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ABSTRACT 

Public service has a duty towards citizens to educate and be accessible to all. Sweden's radio 

P3 has previously been classified as the "young channel" and has had a tabloid with various 

program titles spread throughout the day. In January 2020, the Swedish public service radio 

channel “P3” chose to restructure a tableau where the program titles were removed, and the 

target group redefined. Through semi-structured interviews with employees at P3 who have 

been involved in the restructuring, an answer is sought for how P3 views the audience through 

the restructured tableau, the redefined target group and the view of the audience in the future. 

In the analysis, the answers are set against theories of public service, digitization, 

fragmentation, media convergence and the view of the public. In themes that were found 

among the answers, there is a shared opinion among the interviewees, for example how much 

the audience has on the content. The results presented in the study include that P3 wants to 

take its social responsibility in the form of public service companies and that they want to 

reach the audience who are actually interested in listening to the channel. 
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SAMMANFATTNING 

Public service har en uppgift gentemot medborgarna att folkbilda och finnas tillgängliga för 

alla. Sveriges radio P3 har tidigare klassats som den ”unga kanalen” och har haft en tablå med 

olika programtitlar utspridda över dagen. I januari 2020 valde Sveriges radio P3 att göra en 

omstrukturering i tablån där programtitlarna togs bort och målgruppen omdefinierades. 

Genom semistrukturerade intervjuer med anställda på P3 som har varit involverade i 

omstruktureringen, söks det svar på hur P3 ser på publiken genom den omstrukturerade 

tablån, den omdefinierade målgruppen samt synen på publiken i framtiden. I analysen ställs 

svaren mot teorier om public service, digitalisering, fragmentering, 

mediekonvergensprocessen och synen på publiken. I teman som hittades bland svaren råder 

det delade meningar hos intervjupersonerna, exempelvis hur stor påverkan publiken har på 

innehållet. Resultat som presenteras i studien är bland annat att P3 vill ta sitt samhällsansvar i 

form av public service-företag samt att de vill nå den publik som faktiskt är intresserad av att 

lyssna på kanalen.  
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1. INLEDNING MED BAKGRUND OCH PROBLEM 

I ett allt mer föränderligt och fragmenterat medielandskap har många av de stora 

mediebolagen i Sverige en gemensam nämnare - sin publik. Under 2000-talet har en faktor 

växt fram starkare och starkare, som med viss generalisering delar in samhället i två olika 

delar. Faktorn kallas “digitalisering” och är en anledning till det allt mer fragmenterade 

medielandskapet, då digitaliseringen tillhandahåller sådan teknik och ett sådant utbud av 

mediematerial, som gör det möjligt för publiken att själva skapa sina egna 

konsumeringsmönster. I och med digitaliseringen, specifikt för radio som denna studie avser 

att avhandla, har poddar uppstått och utvecklats som genom sin utformning och icke 

traditionella tablå-bundna sändning också bidragit till det förändrade lyssningsmönstret hos 

mediebolagens publik (Lindberg, 2019). Denna förändring har för Sveriges radio P3 inneburit 

att P3 tappat lyssnarantal i den traditionella FM-sändningen (Lindberg, 2019). Detta har legat 

till grund för att Sveriges Radio den 20 januari 2020 valde att sjösätta ett nytt format av den 

linjära sändningen i P3, samt omdefiniera kanalens målgrupp (Lindberg, 2019). I denna studie 

kommer denna omstrukturering av P3 att belysas utifrån P3:s egen syn på sin publik. Men för 

att förstå vägen fram till det “nya” P3 krävs det att man har historieperspektivet av public 

service men också förståelse kring den förändrade lyssningen hos P3, vilka presenteras under 

nästa kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

1.2 Fragmenterade etermedier  

Författarna Lennart Weibull, Ingela Wadbring & Jonas Ohlsson (2018, s. 182) redogör i 

boken “Det svenska medielandskapet” om hur det svenska radio- och tv-landskapet under mer 

än ett sekel präglats av en stor stabilitet. Den politiska modellen som etablerades i samband 

med rundradions start 1925 visade sig vara oanat hållbar, där en koncern länge hade en 

politisk förankring (Weibull, Wadbring & Ohlsson, 2018, s. 182). Utvecklingen som kom 

därefter i och med beslutet att sända satellitsändningar på svenska via kabel, resulterade i som 

författarna skriver (2018, s. 182), att de mediepolitiska vindarna förändrades och en 

kommersiell tv-kanal etablerades 1991. Därtill kommer också digitaliseringen av marknätet 

under 00-talet som öppnat upp för att fler fick tillgång till kommersiella kanaler och i skuggan 

av tv-expansionen öppnades radion upp för privata intressenter redan 1994 (Weibull, 

Wadbring & Ohlsson, 2018, s. 182). Författarna (2018, s. 183) beskriver att oavsett vad som 

styrt förändringarna inom radio- och tv-området så är det alla de kanaler som tillgängliggjorts 
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som skapat en fragmenterad publik, fastän konkurrensen setts som mindre inom radio än i tv-

området. Detta kan beskrivas med att Sveriges radio tidigt valde att profilera och 

målgruppsanpassa sina kanaler, men författarna påpekar också aspekten att tjänster som 

tillhandahålls på nätet också bidrar till en fragmentering (2018, s. 184). Detta kan knytas an 

till denna forskning eftersom en omstrukturering och målgruppsanpassning kan tyda på att 

man inom Sveriges radio vill nå en så bred publik som möjligt.  

 

1.3 Sveriges Radio 

Under 1950-talet stärktes Radiotjänsts ställning på många olika vis och 1945 skedde en stor 

expansion av programverksamheten som ibland kallas för radions guldålder, då radion fick 

längre sändningstid och nyhetsmaterialet ökade (Weibull, Wadbring & Ohlsson, 2018, s. 55). 

Radion kom att få en central roll i människors liv och den förmedlade både underhållning, 

nyheter och olika slag av information (Weibull, Wadbring & Ohlsson, 2018, s. 55).   

I Sverige är det Sveriges radio, Sveriges Television och Utbildningsradion som är public 

service. Detta innebär att de gör radio och tv i allmänhetens tjänst (Sveriges radio, 2019). 

Dessa tre bolag har uppdraget att producera och sända program till allmänheten och 

tillgängliggöra dessa på olika plattformar för att så många som möjligt ska nås. Riksdagen 

beslutar om detta uppdrag och det är regeringen som sätter ramarna för public service-

bolagens verksamhet. I nuvarande inledning i sändningstillståndet finns följande citat 

formulerat:  

”Sveriges Radio AB (SR) har till uppgift att bedriva ljudradioverksamhet i 

allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och 

bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska 

och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SR slår vakt 

om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.” (Regeringen, 2019, 

s. 3) 
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1.4 P3 och den förändrade lyssningen 

Inom Sveriges radio AB innefattas fyra olika kanaler, P1, P2, P3 och P4. Kanalen P3 har 

länge kallats för “den unga kanalen”, där målgruppen varit 15-35 år, oavsett könstillhörighet 

(Dagens nyheter, 2019). Nu väljer kanalen att profilera sig genom innehåll och tilltala en 

målgrupp med musik- och samhällsintresse, oavsett ålder (Sveriges television, 2019). Detta 

till följd av att man sett hur den linjära lyssningen avtagit under flera år och att lyssnandet på 

poddar istället ökat (Sveriges television, 2019).  

 

En motivering till att förändra tablån är att kunna rapportera om populärkulturella nyheter 

oavsett tid på dygnet, enligt Cajsa Lindberg (Sveriges television, 2019), exempelvis om en 

populärkulturell nyhet inträffar på förmiddagen ska kanalen kunna rapportera om denna med 

en gång och inte vänta till det tablå-lagda populärkulturella programmet på eftermiddagen. 

I ”Public service-redovisningen 2018” skriver Sveriges radios vd och styrelseordförande 

kring den förändrade lyssningen, där de beskriver den linjära lyssningen som stark överlag 

men framför allt om hur on demandlyssningen ökar. I P3’s fall handlar det bland annat om P3 

Musikdokumentär med främsta syfte att möta de förändrade lyssningsvanorna hos den unga 

publiken (Sveriges radio, 2019, s. 3). En podd hos P3 som dominerar det 

branschgemensamma mätinstrumentet “Poddindex” är P3 Dokumentär (Sveriges radio, 2019, 

s. 3) och enligt vd:n och styrelseordförande är detta en glädjande utveckling men också 

absolut nödvändig, för att kunna möta tappet som skett via den linjära lyssningen. P3’s 

dåvarande huvudmålgrupp omfattade unga vuxna 20 till 34 år (Sveriges radio, 2019, s. 3) och 

dessa beskrivs ha kommit långt i det digitala skiftet och sägs ha en förväntning på Sveriges 

radio i att företagets utbud ska finnas tillgängligt för dem varhelst och närhelst de väljer att ta 

del av det (Sveriges radio, 2019, s. 3).  

 

I redovisningen (2019, s. 3) kan det också läsas om hur Sveriges radios utbud till tonåringar 

finns i P3, P3 Star och P3 Din Gata samt via många poddar, evenemang och aktiviteter på 

sociala medier. Tidigare nämnda program har målgruppen i 15-35 år, men har som främsta 

uppgift att tilltala personer under 20 år (Sveriges radio, 2019, s. 3). I redovisningen (2019, s. 

3) går det läsa om att många av de program som sänts i FM, exempelvis Ligga med P3, 

Helgen i P3, P3 Osignat och Relationsradion i P3, först har producerats för den digitala 

publiken och har starka kopplingar till sociala digitala aktiviteter på andra plattformar. Det 

belyses också att den yngre publiken nuförtiden ofta finns på Instagram, Snapchat och 
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Youtube och det poängteras att det är viktigt för Sveriges radio att finnas på dessa ställen för 

att möta den unga publiken och göra reklam för sitt utbud (Sveriges television, 2019, s. 92).  

 

Den förändrade lyssningen kan också beskrivas genom digitaliseringen, som bidragit till att 

innehåll och material publiceras på flera olika plattformar och därmed tillgängliggörs på ett 

helt annat sätt jämfört med för exempelvis fem år sedan. Sveriges radio skriver själva att den 

grupp som de tidigare kallat sin huvudmålgrupp, 20–34 år, har kommit långt i det digitala 

skiftet och har en förväntning på att företagets utbud ska tillhandahållas varhelst och närhelst 

de önskar finna det (Sveriges radio, 2019, s. 3). Detta kan ses som en av de bidragande 

faktorerna till att den linjära lyssningen under flera år minskat (Sveriges television, 2019). 

