ursprungliga
kommunikationen som följer den vanliga kommunikationsmodellen som beskrivs ovan.
När kommunikationen istället sker från ett massmedium till en publik kallar Hadenius
m.fl. (2008 s. 17) det för massmedierad kommunikation och säger att villkoren då
förändras något. Utgångspunkten med sändare och mottagare är densamma men
Hadenius m.fl. (2008 s. 18) pekar på en viktig skillnad: den massmedierade
kommunikationen är opersonlig eftersom sändare inte alltid vet vem som är mottagare,
det är alltså svårt att koda budskapet så mottagaren tolkar det på tänkt sätt.

Vidare säger Hadenius m.fl. (2008 s. 18) att vid en massmedierad kommunikation
begränsas återkopplingen; kommunikationen blir enkelriktad. Återkopplingen finns
dock enligt Falkheimer (2001 s. 41) också hos massmedia genom publikmedverkan,
Falkheimer hävdar att den sortens återkoppling tidigare fungerat med tveksamt resultat
eftersom den inte är direkt, något som nyare interaktiva medier råder bot på.
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Hadenius m.fl. (2008 s. 19) skriver också att flera av den massmedierade
kommunikationens problem kan stävjas genom interaktiv kommunikation. Vid interaktiv
kommunikation är återkoppling möjlig och då stärks enskilda människors ställning i
kommunikationen. Hadenius m.fl. (2008 s. 19) menar vidare att internet har skapat helt
nya förutsättningar för informationsspridning mellan massmedier och publik. För att
förstå publikmedverkan vidare krävs en fördjupad genomgång av hur interaktion
mellan massmedia och publik fungerar, något som presenteras nedan.

2.1.3 Sammanfattning
Kommunikationsmodellen är utgångspunkten för all kommunikation och är därför
relevant för att förstå publikmedverkan. Den opersonliga massmedierade
kommunikationen har genom att utvecklas mot den interaktiva kommunikationen
börjat likna den personliga kommunikationen mer. I denna utveckling har alltså
återkopplingen, en av kommunikationsmodellens mekanismer, fått mer utrymme
genom bland annat publikmedverkan och det har förbättrat kommunikationen samt
förändrat innehållet.

2.2 Interaktion
Interaktion sammankopplas ofta med nya medier men är, enligt Karlsson (2006 s. 38),
egentligen något som förutsätts i all kommunikation men vars olika former inte tidigare
funnits i samma medium. En entydig definition av interaktion finns dock enligt Karlsson
(2006 s. 39) inte. Dragen som nämndes i föregående avsnitt om interaktiv
kommunikation är de typiska.

I detta avsnitt behandlas interaktion djupare genom att behandla den moderna
utvecklingen av publikens interaktion med massmedia. Olika beståndsdelar av
journalistiken har olika relation till interaktion, dessa relationer ska förklaras.
Journalistikens beståndsdelar i detta sammanhang är publiken, journalisten och
innehållet.
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2.2.1 Interaktionens utveckling
Interaktion mellan publik och massmedia är inte något helt nytt i och med
digitaliseringen, publiken har alltid haft något sätt att kommunicera med journalisterna,
detta enligt Ilshammar (2008 s. 279). En studie av Karlsson (2010 s. 8) visar att
publikmedverkan på webbtidningar har stärkts de senaste fyra åren. Enligt Andersson
(2009 s. 151) har publikgenererat innehåll och interaktion varit en trend inom
journalistiken de senaste åren. Interaktion ser ut att vara en journalistisk tendens.

Nygren (2008 s. 160) hävdar att publiken de senaste åren aktivt bjudits in till
journalistiken via publikmedverkan och Hadenius m.fl. (2008 s. 115) säger att den
digitala utvecklingen lett till en möjlig interaktiv kommunikation. Karlsson (2007 s. 39)
vill dock poängtera att en interaktiv potential i tekniken inte behöver betyda att den
utnyttjas, att det faktiskt förekommer interaktiva inslag.

2.2.2 Interaktion och publiken
Enligt Andersson (2009 s. 137) har den digitala tekniken underlättat för publiken att
interagera med massmedia och enskilda journalister, framför allt genom mejl och
kommentarfunktioner på hemsidor. Men denna förändring har också påverkat möten
mellan publik och journalist på ett negativt sätt. Andersson (2009 s. 144) hävdar att den
internetbaserade tekniken binder journalister till redaktionen vilket leder till minskad
fysisk kontakt med publiken. Journalister var förr i större utsträckning ute och
intervjuade publiken, något det inte finns tid till idag då arbetet koncentrerats till
redaktionen.

Enlund (2008 s. 77) skriver vidare att publiken nu själva skapar stor del av
medieinnehållet eftersom den tillåts göra det. Detta tyder på en vilja hos publiken att
vara med i det mediala innehållet och nu när journalisterna släpper in publiken stiger
den gärna på.
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2.2.3 Interaktion och journalister
Nygren (2008 s. 160) hävdar att interaktiv journalistik påverkar det journalistiska
arbetet på två sätt, dels nyhetsvärderingen och dels möjligheten för publiken att
påverka det journalistiska innehållet. Att publikmedverkan genom interaktiv
journalistik påverkar det journalistiska arbetet bidrar till att avståndet mellan publik
och producent minskar. Enligt Crisell (2003 s. 275) kan publiken upprätta ett samarbete
med programledaren i ett radioprogram med interaktion, ett samarbete där parterna
tillsammans väljer intervjufrågor och ämnen. Samtidigt hävdar Crisell (2003 s. 275) att
interaktionen inte alltid uppskattas av journalisten då han/hon kan störas av ett
moment där publikens frågor ska tas med i en intervju, detta motverkar viljan för
interaktion.

Redaktioner är, enligt Andersson (2009 s. 48f), allmänt positiva till att till dialog med
publiken och uppmanar den gärna att höra av sig med åsikter. Andersson menar att
detta sker för att redaktionen ska komma närmare publiken och i förlängningen
demokratisera journalistiken. Andersson (2009 s. 50) anser dock att det antagligen
skulle ta väldigt lång tid att genomgå den process journalisterna satsar på. Hon är inte
övertygad om att publikmedverkan är något annat än strategier för att öka intäkterna
till företaget.

Enligt Anderssons (2009 s. 138) studie upplever journalister att det var ungefär lika
mycket publikkontakt nu som för tio år sedan, dock visar studien att ansvariga utgivare
tycker publikkontakten ökat, något Andersson (2009 s. 146) tror har med alla nya
verktyg för publikkontakt att göra. Här är det viktigt att påpeka att dessa teorier inte till
fullo är anpassade efter radiojournalistik men har en viss signifikans.

2.2.4 Interaktion och innehåll
Enligt Andersson (2009 s. 136) ser journalister två viktiga anledningar till kontakt med
publiken: insikt i hur publiken är sammansatt och vilka intressen, behov och åsikter
publiken har. Detta tyder på att journalister bjuder in till interaktion för att kunna
målgruppsanpassa sin journalistik. Alström och Hedman (2008 s. 112) hävdar att
journalister har en positiv inställning till publikkontakt i journalistiken eftersom man
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anser att det förbättrar innehållet och ger det större genomslagskraft. Dessa två
påståenden kan höra ihop genom att en målgruppsanpassad journalistik ger större
genomslagskraft, enligt detta skulle i så fall interaktionen vara av godo för
journalistiken.

Andersson (2009 s. 55) hävdar att publikanpassning i form av publikmedverkan leder
till ett mer likriktat medieinnehåll. Enligt Hedman (2009 s. 17) är det vanligt att
publiken får bidra med lättare innehåll till journalistiken medan tyngre ämnen med mer
seriös framtoning lämnas åt redaktionen att tillföra. Buskqvist (2009 s. 165) skriver att i
mitten av 1990-talet kom många nya möjligheter för radiojournalistiken som kom att
påverka innehållet och på sikt också synen på publiken.

Ilshammar (2008 s. 279f) menar att interaktiviteten i det journalistiska arbetet påverkar
nyhetsvärderingen och ger publiken större utrymme att uttrycka sig. Journalister kan nu
se vilka ämnen som berör genom hur många som interagerar och hur många som hör av
sig till programmet. Detta gör att publiken får vara med i nyhetsvärderingen på ett annat
sätt nu jämfört med tidigare.

2.2.5 Sammanfattning
Interaktion är stommen i publikmedverkan. Flera författare är överens om att
möjligheterna till intensifierad interaktion finns i och med digitaliseringens tekniska
utveckling. Möjligheterna kanske inte alltid utnyttjas men det finns en journalistisk
trend att faktiskt göra något med den möjligheten och låta publiken vara med. Publiken
hänger gärna på. Med förenklade möjligheter till interaktion vill publiken gärna vara
med och skapa innehållet. Enskilda journalister är dock relativt delade när det gäller
interaktion. Forskningen i stort kan inte enas om att journalister är odelat positiva eller
negativa till interaktion. Forskningen visar också att det är viktigt ur en demokratisk
synpunkt att låta publiken påverka innehållet även om publikmedverkans kanske
främsta uppgift är att hjälpa journalister anpassa innehållet och i förlängningen tjäna
mer pengar. Att interaktivitet påverkar innehållet i journalistiken är flera forskare
överrens om.
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2.3 Public service
I följande avsnitt beskrivs begreppet public service i allmänhet och SR:s uppdrag och
roll som etermedieföretag i den svenska public service-modellen.

2.3.1 I allmänhetens tjänst
Nationalencyklopedin2 översätter public service till i allmänhetens tjänst och beskriver
begreppet som en modell där etermedieföretag jobbar på uppdrag av statsmakten.
Vidare definieras begreppet som en ideologi där etermedieföretagen i fråga har ett
bestämt samhällsansvar. I Sverige består public service av Sveriges Television, Sveriges
Radio, samt Utbildningsradion som alla finansieras av en TV-licens som 2010 var 2076
kr per år, detta enligt artikeln Ekonomi på SR:s hemsida3. Artikeln beskriver vidare att
37.5 procent av TV-licensen går till SR.

På SVT:s hemsida kan man i artikeln Företagsfakta – Public service4 läsa att ett public
service-företag ska ha ett brett utbud samt ska rapportera opartiskt och sakligt. Därför
sänds inte reklam eller program som tydligt gynnar ett politiskt eller kommersiellt syfte.
Vidare ska verksamhetens utbud vara präglat av demokratiska värden och ska spegla
hela Sverige.

2.3.2 Sveriges Radio
Ett av etermedieföretagen i Sveriges public service-modell är Sveriges Radio, SR. I ett
citat från SR:s Public service-redovisning (2009) beskriver företaget sig självt enligt
följande:
”

.

”

2

http://www.ne.se/public-service (2010-12-12)

3

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971507 (2010-12-16)

4

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60232&a=698388 (2010-11-16)
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SR anser alltså själva att till deras uppdrag hör att ha med publikmedverkan i
sändningarna. Myndigheten för radio och tv skriver i artikeln Om mediebranschen –
Radio5 om villkoren för att få sända nationell radio:
”Sändningarna ska vara opartiska och sakliga samt att de ska nå så många lyssnare
som möjligt. Sändningarna ska även vara mångsidiga och ta tillvara allmänhetens
olika intressen i så stor utsträckning som möjligt ”

De skriver också att det idag är enbart public service-företagen som har tillstånd att
sända nationell radio. I artikeln Om Sveriges Radio – Uppdraget6 på SR:s hemsida går det
vidare att läsa hur SR ska erbjuda ett mångsidigt programutbud, sända radio med
vidsträckt yttrandefrihet och vara tillgängliga för publiken. Organisationsbeskrivningarna från SR bygger bland annat på de anslagsvillkor som regeringen
utfärdar åt public service-företagen. I 2010 års anslagsvillkor för Sveriges Radio (2009)
står det att SR ska iaktta försiktighet när det gäller satsningar på nya
distributionstekniker eftersom en så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna ta
del av innehållet.

Enligt Engblom (2007 s. 195) vill SR skapa radio för alla, oavsett kön, ålder, utbildning
eller bakgrund men att SR samtidigt riktar in sig lite extra på ungdomar eftersom de inte
är lika trogna radiolyssnare som äldre. Vidare hävdar Engblom (2007 s. 204) att via
webbaserade medier vill SR komma närmare sina lyssnare, något som företaget lagt
stora pengar på att uppnå.