Under 2015 nådde Sveriges radio P3 ut till 16,2% av befolkningen (Sifo, 2019). År 2019 hade 

denna räckvidd minskat till 8,7% (Sifo, 2019), vilket närmar sig en halvering av lyssnare på 

endast fyra år via den linjära lyssningen. Jämför man istället podden ”P3 Dokumentär” så kan 

man tydligt se en ökning av antal lyssningar per vecka. I vecka 5 2018 nådde ”P3 

Dokumentär” ut till 844 295 lyssningar, jämfört med samma vecka 2020 där samma podd 

nådde 1 242 355, alltså en ökning med nästan 400 000 lyssningar per vecka (Poddindex, 

2019). 

  

Denna studie kommer att fokusera på P3’s syn på publiken utifrån intervjupersoner som är 

anställda på P3 och har varit involverade i omstruktureringen. Tablån har tidigare bestått av 

förbestämda tidsangivelser där ett visst program, med specifika programledare förekommit. 

Numera kommer tablån under dagtid till exempel bestå av “Morgonpasset i P3”, “P3 med 

(olika programledare)” och “Hanna Hellquist, taxen Ines och Jörgen Lötgård i P3”. Från att ha 

fem dagliga segment i form av program, som blivit väl implementerade i lyssnarens vardag 

väljer man nu att minska dessa till fyra större pass i form av morgon, förmiddag, eftermiddag 

och kväll.  

  

Undersökningens centrala spörsmål kommer fokusera på Sveriges radio P3’s tablå-förändring 

samt den breddade målgruppen, med tyngdpunkt på Sveriges radios syn på publiken. Sveriges 

radio P3 har under lång tid sett likadant ut och denna förändring bidrar till att ifrågasätta om 

kanalen uppfyller sina skyldigheter gentemot publiken. Emellertid kommer studiens resultat 

kunna bidra till kunskapstillväxten kring public service och deras ansvar syn på sin egen 

publik. 
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1.5 Syfte  

Den här studiens syfte är att mer djupgående undersöka hur Sveriges radio P3 ser på sin 

publik genom intervjupersonerna som varit involverade i omstruktureringen av tablån i den 

linjära kanaler, breddningen av målgruppen samt deras framtidsvisioner för att bredda 

kunskapen kring publiksynen inom public service.  

  

1.6 Frågeställningar  

• Hur ser Sveriges radio P3 på sin publik utifrån omstruktureringen i tablån? 

• Hur ser Sveriges radio P3 på sin omdefiniering av målgrupp och deras 

påverkan på innehållet? 

• Hur uppfattar Sveriges radio P3 sin framtida publik? 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring public service och framför allt public service-television är något som 

förekommit under en lång tid. Men i och med digitalisering och vad som kallas “det digitala 

skiftet” i mediebranschen så finns det många nya synvinklar. Det finns lite forskning kring 

ämnet hur public service-anställda ser på sin publik, något som har en central roll i och med 

en omstrukturering som denna eftersom den främst är gjord utifrån nedåtgående lyssnarsiffror 

och förändrade lyssningsmönster. Den sker också i en närtid där få hittills hunnit forska på 

omstruktureringen bara i sig.  
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2.1 Linjär-tv och webb-tv  

I “Televisionens förändring - en närstudie av SVT Play” forskas det i syfte att ta reda på hur 

användningen av webb-tv har utvecklats under de fem senaste åren (Tobias Sonestedt, 2016). 

Forskningens metod har bestått av en fallstudie, där forskaren använt sig av statistik kring 

användningen av SVT Play vilket har visat hur användningen utvecklats under de senaste tio 

åren, samt kvalitativ intervju med Thomas Porsaeus, strateg vid SVT Interaktiv. Den statistik 

som används kommer från Mediemätning i Skandinavien och jämförs också med tittarsiffror 

som rör tablå-tv, även kallad linjär-tv och broadcast. Studien har för avsikt att forska kring 

SVT Play utifrån användarnas synvinkel och inte utifrån företagets egen syn på sig själva. 

Sonestedt (2016, s. 35) valde att jämföra tittarsiffror av det väletablerade programmet På 

spåret, som studien visade på att tittandet av den linjära sändningen är förhållandevis stabilt. 

Sonestedt (2016, s. 35) skriver att under fem säsonger är det minsta snittet 2,4 miljoner och 

det högsta snittet 2,7 miljoner, som väljer att se programmet på det traditionella viset. Studien 

visar också, likt trenden de senaste åren, att tittande via webb-tv ökar. Från att säsongen 

2011/2012 ha ett snitt på 17 365 i webb-publik, till att säsongen 2014/2015 ha sexdubblat 

publiken med ett snitt över 100 000. Det är alltså inte här det linjära-tvtittandet avviker, vilket 

studien visar genom statistik. Att webb-tvtittandet ökar i den mängd den gör, hänvisar studien 

bland annat till att det är framför allt yngre som använder sig av webb-tv. Sonestedt (2016, s. 

35) slår dock fast att det är den linjära-tvn som har greppet kring publiken, fastän webb-tv 

hela tiden slår nya rekord. Liknelserna mellan tv och radio är att den digitala lyssningen ökar.  

 

2.2 Public service i en digital mediemiljö 

Ulla Carlsson (2010 s. 11) skriver om public service i den digitala mediekulturen och de 

förändringar det innebär för ett public serviceföretag. Under 1990-talet var det för den stora 

massan okänt vad internet och mobiltelefon var för något men numera är det saker som tillhör 

de flesta i de nordiska länderna (Carlsson, 2010, s. 12). Carlsson (2010, s. 12) beskriver hur 

det på 1990-talet var svårt att förutspå mediemarknadens utveckling samt att den nationella 

mediepolitiken till stor del suddades ut i konturerna genom en allt mer inflytelserik EU-

politik. Vid sidan av de traditionella medierna växer, under denna tid, ett interaktivt och 

mobilt kommunikationssamhälle fram och passiva betraktare blir aktiva deltagare vilket leder 

till att information flödar allt friare (Carlsson, 2010, s. 12). Carlsson (2010, s. 12) skriver 

också om att användningen av medier upptar över 50 procent av vår fritid, där tv-tittandet 

fortfarande är den enskilt dominerande fritidsaktiviteten även bland unga - fastän de ägnar 
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mer och mer tid på internet. Artikeln är tio år gammal men ger en blick över hur man förhöll 

sig till digitaliseringen och det individanpassade användandet i början på förra decenniet. 

 

Enligt Carlsson (2010, s. 13) handlar detta om ett nytt kommunikationssamhälle, där gamla 

kommunikationsmönster vidareförs, omformas och där nya mönster tar form i digitaliseringens 

och globaliseringens skede. Därmed förändras också mediernas funktion, från att ha varit ett 

kollektiv tilltal när det moderna samhället byggdes och då drevs av kollektiva lösningar till att 

idag handla om individuella preferenser (Carlsson, 2010, s. 13). 

Enligt Carlsson (2010, s. 13) speglar medierna samhället och begrepp som ”diversifiering”, 

”fragmentering”, ”individualisering” och ”riskhantering”, förekommer numera ofta i analyser 

av dagens medieutbud och medieanvändning. Medierna spelar därigenom en central roll i den 

konsumtionskultur som nu är en stor del av dagens samhälle men också på olika plattformar 

på internet (Carlsson, 2010, s. 13).  

 

Vidare skriver Carlsson (2010, s. 15) hur public service tidigare ansåg sig vara en del av 

samhället men som nu förändrats till att de är en del av konkurrensmarknaden. Detta ligger till 

grund för att alla public service-företag insåg för flera år sedan att det inte längre är möjligt att 

begränsa verksamheten till traditionell tv och radio (Carlsson, 2010, s. 16). Detta har lett till 

att public service-företagen har skapat och vidareutvecklat multimediala plattformar som 

tillfredsställer många publikgrupper - detta för att kunna nå all befolkning (Carlsson, 2010, s. 

16).  

 

Med dessa förklaringar kring hur public service anpassat sig till den utveckling som skett i 

samhället, så menar Carlsson (2010, s. 17) att forskare på olika håll i världen försöker 

utveckla nya ramverk när det kommer till begreppet public service. I många fall är det 

publiken, alltså medborgarna, som står i centrum (Carlsson, 2010, s. 17). Carlsson (2010, s. 

20) avslutar med att politikens viktiga frågor rör ofta den digitala världen, både internationella 

organisationer, EU och de folkvalda församlingarna i de nordiska länderna har framtidens 

medier och internet på sin agenda. Frågorna kring vems villkor som ska gälla, vems behov 

som ska tillfredsställas och vem som ska äga är frågor som ej går att undvika, eftersom dessa 

handlar om grundläggande demokratifrågor (2010, s. 20). Denna artikel kommer studien, till 

viss del, att bygga vidare på eftersom studien ämnar att ta reda på vems villkor och behov det 

är som ska beaktas utifrån en public service-radiokanal.  
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2.3 Journalisters publiksyn  

Medieforskaren Ulrika Andersson (2009, s. 117) skriver i sin avhandling om journalisters 

olika publiksyn. Andersson (2009, s. 118) menar på att medieformen har betydelse för 

publiksynen där tidigare studier har visat att journalister på lokala och regionala 

morgontidningar har mer kontakt med sina läsare och har även ett större förtroende för dessa. 

Det är inte hos dessa det finns tydliga uppfattningar om publiken, utan dessa återfinns istället 

hos storstadsmorgontidningar och public service-mediernas journalister (Andersson, 2009, s. 

118). Studien visar också att det är storstadsmorgontidningarna som finner det minst attraktivt 

att spegla vanligt folk och ett ideal hos dessa journalister är uttryck för deras utgångspunkt i 

professionen snarare än i publikens åsikter och intressen (Andersson, 2009, s. 118). 

Andersson (2009, s. 120) menar på att det finns vissa likheter till public service-

journalisterna, men att dessa ändå är mer angelägna om att spegla publiken.  

 

De målsättningar och krav som public service-företagen har är att ge publiken vad den 

efterfrågar och vad den behöver ur ett journalistiskt perspektiv (Andersson, 2009, s. 120). 

Andersson (2009, s. 120) menar att detta ideal även är en förklaring till varför public service-

journalister ses som den mest kritiska gruppen av journalister, då de måste bedöma vad 

publiken uppfattar som intressant. Om man kollar bakåt i tiden så är det public service och 

morgonpressen som fått en mer positiv inställning till sin publik (Andersson, 2009, s. 120).  

 

Eftersom studien avser att studera public service syn på publiken så är det även viktigt att ha 

med hur journalister på det berörda företaget ser på publiken.  

 

3. TEORI 

3.1 Public service och publiken 

I “I allmänhetens tjänst- Om svensk public service-medias avsikter och utsikter” skriver 

Jörgen Boman (1998, s. 28) om att Carl-Fredrik Jaenson sammanfattat fyra olika argument 

kring hur public service bör utfomas för att kunna organisera radio och TV i ett public 

service-företag. Utgångspunkten i dessa argument är att skapa ett stort utbud och de fyra 

argumenten för public service har tillsammans utgjort grunden för den samhällsansvarideologi 

som också satt sin prägel på programutbudet i public service-kanalerna (Boman, 1998, s. 28). 

Ideologin innebär att det bör läggas störst fokus för public service-kanalerna att ta sitt 
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samhällsansvar, vilket omfattar att skapa tillgänglighet och ett utbud för hela Sveriges 

befolkning (Boman, 1998, s. 28). Vidare skriver Boman (1998, s. 28) om att Jaenson anser att 

etermedierna har i uppgift enligt samhällsansvarsideologin att spegla och granska händelserna 

i nuet på ett opartiskt och sakligt sätt, vilket vanligtvis tolkas också innefatta ett ansvar för 

medborgarnas konsumtion. 

  

Argumenten har utformats på följande sätt:  

1.   Det tekniskt ekonomiska argumentet: Möjligheten att organisera radio/TV-produktion 

är begränsade. Dessutom är det resurskrävande och mycket kostsamt. Detta gör att 

man bör betrakta radio/TV såsom en kollektiv tjänst. 

2.   Demokratiargumentet: Förutsättningarna för att demokratin skall kunna fungera 

godtyckligt och dessutom kunna innefatta alla samhällsmedborgare förbättras om 

radio och TV organiseras i det allmännas tjänst. En radio och TV som står i det 

allmännas tjänst skall sträva efter att bli en garant för att demokratin utvecklas till att 

omfatta alla samhällsgrupper. Detta oberoende av klass, kön eller etnisk tillhörighet. 

3.   Rättviseargumentet: Allas rätt att ta del av sändningarna och få sina intressen och 

smaker tillgodosedda kräver att radio /TV organiseras i det allmännas tjänst. 

4.   Program politiska argument: Radio/TV är en nationell resurs som bör utnyttjas i det 

allmännas tjänst. Detta kräver en politisk styrning. Av stor vikt är också att denna 

politiska styrning utarbetar tydliga måldokument som utgör tydliga riktlinjer för hur 

public service uppdraget skall bedrivas (Boman, 1998, s. 28). 

 

3.2 Digitalisering och publiken 

De argument och den samhällsansvars ideologi som Boman (1998, s. 28) skriver om har 

börjat ifrågasättas i och med digitaliseringens intågande i medievärlden (Larsen, 2014, s. 65). 

Larsen problematiserar legitimeringen av public service-media inom en digital mediemiljö. 

Larsen (2014, s. 65) skriver hur public service haft och har en viktig roll i att skapa, 

upprätthålla och kommunicera viktiga värden i samhället, samt att skapa och upprätthålla en 

nationell kultur. Public service har enligt Larsen (2014, s. 65) informerat, utbildat och 

underhållit allmänheten och även gett publiken en gemensam uppsättning referenser i och 

med att nationen har samlats kring program och evenemang som sänds på radio och TV, 

vilket innebär att sändningsinstitutionerna har spelat en nyckelroll i den nationella offentliga 

sfären. Men digitalisering av sändningsmedierna och processerna för ekonomisk och kulturell 
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globalisering gör att sändarna står inför allvarliga utmaningar vad gäller deras legitimitet som 

offentligt finansierade medieinstitut (Larsen, 2014, s. 65).  

 

Larsen (2014, s. 65) menar framför allt att digitaliseringen bidragit till att ifrågasätta public 

service-mentaliteten, eftersom de innan hade möjlighet att vara den enda som distribuerade ut 

program och information till publiken eftersom det inte fanns plats för fler. I och med 

digitaliseringen har fler getts utrymme för att kunna nå ut med sitt innehåll och detta har 

resulterat i att public service inte längre kan förvänta sig att publiken ska välja dem, eftersom 

de tidigare var de enda man kunde välja (Larsen, 2014, s. 66). Digitaliseringen bidrar också 

till en fragmenterad publik, enligt Larsen (2014, s. 66), eftersom innehåll finns tillgängligt och 

kan nyttjas närhelst konsumenten vill.  

 

Larsen (2014, s. 69) har undersökt de argument som fortsatt används för att legitimera public 

service, både i Sverige och Norge, eftersom dessa har mest liknande uppbyggnad av sina 

public service-företag. I Sverige har Larsen (2014, s. 67) valt att fokusera på SVT och i Norge 

NRK. Larsen (2014, s. 69) har använt sig av diskursanalys, där han analyserat tidningsartiklar, 

strategidokument, rapporter från regeringen kring public service samt intervjuer med personer 

på chefsposter inom institutionerna. Materialet som Larsen (2014, s. 69) har tagit del av 

kommer från början av 2000-talet till 2007, främst med vikt på åren 2005, 2006 och 2007. I 

analysen av den offentliga debatten om public service mellan 2000-2007 framkom tre 

diskurser; en medborgarnas-diskurs, en pluralist-diskurs och en nyliberal-diskurs. Analysen 

visade också att SVT lutar mot den traditionella public service-retoriken, med fokus på dess 

demokratiska roll och sitt engagemang för att upplysa och tjäna allmänheten (2014, s. 72). 

Larsen (2014, s. 73) menar också att den legitimerade retoriken om public service kan 

anpassas till både digitalisering samt globalisering och därigenom också bibehålla sitt värde 

som legitimering för public service-bolag. Det krävs att en offentligt finansierad 

sändningsinstitution anpassar sin praxis och fokuserar på kvaliteten på innehållet, oavsett var 

och när det publiceras för att överleva i en digital mediemiljö (Larsen, 2014, s. 73). Larsen 

(2014, s. 74) avslutar studiens resultat med att skriva; “As long as the PSB institutions are 

perceived as trustworthy deliverers of high quality content, we have not come to the end of 

public service media.”, vilket kan liknas med att dessa förväntningar alltid funnits på public 

service men som nu kanske är än mer viktiga när utbud är än mer tillgängligt och 

individualiserat. 
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Medie- och kommunikationsprofessor Pelle Snickars (2014, s. 227) anser att digitalisering är 

ett brett begrepp som innebär olika saker beroende på vem du pratar med och menar på att 

mediernas digitalisering inte alltid har betytt samma sak. Digitaliseringen inom 

mediebranschen har inneburit olika saker för de olika medierna och därigenom är begreppet 

inte entydigt (Snickars, 2014 s. 227). Digitalisering beskrivs ibland som någonting som 

kommer att förändra det mesta och klassas som någonting vi står inför just nu (Snickars, 2014 

s. 228). Snickars (2014, s. 228) beskriver vidare att digitalisering kan ibland ses som 

någonting nytt vilket är missvisande då digital informationsteknik knappast är någonting nytt. 

Vi har haft internet i ett halvt sekel och webben har varit stor i över tjugo år (Snickars, 2014 s. 

227). Det problematiska med begreppet digitalisering är att det ofta används i den samtida 

medie- och kulturdebatten med många olika betydelser, men bara för att begreppet har många 

betydelser så betyder inte det att begreppet har förlorat sin betydelse (Snickars, 2014 s. 229).  

 

Enligt Snickars (2014 s. 229) syftar digitaliseringen på datorers tekniska grund, men har under 

det senaste decenniet bytt plats med den mer vardagliga synen på termen där man syftar på 

överföring av material och information i digital form. Det är tack vare det slentrianmässiga 

användandet av uttrycket digitalisering som det blivit populärt (Snickars, 2014 s. 229).  

Det oprecisa användandet har gjort att begreppet har blivit populärt inom flera olika 

samhällsfaktorer och digitalisering handlar i högsta grad om en moderniseringsprocess där 

tekniken står i centrum av både negativa och positiva parametrar (Snickars, 2014, s. 230). 

 

Snickars (2014, s. 227) problematiserar begreppet ”digitalisering” men i denna studie avses 

moderniseringsprocessen att användas för digitaliseringsbegreppet. 

 

3.3 Synen på publiken 

Genom digitalisering kommer också mer konkurrens, när fler och fler får möjlighet att 

publicera sitt innehåll till den breda massan av publik, precis som Larsen (2014) är inne på i 

och med processerna för ekonomisk och kulturell globalisering. För att ytterligare knyta an till 

forskningsfrågorna och för att kunna besvara dessa har vi valt att använda oss av Anna Edins 

(2000) teori om synen på publiken utifrån bland annat konkurrensen från de kommersiella 

aktörerna.  
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Anna Edin (2000) skriver om den svenska public service-televisionens förhållande till 

publiken och ger en historisk synvinkel på hur public service-televisionen behöver anpassa sig 

till rådande medielandskap. Edin (2000, s. 11) beskriver hur public service-televisionen 

tidigare ingick i ett monopolsystem som i allra högsta grad riktade in sig på att nå en bred 

uppslutning från dominerande politiska och kulturella institutioner i samhället. Under 90-talet 

när kommersiell konkurrens uppstod förändrades de grundläggande kommunikationsvillkoren 

och samspelet mellan utbud och efterfrågan styrde vilka kanaler som vann publiken. Det som 

utmärker dagens kommersiella konkurrenssystem är till skillnad mot tidigare nämnda 

monopolsystem, att det både är publik- och vinstorienterat (Edin, 2000, s. 11). Därtill blev det 

en väsentlig principiell förändring i förutsättningarna för public service-televisionen, som till 

en början inte var utformade för en situation bestående av valmöjligheter och konkurrens 

(Edin, 2000, s. 11).  

 

Genom det monopol som Sveriges television tidigare hade kunde de ta publiken för given, 

vilket kan beskrivas med att oavsett vilket program som sändes fick de en hög 

publikuppslutning (Edin, 2000, s. 12). Dagens konkurrenssystem innebär en ständig tävling 

om publiken och alla kanaler måste oupphörligt utforma sitt programutbud för att locka flest 

tittare och Edin (2000, s. 12) menar att public service-televisionen både verkar inom och är en 

del av det kommersiella konkurrenssystemet, trots att de inte är vinstdrivande eller beroende 

av tittarsiffror (Edin, 2000, s. 12).  