Angående SR:s inriktningar och målgrupper skriver SR på sin hemsida i artikeln Om
Sveriges Radio - Kanaler7 att P1 är en talad kanal som ger fördjupning och riktar sig till
alla samt att P3 är en ungdomskanal med brett innehåll. Engblom (2007 s. 199) skriver
att P2 är av SR:s huvudkanaler (P1, P2, P3 och P4) den minsta sett till räckvidd.

5

http://www.radioochtv.se/Om-mediebranschen/Radio/ (2010-12-16)

6

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435 (2010-11-16)

7

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971544 (2011-01-09)
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2.3.3 Sammanfattning
Public service-radions uppdrag är att spegla hela Sverige i sitt innehåll och ta tillvara på
allmänhetens intressen. Därför står det i SR:s anslagsvillkor att företaget inte ska
använda nya medier i överdriven utsträckning. SR själva satsar på publikmedverkan och
anser att det är viktigt. Viss forskning tyder på att SR satsar på nya medier för att
komma närmare sina lyssnare.

2.4 Radion då och nu
I detta avsnitt förklaras radions historiska utveckling i grova drag under den för studien
relevanta perioden, alltså mellan 1995 och 2010. Även dagens radiolyssnarmönster
behandlas.

2.4.1 Radions moderna historia
Den viktigaste förändringen inom radion under 90-talet är enligt Hadenius m.fl. (2008 s.
98) och Engblom (2007 s. 74) etableringen av privat sektor. Sändningsfrekvenser till
privat lokalradio fördelades och reguljära privata sändningar påbörjades i början av
1994. SR:s sändningsmonopol hade således luckrats upp ordentligt och internationella
aktörer kom in på den svenska marknaden, detta enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 98). Till
en början erövrade den privata lokalradion cirka 30 procent av lyssnarna, ett ganska
hårt slag mot SR, detta enligt Engblom (2007 s. 200). I samma tidsperiod omprofilerades
SR enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 99) till ett eget bolag med en tydlig ungdomskanal, P3.
Enligt Engblom (2007 s. 149) blev synen på publiken en annan viktig förändring, från
lyssnare till kund, detta för att SR skulle bestyrka sin verksamhet.

Figuren nedan visar hur radiolyssnandet en genomsnittlig dag förändrats genom åren
som är intressanta för denna studie, statistiken kommer från Nordicom8. Sammanlagt
har radiolyssnandet sjunkit vilket antyder att radiojournalistiken har haft en tuff period

8

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showStatTranslate.php&media=Radio&type=media&tran
slation=Radio&me=1 (2010-12-21)
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de senaste 15 åren. SR följer utvecklingen relativt väl men har haft sin marknadsandel
intakt och gör mot slutet en liten ökning jämfört med det totala radiolyssnandet.
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Figur 1: Radiolyssnande en genomsnittlig dag i minuter, förändring över tid

Enligt Engblom (2007 s. 85 och 86) hade SR år 2000 som strategi att framstå som
Europas mest nyskapande medieföretag, fritt från såväl staten som den fria marknaden
samt ett företag med högt förtroende. Det fanns alltså en tydlig vilja till förändring
samtidigt som gamla värden värnades väl. Engblom (2007 s. 89) hävdar att SR något
senare också satsade på att ta ett särskilt ansvar för mångfalden i radioutbudet.

2.4.2 Dagens radiolyssnande
Dagens radiolyssnande är utbrett och radion når totalt cirka 75 procent av Sveriges
befolkning, detta enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 355). Vilken kanal man väljer eller när på
dagen man lyssnar hänger tydligt samman med vanor men generellt lyssnar Sveriges
befolkning mest mellan 7 och 8 på morgonen, detta enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 356).
Svenskarna lyssnar mest i sina hem men med varierande intensitet, mestadels fungerar
radion som en ljudtapet för sällskapets skull även om det förekommer skillnader i hur
man lyssnar på olika kanaler. SR är, enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 357), den största
aktören på marknaden och den kommersiella radion är störst hos lyssnare under 35 år.
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Vidare hävdar Hadenius m.fl. (2008 s. 359) att underhållning och nyheter går mest hem
hos publiken men att poddradio öppnar upp för smalare program. Enligt
Nationalencyklopedin9 är poddradio en sändning av radio över nätet för nedladdning på
lokal mediespelare (dator, mobiltelefon och liknande) för senare avlyssning.
SR:s poddsändningar startade 2005 och fick sitt genomslag 2006, i början av 2008 fanns
56000 program att ladda ner från SR:s hemsida, detta enligt Hadenius m.fl. (2008 s.
359). Engblom (2007 s. 203) menar att detta är ett tecken på hur SR försöker hävda
radion som medium genom att satsa på ny teknik och nya tag för att motverka radions
image som gammaldags.

2.4.3 Sammanfattning
Radion har gått igenom en tuff period med minskat lyssnande, SR har gått från
monopolsituation till att få konkurrens vilket ledde till förnyelse, omprofileringar samt
nya satsningar på publiken och mångfald. Radion är idag fortfarande utbredd, SR är
störst, men radion fungerar till stor del som en ljudtapet. Poddradio är en av SR:s nyare
satsningar.

2.5 Medium
Mediet är, enligt Falkheimer (2001 s. 38) bäraren av innehållet, något som är oumbärligt
i denna studie. I detta avsnitt fördjupas först medieval, hur olika kanaler påverkar
kommunikationen. Efter det diskuteras och fördjupas begreppet nya medier.

2.5.1 Medieval
Eriksson (2008 s. 77) skriver att det finns tre olika sorters kanaler att kommunicera
genom. Resonemanget bygger på effektiv kommunikation och avser inte explicit medier
för publikmedverkan även om resonemanget har en signifikans för att diskutera för- och
nackdelar med olika medieformer.

9

http://www.ne.se/podds%C3%A4ndning (2010-12-12)
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Skriftliga kanaler, för denna undersökning är brev och fax de intressanta
medierna. Eriksson (2008 s. 77) menar att fördelarna med brev är att feltolkning
sällan sker och att det är ett bra sätt att förmedla fakta. Nackdelarna är att
skriftliga kanaler inte bjuder in till dialog.

-

Muntliga kanaler, för denna undersökning är kanalerna telefon och studiobesök
de intressanta. Enligt Eriksson (2008 s. 79) är fördelarna med muntliga kanaler
att ömsesidigt tankeutbyte uppstår och frågor kan bli besvarade direkt. Någon
direkt nackdel ser inte Eriksson utan tycker detta är en helt nödvändig
kommunikationsform.

-

Elektroniska kanaler, för undersökningen intressanta medier är telefonsvarare,
mejl, sms, webbkommentarer och Facebook-kommentarer. Eriksson (2008 s. 78)
definierar alla nämnda medier förutom telefonsvararen som interaktiva och
nämner att fördelen med interaktiva medier är att de bygger på dialog. Vidare
säger Eriksson (2008 s. 78) att de elektroniska kanalerna har en enkelhet och
snabbhet vilket ger dem stora fördelar, men det finns också nackdelar som att
alla inte har tillgång till dessa medier.

Falkheimer (2001 s. 117) anser att det viktigaste är att budskapet och mediet hänger
ihop för att en lyckad kommunikation ska uppstå. McLuhan (1999 s. 16) skriver att
själva valet av medium är avgörande eftersom mediet är liktydigt med budskapet och att
varje medium har sina villkor. McLuhan (1999 s. 76) anser vidare att ett medium är en
utbyggnad, en förlängning av människans och hennes sinne samt att nya medier
sträcker ut oss ännu längre, något som påverkar båda oss själva och samhället i stort.
Vad författarna lyfter fram är att det finns en tydlig relation mellan budskap och
medium.

2.5.2 Nya medier
Internets utveckling, som är central för nya medier, har haft betydelse för
medieutvecklingen. Enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 127) har interaktiviteten som internet
fört med sig gett publiken nya möjligheter att delta i mediernas samtal även om
författarna har svårt att veta om det har underlättat för den journalistiska
verksamheten. Figuren nedan visar hur internetanvändningen ökat under perioden som
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är intressant för denna undersökning, tidigare statistik än från 1999 finns inte tillgänglig
eftersom man inte enligt Nordicoms statistik10 hade börjat mäta då.
Internetanvändningen har ökat markant sedan mätningarna startade men med en
intensiv ökning mitt i digitaliseringen. Kurvan planar sedan ut, den ligger relativt stadigt
och högt.
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Figur 2: Antal procent hushåll i Sverige som använder internet dagligen.

Hedman (2008 s. 191) hävdar att interaktion mellan massmedia och publik via nya
medier, i alla fall till en början, främst var till för producenter som ville kontakta
publiken, inte tvärt om. Troligtvis har producenters vilja att målgruppsanpassa sin
journalistik drivit på användandet av nya medier. Hedman (2008 s. 191) skriver vidare
att publiken efter ett tag hakade på utvecklingen och började kommunicera med
producenterna på ett mer aktivt sätt via nya medier. Och de nya medierna har den
enkelhet som bidrar till goda förutsättningar för interaktiv kommunikation. Gane och
Beer (2008 s. 95) håller med om att det har skett ett skifte i hur massmedier interagerar
med sin publik, från den något trögare massmedierade kommunikationen till den
realtidsbaserade interaktiva kommunikationen. Publiken har en större demokratisk
möjlighet genom den snabbare interaktiva kommunikationen.

10

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showStatArchiveTranslate.php&media=PC%20and%20I
nternet&type=media&translation=PC%20och%20internet&me=1 (2010-12-21)
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Enligt Hadenius m.fl. (2008 s. 324) har den digitala tekniken lett till att publiken nu inte
behöver gå vägen via massmedierna. Nu finns de nya medierna till för publiken. Deuze
(2005 s. 454) hävdar att digitaliseringens effekter är att journalister jobbar med nya
medier och är mer benägna till interaktion samt får en närmare relation till sin publik.
Levinson (2009 s. 4) skriver att nya medier har en snabbhet som andra medier saknar,
snabbheten gör medierna direkta och all fördröjning försvinner. Levinson (2009 s. 125)
går också mer specifikt in på Facebook och skriver att det är väldigt enkelt att använda
Facebook och att det är ett mycket bra interaktivt verktyg.

2.5.3 Sammanfattning
Enligt studier av medieformer finns tre sorters kanaler med olika för- och nackdelar:
muntliga, skriftliga och elektroniska. Kommunikationen ser annorlunda ut beroende på
vilket medium man använder. Både äldre och modern forskning anser att budskapet och
mediet hänger ihop i kommunikationen, att de påverkar varandra. Mediet ses av
McLuhan som viktigare än budskapet och en utbyggnad av det mänskliga sinnet.
Internetanvändningen har banat väg för nya medier med en enkelhet som ger goda
förutsättningar för den realtidsbaserade interaktiva kommunikationen. Nya medier har
ofta en låg inlärningströskel vilket också gör dem publikvänliga och underlättar
kommunikationen med journalisterna, vilka också använder de nya medierna.

2.6 Analysmodell
Eftersom denna uppsats inte har en enskild teoretisk utgångspunkt utan har samlat flera
olika tankar till en kunskapsöversikt presenteras här en för uppsatsen unik
analysmodell. Denna modell, både bild och beskrivning, fungerar som en
sammanfattning av de teoretiska utgångspunkter som sammansatts för denna uppsats
men också som komplement till bristen på vedertagna modeller som förklarar
processen publikmedverkan i public service-radion. Analysmodellen bygger helt på
teorierna som presenterats i detta kapitel men är förenklad för att rymmas inom en
modell. Analysmodellen är denna uppsats teoretiska utgångspunkt och ska användas för
att analysera uppsatsens resultat och ge svar på frågeställningarna.
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Figur 3: Analysmodell för publikmedverkan i public service-radion.

Analysmodellen ovan konceptualiserar publikmedverkans infrastruktur och förklarar
följande förlopp: Public service-uppdraget och digitaliseringens tekniska utveckling
bidrar tillsammans till att SR satsar på interaktiv kommunikation och därmed
publikmedverkan. Att radion påverkar publiken är självklart men med publikmedverkan
kan publiken även påverka radion, det är därför publikmedverkan är en del av
interaktionen mellan massmedia och publiken. Detta sker via vanliga kanaler men bäst
via nya medier. Digitaliseringen har gett upphov till dessa nya medier. Förloppet är
alltså en sammanfattning av de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats bygger
på. Nedan beskrivs förloppet mer ingående, alla resonemang bygger på uppsatsens
teorikapitel.