 

Den ökande kommersiella konkurrensen bidrar till en annan publiksyn som är mer empiriskt 

förankrad än tidigare och tittarna börjar omnämnas som kunder eller konsumenter, vars 

önskemål och intressen public service-televisionen har ett ansvar för att tillgodose (Edin, 

2000, s. 33). Edin (2000, s. 33) menar att den nya publiksynen inte bara är empirisk och 

tillmötesgående utan också pragmatisk och formalistisk, eftersom publiken i det framväxande 

kommersiella konkurrenssytemet är en utav systemets främsta produkter som säljs av de 

kommersiella TV-företagen till annonsörer i form av tittarsiffror. Anpassningen till publiken 

handlar för dessa företag i stor utsträckning om att maximera tittarsiffror genom att utarbeta 

sitt programutbud enligt mer eller mindre standardiserade föreställningar om vad-publiken-

vill-ha samt att upphöja publikens minsta gemensamma nämnare till allmän lag (Edin, 2000, 

s. 33). Edin (2000, s. 34) anser att public service-televisionen på samma grunder som den 

kommersiella televisionen konkurrerar om publiken, fastän de inte är ekonomiskt beroende av 

tittarsiffror. Trots att det finns marknadsundersökningar som kan mäta publikens intressen och 
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önskemål så anser Edin (2000, s. 34) att kanalerna i allt högre utsträckning använder varandra 

som instrument i sin publikkännedom.  

 

Fastän teorin avhandlar synen på televisionens publik så är den också anpassningsbar på 

radions publik, i och med att studien har för avsikt att analysera public service-radio som står 

på samma värdegrund som public service-televisionen. Även om denna text utformades för 

närmare 20 år sedan så är den än mer relevant idag, eftersom utbudet till publiken och 

konkurrensen från kommersiella kanaler blivit betydligt mer utbrett än det var i början på 

2000-talet.  

 

3.4 Fragmenteringshypotesen av publiken 

Som Anna Edin (2000, s. 12) är inne på så har monopolet som exempelvis Sveriges television innan 

kunnat luta sig emot allt mer upplösts genom bland annat konkurrens och digitalisering - i form av ett 

större utbud. Detta kan kopplas till begreppet fragmentering vilket Severson (2004) skriver om i sin 

avhandling  “En gökunge i Public Service-boet”, med fokus på utvecklingen av digital marksänd-tv 

som en anledning till en mer fragmenterad publik.  

 

Avhandlingens syfte grundades i att analysera digitaliseringen av marksänd television i 

Sverige, ur ett publikorienterat public service-perspektiv. Severson (2004, s. 19) använde sig 

av två hypoteser, ”den döende publiken” och ”den döende televisionen”. Den första 

hypotesen, den döende publiken, valde Severson (2004) att kalla för fragmenteringhypotesen. 

Denne beskriver författaren utifrån en förväntan på en splittrad, det vill säga fragmenterad, 

publik som innebär att fler kanaler inte proportionerligt bidrar till fler tittare, utan att tv-

tittande istället sprids ut på de kanaler som finns att tillgå (2004, s. 19). Severson (2004, s. 19) 

beskriver tv-miljön som mer differentierad än förut, exempelvis att svenska tv-tittare gått från 

att se svartvit tv till att ha en fjärrkontroll med flera kanaler som sänder program i färg, i 

bredbild, med stereoljud och reklam. Utvecklingen har också bidragit till att tvn kan 

tillhandahålla tjänster som text-tv och tillbehör som video och DVD, samt hårddiskar som 

gjort det möjligt att lagra material, hyra filmer, skapa egna filmer och även valmöjligheten att 

undvika tv-reklamen (Severson, 2004, s. 19).  

 

Vidare skriver Severson (2004, s. 19) hur televisionens medverkan till den ökade 

fragmenteringen av publiken kan beskrivas i fyra olika faser, där den första fasen tar avstamp 

i en delad homogen medieerfarenhet som genom tv delats av i stort sett hela den nationella 
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befolkningen. I den andra fasen minskar denna homogena medieerfarenhet successivt, 

eftersom det blev den större mångfald inom ramverket för den enhetliga modellen exempelvis 

med utökad sändningstid men också regionala variationer. Den tredje fasen erbjuder fler 

kanaler utanför den enhetliga modellen, hela vägen till den fjärde fasen av uppbrott som 

representerar omfattande fragmentering och upplösning där publikens erfarenheter bara delas 

sporadiskt (Severson, 2004, s. 19). Masspubliken förutspås mer eller mindre upplösas och en 

splittring av den stora kulturella gemenskapen till små gemenskaper, eftersom tv-tittandet i 

exempelvis familjer går från ett kollektivt tittande till ett individualiserat (Severson, 2004, s. 

20). . På grund av strukturerade olikheter i samhället erfar olikheterna att öka när 

massmedieutbudet breddas vilket inte bara är en risk för en fragmenterad publik utan också ett 

samhälle med ökade klassklyftor (Severson, 2004, s. 20).  

 

Även om Severson (2004) här beskriver en fragmenterad publik inom tv-mediet, så går denna 

teori i allra högsta grad att applicera på radio-mediet och den utveckling som skett i och med 

program som sänds linjärt men som sedan går att lyssna på i efterhand (on demand) och 

framför allt - poddar, som erbjuder ett ännu mer individualiserat lyssningsmönster.  

 

Den döende publiken och fragmenteringshypotesen är begrepp som denna studie åsyftar att 

använda för att kunna analysera resultatet.  

 

3.5 Mediekonvergensprocessen och publiken 

Som Severson (2014, s. 19) beskriver här över blir publiken mer och mer fragmenterad i och 

med medieutvecklingen där innehåll blir tillgängligt på flera plattformar. Enligt Sveriges 

radio vet man också med sig att publiken rör sig otroligt snabbt i en allt mer fragmenterad 

medievärld där nya lyssningsvanor etablerats hos publiken (Lindberg, 2019). Detta knyter an 

till nästa teori, konvergens, som på ett sätt kan beskriva medieutvecklingen.  

 

Konvergens betyder att olika områden närmar sig varandra och går samman genom ett 

gemensamt mål (Appelgren & Leckner, 2019, s. 35). En del inom konvergens är 

mediekonvergens som anses vara en ständig process och inte ett avslutat tillstånd (Appelgren 

& Leckner, 2019, s. 35). Appelgren och Leckner (2019, s. 35) menar på att medieforskaren 

Henry Jenkins anser att en stor del av dagens mediekonvergensprocess handlar om att 

publiken har tagit kontroll över sin mediekonsumtion och att gränsen mellan medieproducent 
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och mediekonsument suddas ut. Denna utveckling där innehållet blir tillgängligt på fler 

plattformar och samtidigt mer individualistiskt leder till att publiken blir fragmenterade i sin 

användning (Appelgren & Leckner, 2019, s. 35). Jenkins menar på att mediekonvergensen 

mestadels styrs av ekonomi och inte av den tekniska utvecklingen i sig (Appelgren & 

Leckner, 2019, s. 35). Den tekniska utvecklingen innebär också stor förändring för 

mediebranschen då ny teknik gör det lättare att publicera sig på internet och i traditionell 

media, samtidigt som det är lättare att starta nya företag som kan fungera som 

underleverantörer åt de stora kanalerna (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 22).  

 

Inom P3’s omstrukturering kommer vi använda mediekonvergensprocess som ett begrepp för 

att bland annat beskriva material på olika plattformar.   
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4. METOD OCH MATERIAL  

4.1 Metod 

Metoden som kommer användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar är 

kvalitativa forskningsintervjuer med Biträdande programredaktör, Kanalansvarig, Analytiker 

och Projektledare för den linjära kanalen på Sveriges radio P3 som alla på något sätt har varit 

delaktiga i omstruktureringen av tablån. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 18) är 

kvalitativa forskningsintervjuer ett professionellt samtal mellan två personer om ett tema de 

har ett gemensamt intresse av. I den kvalitativa intervjun byggs kunskap upp och det handlar 

om ett samspel mellan parterna (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 19). 

 

Då metoden kräver en semistrukturerad intervjuguide har en sådan tagits fram med frågor som 

behandlar Sveriges radio P3’s omstrukturering i tablån utifrån deras syn på publiken, deras 

omdefiniering av målgrupp och dess påverkan på innehållet samt hur de uppfattar sin framtida 

publik. 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Efter att ha intervjuat anställda på public service-bolaget Sveriges radio P3 som alla på något 

sätt har varit delaktiga i omgörningen av deras tablå kan man se hur de ställde sig till frågorna 

och vad dem hade för åsikter. I sedvanligt språkbruk tillför validitet en giltighet till sanningen, 

styrkan och riktigheten i ett yttrande och ett giltigt argument är välgrundat, övertygande, 

vägande, hållbart och försvarbart (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Validering är enligt 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 297) inget fristående stadie i en undersökning utan det är någon 

som genomsyrar hela forskningsprocessen. I kvalitativ intervjuforskning får forskarens 

hantverksskicklighet stor betydelse där validiteten är beroende av intervjuarens teknik under 

intervjuerna där det krävs en kontroll, ifrågasättande och en teoretisk koll över resultatet 

(2014, s. 297). Intervjuerna strukturerades upp i de sju stadierna enligt Kvale & Brinkmanns 

(2014, s. 144). 

 

Tematisering 

I den första fasen låg fokus på tematisering och studien fick då ett tydligt syfte och tre 

konkreta frågeställningar fastslogs. En intervjuguide fastställdes med frågor utformade för att 

besvara frågeställningarna. Intervjuguiden består av inledande frågor för att sedan gå direkt 

till de tre huvudtemana ”Innehållet”, ”Målgruppen” och ”Framtid”. Enligt Kvale och 
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Brinkmann (2014, s. 147) är syftet med tematisering att formulera forskningsfrågorna och att 

teoretiskt klargöra studiens teman som ska undersökas. Vid en intervjuundersökning är 

nyckelfrågorna varför, vad och hur. Varför står för syftet med undersökningen, vad står för 

den kunskap forskaren behöver skaffa sig inom det ämne denne ska undersöka och hur står för 

kunskapen forskaren behöver om teorier och tekniker för intervju och analys för att veta vilka 

som passar bäst i undersökningen (2014, s. 147).  

 

Planering 

I den andra fasen planeras studien i sin helhet och fokus läggs på att planera arbetet på ett sätt 

som utgår från den kunskap som eftertraktas (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 144). Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 144) anser att man även bör reflektera över hur de eventuella moraliska 

konsekvenserna av undersökningen kan komma att påverka planeringen av arbetet. En tydlig 

struktur och ett medvetet urval av relevanta intervjupersoner gjordes i planeringsstadiet. 

Intervjuerna genomfördes i god tid för att ge plats åt analys, verifiering och rapportering i 

undersökningen.  

 

Intervju 

I den tredje fasen genomfördes de fyra intervjuerna med personer som är anställda på 

Sveriges radio P3 och som alla har varit delaktiga i omstruktureringen av P3’s tablå. Samtliga 

intervjuer blev cirka 30 minuter långa och genomfördes via telefon för att sedan transkriberas. 

I denna studie var telefonintervjuer nödvändigt då intervjupersonerna var högst relevanta för 

att besvara studiens frågeställningar men det geografiska läget krävde denna metod. 

Intervjuerna följde intervjuguiden men med utrymme för följd- och fördjupningsfrågor för att 

kunna besvara studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 144). 

 

Utskrift 

I den fjärde fasen transkriberades de inspelade intervjuerna enligt Kvale & Brinkmanns (2014, 

s. 217) guide. Det är en tolkande process att skriva ut intervjuer där skillnaderna mellan tal 

och skrift ger forskaren många bedömningar och beslut att fatta för att få ett trovärdigt resultat 

(2014, s. 217). Transkribering innebär att ändra från en form till en annan, att översätta det 

talade språket ordagrant till skrift kan ge en felaktig bild av intervjun då dessa former skiljer 

sig åt (2014, s. 218). I intervjun kan tonfallet och kroppsspråket ha stor inverkan medans 

dessa parametrar försvinner helt i den översatta intervjun, samtidigt som det skrivna texten är 

mer formell än muntliga samtalet (2014, s. 218). De bandade intervjuerna anonymiserades när 
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de transkriberades till ett dokument på datorn då deras namn inte var relevant för 

undersökningen utan enbart deras yrkestitel. Detta steg gjordes för att med enkelhet kunna 

tematisera svaren, jämföra dessa och sedan analysera dem mot de teorier som framtagits till 

studien.  

 

Analys 

I den femte fasen analyserades det transkriberade materialet genom att svaren tematiseras för 

att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar. I detta skede blir 

intervjupersonens uppfattningar tydliga och ger forskaren nya perspektiv (Kvale & 

Brinkmanns, 2014, s. 236). Det finns olika typer av analytiska tekniker som är relevanta för 

en del typer av intervjuer och vissa forskare (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 235). I denna 

studie används intervjuanalys med teoretisk tolkning (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 283), där 

det transkriberade materialet delas in utifrån forskningsfrågorna för att sedan brytas ner till 

små delar som tittades på genom de valda teorierna. I analysen jämförs de likheter och 

olikheter som har hittats och genom teorierna diskuteras dem under diskussion och slutsats.  

 

Verifiering 

I den sjätte fasen verifiering fastslås undersökningens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 145). Verifiering står för hur pålitligt 

observationer och resultat är (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 295) och reliabilitet är 

tillförlitligheten i ett forskningsresultat. Mycket om reliabilitet handlar om i fall en annan 

forskare kan få fram samma resultat vid en intervju med samma person eller om två olika 

forskare skriver ut samma intervju (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 295). För att stärka denna 

undersöknings reliabilitet har den personen som inte transkriberat lyssnat igenom den bandade 

intervjun samt läst igenom transkriberingen, detta har medfört att reliabiliteten stärks. 

Validiteten står för giltigheten till sanningen och styrkan i ett yttrande och det avser om en 

metod undersöker det den säger att den ska undersöka (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 296). I 

ett brett perspektiv kan kvalitativ forskning leda till valid vetenskaplig kunskap även om den 

inte resulterar i siffror om den istället speglar de variabler eller fenomen som intresserar oss 

(Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 296). Denna undersökning resulterar inte i siffror men 

validiteten stärks ändå eftersom intervjupersonerna har valts genom att dessa är högt uppsatta 

personer på Sveriges radio och har därför en skyldighet gentemot svenska folket att svara 

ärligt och inte undanhålla information då de arbetar inom public service.  
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Rapportering 

Slutligen i den sjunde och sista fasen rapporteras undersökningens resultat och använda 

metoder i en läsbar form som motsvarar vetenskapliga kriterier som tar hänsyn till de etiska 

aspekterna av undersökningen (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 145). En publicerad 

forskningsrapport kan väcka moraliska frågor om vad för effekter den kan få då den inte bara 

speglar en verklighet utan även skapar en syn på verkligheten (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 

145). I denna undersökning presenteras rapporteringen under resultat, analys och diskussion. 

 

4.3 Material 

Materialet som kommer att användas i undersökningen är primärdata i form av de 

transkriberade intervjuerna som ligger till grund för analysen av hur P3 ser på sin publik 

enligt intervjupersonerna. De transkriberade intervjuerna tolkas genom teorierna som hämtas 

från litteraturen som hänvisats till litteraturförteckningen.   

 

Intervjupersonerna som valts räknas som informant enligt Foleys modell av intervjupersoner 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.129). Informant enligt Foley är en funktion av en etnografisk 

intervjukontext, där intervjupersonerna valts ut för att de har särskild kunskap inom ämnet 

som gör att de kan få ställning som experter (Kvale & Brinkmanns, 2014, s. 129). I denna 

undersökning ses intervjupersonerna som informant då de alla har en särskild kunskap inom 

ämnet för att de har varit anställda på Sveriges radio en längre tid och väl insatta i hur 

omstruktureringen av kanalen har skett.  

 

Kanalansvarig 

Har jobbat på Sveriges radio i 16 år och dennes roll i omstruktureringen är beställare och 

kanalansvarig.  

 

Biträdande programredaktör 

Har jobbat på Sveriges radio i 15 år och dennes roll i omstruktureringen är ansvarig för utbud 

samt chef över kanalansvarig.  

 

Analytiker 

Har jobbat på Sveriges radio i 1,5 år och dennes roll i omstruktureringen är att denne varit med 

i analysgruppen samt jobbat med strategi.  
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Projektledare linjära kanalen 

Har jobbat på Sveriges radio i 15 år och dennes roll i omstruktureringen är projektledare för 

förändringen.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Kvalitativ forskning kritiseras enligt Bryman (2018, s. 484) eftersom han menar att personliga 

värderingar och den relation som uppstår med intervjupersonerna påverkar subjektiviteten. I 

denna studie har teorier valts ut för att stärka uppsatsens trovärdighet och för att kunna 

presentera resultat med en stark reliabilitet. Teorierna ger också oss som forskare möjlighet att 

se på resultatet genom “teori-glasögon” vilket bidrar till att egna värderingar inte lika enkelt 

påverkar subjektiviteten. Bryman (2018, s. 484) menar också att kvalitativ forskning är svår 

att replikera då forskaren är det viktigaste redskapet när data samlas in och eftersom 

undersökningen är beroende av hens intressen.  

 

Bryman (2018, s. 484) skriver att kvalitativa forskare gör intervjuer med ett litet antal 

individer från en viss organisation eller område, vilket gör det svårt att generalisera resultatet 

till andra miljöer. Studiens syfte är att undersöka P3’s syn på sin publik, vilket gör det 

problematiskt ifall intervjuer skulle skett med individer som inte är anställda på just P3 eller 

involverade i omstruktureringen. Materialet samlades in via telefonintervjuer med fyra 

intervjupersoner. Telefonintervjuer var i denna studie nödvändigt eftersom intervjupersonerna 

valts ut utifrån deras kunskap inom ett särskilt ämne och därtill krävde de geografiska 

aspekterna att telefonintervjuer användes. Antalet intervjupersoner baseras på den 

tillgänglighet som funnits hos Sveriges radio och utifrån vilka de föreslagit kan besvara 

studiens frågeställningar. Kontakt via telefon har tagits direkt med vissa intervjupersoner, så 

som kanalansvarig som också föreslog kontakt med projektledare för den linjära kanalen. 

Därefter har kontakt upprättats via telefon med chef på publik och omvärld, som sedan 

övergick i mejlkontakt. Denne chef vidarebefordrade oss sedan till dels kanalansvarig men 

också de två resterande intervjupersonerna, analytiker och biträdande programredaktör. 

Därefter efterfrågades fler intervjupersoner av denne chef, men personen i fråga ansåg att 

detta var det mest representativa urvalet av intervjupersoner för att besvara studiens 

frågeställningar. Kontakt har sedan även tagits med chef för musikredaktionen på P3 via mejl, 

men denne ansåg sig inte ha befogenhet att kunna besvara alla intervjufrågor. Kontakt via 
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mejl och telefon har även försökts upprättas mellan oss och nyhetschef på “P3 Nyheter”, detta 

för att bredda infallsvinklarna samt utöka materialet.   

 

Dessa intervjupersoner har anonymiserats eftersom deras namn inte är relevant, utan det är 

deras yrkeskategori som är relevant i studiens syfte. Intervjupersonerna erbjöds även 

anonymitet i intervjustadiet för att underlätta för dessa att kunna uttrycka eventuell kritik mot 

omstruktureringen, något som intervjupersonerna annars hade kunnat känna sig begränsade 

kring om de benämnts vid namn.   

 

5. ANALYS OCH RESULTAT 

5.1 Hur ser Sveriges radio P3 på sin publik utifrån omstruktureringen i 

tablån?  

Allt färre lyssnar på P3’s linjära sändning (SVT, 2019) och till följd av detta vill P3 förändra 

sin tablå med förhoppning om att lyssningen på den linjära kanalen ska öka. Bakgrunden till 

att lyssnarsiffrorna minskat kan beskrivas genom fragmenteringshypotesen och den tredje 

fasen som Severson (2014) säger innehålla erbjudande om fler kanaler utanför den enhetliga 

modellen. Enligt tidigare forskning från Sonestedt (2016) visar det på att det är den yngre 

publiken som främst använder sig av webbaserade plattformar, som webb-tv och poddar, 

vilket kan vara en bidragande faktor till den minskade linjära lyssningen.  

 

5.1.1 Förändrade lyssnings- och beteendemönster 

Gemensamt bland intervjupersonerna framkom det att lyssnings- och beteendemönster ses 

ligga till grund för att P3 gör denna omstrukturering av tablån. 