I public service-uppdraget ingår det att spegla hela Sverige i medieinnehållet och ta
tillvara på allmänhetens intressen. SR själva satsar på interaktiv kommunikation med
sin publik via publikmedverkan och anser att det är viktigt; extra mycket satsar SR på
nya medier för att komma riktigt nära sina lyssnare. Det ligger också i tiden att utöka
publikmedverkan, något SR tagit fasta på efter att ha gått igenom en tuff period med
minskat radiolyssnande. SR har gått från monopolsituation till att få konkurrens vilket
ledde till förnyelse, omprofileringar och nya satsningar på publik och mångfald. Alltså
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har digitaliseringens tekniska utveckling och public service-uppdraget tillsammans
drivit utvecklingen för publikmedverkan.

Publiken är positiv till publikmedverkan eftersom det finns en vilja att påverka det
massmediala innehållet. Men radion fungerar till stor del som en ljudtapet för delar av
lyssnarna i delar av kanalerna. Interaktion är stommen i publikmedverkan. Tekniska
möjligheter till intensifierad interaktion finns i och med digitaliseringen och införandet
av nya medier. Alla kanaler för publikmedverkan kan delas upp i muntliga, skriftliga och
elektroniska. Att budskapet och mediet hänger ihop, medievalet är avgörande och ett
medium är en utbyggnad av det mänskliga sinnet är flera teoretiker överens om, men
McLuhan är framträdande. Internetanvändningen har banat väg för nya medier med en
enkelhet och publiknärhet som ger goda förutsättningar för den realtidsbaserade
interaktiva kommunikationen. Flera medieforskare är överens om att nya medier är de
medier som lämpar sig bäst för interaktiv kommunikation. En annan viktig faktor är att
sammanhanget för kommunikationen alltid påverkar själva kommunikationen.
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3 Metod
Val av metodlitteratur bygger på relevans. De utvalda böckerna är Metoder i
kommunikationsvetenskap och

. Båda används flitigt och

båda behandlar flera olika metoder men relativt ingående. Fördelen med båda böckerna
är att de utgår från ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv vilket ger dem
relevans.

, tillvägagångssätt och vilken
validitet undersökningen har.

3.1 Metodval
När en undersöknings frågor är fastställda gäller det att hitta ett lämpligt sätt att
besvara dem, det är metodval enligt Östbye m.fl. (2004 s. 10). Metoden utgör det sätt på
vilket man empiriskt hämtar data för analys till en studie. Alltså är metodvalet centralt
för hela studien, frågorna som kommer från syftet ska besvaras med den analys som
bygger på empirin.

Vidare hävdar Östbye m.fl.(2004 s. 36) att metoden man väljer till en studie ska vara
förankrat i problemställningen samt vara realistiskt genomförbar. Utifrån Östbyes tips
valdes kvantitativ innehållsanalys som empirisk källa i studien. Denna studie syftar till
att ta reda på innehållsmässiga skillnader och kvantitativ sort har sina fördelar: En av
dessa är enligt Nilsson (2000 s. 114) dess effektivitet. Konkret data och tydliga resultat
kommer från de kvantitativa metoderna vilket är bra för forskning där skillnader ska
påvisas, hur det var då och hur det är nu. Därför passar den kvantitativa
innehållsanalysen studiens syfte väl. Vidare motivering och beskrivning av metoden
finns under nästa rubrik.
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Enligt Nilsson (2000 s. 111) syftar kvantitativ innehållsanalys till att lyfta upp det
enskilda för at

D
.fl. (2004 s. 64), lämplig när man vill

visa resultat i form av siffror eller statistik. Denna studie vill påvisa mätbara skillnader
mellan då och nu vilket visas bäst genom just siffror och statistik.

Nilsson (2000 s. 118) lyfter fram vikten av tydliga definitioner i kodschemat, därför är
denna studies kodschema avgränsat och har tydliga definitioner samt anvisningar för att
undvika att olika personer ska koda ett innehåll på olika sätt. Detta kallar Nilson (2000 s.
113) och Östbye m.fl. (2004 s. 213) för objektivitet och systematik och påpekar att det är
viktigt för den kvantitativa innehållsanalysen. Dessa sätt att jobba med objektivitet och
systematik ger undersökningen högre validitet, något som diskuteras nedan.

Enligt Nilsson (2000 s. 116) är en nackdel med metoden att innehåll går förlorat i den
tydliga mallen för kvantitativ innehållsanalys. I denna studie hade det varit en fördel om
hur publikmedverkan faktiskt påverkar innehållet fanns med i denna metod, något som
är svårt att mäta.

Det som ska undersökas med den kvantitativa innehållsanalysen är tiden för
publikmedverkan och hur många uppmaningar till publikmedverkan som
programledaren ger. Dessa faktorer ska mätas före och efter digitaliseringen för att se
vilken skillnad digitaliseringen haft på publikmedverkan. Tid för publikmedverkan och
uppmaningar för publikmedverkan står i undersökningen för utrymme för
publikmedverkan och när dessa två faktorer mäts kommer även medium noteras för att
även se hur val av medium för publikmedverkan och uppmaningar för respektive
medium har förändrats över tid.

3.3 Urval
Urvalet i en kvantitativ innehållsanalys är det steg där en viss del av det innehåll man
som forskare är intresserad av väljs ut som mål för analys. Målet enligt Nilsson (2000 s.
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120) är att urvalet ska representera hela innehållet. Enligt Larsson (2000 s. 58) tvingas
man ofta att ta praktisk hänsyn till sitt urval och välja den mängd och den typ av innehåll
som är rimligt.

Östbye m.fl. (s. 219) skriver att man som forskare och insatt i ämnet får avgöra vilket
urval som kan representera det man vill uttala sig om. Efter en övervägning valdes de
tre största av SR:s fyra kanaler ut, P1, P3 och P4. Vid kontakt med leverantören av
radiomaterialet visade det sig att det lokala materialet från P4 skulle ta mycket lång tid
att skicka eftersom det inte fanns på digitala filer utan enbart analoga band. Att bara
analysera det rikssända materialet i P4, alltså bara några få procent av det totala
innehållet, kändes inte relevant, och av dessa skäl uteslöts P4. Istället följdes Nilssons
(2000 s. 120) förslag att ha med det normgivande innehållet i urvalet. P1 och P3 har
olika målgrupper och inriktningar. Det ger dem en bredd som i någon mån får
representera hela public service-radion.

Undersökningen har två mätpunkter: Före och efter digitaliseringen. Enligt
undersökningens definition av digitalisering är årtalen 1995 och 2010 utvalda, fyra år
innan digitaliseringen och fyra år efter. Även om digitalisering är en pågående process
är denna period avgörande i förändringen av medielandskapet. Dessutom måste två
årtal plockas ut och att analysera en 15-årsperiod ger ett jämt tal att arbeta med.

Enligt Östbye m.fl. (2004 s. 219 och 244) är ett slumpmässigt urval inte bara en
möjlighet utan ett måste om man vill uppnå en säkerhet hos generaliseringen. Vidare
hävdar Östbye m.fl. (2004 s. 245) att det obundna slumpmässiga urvalet är det vi brukar
kalla slumpmässiga urvalet. Denna studie har följt Östbyes modell för hur urvalen bör gå
till. Det slumpades, via ett slumpgeneratorprogram, en månad och ett datum ut för 1995
och för 2010 tills båda åren hade ett datum som uppfyllde premisserna. Dessa premisser
var att dagen skulle vara: måndag-fredag, ej helgdag och datumet ska ha passerat då
undersökningen inleds. Resultatet blev två följande datum: 1995-08-04 samt 2010-0930.
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Enligt Hadenius m.fl. (2008 s.356) är de tio mest lyssnade radiotimmarna, avrundade till
närmsta hela klockslag, 07.00 till 17.00. Det är lämpligt att välja de timmar med flest
antal lyssnare eftersom det då är störst chans att tablån innehåller program som
inbjuder till interaktion, vilket är vad studien ska undersöka. Det viktiga är att mäta
samma timmar vid alla mättillfällen, något som beaktats i denna studie.

Sammanlagt är det alltså 40 timmars radio som analyseras i denna innehållsanalys, 20
timmar 1995 och 20 timmar 2010, spridda på två kanaler. Efter detta bör en viss
mättnad för resultatet uppstå, alltså att fler radiotimmar inte skulle förändra resultatet
på ett avgörande sätt. Detta eftersom en dagssändning inte skiljer sig markant mot en
annan så länge de följer samma premisser som nämns ovan.

av den kvantitativa innehållsanalysen. En variabel kan ses som en fråga
(Nilsson 2000 s.129). Därför lades stor
vikt vid tillverkningen av kodschemat innehållandes dessa variabler och variabelvärden.

Enligt Nilsson (2000 s. 131 och 133) är ett kodschema det instrument som man
använder vid kvantitativ innehållsanalys, motsvarande det frågeformulär man lämnar
vid en enkätundersökning. Kodschemat är alltså instrument man behöver för att utföra
själva analysen och det är i kodschemat man sätter in variabler och variabelvärden.

Östbye m.fl. (2004 s. 217) anser att tillverkningen av ett kodschema för en kvantitativ
innehållsanalys är nära knutet till syfte och frågeställningar något som gäller
definitioner av enheter, urval och precisering av variabler. Vidare råder Nilsson (2000 s.
128) till försiktighet med subjektiva variabler som är öppna för tolkning. Dessa två
uppmaningar beaktades under tillverkningen av kodschemat. Eftersom det som ska
undersökas i denna studie är relativt enkelt att mäta var det inga problem att översätta
det till ett kodschema. Kodschemats upplägg bygger också på hur statistik enklast sätts
Dä ö

å

å

publikmedverkan och dels uppmaning till dito. Att ta med båda
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undersökningsfaktorerna på samma Excel-blad valdes bort eftersom det visade sig vara
opraktiskt.

Kodschemats utformning är stringent och enkelt. Medium noteras i båda
undersökningarna. Nilsson (2000 s. 131) påpekar vikten av att kunna hitta tillbaka till
källmaterialet i kvantitativ innehållsanalys, dels för att man själv ska kunna gå tillbaka
vid oklarheter och dels för att andra ska kunna kontrollera materialet i efterhand. Därför
innehåller kodschemat dels ett ID som säger vilken publikmedverkan/uppmaning i
ordningen det handlar om. Ett exempel: Nummer fem betyder den femte
medverkan/uppmaningen i sändningen. Detta kompletteras med information om
datum, kanal och program.

Nilson (2000 s. 129) förespråkar ett övrigt/okänt-svar i kodschemat för innehållsanalys
eftersom den faktorn då blir mätbar istället för bortfall, dessutom har forskaren själv
kontroll över vad som kommer in i den kategorin vid en innehållsanalys. Ett sådant
alternativ finns med i kodschemat vid variabeln medium och behövs där. Detta eftersom
programledaren kan läsa upp något utan att låta lyssnaren veta om det är ett sms, mejl
eller något annat skriftligt. Vidare påpekar Nilson (2000 s. 129) att varje variabelvärde
ska vara ömsesidigt uteslutande, alltså ska alla variabelvärden vara utformade så två
inte kan kryssas vid en variabel. Även detta har beaktats vid utformningen.

Eftersom kodschemat innehåller en mycket liten mängd tolkning i form av oklara
variabler och har tydliga definitioner för alla områden blir risken för bortfall liten. Alltså
kommer den absolut största delen av materialet att falla inom ramarna för
variabelvärdena och inte räknas som bortfall. Detta är till studiens fördel.

Innan den skarpa undersökningen med kodschemat utfördes en provanalys på ett
mindre material för att se om några ändringar behövde göras. Enligt Ekström (2000 s.
133) är det viktigt att testa kodschemat innan man påbörjar den faktiska
undersökningen. Därför sattes även en icke-insatt på att göra samma provanalys på
materialet, resultaten visade sig vara näst intill identiska vilket ger kodschemat ett
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godkänt betyg. Några småändringar gjordes utifrån provanalyserna, främst genom att
lägga till variabelvärden och utöka definitionerna till kodschemat.

Själva kodschemat och definitionerna till det finns som Bilaga 1.

3
Material till den kvantitativa innehållsanalysen beställdes från Kungliga Bibliotekets
arkiv för audiovisuella medier och skickades till Karlstads universitets bibliotek på DVD.
Materialet kodades enligt kodschemat direkt in i två Excel-blad utan större bekymmer.
Analysen gick som väntat utan problematiska tolkningar eller liknande. Efter viss
övervägning beslutades att inte använda det något mer avancerade statistikprogrammet
SPSS till analysen eftersom det inte skulle ge något mervärde i denna relativt enkla
undersökning. Därför användes istället Microsoft Words funktioner. Utifrån datan i
Excel-bladen sattes diagram samman direkt i dokumentet.

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Det finns några problem av validitetskaraktär när det gäller kvantitativa
innehållsanalyser. Enkätundersökningar har tydliga regler kring vad som ger
undersökningen statistisk signifikans och vad som inte ger det. Några lika tydliga regler
för den kvantitativa innehållsanalysen finns inte. Den kvantitativa innehållsanalysen är
mer godtycklig även om den också har regler för vad som gör den mer giltig.

Larsson (2000 s. 73) hävdar att det viktigaste för att en undersöknings validitet ska vara
hög är att man verkligen undersöker det man ska undersöka. Eftersom metodvalet och
genomförandet av studierna bygger på god litteratur av författare med erfarenheter av
forskning får undersökning relativt hög validitet. Alla undersökningar har dock problem,
men genom att identifiera dem i så stor utsträckning som möjligt är det möjligt att
motverka dem.

.fl. (2004 s. 40) hävdar att en undersökning med hög reliabilitet har ett precist
mätinstrument för metoden som inte öppnar upp för tolkning vid mätningen. Det
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viktigaste för att en kvantitativ innehållsanalys ska få hög reliabilitet är enligt Östbye
m.fl.(2004 s. 225) att själva kodaren, den som kodar materialet, inte ska påverka
resultatet, alltså ska två av varandra oberoende personer kunna med samma
instruktioner för kodschemat få ut samma resultat vid en kodning. Målet är att ha ett så
tydligt kodschema som möjligt. Genom tydliga definitioner i kodschemat undviker
denna studie att falla i de groparna och har relativt hög reliabilitet.

Studiens generaliserba
.fl. (2004 s. 42). Denna studie har ett
sannolikhetsurval, alltså baserat på slump, vilket är relevant i fallet och enligt Östbye
m.fl. (2004 s. 219 och 244) en metod som ger generaliserbarhet. Antalet undersökta
enheter kunde varit fler, något som alltid är bra, men studiens förutsättningar gav inte
möjlighet till fler enheter.

3.7 Metodkritik
Tanken från början var början var att komplettera den kvantitativa studien med en
kvalitativ del. Nilsson (2000 s. 116) förespråkar just att använda olika metoder som
kompletterar varandra. Tre kanalansvariga på SR kontaktades via telefon för en enklare
enkätintervju, men tyvärr avböjde samtliga tre på grund av tidsbrist. Istället för att lägga
mer tid på att hitta nya personer lämpliga för intervju i julstressen prioriterades att
genomföra den primära metoden, den kvantitativa innehållsanalysen, så bra som möjligt
istället. Dock är det en kritik mot resultatets validitet att det endast består av kvantitativ
data och saknar den kvalitativa aspekten.

Att samla in material över en längre tid till den kvantitativa innehållsanalysen är något
som Nilsson (2000 s. 121) rekommenderar. Detta har denna studie delvis förbisett vilket
hör till kritiken. Om mer tid funnits hade syntetiska veckor för analysen, enligt Östbye
m.fl. (2004 s. 220), varit att föredra. Då hade innehållet fått en bättre spridning genom
att komma från olika veckodagar över en längre tid. Denna undersökning vill uttala sig
om radio från två år genom 40 timmars radio, något som kan vara ett problem. Om
slumpen spelar ett spratt kan dessa 40 timmar vara helt icke-representativa för hur
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radiojournalistik ser ut de båda åren. Detta går inte att veta men man får hoppas att
slumpen valt ut bra material.

Två kanaler från SR är uteslutna ur studien vilket inte är inte helt oproblematiskt
eftersom studien vill uttala sig om public service-radio i stort. Detta är något som alla
undersökningar drabbas av i olika utsträckning eftersom totalundersökningar sällan är
realistiska att genomföra. Bättre framförhållning i beställning med material hade kunnat
lösa delar av detta problem, en lärdom att ta med inför eventuella framtida
forskningsprojekt. Men även om materialet hade funnits lättillgängligt hade tiden för en
större analys inte rymts i denna uppsats.

Nilsson (2000 s. 118) kritiserar den kvantitativa innehållsanalysen något genom att
hävda att det kan förekomma tolkning om kodschemat inte är tillräckligt tydligt
definierat. Denna studies kodschema har siktet på att vara så välavgränsat som möjligt,
men det är mycket svårt att veta hur någon annan skulle tolka definitionerna som finns,
förvisso är kodschemat testat på en utomstående person, en person som inte har med
denna studie att göra har alltså fått provanalysera ett testmaterial med samma verktyg
som används i denna uppsats för att se till att kodschemat fungerar väl. Men denna
testperson behöver inte vara representativ för alla andra personer.

Under själva kodningen uppstod ett mindre problem när det gälle att koda val av
medium för publikmedverkan. Vid två tillfällen berättade programledaren att nu är det
ett sms som ska läsas upp och efter det kommer två olika medverkningar från olika
personer, utan vidare påannonsering om den andra medverkandes medium. Vid dessa
tillfällen fick antaganden baserat på kringliggande faktorer avgöra, utifrån att den andra
uppläsningen skedde i direkt anslutning till den första och medverkandetiden var
ungefär lika lång för båda uppläsningarna föreföll det rimligt att även den andra
medverkan skedde via sms. Kritiken mot detta är att antaganden inte med 100 procents
sannolikhet är rätt, men det är något som gäller alla noteringar i undersökningen.
Programledaren kanske inte själv vet om det är ett sms eller mejl som läses upp
(eftersom allt kommer upp i samma datorsystem) utan gissar på samma basis som
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denna studies beslut baseras på. Det ska påpekas att denna inte påverkar tiden för
publikmedverkan som ändå blir densamma.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat med hjälp av text och grafik. De
mönster som visade sig i början av innehållsanalysen vid varje mättillfälle blev sedan
relativt representativa för slutresultatet, något som tyder på en viss mättnad hos
resultatet. Även om mer alltid är bättre i kvantitativa studier bedöms följande resultat
vara representativa för verkligheten.

4.1 Utrymme för publikmedverkan
I detta avsnitt presenteras resultaten för hur utrymmet för publikmedverkan i radion
har förändrats mellan mätåren. Utrymmet består av tid för publikmedverkan och hur
många uppmaningar till publikmedverkan som sändningarna bestod av.

4.1.1 Tid för publikmedverkan
Hur mycket tid för publikmedverkan som använts i radiosändningarna har i denna
undersökning mätts i sekunder. Figur 4 visar vilken dramatisk skillnad det är i tid. 1995
var den totala tiden med publikmedverkan på 20 timmars radio 794 sekunder (cirka 13
minuter), fördelade relativt jämt över de två kanalerna, P1 416 sekunder och P3 378
sekunder. Fram till 2010 har det skett en ökning på 3617 sekunder, cirka en timme. Vid
mättillfället 2010 var den sammanlagda tiden för publikmedverkan 4411 sekunder
(cirka 74 minuter), också relativt jämt fördelade mellan kanalerna, P1 2166 sekunder
och P3 2245 sekunder. P1 var vid mättillfället 1995 kanalen med något mer
publikmedverkan, 2010 var det P3 som var den något större kanalen på den fronten.
Men det tydligaste och viktigaste resultatet är att tid för publikmedverkan i public
service-radion har ökat mellan mättillfällena.
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Figur 4: Publikmedverkan i sekunder, skillnaden mellan mätåren och kanalerna

4.1.2 Uppmaningar till publikmedverkan
Figur 5 visar hur antalet uppmaningar i radiosändningarna har förändrats mellan
mätåren. Varje gång programledaren eller liknande under de sammanlagt 40
analyserade timmarna i radion har bett publiken att höra av sig till radion har det
noterats som en uppmaning. Vid det första mättillfället, 1995, var det 17 uppmaningar
spridda enligt följande: P1 6 stycken uppmaningar och P3 11 stycken uppmaningar på
20 timmars radiosändning. 2010 var det 42 uppmaningar, en ökning med 25
uppmaningar på studiens andra 20 timmars sändning. Av de 42 uppmaningarna var det
åter P3 som hade en majoritet med 27 uppmaningar mot P1:s 15 uppmaningar. Antal
uppmaningar till publikmedverkan har alltså ökat i mellan mättillfällena.
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Figur 5: Antal uppmaningar till publikmedverkan, skillnad mellan mätåren och kanalerna

4.1.3 Relation mellan uppmaning och medverkan i utrymmet
Antal uppmaningar till publikmedverkan har konsekvent varit högre i P3 men tid för
publikmedverkan har ändå varit likartat fördelat båda mätåren. Procentuellt har
ökningen av uppmaningar varit cirka 150 procent medan tiden för medverkan ökat
cirka 460 procent. Detta tyder på att de två faktorerna inte följer varandra, tid för
medverkan har ökat mer än antal uppmaningar har ökat mellan mättillfällena.

4.2 Medieformer för publikmedverkan och uppmaningar
I detta avsnitt presenteras resultat med medium som gemensam nämnare. Först hur
spridningen mellan de medier som används vid publikmedverkan förändrats och sedan
vilka medier programledare uppmanar publiken att höra av sig genom.

4.2.1 Medium för publikmedverkan
Figur 6 visar i vilken utsträckning olika medier används för publikmedverkan i
radiosändningarna under mättiden. Resultatet presenteras i figuren i procent eftersom
tiden för publikmedverkan skiljer sig så markant mellan mätåren och det blir då svårt
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att se hur utvecklingen skett. Vid mättillfället 1995 var publikmedverkan spridd över
fem olika medier som i användning från liten till stor är följande: telefonsvarare, besök,
fax, brev och telefon. Över hälften av all publikmedverkan skedde via telefon. 2010 var
fortfarande telefonen det mest använda mediet för publikmedverkan, men med större
majoritet. Fax, brev och besök är tre medier som helt försvunnit från listan över
använda medier. Istället har webbkommentarer, sms och mejl dykt upp. Facebookkommentarer lästes upp en gång under vid mättillfället 2010, men under så kort tid att
det inte syns i figur 6.

Den stora procentuella användningen av telefon för publikmedverkan beror troligen på
att längre samtal med publiken sker via telefon snarare än andra medier. Alltså sker lång
publikmedverkan via telefon och kortare publikmedverkan via andra medier. Detta
gäller båda mätåren men är tydligare 2010. Slutsatsen bygger på följande fenomen:
Antal noterade medverkningar är, exempelvis, 18 stycken för både telefon och sms vid
mättillfället 2010. Andelen tid däremot skiljer sig stort mellan telefon och sms som figur
6 avslöjar. Lika många publikmedverkningar till antal, men olika längd i tid. Detta är ett
återkommande fenomen när det gäller telefonmediet.
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Figur 6: Procentuell förändring av tid för olika medieformer för publikmedverkan.

39

C-uppsats - Medie- och kommunikationsvetenskap
Nya medier möter gamla radion
Jonas Anghammar

Karlstads universitet
HT 2010

4.2.2 Medium för uppmaningar
Vilket medium varje uppmaning avser har också noterats under innehållsanalysen. Om
programledaren uppmanar lyssnare att skicka sms till programmet har det noterats som
en sms-uppmaning. Figur 7 visar den procentuella fördelningen mellan vilka medier
som uppmaningarna bestått av de båda mätåren. Vid mättillfället 1995 var det fax,
telefon och brev man uppmanade mest till att använda. Spridningen mellan dessa tre är
relativt jämn. Det förekom också uppmaningar till besök, mejl och telefonsvarare men
inte i samma utsträckning. Vid mättillfället 2010 försvann uppmaningar till besök och
fax, istället tillkom webbkommentarer och sms. Förutom brev som får väldigt få
uppmaningar 2010 är spridningen mellan de olika medier relativt jämn, även då det är
tydligt att mejl är det man uppmanar mest till, tätt följt av sms och telefon.
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Figur 7: Procentuell förändring av medieformer i uppmaning till publikmedverkan.