 

“Det har ju börjat i att P3 börjat tappa linjära lyssnare. Det var under andra halvan 

av 2016 som man börjat se det, och den utvecklingen har ju sedan fortsatt. Så 

förändringen där den börjar handlar helt enkelt om att man vill anpassa och 

uppdatera till hur lyssningsmönstrerna ser ut idag och sen också egenskaper och 

intressen som sticker ut extra bland P3-lyssnarna.” – Analytiker 

 

“Vi såg att lyssnarbeteendena hos den unga publiken förändrats så radikalt de senaste 

åren så vi kunde se att den linjära lyssningen, alltså radiolyssningen, gick ner 

samtidigt som vi såg att poddlyssningen gick upp. Att då bara fortsätta som om 



25  

  

ingenting hade hänt hade varit oansvarigt av oss, vi måste ständigt titta på hur vi kan 

möta publikens förändrade behov.” – Biträdande programredaktör 

 

Analytiker och Biträdande programredaktör beskriver de förändrade lyssningsmönstrerna hos 

P3’s lyssnare vilket innebär att de vill anpassa sig till publikens förändrade behov. Biträdande 

programredaktör säger också att lyssningen av poddar gick upp under samma tidsperiod som 

den linjära lyssningen gick ner. Detta kan kopplas till Jenkins teori, som Appelgren och 

Leckner (2019, s. 35) skriver om, att utvecklingen som innebär att innehåll blir tillgängligt på 

flera plattformar och samtidigt blir mer personaliserat, leder till en publik som blir 

fragmenterad i sin användning. Detta stärks utifrån att alla intervjupersoner var eniga om att 

en förändring i P3’s linjära tablå behövde ske för att avstanna de nedåtgående 

lyssningssiffrorna, vilket också kan ses genom Edins (2000, s. 12) teori där det kommersiella 

perspektivet styr hur kanalen utformar sin tablå för att locka fler lyssnare. 

 

“Vi har gjort en ganska stor analys där vi har sett att vi behöver stärka vårt 

erbjudande när det gäller den direktsända kanalen, dels för att bättre matcha det vi 

ska göra som public service-bolag men också det publiken efterfrågar och vill ha i det 

förändrade medielandskapet.” – Projektledare linjära kanalen 

 

Även Projektledare beskriver att de behöver anpassa sig till det publiken efterfrågar och det 

förändrade medielandskapet, men påpekar också deras ansvar som public service-bolag. Som 

Boman (1998, s. 28) skriver har public service-bolagen en samhällsansvars ideologi som 

innebär att public service-kanalerna bör lägga störst fokus på att ta sitt samhällsansvar, det vill 

säga skapa tillgänglighet och ett utbud för hela Sveriges befolkning.  

“Vi har lika många 20 till 34-åringar i P4 som vi har i P3 och att försöka tvinga över 

dem här sportintresserade unga lyssnarna som trivs bra i P4 och försöka nå dem i P3, 

det tycker inte vi är så effektivt. Då tror vi att med ett mer fokuserat erbjudande och 

att verkligen kunna satsa på en bättre kvalité på just musikjournalistik, 

samhällsjournalistik och populärkultur, så tror vi att vi kommer få ett bättre 

erbjudande och nå ut bättre även till den unga publiken i P3. Men även den publiken 

som passar in på de parametrarna men som är både äldre och yngre, för vi har ju till 

exempel sett att många av våra titlar som poddarna P3 Historia, P3 Dokumentär och 

P3 Musikdokumentär, även om vi gör dem med den unga målgruppen för ögonen ser 
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vi ju att konsumtionsmålgruppen är mycket större än så.” – Biträdande 

programredaktör 

I intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna vill nå den unga publiken oavsett kanal 

inom SR-koncernen. Men de har också märkt att konsumtionsmålgruppen har breddats i och 

med poddar, vilket menas med att även personer som är yngre eller äldre än 20 till 34 år 

nyttjar utbudet. Snickars (2014, s. 230) menar på att digitaliseringen är en 

moderniseringsprocess där tekniken står i centrum och att den syftar på överföring av material 

och information i digital form, vilket kan beskriva poddarnas utveckling och framgång hos 

publiken.  

 

5.1.2 Bakgrunden till omstruktureringen  

Intervjupersonerna ger sin bild av vad som ligger till grund för omstruktureringen.  

 

“Det har varit en ganska lång process och det bygger på flertalet findings från olika 

undersökningar, både kvantitativa och kvalitativa. Vi har gjort olika undersökningar 

kring drivkrafter för att lyssna och hur man uppfattar P3. Egenskaper och intressen 

som särskiljer P3-lyssnare från lyssnare på andra radiokanaler, eller de som inte 

lyssnar på radio alls. Sen har vi också tittat på utveckling när det gäller 

mediebeteende över lag och vi har allt under tiden som vi hittat saker pusslat ihop och 

diskuterat i en allokerad analysgrupp. Som har bestått av olika P3-medarbetare för 

att få in så många olika röster, perspektiv och vinklar som möjligt. Och i det så har vi 

landat i en strategi.” – Analytiker 

 

“Det gjordes under ett års tid en väldigt välgrundad analys av publiken både den som 

lyssnar på P3 och den publiken som inte lyssnar på P3 men skulle kunna tillhöra 

kanalen. Vi har tittat på vad som förenar den här gruppen, vad man har för 

intresseområden och vad man inte gillar. Sen har vi försökt matcha det med vad vi 

erbjuder, eller erbjöd i P3, och utifrån den analysen så har vi då sett att vi trycker på 

dem här sakerna. Till exempel ser vi att P3 publiken måste hålla igång och gå på 

konserter och har större musikaliskt intresse än vad andra lyssnargrupper har som 

väljer någon av Sveriges radios andra kanaler. Så att mycket publik och beeteende 

data, publikundersökningar och diskussioner.” – Projektledare linjära kanalen 
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“Vi jobbar med någonting som vi kallar analysgrupper. Vi har haft ett gäng bestående 

utav personer från hela företaget, flera olika P3 chefer från hela landet, analytiker, 

kanalansvarig, kommunikationspartner på P3 och så vidare. Alltså breda kompetenser 

från hela företaget som tillsammans under en ganska lång tid har analyserat publiken 

från alla håll och kanter. [...] Under förra året testade vi en hel del grejer, vad händer 

när vi till exempel kör ut en P3 Musikdokumentär - vilken tid på dygnet funkar det? 

Eller om man delar upp det, vad händer då? Vi har verkligen tittat på olika sätt att 

sända radio på och försöka dra slutsatser om vad som funkar och vad som inte funkar. 

Så det är väl en sammanvägd bild av allt det analysarbetet som har resulterat i det 

här vägvalet för P3.” – Biträdande programredaktör 

“Vi gjorde en analys när vi såg hur siffrorna gick, alltså att vi tappade i åldern 20 till 

34 år medan poddarna gick upp. Då tänkte vi - hur kommer det sig? Varför har just 

P3 det mönstret? Man ser inte riktigt samma mönster, hos de många 20 till 34-åringar 

som lyssnar på P4 till exempel. Då tänkte vi att det måste ju vara nånting med P3-

publiken. Och då gjorde vi en undersökning där vi jämförde P4-lyssnare med P3-

lyssnare och de som sa att de lyssnade på kommersiell radio. Då kunde vi se att P3-

publiken stack ut väldigt mycket, dels hur de var mycket mer benägna att lyssna på 

Spotify med streamad musik och mycket mer benägna att lyssna på poddar.” – 

Kanalansvarig 

I citaten kan man utläsa att P3 har gjort mätningar och sett att deras lyssnarsiffror på den 

linjära kanalen har sjunkit. Detta kan kopplas till Severson’s (2004, s. 19) teori om den 

döende publiken vilken innebär att publiken fragmenteras i och med att utbudet ökar. Citaten 

från intervjupersonerna visar också på detta genom de sjunkande lyssnarsiffrorna, men som 

man även kan läsa i Biträdande programreaktörens citat så har de försökt att anpassa sig för 

att bättre nå ut till sin publik. Citaten styrker också att de tar sitt ansvar, vilket Boman (1998, 

s. 28) och Larsen (2014, s. 65) menar att de ska göra i sin roll som public service. Att då 

prova nya saker såsom att sända Musikguiden vid olika tidpunkter och på olika sätt visa på att 

de tar ansvar för ge fler möjlighet att nås av dem som återspeglas i Rättviseargumentet som 

Boman (1998, s. 28) skriver om. 
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5.2 Hur ser Sveriges radio P3 på sin omdefiniering av målgrupp och deras 

påverkan på innehållet?  

För att anpassa sig till rådande medielandskap och även för att ta sitt ansvar som public 

service-kanal upplevde P3, enligt intervjupersonerna, att de behövde omvärdera sin målgrupp. 

Detta kan kopplas till Edins teori (2000, s. 11) om konkurrens och Bomans (1998, s. 28) teori 

om public service-mediernas ansvar. 

 

5.2.1 P3 mäter sin målgrupp 

Sveriges radio har för avsikt att nå hela Sveriges befolkning via ljudande format och tidigare 

var P3s målgrupp unga, med huvudmålgruppen 20 till 34 år. I och med omgörningen av 

tablån väljer man att se på sin målgrupp på ett annat sätt. 

“Att bara dela in publiken blint efter en siffra på ett papper, tror vi inte är så modernt 

längre.” – Biträdande programredaktör 

“Vi tänkte att det är väldigt trubbigt på något sätt att titta på publiken utifrån bara 

åldern 20 till 34 år. Det är ju en väldig skillnad på olika 20 till 34-åringar och många 

i den åldern får ju det de vill ha ifrån till exempel P4, medan vi borde kunna spetsa 

vårt innehåll mycket tydligare utifrån egenskaper.” – Kanalansvarig 

“I den här analysen har vi sett att ålder är ett ganska trubbigt verktyg för att definiera 

en målgrupp och istället tittat på mer intresseområden som förenar en målgrupp. Och 

då vill vi försöka nå en publik som är musikintresserad, som vill lära sig saker och 

som är trendmedveten.” – Projektledare linjära kanalen 

Intervjupersonerna är alla överens om att det inte längre är en bra metod att fokusera 

målgruppen inom ett visst åldersspann. Precis som Edin (2000, s. 11) beskriver ett 

konkurrenssystem där det pågår en ständig tävling om tittarna, så kan det vara därför P3 väljer 

att fokusera på en bredare målgrupp istället för åldersspann.  

“För det kunde vi också se på just den här målgruppen som vi nu har identifierat, att 

en grej som sticker ut för den målgruppen är att man är ganska kunskapstörstande, 

man är vetgirig och vill lära sig mer.” – Biträdande programredaktör 
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“Men att de också var mer intresserade av sin omvärld, av gröna frågor, av politik 

och de var mer intresserade av historia, litteratur, det var många saker som spelade in 

och det fanns ett sug efter just kunskap hos den här klassiska P3-publiken.” – 

Kanalansvarig 

“Samtidigt är det ju så att, det handlar inte så mycket om att vi inte ska rikta oss mot 

unga. Det finns ju fortfarande många unga element i kanalen och det är dem sakerna 

som vi har valt att fokusera på, till exempel musikintresse eller den här viljan att lära 

sig något nytt. Det finns ju ändå en större benägenhet bland just unga men vi tänker 

mer att det är ingenting som man enbart tillåts att ha, eller att man har bara det när 

man är ung. Utan att det är också någonting som följer med en och stannar, även om 

det är någonting som oftare finns hos yngre.”– Analytiker 

Edin (2000, s. 12) skriver också att public service är en del av det kommersiella 

konkurrenssystemet trots att de inte är vinstdrivande eller beroende av tittarsiffror. Men trots 

detta är det lika stor konkurrens om publiken och därav krävs det att företagen anpassar sig till 

publiken och utarbetar sitt programutbud efter mer eller mindre standardiserade föreställningar 

om vad publiken vill ha (Edin, 2000, s. 33). P3’s val att fokusera på framför allt 

musikjournalistik är en sådan föreställning om vad det är publiken vill ha.  

“Jag skulle säga för kanalen P3 så innebär det ett mer samlat uttryck. Tidigare kunde 

det vara en ganska spretig tablå, för att klockan blev ett visst klockslag så skulle det 

vara ett program om populärkultur, eller vid ett annat klockslag skulle det vara humor 

och vid ett tredje klockslag skulle det vara någonting annat. Nu har vi sagt att den 

linjära kanalen där ska man känna igen sig oavsett när man lyssnar. Och kanalen ska 

alltid ha en beredskap för att kunna ta sig an nyhetshändelser, populärkulturella 

händelser eller musiknyheter och så vidare. Nu har vi en musikredaktion som bara 

jobbar med musiknyheter som ska kunna serva hela dagen med musiknyheter till 

exempel. Så vi ska inte bara stänga in Musikguiden på en given tablåtid utan dem ska 

få finnas med hela dagen. Så förhoppningsvis ett lite renare uttryck, ett mer samlat 

erbjudande där publiken lättare ska känna igen sig och där vi framför allt ska dra mer 

nytta av den uspen vi har i att vi faktiskt är direktsända och når ut till 700 000 varje 

dag. Och då ska man känna den nerven också att det är live här och nu.” – Biträdande 

programredaktör 
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“Vad vi vill är att göra ett erbjudande för den publiken som vill lyssna linjärt, som ska 

vara attraktivt för dem. Precis som att vi vill att det erbjudande vi har digitalt, det vill 

säga våra poddar också ska vara attraktivt men de fyller ju olika behov. Det är det vi 

har sett och det vi har agerat utifrån. Att vi gör ett tydligt erbjudande för de som har 

det poddbehovet som är mycket individuellt lyssnande, mycket mera fokus på att lära 

sig nya saker och att lyssna fokuserat från A till Ö. Det lämpar sig mycket bättre för en 

viss typ av storytelling medan den linjära kanalen då är det väldigt mycket musiken 

som är i fokus och sällskapet. Man vill lära sig någonting men det är på ett annat sätt 

som man lyssnar, det är kortare spann och det är inte alls den långa uppmärksamhet 

som man ger den i en podd.” – Kanalansvarig 

“Det som det konkret innebär är att vi tydligare erbjuder vad man kan säga är kärnan 

i det som är P3´s erbjudande vid fler tillfällen. Det blir lättare för publiken att faktiskt 

veta vad dem ska få när dem lyssnar på P3. Och det som vi idag har tryckt på när det 

gäller vad man ska få när man lyssnar på P3 är en kanal som på allvar tar sig an 

musikjournalistiken. En kanal där publiken faktiskt ska få lära sig någonting, när man 

lyssnar på oss. Vi spelar ny musik men också äldre musik och då vi ska omfamna 

musiken. Vi har en publik som är musikintresserad som vi ska ta på allvar. Så det är 

dem bitarna som vi har försökt stärka kan man säga i det nya P3.” – Projektledare 

linjära kanalen 

Intervjupersonerna är överens om att de vill ha ett tydligare erbjudande för att kunna behålla 

och locka ny publik. Trots den stora fokuseringen på digitaliseringen inom mediebranschen 

verkar det som att P3 själva vill behålla sin legitimitet som en public service-kanal i den 

linjära sändningen. Som Larsen (2014, s. 65) skriver har public service sedan länge haft i 

uppgift att skapa, upprätthålla och kommunicera viktiga värden i samhället. Han menar också 

att public service kan behålla sin legitimitet om de anpassar utbud och praxis utifrån 

digitaliseringen, vilket man kan se att P3 gör när de fortfarande är väldigt angelägna om att nå 

ut till sin publik även via den linjära sändningen (2014, s. 65). Detta styrks också genom 

Bromans (1998, s. 28) argumentering utifrån de fyra argumenten som enligt honom står till 

grund för den samhällsansvarsideologi som också satt sin prägel på programutbudet i public 

service-kanalerna. 

Enligt Edins (2000, s. 11) teori så skulle också denna linjära satsning kunna kopplas till 

konkurrens om publiken, men ser man den utifrån Larsen (2014, s. 65) så kan det lika gärna 
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handla om att public service anpassar sig till rådande förhållanden i medielandskapet för att 

därigenom behålla sin legitimitet. Vilket även kan styrkas både i Kanalansvarig och 

Biträdande programredaktörs citat; 

“Det är jätteviktigt att mäta hela tiden men det är också viktigt för vår del i egenskap 

av public service att våga prova nya saker och våga satsa på saker som inte är givna 

succeer. För om vi inte gör det så hamnar vi hela tiden i bakvattnet och tar inte heller 

vårt uppdrag på allvar att våga testa nya saker som andra som drivs av kommersiella 

intressen inte kan eller vågar.” – Kanalansvarig 

“Våra kommersiella kollegor på de andra kommersiella kanalerna tyckte att 

beskrivningen av det nya P3 var likt det kommersiella. Nu i efterhand så tror jag 

faktiskt inte att någon av dem längre skriver under på att det här är likt det 

kommersiella. Snarare tvärtom, jag skulle säga att vi har nästan tagit ytterligare ett 

kliv bort från den kommersiella radion. Vi spelar ännu fler titlar som inte dem spelar, 

vi har mer journalistik och vi brukar prata om att vi gör journalistik i varje steg. Om 

du bara tittar på Morgonpasset nu, förutom att vi har nyhetssändningar på hel och 

halv slag så har vi flera nyhets-fördjupningar varje morgon, vi har musikjournalistik 

och som är långt ifrån vad den kommersiella radion gör.” – Biträdande 

programredaktör 

Som det nämns i stycket ovanför kan dessa citat styrka att omstruktureringen inte beror på 

konkurrens om publiken, vilket Edin (2000, s. 11) menar. 

5.2.2 Publikens påverkan genom sociala medier 

Sveriges radio (2013, s. 9) skriver själva i “Sociala medier - handbok för journalister” att 

sociala medier är ett fantastiskt verktyg för att kommunicera med sin publik för att sociala 

medier är en naturlig del av människors vardag. Genom att finnas på sociala medier och visa 

att deras kommunikation är allvarligt menad menar de att det bidrar till att de blir mer 

trovärdiga och relevanta (Sveriges radio, 2013, s. 9). Intervjupersonerna problematiserar hur 

P3 uppfattar deras publik på sociala medier.  

“I sociala medier är det lätt att den som skriker högst på något sätt skulle 

representera verkligheten, fast så är det ju inte alltid så där får man vara försiktig. Vi 

har en stark närvaro på sociala medier och en en stark dialog eftersom vi har 

personer som jobbar med det. De pratar med publiken på sociala medier för att höra 
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vad dem tycker och tänker. Det är viktigt vad folk tycker och vi vill gärna ha en 

publikdialog, men sen gäller det att se bortom enskilda kommentarer när man 

utformar ett erbjudande.” – Projektledare linjära kanalen 

“Sociala medier är ett jättebra sätt att kommunicera med publiken, man kan verkligen 

ha en dialog där och det tycker jag att vi har varit väldigt bra på. Framför allt P3 

Nyheter till exempel, det har ju blivit i sig ett mini public service där det finns en 

transparens kring nyhetsvärdering och där man kan diskutera med redaktionen - hur 

tänkte ni här när ni valde den här nyheten eller varför vinklade ni den på det här 

sättet och så får man svar av en jätteduktig person på P3 Nyheter som diskuterar. Jag 

tycker det är ett fantastiskt redskap för att ha en dialog och det är klart att vi ska vara 

lyhörda för vad folk tänker och tycker, vi lyssnar jättemycket på det.” – 

Kanalansvarig 

Biträdande programredaktör är inte av samma åsikt när det gäller P3’s uppfattning av 

publikens inverkan på sociala medier.  

“Inte så mycket skulle jag säga.” – Biträdande programredaktör 

Kanalansvarig påvisar att P3 Nyheter kan liknas vid ett mini public service på sociala medier, 

vilket genom Bomans (1998, s. 28) teori om att etermedierna har i uppgift enligt 

samhällsansvarsideologin att spegla och granska händelserna i nuet på ett opartiskt och sakligt 

sätt. Detta tolkas också innebära att public service ska ta ett ansvar för medborgarnas 

konsumtion, vilket visas i de två första citaten. Som Appelgren och Leckner (2019, s. 35) 

skriver om Jenkins teori om mediekonvergensprocessen så syns det också att gränsen mellan 

mediekonsument och medieproducent suddats ut, eftersom publiken genom sin påverkan på 

sociala medier till viss mån också kan tolkas som producenter.  

Men det finns ändå splittrade åsikter inom företaget i och med sista citatet från Biträdande 

programredaktör, som menar på att de inte bryr sig så mycket om vad publiken tycker på 

sociala medier.  