4.2.3 Relation mellan uppmaning och medverkan i medium
Generellt är fördelningen mer jämn över de olika medierna när det gäller uppmaningar
jämfört med medverkan. Vid mättillfället 1995 var det fax, telefon och brev man
uppmanade mest till och samma tre medier fick mest tid det året, dock är fördelningen
ojämn. Vid mättillfället 1995 uppmanade man faktiskt till medverkan via mejl, en
medieform som enligt undersökningens reslutat troligen inte blev uppläst och därmed
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inte fick någon tid i sändningen. Här används ordet troligen eftersom det finns en risk
att någon av de noterade publikmedverkningarna faktiskt var ett mejl men att
programledaren inte talade om det eller helt enkelt kallade det för brev. Vid mättillfället
2010 uppmanade man mest till mejl, sms och telefon och samma tre medier fick mest tid
i sändningarna. Det ser ut som om relationen mellan uppmaningar och tid för
medverkan hänger samman; fler uppmaningar ger mer tid för medverkan. Det ska
påpekas att antal och tid är två inkommensurabla värden och den procentuella
jämförelsen inte är helt tillförlitlig. Det kan bidra till att det på graferna ser ut som att
vissa medier används mycket mer än de uppmanas till att användas. Sett till antal
publikmedverkningar och antal uppmaningar för ett visst medium stämmer siffrorna
bättre överrens.

4.3 Övriga intressanta resultat
I detta avsnitt presenternas andra empiriska resultat som är intressanta för uppsatsens
syfte och frågeställningar.

4.3.1 Program med mest publikmedverkan
Vid mättillfället 1995 var det enskillt största programmet i avseendet publikmedverkan
Meny med 13 procent publikmedverkan. Alltså var 13 procent av det totala innehållet
användargenererat. Vid mättillfället 2010 var det största programet i samma kategori
Ring P1 med totalt hela 90 procent publikmedverkan. Detta tyder på att vid mättillfället
2010 finns det, till skillnad mot mättillfället 1995, program som nästan totalt bygger på
användargenererat innehåll. Mellan mättillfällena har alltså nya programformer
tillkommit.

4.3.2 Typ av program med publikmedverkan
De två radioprogramen med mest publikmedverkan sett till tid är enligt
undersökningens resultat Ring P1 och Christer i P3. Båda programen är nya för
mättillfället 2010 men skiljer sig i framtoningen. Ring P1 är ett debattprogram där
publiken bestämmer ämnet och Chister är ett program som fylls med livshistorier och
lustigheter på teman bestämda av programledarna. Det noterades totalt noll sekunders
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publikmedverkan i de olika renodlade nyhetsprogramen i kanalerna, tydligen har alltså
publikmedverkan inte ännu nått de mest seriösa programen i tablån ännu, åtminstonde
enligt denna undersökning.
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5 Analys
I detta kapitel kommer resultat och teori kopplas samman för att svara på studiens
frågeställningar. Inledningsvis analyseras resultatet utifrån den analysmodell som
fungerar som uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Efter det analyseras de två viktigaste
delarna ur modellen djupare, de delar som finns representerade i uppsatsens
frågeställningar: utrymmet för publikmedverkan och medieformer för publikmedverkan.
Dessa två rubriker får mycket fokus för att uppsatsens frågeställningar verkligen ska
besvaras grundligt och de innefattar delarna som ingår i analysmodellen även om det
inte finns uttryckt vilket stycke som representerar vilken del. I slutet av kapitlet
presenteras början till en teori, en uppdaterad modell som beskriver hur
publikmedverkan i public service-radion utvecklats, en modell som väger in både den
teoretiska grunden och det nya empiriska materialet från denna uppsats.

5.1 Analysmodellen
Analysmodellen från uppsatsens teorikapitel hamnar i ett delvis förändrat ljus utifrån
resultatet. Analysmodellen säger att public service-uppdraget och digitaliseringens
tekniska utveckling bidrar till att SR satsar på interaktiv kommunikation och därmed
publikmedverkan. Resultatet visar att utvecklingen från tiden innan digitaliseringen till
efter har gett större utrymme för publikmedverkan. Alltså ges det nu både mer tid åt
publikmedverkan och fler uppmaningar till publikmedverkan har noterats.
Publikmedverkan sker enligt modellen via vanliga kanaler men främst och bäst via nya
medier som digitaliseringen har gett upphov till. Uppsatsens resultat visar att nya
medier nu efter digitaliseringen används men inte på det sätt som modellen visar. Nedan
analyseras resultatet mer ingående tillsammans med de teorier och tidigare forskning
som finns i uppsatsens teorikapitel.

5.2 Utrymmet för publikmedverkan
I denna uppsats undersöks utrymmet för publikmedverkan 1995 och 2010. Utrymmet
för publikmedverkan består dels av tid, alltså hur lång tid i radiosändningarna som
består av användargenererat innehåll, dels av antal uppmaningar till publikmedverkan,
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alltså hur många gånger programledare i radiosändningarna försöker få publiken att
höra av sig till programmet.

Anderssons (2009 s. 151) studier säger att det skulle vara en journalistisk trend att öka
interaktionen med publiken. Detta står i strid med Crisells (2003 s. 275) forskning som
säger att publikmedverkan snarare blir ett störande moment. Denna uppsats
innehållsanalys bekräftar de teorier som säger att utrymmet har blivit större sedan
digitaliseringen. Men radio är ett något speciellt fall, interaktionen med publiken har
varit med länge och snarare utvecklats än kommit till i och med digitaliseringen.
Engblom (2007 s. 149) menar att redan på 1960-talet banades väg för en interaktiv
radio då SR accepterade telefonmedverkan i sändningarna. Mycket riktigt har ökningen
fram till idag varit stor, åtminstone de senaste 15 åren. Utrymmet för publikmedverkan
finns tydligt noterat för 15 år sedan, men är idag en mycket större del av sändningarna.
Resultatet av undersökningen visar att tiden för publikmedverkan ökat 460 procent. Det
är en rejäl ökning. Crisells ovan nämnda forskning är alltså motsatt denna uppsats
resultat. Om radiojournalisterna hade tyckt det var ett störande moment med
publikmedverkan hade den nog inte ökat så kraftigt.

En anledning till ökad interaktion ser Alström och Hedman (2008 s. 112) i
målgruppsanpassningen. Journalister vill sannolikt veta mer om sin publik och låter den
därför vara med genom publikmedverkan. Detta kopplas samman med
företagsekonomiska anledningar till att öka utrymmet för publikmedverkan. Man tjänar
helt enkelt pengar på det. Enligt Andersson (2009 s. 161 och 55) bidrar
publikmedverkan till att publiken stannar kvar vid kanalen om publikmedverkan finns
på grund av den målgruppsanpassning journalisterna kan bidra med. Efter
digitaliseringen och privatiseringen av radionätet har SR en förändrad syn på sin publik
och därför får dessa företagsekonomiska skäl en roll att spela i utvecklingen. Den andra
anledningen till ökad interaktion återfinns i public service-uppdraget, nämligen av
demokratiska skäl. Att öka utrymmet för publikmedverkan för att det ingår i SR:s
uppdrag. Public service-radions uppdrag är att spegla hela Sverige i sitt innehåll och ta
tillvara på allmänhetens intressen, detta enligt SR själva och deras uppdrag.
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Eftersom uppsatsens resultat visar att utrymmet för publikmedverkan ökat kan ovan
nämnda teorier om ökad publikmedverkan troligen förklaras korrekta och giltiga för
public service-radion. Vad som inte verkar stämma är teorin om att digitaliseringens
tekniska förutsättningar betyder ökad publikmedverkan, något som bland andra
Andersson (2009 s. 137) hävdar. Eftersom denna uppsats resultat visar att nya
medieformer som också uppstått ur digitaliseringen inte används som primär kanal för
publikmedverkan som analysmodellen förordade utan att det snarare är telefonen som
ökar stort. Tekniken har alltså inte huvudrollen i förändringen. Den tekniska
utvecklingen har snarare gett fler alternativ till medieval för publikmedverkan.

Ökat utrymme för publikmedverkan betyder inte alltid att interaktionen mellan publik
och journalist har ökat. Enligt Anderssons (2009 s. 144) studier gör interaktionen
journalister mer bundna till sin arbetsplats genom att de inte kommer ut och träffar
publiken i riktig personlig interaktion. Enligt den teorin är det problematiskt att säga
med säkerhet att mer publikmedverkan ger mer eller mer kvalitativ interaktion mellan
massmedia och publiken. En räddning för interaktionens kvalitet finns i teorierna om att
publikmedverkan fungerar som den återkoppling massmedia behöver för att bli
interaktiva. Teorin kommer från Hadenius m.fl. (2008 s. 16f). 1995 tenderade
radiojournalistiken vara mer lik den massmedierade kommunikationen som var relativt
opersonligt eftersom utrymmet för publikmedverkan var begränsat. Denna uppsats
resultat visar att publikmedverkan ökat de senaste 15 åren och enligt teorin om
interaktiv kommunikation skulle det betyda att radiomediet går från den
massmedierade kommunikationen mot den interaktiva, där återkopplingen och den
personliga kommunikationen får en allt större roll. Detta påverkar alltså innehållet och
gör kommunikationen, enligt teorin, bättre. Detta tyder på en kvalitetsökning hos
utrymmet för publikmedverkan.

Vid närmare granskning av SR:s uppdrag uppmärksammas att SR själva i vidare mening
ser sig som ett medieföretag där publikkontakt är viktig och yttrandefriheten ska
värnas. Myndigheten för radio och tv säger att sändningarna ska ta tillvara allmänhetens
olika intressen. Flera olika faktorer pekar alltså åt att publikmedverkan tillhör SR:s
uppdrag. Att antalet uppmaningar till publikmedverkningar ökat tyder på att viljan till
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mer medverkan funnits och tiden har också ökat vilket alltså skulle säga att uppdraget
följts av SR. Eftersom både mer tid avsätts för publikmedverkan och programledarna
uppmanar mer till publikmedverkan borde det vara aktiva beslut hos SR att följa dessa
delar av public service-uppdraget.

Uppsatsens resultat visar att nya programformer som bygger på publikmedverkan har
kommit till sedan digitaliseringen. Utrymmet för publikmedverkan har alltså inte bara
gett mer tid och uppmaningar utan hela program som faktiskt bygger på fenomenet.
Detta kan kopplas till interaktionens utveckling och hur SR tolkat sitt uppdrag som
public service-företag. Som konstaterats ovan finns flera exempel på tidigare forskning
som säger att interaktionen ökat mellan publik och massmedia, men ingen nämner att
helt nya programformer har uppstått i och med digitaliseringen. Denna uppsats kan
alltså sannolikt visa att utrymmet för publikmedverkan också ökat genom att ta sig nya
former i programinnehållet, något som kan tolkas som en kvalitetsökning av
publikmedverkan.

En motsättning till det ökade utrymmet för publikmedverkan är dagens lyssnarvanor.
Om dagens radiolyssnande tidvis fungerar som en ljudtapet och ett sällskap skapar det
en inaktiv publik. Detta skulle medföra mindre publikmedverkan. Men resultatet visar
en mer aktiv publik i avseendet att utrymmet för publikmedverkan har ökat. En
alternativ förklaringsmodell är att det ökade utrymmet enbart bygger på strategiska
beslut från SR:s sida, att publiken är lika aktiv 2010 som den var 1995 men att nu får fler
av de aktiva del av utrymmet i sändningarna. En del av resultatet som stödjer den teorin
är att tiden för publikmedverkan ökat mer än uppmaningarna, en tolkning är alltså att
man inte behövt uppmana särskilt mycket mer utan bara uppmanat programmen att ha
med mer publikmedverkan.

Resultatet visar att vid mättillfället 1995 hade de båda kanalerna i uppsatsens
undersökning ungefär jämnstora andelar av utrymmet för publikmedverkan medan
2010 hade P3 en större andel båda uppmaningar och tid för medverkan. Detta kan
kopplas till SR:s strategi om att satsa extra mycket på ungdomar och att P3 är
ungdomskanalen. Troligt är också att ungdomar i större utsträckning är vana vid att
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påverka medieinnehållet och därför väljer SR att ha mer publikmedverkan i P3 än P1
vars publik är något äldre och mer traditionell. Utvecklingen med mer publikmedverkan
gäller dock även P1 men som kanske ligger ett par år efter P3 i utvecklingen.

Tid för publikmedverkan har ökat mer än antal uppmaningar till dito har ökat, detta
visar uppsatsens resultat. Resultatet tyder på att viljan hos publiken att medverka i
radion är stor. Precis som Enlund (2008 s. 77) hävdar är publiken positivt inställd till
publikmedverkan och därför behöver radiojournalisterna inte öka sina uppmaningar till
publiken särskilt mycket utan bara låta större del av programmen bestå av
användargenererat innehåll. Det är troligen också därför spridningen över flera olika
medier är större i uppmaningar än tid för publikmedverkan. Journalisterna behöver
bara upplysa publiken om vilka olika medier för publikmedverkan som finns att tillgå,
inte tjata överdrivet mycket på att publiken ska höra av sig, det gör publiken ändå tack
vare sin positiva inställning till publikmedverkan.

SR beskriver sig själva i Public service-redovisning 2009 enligt följande:
”

”

SR anser alltså själva att deras uppdrag till stor del inkluderar publikmedverkan. Det har
visat sig att detta uppdrag är något de tar på allvar och ger publikgenererat innehåll
större utrymme i sina sändningar. Det handlar alltså om strategiska beslut att låta
publiken vara med i sändningarna. Det går också att spåra strategin till Myndigheten för
radio och tv som skriver i artikeln Om mediebranschen – Radio11 att villkoren för att få
sända nationell radio är följande:
”

sakliga samt att de ska nå så många lyssnare

som möjligt. Sändningarna ska även vara mångsidiga och ta tillvara allmänhetens
”
11

http://www.radioochtv.se/Om-mediebranschen/Radio/ (2010-12-16)
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De skriver också att det idag är enbart public service-företagen som har tillstånd att
sända nationell radio. Att ta tillvara på allmänhetens intressen är möjligt på flera sätt,
men ett av de mer handfasta är förmodligen att låta publiken själva delta i sändningarna
och därmed låta publiken bestämma över delar av innehållet. Det verkar alltså som att
det ligger i public service-formens natur att öka och förbättra publikmedverkan.

Andersson (2009 s. 55) hävdar att publikanpassning i form av publikmedverkan leder
till ett mer likriktat medieinnehåll. Enligt Hedman (2009 s. 17) är det vanligaste att
publik får bidra med lättare innehåll till journalistiken, tyngre ämnen som får mer seriös
framtoning lämnas åt redaktionen att tillföra. Utifrån resultatet är det tydligt att det inte
är nyhetsprogram eller andra program med seriös framtoning som får de större, eller
ens några, andelar av tiden för publikmedverkan. Alltså verkar teorin om att det är
lättare innehåll publiken bidrar med stämma. En motsättning är dock Ring P1, ett
relativt seriöst debattprogram där publiken bestämmer ämne för debatt. Således är det
tveksamt om Anderssons och Hedmans tankar stämmer. Det publikgenererade
innehållet finns troligtvis i olika sorters program även om det ännu inte nått de mest
seriösa programmen.

5.3 Medieformer för publikmedverkan
I kommunikationsmodellen är en av mekanismerna medium, den del där informationen
förflyttas. Enligt McLuhan är det en helt avgörande del när medium för
kommunikationen väljs ut. Mediet kommer nämligen vara, enligt McLuhans teori,
viktigare än budskapet det ska bära. Flera medieforskare är överrens om att mediet är
en viktig del av kommunikationen, därför är val av medium vid kommunikation
intressant att studera. Hur har då val av medium förändrats i och med digitaliseringen
när det gäller publikmedverkan? Har de 15 åren av ökat utrymme för publikmedverkan
gjort någon inverkan på val av medium?

Denna uppsats resultat visar hur nya medieformer trätt in som alternativ för
publikmedverkan och vissa gamla medier försvunnit. Telefonen är dock fortfarande
stark och får mer tid 2010 än 1995, ett intressant och något oväntat resultat utifrån
teorin som knappt nämner telefonen som medium för interaktiv kommunikation. Detta
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kan bero på att få medieforskare fokuserat på radiomediet. Ett annat intressant resultat
från undersökningen är att uppmaningar till medverkan via mejl fanns redan 1995 men
ingen tid för medverkan via mejl hittades. Detta kan visa på en vilja att få igång mejlverksamheten men att folk inte riktigt var med på det mediet än. SR har alltså gett nya
medieformer uppmärksamhet istället för att luta sig tillbaka på de redan etablerade
formerna. Satsningen har också sannolikt gett långsiktiga resultat eftersom mejlmedverkan är en betydande del av publikmedverkan 2010. En alternativ förklaring är
att programledarna satte likhetstecken mellan mejl och brev men det är inte lika troligt
eftersom mejl var en helt ny medieform för radion som skiljde sig från brevformen.

Uppsatsens resultat visar att flera medieformer för publikmedverkan bytts ut mot nya.
Fax, studiobesök och brev har helt försvunnit medan webbkommentarer, sms och
Facebook-kommentarer trätt in. Anderssons (2009 s. 137) studier som visar att den
digitala tekniken har underlättat för publiken att interagera med massmedia framför allt
genom mejl och kommentarfunktioner på hemsidor kan fungera som en
förklaringsmodell till den förändrade medieanvändningen. Eftersom utrymmet för
publikmedverkan ökat är det troligt att publiken vill ha enklare sätt att nå radion,
antingen på initiativ från radion som vill ha mer publikmedverkan eller på initiativ från
publiken som vill hitta nya vägar till massmedia. När tekniken ger medieformer som
underlättar kommunikationen parterna emellan används sannolikt dessa medier mer
och därför ökar användningen av mejl och webbkommentarer, något som denna uppsats
resultat också visar. Dock är användandet av dessa medieformer begränsat vid
mättillfället 2010. Teorin visar snarare på varför ett skifte har ägt rum än varför vissa
medieformer används mer.

Engblom (2007 s. 85 och 86) hävdar att SR:s strategi runt år 2000 var att framstå som
Europas mest nyskapande medieföretag och satsa på webbaserade medier för att
komma närmare sina lyssnare. Satsningen på webbaserade medier verkar delvis
stämma enligt resultatet i denna uppsats, dessa medier har noterats öka men används
inte som primär kanal för publikmedverkan.
”ä
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specifik innehåll? Denna uppsats har svårt att svara på det men kan konstatera att nya
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medieformer växt och används en del för publikmedverkan. Antagligen hänger
fenomenen samman. För att publikmedverkan ska bli lyckad är det troligt att den bör
ske nära radiolyssnarna. Medier som är enkla att använda bör vara lämpliga, därför är
det troligt att nya medier påverkat den interaktiva kommunikationen mellan publik och
massmedia.

Att medieformerna för publikmedverkan förändrats hänger samman med att själva
kommunikationen förändras. Bland andra anser McLuhan (1999 s. 16) att valet av kanal
för budskapet är viktigare än själva budskapet. Denna uppsats resultat visar att till viss
del är det samma medier som används men att användningen också förändrats. Det
skulle tyda på att vissa delar av kommunikationen mellan public service-radion och
publiken också delvis är likadan nu som 1995 men att vissa delar också förändrats.
Journalistiskt sett har antagligen en hel del hänt den senaste 15-årsperioden. Att även
publikmedverkan skulle förändrats förefaller troligt. På vilket sätt budskapen, själva
kommunikationens innehåll, förändrats är svårt att svara på utan närmare
undersökningar, men att de förändrade medievalen tyder på förändrad kommunikation
är troligt.

McLuhan är kanske den främsta teoretikern när det gäller mediets makt och anser
(1999 s. 76) att ett medium är en utbyggnad, en förlängning av människans och hennes
sinne. Vidare anser McLuhan (1999 s. 76) att nya medier sträcker ut publiken ännu
längre, något som påverkar både publiken själva och samhället i stort. I fallet
publikmedverkan är tanken på mediet som en utbyggnad av människan högst relevant.
Medier är en bra lösning när publiken ska kommunicera med massmedia eftersom det
inte praktiskt genomförbart att varje person går till radiostationen. Genom att förlänga
sin röst går det att nå radion utan att flytta sig från radioapparaten. Att nya medier
sträcker ut publikens sinne ännu mer kan förklara den ökade användningen av dessa
medier eftersom de då skulle ge en bättre kommunikation mellan radion och publiken.
Men varför är då inte ökningen av dessa medier större? McLuhan kanske inte hade rätt i
alla sina teorier kring medier, eller så har vi ännu inte nått det kommunikativa samhälle
som beskrivs i McLuhans bok Media (1999). Eftersom uppmaningarna till att använda
nya medier för publikmedverkan är procentuellt fler än användningen av dessa medier i
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samma syfte kan det tyda på att SR strävar mot ett kommunikativt samhälle där de nya
medierna ska sträcka ut publiken till att vara ännu närmre radion. Fenomenet kan också
tyda på att SR öppnar upp för flera olika kanaler in till radion och låter publiken
använda de kanaler som är mest lämpliga enligt publiken själva.

Den ökade internetanvändningen hänger samman med det ökade användandet av nya
medieformer. Det är internet som plattform som gett möjligheterna till de nya medierna
och internets framväxt är också något som skett under digitaliseringen. Trots internets
frammarsch och möjligheten till nya medier är det ändå telefonen som är det i tid mest
använda mediet även 2010. Det kan bero på att förändringen av medieanvändningen tar
relativt lång tid, men att vissa medieformer försvunnit helt på 15 år borde också betyda
att nya kan träda in lika snabbt. Den betydande telefonanvändningen beror troligtvis på
något som har med telefonen som medium att göra. Falkheimer (2001 s. 117) säger att
budskap och medium bör hänga ihop för lyckad kommunikation. Alltså kan det betyda
att publiken är van att använda telefonen vid en viss sorts budskap som ska förmedlas,
till exempel narrativa historier som tar lite längre tid att förmedla.

Teorierna kring olika hur olika medier har olika egenskaper som Eriksson (2008 s. 77)
presenterar ger en intressant bild av denna uppsats resultat. Skriftliga medier som brev
och fax är enligt teorin bra för att förmedla fakta och lämpar sig inte till dialog. Eftersom
båda dessa medier försvunnit från publikmedverkan 2010 tyder det på att
publikmedverkan inte bara ökat i mängd utan att själva kommunikationen också blivit
mer interaktiv på grund av medieanvändningen. De muntliga kanalerna, telefon och
studiobesök, är enligt teorin mycket användbara för all stors kommunikation och saknar
nackdelar. Studiobesöken har troligen försvunnit, då de inte förekom vid mättillfället
2010, något som eventuellt tyder på resursbesparingar. Men användningen av telefonen
har ökat. Telefonen kan tyckas vara en gammalmodig kanal, men som kommunikativt
hjälpmedel är den tydligen både effektiv och välanvänd. Dock bär det påpekas att
mobiltelefonen troligen gav ett uppsving i användningen, telefonmediet består både av
en fast och en mobil variant. Erikssons teori hjälper till att förstå varför telefonen är ett
av medierna som ökar mellan mättillfällena 1995 och 2010.
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Erikssons (2008 s. 77) tankar fortsätter kring elektroniska kanaler som mejl, sms,
webbkommentarer och Facebook-kommentarer. Dessa är enligt teorin interaktiva, enkla
och snabba men saknar den räckvidd som tillexempel telefonnätet har. Samtliga av ovan
nämnda elektroniska kanaler har gjort stora framsteg i användning för
publikmedverkan från 1995 till 2010. Enligt teorin beror det på att de har den
interaktivitet som behövs samt en enkelhet och snabbhet i användningen. Detta borde
då tyda på att elektroniska kanaler tillsammans skulle vara de mest använda 2010 men
resultatet visar att så inte är fallet. Istället är telefonen ensamt större i tid för
publikmedverkan. Delvis kan det förklaras genom att räckvidden inte är så stor för
dessa medier, det är inte alla som har tillgång till dem och därför får de inte så mycket
utrymme. Telefonsvararen hör också till elektroniska kanaler men saknar interaktivitet
enligt Erikssons teori. Dessutom är användningen relativt konstant mellan mätåren,
något som med denna teori är svårt att förklara.

Sammanhang för kommunikation påverkar hur kommunikationen ser ut, detta
konstaterar Falkheimer (2001 s. 39). Detta hänger troligen samman med resonemanget
ovan om olika medier, dess egenskaper och att olika medier passar för olika sorters
kommunikation. Publikmedverkan handlar om att hitta rätt medium för sammanhanget.
Det är inte alltid rätt att kommunicera via nya medier eftersom publiken kanske inte har
tillgång till dessa vid tillfället den vill kommunicera med radion eller så anser publiken
att ett telefonsamtal är mer lämpligt för budskapet som ska nå radion. Detta är två
exempel på hur kontexten för kommunikationen påverkar medievalet och därför finns
troligen en spridning i medieanvändningen för publikmedverkan.

2010 års anslagsvillkor för Sveriges Radio (2009) som säger att företaget inte ska
överanvända okända medieformer för att vara så inkluderande som möjligt står
eventuellt i strid med resultatet från denna uppsats. Nya webbaserade medier för
publikmedverkan och uppmaningarna för dessa utgör en ansenlig mängd även om de
inte är dominerande. Kurvan över internetanvändningen visar att många förvisso
använder internet, men inte alla. Att SR håller kvar vid telefonen kan vara en del av att
försöka hålla sin policy och inkludera hela befolkningen i sina sändningar. Dessutom
används fortfarande medier som vid första tanke känns gamla, som telefonsvararen.
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Särskilt i P1 är det just telefonsvararen används vilket tyder på att den äldre
målgruppen fortfarande använder lite äldre medier. Användandet av telefonsvararen för
publikmedverkan är ungefär lika stor vid båda mättillfällena, 1995 och 2010, men en
förflyttning har ägt rum, från P3 till P1. Att använda de medier som passar publiken är
trots allt viktigt om man likt SR har som mål att agera i egenskap av radio för hela
Sverige. När det gäller 2010 års anslagsvillkor för Sveriges Radio (2009) som säger att
SR inte ska överanvända nya medier ser ut som att det väger tyngre än Engbloms (2007,
s. 204) tanke om att SR satsar på nya medier för att komma närmare sina lyssnare. Detta
eftersom användningen just nu är låg men de många uppmaningarna till att använda nya
medier kan i framtiden bli ett problem för anslagsvillkoren om de ställer samma krav
som de göra idag.

För att återkoppla till Hadenius m.fl. (2008 s. 16) teori om tre sorters kommunikation
kan man förbinda den till Hedmans (2008 s. 191) tankar om att de nya medierna har
den enkelhet som bidrar till goda förutsättningar för interaktiv kommunikation. Alltså
är det nya medier som driver utvecklingen från massmedierad kommunikation till
interaktiv dito. Gane och Beer (2008 s. 95) håller med om att det har skett ett skifte i hur
massmedier interagerar med sin publik, att det nu mer liknar interaktiv kommunikation.
Alltså har förändringen av medieanvändningen vid publikmedverkan också gjort själva
publikmedverkan mer kvalitativ. 2010 är publikmedverkan mer lik den interaktiva
kommunikation, alltså den form av kommunikation som den strävar efter att vara.
Dessutom är det 2010 sju olika medier som används för publikmedverkan och 1995 var
det sex stycken. Alltså har publiken idag fler valmöjligheter och större chans att hitta en
medieform som passar kommunikationen. Flera av de medieformer som inte noterades
2010 är också möjliga att använda, som studiobesök. Det är antagligen en ekonomisk
fråga att den formen av medverkan används i liten utsträckning. De nya medierna dock
är helt nya och fanns rent tekniskt inte att tillgå 1995.

Deuzes studier visar att digitaliseringens tekniska utveckling gör journalister mer
benägna till interaktion och att de får en närmare relation till sin publik. Om man ser till
denna uppsats resultat och resonemanget ovan är detta en teori som verkar stämma på
public service-radions utveckling. SR strävar också efter att komma närmare sin publik
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och har via nya och fler medier lyckats med det. Alltså har digitaliseringens tekniska
utveckling sannolikt en viss inverkan på inställningen till publikmedverkan hos
journalister.

Levinson (2009 s. 4) säger att nya medier har den snabbhet som andra medier saknar,
den snabbheten gör nya medier anpassade för interaktiv kommunikation. Levinson
nämner specifikt Facebook och hur optimal denna kanal är för interaktiv
kommunikation. Resultatet av denna uppsats innehållsanalys visar att nya medier
används, men inte i en den utsträckning som Levinson får det att låta som i sina tankar
kring nya medier. Exemplet Facebook är intressant, en enda kort notering gjordes av
publikmedverkan via Facebook-kommentarer under 20 timmars radiosändning 2010,
trots att det enligt Levinson är ett mycket bra verktyg till just interaktiv kommunikation.
Detta vittnar om en övertro kring nya medier och dess interaktiva funktion på vissa
punkter.

5.4 Början till en teori
I detta avsnitt ges förslag på början till en teori. Utgångspunkten är den analysmodell
som skapades utifrån den teoretiska översikten till denna uppsats. Denna nya modell
väger in den nya kunskap denna uppsats resultat inbringat. Modellen nedan förklarar
följande förlopp: Digitaliseringens tekniska utveckling och public service-uppdragets
målsättning samverkar till att ge mer kvalitativ publikmedverkan. Dock är det public
service-uppdraget som står för det största inflytandet och det är uppdraget som har
huvudrollen i förändringen. Publikmedverkan är den process där även publiken får
påverka radion istället för det mer traditionella förhållandet som är det omvända. Detta
sker via både gamla kanaler som används länge, främst telefonen, men även delvis via
nya medier som digitaliseringens tekniska utveckling gett upphov till. Public serviceuppdraget är med och framhäver användningen av de mer traditionella medierna för att
hela Sverige ska inkluderas i publikmedverkan. Kanalvalen för publikmedverkan
påverkar hur kommunikationen mellan publiken och radion ser ut.
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Figur 8: Början på en teori, modell för publikmedverkan i public service-radion

Det har skett en del viktiga förändringar med modellen jämfört med hur den såg ut med
stöd av enbart teorin. Vikten av digitaliseringens tekniska utvecklings direkta effekt var
tidigare överskattad. Resultatet har visat att det till stor del är public service-uppdraget
och själva SR som bidrar till utvecklingen av publikmedverkan. Detta eftersom de nya
medier som digitaliseringens tekniska utveckling gett upphov till och som enligt teorin
var optimala för interaktiv kommunikation inte används som primär kanal för
publikmedverkan. Tvärtom är den gamla telefonen mest använd 2010 vilket går att
spåra till public service-uppdraget. Dessutom har publikmedverkan inte bara ökat de
senaste 15 åren men också förändrats. Mer kvalitativ publikmedverkan finns nu i radion
med bland annat nya programformer som helt bygger på publikgenererat innehåll.
Kanalvalet för publikmedverkan påverkar också kommunikationen. Olika medier har
olika användningsområden.

Det finns en annan viktig aspekt att lyfta i samband med den nya modellen. Public
service-uppdraget har funnits under en längre tid och är därför inte en ny faktor som
påverkar publikmedverkan. Den tekniska utvecklingen i och med digitaliseringen är
däremot en ny faktor. Även om just tekniken i sig inte är det som påverkar
55

C-uppsats - Medie- och kommunikationsvetenskap
Nya medier möter gamla radion
Jonas Anghammar

Karlstads universitet
HT 2010

publikmedverkan mest kan digitaliseringen i sig ändå spela en viktig roll. McLuhan
(1999 s. 76) anser att nya medier sträcker ut oss ännu längre än vanliga medier, något
som påverkar samhället i stort. Buskqvist (2009 s. 165) anser att de många nya
möjligheter som bland annat digitaliseringen förde med sig påverkar på sikt synen på
publiken i allmänhet. De båda författarna lyfter fram att digitaliseringen inte bara
påverkar tekniken utan också samhället och dess invånare. Att utvecklingen för
publikmedverkan ser ut som den gör kan helt enkelt vara en effekt av det nya samhälle
som växer fram i digitaliseringens fotspår.

Den nya modellen kan fungera som början till en teori. Eftersom forskning kring modern
radiojournalistik och publikmedverkan är något av en bristvara kan modellen vara till
nytta för andra som vill forska vidare i området och komplettera med fler aspekter av
fenomenet. Modellen som den ser ut nu kan ge en antydan till hur utvecklingen sett ut
och vad den beror på och väger in både teoretisk bakgrund och nya empiriska bevis.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras uppsatsens viktigaste slutsatser som alla bygger på
analyskapitlet i uppsatsen. Slutsatserna ska ge svar på uppsatsens frågeställningar och
därför finns dessa med i kapitlet i form av kursiverad text, detta för att indikera vilken
fråga som behandlas i vilket stycke.

Hur har utrymmet för publikmedverkan förändrats i public service-radion sedan
digitaliseringen? Kvantitativt har utrymmet i form av tid för publikmedverkan och
uppmaningar till dito ökat. Denna ökning beror troligtvis på public service-uppdraget
och att SR satsar på att vara nära sin publik. En annan viktig faktor är publiken som är
positiv till mer publikmedverkan. Men utrymmet har också förändrats på ett kvalitativt
plan; nya programformer som bygger på publikmedverkan har uppstått. Detta tyder på
medvetna strategier hos SR att förbättra publikmedverkan. Dessutom har medverkan
via telefon ökat procentuellt mellan mätåren vilket tyder på en kvalitativ medverkan.
Utrymmet är relativt likt i både P1 och P3 men den sistnämnda kanalen ligger något före
i utvecklingen med publikmedverkan på grund av SR:s satsningar. Innehållet som
publiken bidrar med är relativt spritt men har ännu inte nått de mest seriösa
programmen. Publikmedverkan har i och med digitaliseringen snarare utvecklats än
kommit till, även om utrymmet har ökat.

Hur har medieformerna för publikmedverkan förändrats i public service-radion sedan
digitaliseringen? När nya medier möter gamla radion blir det delvis ett lyckat möte. Men
att nya medier skulle vara överlägsna i användningen stämmer enligt denna uppsats
resultat inte. Användning av nya medier har noterats och det har troligen påverkat hur
kommunikationen ser ut. Dock är det telefonen som används mest och mer 2010 än
1995. Public service-uppdragets inkluderande policy och telefonens dialogfokuserade
utformning som kommunikativ kanal är troliga anledningar till förändringen. SR har
sannolikt påverkat utvecklingen genom att uppmana till en viss typ av medieanvändning
men det finns en övertro på nya medier som interaktiva kanaler. Medieanvändningen
för publikmedverkan initierades under 1960-talet då SR accepterade telefonkvalitet i
sändning och 2010 är telefonen det mest använda mediet för den moderna, interaktiva
publikmedverkan. Andra förändringar i medieanvändningen är att vissa medier, som
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fax, brev och studiobesök, försvunnit helt från användningen och vissa har tillkommit
och är av uppmaningarna från programledare att döma här för att stanna. Dessa medier
är främst mejl och sms. Denna uppsats har visat att det inte krävs nya medieformer för
att öka och förbättra publikmedverkan; det räcker med en strategi och ett mål man vill
uppnå.
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7 Diskussion
I detta kapitel ger jag mina egna åsikter, tankar och resonemang kring uppsatsens ämne.
Jag är personligen mycket fascinerad av radiomediet och just publikmedverkan är
kanske det allra mest spännande ämnet inom alla medier. Jag funderar ofta på hur
utvecklingen sett ut och hur framtiden kommer bli. Denna uppsats har gett mig svar på
några av de frågor som verkligen intresserar mig. Men de finns fortfarande väldigt
mycket kvar att undersöka.

En uppsats som behandlar radio och publikmedverkan borde nämna Musikhjälpen i P3.
Enligt mig är detta koncept nyskapande och innehåller former av publikmedverkan som
vi sannolikt kommer se mer av i framtiden. Musikhjälpen är ett holländskt radiokoncept
som importerats till Sverige och målet är att samla in pengar till ett specifikt välgörande
ändamål. För att engagera folk till att skänka pengar låser man in tre karismatiska
radioprofiler i en studio där de turas om att sända dygnet runt. All musik som spelas är
önskemål från publiken som alltså spelar en totalt avgörande roll i Musikhjälpen.
Publikens små projekt för att hjälpa insamlingen spelar en central roll. En enskild
person kan alltså få ett helt eget återkommande inslag i programmet bara för att den
kom med en bra idé. En enskild person som hör av sig med en kommentar på ett av
inslagen kan starta en debatt som pågår i timmar. Publiken som följer Musikhjälpen är,
enligt mina erfarenheter, ofta slaviskt beroende av sin radioapparat och kan inte släppa
den. Det är berusande att tänka på att det inte finns något schema, det finns ingen plan,
vad som helst kan hända och jag kan få huvudrollen.

Någonstans i Musikhjälpen tror jag framtidens mediesamhälle ligger. Kanske är det
någonstans i detta beroendeframkallade program finns nästa förändring som public
service-radion behöver för att hålla jämna steg med moderna medieformer. Och det är
just mötet mellan det nya och det gamla som gör radiojournalistik så intressant. Nya
medier i den gamla radion. Men också nya koncept i den gamla radion. Denna uppsats
har visat att det inte alltid krävs massvis av nya medier för att öka och förbättra
publikmedverkan men att det räcker med en strategi, nya idéer om hur programmen ska
utformas och hur programledarna jobbar med publikmedverkan.
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Radions långa historia som interaktivt medium tillsammans med resultatet från denna
uppsats visar på något intressant; radion är ett mycket interaktivt medium. Publiken har
mycket att säga till om och utvecklingen, såsom Musikhjälpen, ser ut att ge publiken en
ännu starkare ställning. Men jag ser också hot i utvecklingen. SR satsar stort på
poddradio, offline-versioner av radioprogram som man kan lyssna på när man vill. Jag
tror att många hängivna yngre radiolyssnare konsumerar stora delar av radion via podd,
det är helt enkelt mycket smidigare och enklare att kunna stoppa ett program när man
vill för att sedan kunna återuppta det där man stoppade. Men denna utveckling hotar
publikmedverkan. Om alla radiolyssnare skulle använda poddradion mer än liveradion
skulle det inte finnas någon publik som kan höra av sig till programmet. Eller snarare:
Publiken finns, men inte ännu. Det blir en slags tidsförskjutning. Detta är oroväckande
och jag ser inte en direkt lösning där radion både är interaktiv och kan höras av
publiken på dess egna villkor. Detta blir en utmaning för framtidens radio.

En utveckling som skulle kunna hjälpa radion att bli ett hypermodernt medium med
nästintill oändliga möjligheter är en digitalisering av radionätet. Idag sker sändningarna
analogt även då material spelas in digitalt. Att digitalisera radionätet öppnar upp för en
helt ny form av publikmedverkan. Eftersom så väldigt många fler sändningar skulle
kunna sändas samtidigt på lika liten plats i ett digitalt nät kan varje radiolyssnare själv
komponera ihop sin egen radiokanal och kan koppla samman radioflödet med sina
andra digitala medier. Allt i en vacker mediesymfoni. Men en total digitalisering av
radionätet ligger antagligen mycket långt in i framtiden. För tillfället skulle det kosta
ofantligt mycket pengar att byta ut det mycket välutbyggda analoga nätet mot ett
digitalt. Just nu förekommer förvisso provsändningar digitalt i Stockholmsregionen, men
politiken är som den ser ut nu i Sverige verkar vilja hålla de digitala sändningarna på
just ett provstadium. Ett starkt argument att behålla det analoga radionätet är att det
fungerar som Sveriges beredskapsradio. Om krig eller något liknande skulle bryta ut är
det radions uppgift att förmedla information. Detta på grund av den stora spridningen
och det faktum att många sändningsstationer faktiskt har dieselmotorer som kan driva
dem utan tillgång till elnätet. Men frågan är om det egentligen inte är kört redan nu. Jag
menar, hur många har tillgång till en analog radio idag? Det är få av mina vänner som
lyssnar på radio och ännu färre som gör det analogt. Inte ens jag som älskar radion har
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en analog apparat, jag förlitar mig på 3G-nätet och att strömma radiosändningarna via
det. Nu är kanske inte jag och mina vänner representativa för hela Sverige, men ju längre
tiden går, desto fler är det som förmodligen saknar en analog radio att lyssna till om
kriget kommer.

Personligen är jag mycket intresserad av mötet mellan det gamla och det nya. Facebook
är bara ett barn jämfört med farfar radio. I mötet mellan det gamla och det nya uppstår
något spännande. Vi har på enda sidan public service-radion som funnits i snart 100 år
och på andra sidan nya medier som är så unga att de knappt finns med i ett
uppslagsverk. Ändå vill farfar radio leka med de nya barnen. Alltid ivrig att lära sig något
nytt. Publikmedverkan är bryggan mellan det gamla och det nya; mellan massmedia och
publiken. Det är genom publikmedverkan mediesamhället förändras. Och det händer nu.

61

C-uppsats - Medie- och kommunikationsvetenskap
Nya medier möter gamla radion
Jonas Anghammar

Karlstads universitet
HT 2010

8 Förslag till framtida forskning
I detta kapitel ges förslag på hur vidare forskning kring publikmedverkan i public
service-radion kan se ut. Eftersom forskning kring området modern radiojournalistik
och publikmedverkan är något av en bristvara, åtminstone i Sverige, finns det mycket att
göra, många pusselbitar att fylla på med innan området börjar kännas utforskat. Många
förslag på framtida forskning är aspekter som denna uppsats med fördel hade kunna
behandla men som fick uteslutas på grund av arbetets begränsade omfång. Detta kapitel
kan alltså även ses som en förteckning över uppsatsens brister. Förhoppningen är att
någon som läser denna uppsats tar tag i någon av de lösa trådarna för att bättre kunna
kartlägga området radio och publikmedverkan.

Denna uppsats har fokuserat på public service-radion. Det hade varit intressant att göra
en liknande undersökning som också innefattar den privata radion eller en jämförande
studie som innefattar båda. Det skulle ge ytterligare nyans åt hur utvecklingen ser ut hos
olika aktörer. Vidare har denna uppsats fokus på radioinnehållet, att även undersöka
personerna bakom radioprogrammen skulle ge en mer kvalitativ aspekt på
publikmedverkan. Man kan då bättre studera hur stor del av publikmedverkan som
faktiskt påverkar det journalistiska innehållet. Att försöka ta reda på strategierna bakom
publikmedverkan i radion hade gett ytterligare en dimension för analys. Den tredje
delen som också hade varit intressant att forska vidare på, förutom innehållet och
producenterna, är konsumenterna: Publiken. Att göra en kvantitativ enkät eller sätta
samman några kvalitativa fokusgrupper med radiopublik skulle också ge en viktig
pusselbit. Aspekter som hur publiken förhåller sig till publikmedverkan, om det är
önskvärt eller bara trams, skulle få en möjlighet att visa sig.

Uppsatsens undersökning har två mätpunkter, 1995 och 2010. En kompletterande
undersökning med fler mätpunkter hade förmodligen varit givande. Genom att också
undersöka bland annat utrymmet för publikmedverkan längre innan digitaliseringen går
det tydligare att se om det verkligen är just nu publikmedverkan ökat eller om ökningen
skett under en längre tid. Det är då också enklare att se vilka faktorer som påverkat
utvecklingen. En sådan kompletterande undersökning skulle kunna ha ytterligare två
mätpunkter, 1980 och 1965, för att visa på förändring mellan varje 15-årsperiod.
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Denna uppsats har visat att nya medier inte har den revolutionerade rollen i
publikmedverkan som flera andra forskare låter påskina, men hur ser det ut i framtiden?
SR:s journalister fortsätter att uppmana publiken till att använda nya medier som
Facebook. Idag är användningen mycket låg, men om 15 år kanske det är
standardmediet och något annat är det nya som journalisterna försöker föra in. Därför
hade denna undersökning varit intressant att fortsätta, att kontinuerligt undersöka
utrymmet för publikmedverkan och vilka medieformer som används och uppmanas till
att användas. Eller helt enkelt vänta 15 år till och göra samma undersökning igen.
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Bilaga 1
Kodschema och definitioner för kvantitativ innehållsanalys

Datum
1 19950804
2 20100930

Datum
1 19950804
2 20100930

Kanal
1 P1
2 P3

Kanal
1 P1
2 P3

Program
1 Hälsosant med Ronden
2 Klarspråk
3 Ordbruk
4 Meny
5 Morgonpasset
6 Radiohuset
7 Ring P1
8 Radiopsykologen
9 P3 Populär
10 Christer
11 Brunchrapporten
12 P3 Musik
13 Humorhimlen

Medium
1 Besök
2 Brev
3 Telefon
4 Mejl
5 SMS
6 Webbsida
7 Facebook
8 Telefonsvarare
9 Fax
99 Okänt

Program
1 Hälsosant med Ronden
2 Klarspråk
3 Ordbruk
4 Meny
5 Morgonpasset
6 Radiohuset
7 Ring P1
8 Radiopsykologen

Medium
1 Besök
2 Brev
3 Telefon
4 Mejl
5 SMS
6 Webbsida
7 Facebook
8 Telefonsvarare

9 P3 Populär

9 Fax

10 Christer

99 Okänt

11 Brunchrapporten
12 P3 Musik
13 Humorhimlen
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Kön
Tid
1 Man
Antal sekunder
2 Kvinna
3 Annat
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Definitioner
Publik
All medverkan som inte uttalat presenteras som en inbjuden eller planerad gäst. När
”

å

”ä

ö

å

å

ä

det inte som publikmedverkan eftersom inverkan inte sker på publikens villkor,
detsamma gäller alltså uppringd publik.

Tid för publikmedverkan
Den mening då programledaren eller liknande böjar läsa publikens brev eller då
publiken börjar tala i telefonen. Själva presentationen räknas inte med. Tävlingar räknas
som medverkan. Så länge en dialog består mellan programledare och publik är
medverkan densamma. Vid mellanakter i medverkan, alltså då en jingel spelas eller då
en del av ett brev kommenteras, pausas tid för medverkan. Presentation före eller efter
medverkan räknas inte med i tiden.

Då det specifika ämne som publikmedverkan rörde inte längre diskuteras i programmet
utan blir av brutet av ett annat ämne, en ny publikmedverkan, en låt eller något annat
stoppas tiden för medverkan. Tiden avrundas till närmsta heltal i sekunder.

Medium för medverkan
Om bakgrunden till en publikmedverkan är ett brev som skickats och programledaren
ringer upp brevskrivaren för att tala om ämnet noteras det som medverkan via telefon.

Uppmaningar till publikmedverkan
Antal gånger programledaren uppmanar till publikmedverkan vilket kan vara en enkel
uppmaning, information om hur man medverkan eller båda delarna. Om flera
uppmaningar där olika medier nämns som metod för medverkan sägs utan annat
innehåll mellan sig räknas det som två tillfällen. Förekommer en uppmaning för ett
program i ett annat program eller mellan två program räknas den tillhöra programmet
uppmaningen tillhör. Upprepas telefonnummer eller maning för samma medium räknas
det som en uppmaning. Endast inbjudan till medverkan i sändning räknas in, inte
medverkan på t.ex. hemsida.
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Program
Om programmet enligt den valda dagens tablå definieras som ett nytt program gör det
även det i denna undersökning. Ett program som återkommer flera gånger under dagen
räknas som ett och samma. Ett program som inte har någon publikmedverkan eller
uppmaning till dito är ej med i kodschemat ovan av platsskäl.

Oklara variabelvärden
-

Medium - Okänt: När det inte är uppenbart vilket medium som används

-

Kön - Annat: T.ex. okänt kön på telefon eller mejl från ett alias eller då flera
medverkar med samma brev.

-

Medium – Besök: Besök i studio eller reporter som är utanför studio.

-

Medium – Facebook: Kommentarer som är skrivna på Facebook och som läses
upp av programledaren.
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