5.3 Hur uppfattar Sveriges radio P3 sin framtida publik?  

Det finns visioner inom P3 att den linjära kanalen och det digitala utbudet, genom poddar, ska 

utformas på olika sätt för att bäst möta behovet hos publiken. Severson (2014, s. 19) beskriver 

tv:ns utveckling där publiken får ett större utbud i och med fler kanaler, vilket kan liknas med 
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radions. Från att till en början samlat familjen kring köksbordet för att lyssna på 

radiosändningar vid en viss tid till att vara tillgänglig i nästintill hela befolkningens ficka 

genom mobiltelefonen, när helst en vill. Detta påvisar att medierna måste anamma 

moderniseringsproceessen (Snickars, 2014, s. 230) vilket innebär att utveckla och anpassa sig 

efter digitaliseringen. 

5.3.1 Det nya P3  

Omstruktureringen leder som känt till en hel del förändringar, bland annat innebär det att P3 

väljer att ha färre profiler och att skrota sina programnamn vilket intervjupersonerna säger.  

“Jag skulle säga att det vi framförallt gör det är att vi förfinar och förstärker våra 

styrkor men rent konkret så är det ju programnamnen. Vi har ju inte programnamnen 

i det linjära som en viktig parameter längre, tidigare hade vi ju Relationsradion på 

förmiddagen sen så hade vi PP3 på eftermiddagen och Musikguiden hade ett eget 

program. Det har vi inte nu längre, utan Musikguiden är en plattformsoberoende 

musiknyhetsredaktion, P3 Nyheter är en plattformsoberoende nyhetsredaktion som 

både levererar till det linjära men också har dem till exempel nyhetsdokumentärerna i 

poddformat. Så programnamnen är inte relevanta längre i den linjära tablån. [...] 

Och sen så har vi faktiskt något färre profiler, vi hade väldigt många programledare i 

gamla P3, om jag nu kallar det gamla P3, och vi har sett att vi vill ge publiken ett 

något mer samlat intryck. Vi vill kunna jobba lite mer professionellt med dem 

programledarna vi har och därför har vi krympt antalet, för att publiken också ska 

känna igen sig bättre och lära känna sina profiler bättre. [...] Det man kan konstatera 

är att P3 historiskt sett utmärker sig för att ha starka profiler och ska man kunna 

bygga starka profiler då gäller det att man verkligen satsar på dem, har dem mycket i 

etern och under lång tid.” – Biträdande programredaktör 

Som det går att utläsa i Biträdande programredaktörens svar så är mediekonvergensprocessen 

tydlig (Appelgren & Leckner, 2019, s. 35) inom vissa områden, exempelvis att P3 Nyheter är 

en plattformsoberoende nyhetsredaktion. Den innefattar både linjär sändning, poddformat 

samt nyheter på sociala medier där allting smälter samman. Det som publiceras på sociala 

medier sänds ofta i den linjära kanalen som en nyhet, eller så blir en nyhet en podd. 

Därigenom kan man se att mediekonvergensprocessen är starkt framträdande. Detta kan även 

styrkas genom Larsens (2014, s. 73) teori om att legitimeringen av public service kan fortgå i 
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en digital medievärld, så länge de anpassar praxis och fokuserar på kvalitén på innehållet 

oavsett var det publiceras.  

Både Projektledare linjära kanalen och Kanalansvarig har likhet i sina svar kring vad de väljer 

att ta bort från tablån.  

“Vi vet att P3’s livekanal är ett av många erbjudande som publiken har och att vi 

behöver tydliggöra det. Så rent konkret så vill vi trycka på P3 som kanal och så bygga 

in en tydlighet i vad man får när man lyssnar på P3 istället för att bygga in det i 

massa olika programtitlar som man sen också ska förstå vad de handlar om. Som PP3 

till exempel som är ett program som ägnar sig åt populärkulturen och tidigare har P3 

sagt att mellan det och det klockslaget, då håller vi på med populärkultur. Medans på 

det här andra klockslaget håller vi på med relationer. Det tror vi är ett felaktigt sätt 

att göra det på i dagens medielandskap. [...] Så på det sättet är det så att vi tar inte 

bort någonting och vi lägger inte ner någonting. Vi har tagit bort programtitlarna och 

vi hanterar ämnena på ett annat sätt med crossover hela dagen i P3.” – Projektledare 

linjära kanalen 

 

“Vi har ju färre programledare nu än tidigare, vi har velat lyfta de programledare 

som vi tror kan bära det som vi vill att P3 ska vara. Vi har fokuserat erbjudandet 

mycket tydligare och det vi gjorde var att ta bort ett antal programnamn. [...] Så det vi 

har gjort är att tagit bort programnamnen och att vi har sett till att få ihop 

erbjudandet så det känns som en helhet mycket tydligare. Vi vill att man ska kunna 

känna igen sig när man kommer in och lyssnar även om man lyssnar på eftermiddagen 

eller om man lyssnar på morgonen. Att man ska få en känsla av att det är en och 

samma kanal.” – Kanalansvarig 

P3 säger att de inte tar bort någonting och att de inte lägger ner någonting. De anser att de 

tydliggör utbudet med färre profiler som de satsar på, samt tar bort programnamnen så att det 

ska bli enklare att känna igen sig på kanalen oavsett vilken tid man lyssnar. Detta kan genom 

Edins (2000, s. 12) teori om tävlan om publiken beskrivas med att P3 vill att deras publik 

alltid ska känna igen sig i vad det är de lyssnar på, oavsett tid på dygnet. Genom de starka 

profilerna och att programmen är crossover under hela dagen ska publiken inte känna sig 

tvungna att exempelvis förhålla sig till olika tider då program sänds.  
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5.3.2 Poddarna i P3 

Appelgren och Leckner (2019, s. 35) skriver att Henry Jenkins anser att en stor del av dagens 

mediekonvergensprocess handlar om att publiken tagit kontroll över sin mediekonsumtion. 

Enligt intervjupersonerna gör P3 välgjorda och kvalitativa poddar inom olika ämnen.  

 

Biträdande programredaktörerna beskriver hur poddarna har fått en väsentlig roll i dagens 

mediekonsumtion, exempelvis att publiken kan förflytta sig inom företaget för att finna sådant 

de själva känner sig tilltalade av. 

 

“Har det varit någon Brexit-situation ja men då väljer hon kanske en fördjupning i P1 

eller Europa-podden. Eller om hon vill veta mer om Trump då är det ju USA-podden. 

Alltså beteendet är mycket, mycket mer framåtlutat nu än för bara 5 till 10 år sedan. 

Där man mer lyssnade på det som faktiskt sändes bara. [...] Vill vi kunna skruva upp 

och satsa ytterligare på våra poddar, det som ändå har blivit ett signum för P3 dem 

senaste åren. Välgjorda, kvalitativa poddar för den kunskapstörstande publiken. 

Sådana vill vi göra fler av dem kommande åren” – Biträdande programredaktör 

“Det är specifika poddar vi gör och de är gjorda på ett sätt som ska passa podd-

lyssningen. Den är mycket mer fokuserad, man investerar, man väljer ut den här 

podden vill jag lyssna på nu och då vill jag lyssna på den från A till Ö. Det öppnar 

upp helt andra möjligheter för historieberättande och dramaturgi och så vidare. Det 

har vi gjort i flera år nu så det är vårt fokus väldigt mycket.” – Kanalansvarig 

Det finns olika sätt att se på citaten genom teorierna, exempelvis Appelgren & Leckner (2019, 

s. 35) med mediekonvergens-teorin i och med att Biträdande programredaktören beskriver hur 

publiken själva väljer vad de vill lyssna på. Detta kan ses som en fragmentering av publiken 

vilket kan beskrivas genom Seversons (2014, s. 19) teori, som består av fyra steg, där det 

slutgiltiga steget innebär att ett uppbrott sker som representerar omfattande fragmentering och 

upplösning. I detta uppbrott delas publikens erfarenheter bara sporadiskt (2014, s. 19).  

Tittar man genom Edins (2000, s. 33) teori angående konkurrensen om publiken, där public 

service numera är konkurrenter till kommersiella aktörer så skriver hon att anpassningen till 

publiken handlar om att maximera tittarsiffror och utarbeta sitt programutbud till 

föreställningar om vad publiken vill ha. Detta kan ses i båda citaten genom att publiken väljer 
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ut vilka poddar de vill ha och P3 möter detta genom, enligt dem, att producera poddar för 

deras kunskapstörstande publik.  

6. DISKUSSION 

Denna studie har använt sig av en kvalitativ metod som innebär att resultatet av analysen kan 

få en varierad slutsats, beroende på vem som utför den. Följande kapitel är därför våra egna 

tolkningar under de tre huvudteman som presenterats i analys och resultat som ligger till 

grund för diskussionen.  

6.1 Det förändrade innehållet i P3:s tablå 

Under det första huvudtemat är intervjupersonerna alla eniga om att P3’s linjära sändningar 

har tappat lyssnare på grund av ändrade lyssningsbeteenden hos den unga publiken. 

Biträdande programredaktör säger också att om detta hade fortlöpt hade det varit oansvarigt 

av dem att fortsätta som om ingenting hade hänt. Det här kan tydas som att de har ett ansvar 

som public service-företag att anpassa sig till publiken och detta bekräftar även Projektledare 

för den linjära kanalen.  

Precis som Boman (1998, s. 28) skriver så bör public service-kanalerna lägga störst fokus på 

att ta sitt samhällsansvar, vilket innebär att skapa tillgänglighet och ett utbud för hela Sveriges 

befolkning. Genom den analys och det resultat som studien kommit fram till så visar det på att 

P3 tar sitt ansvar då de försöker anpassar sig utifrån de nedåtgående lyssningssiffrorna och 

istället försöker hitta en målgrupp som är bättre ämnad att nå ut till. De väljer att fokusera 

erbjudandet och satsa mer på kvalité gällande musikjournalistik, samhällsjournalistik och 

populärkultur, enligt Biträdande programredaktör.  

För att motverka det sjunkande lyssnarantalet har P3 enligt intervjupersonerna gjort en 

välgrundad analys av publiken som lyssnar på P3, men också de som inte lyssnar på P3 men 

även potentiella lyssnare som kan tillhöra kanalen. Det har även skett interna analysgrupper 

med anställda från olika delar av företaget, för att få så många röster, perspektiv och vinklar 

som möjligt. Omstruktureringen kan vara ett resultat på en fragmenterad publik som uppstår 

då utbudet hela tiden utökas (Severson, 2004, s. 19). Genom att testa att sända radio på olika 

sätt såsom att släppa en P3 Musikdokumentär olika tider på dygnet eller dela upp den i mindre 

delar, kan man enligt resultatet tolka detta på olika sätt. Antingen är det för att P3 i egenskap 

av en public service-kanal har möjligheten till att testa dessa saker för att de ej är 

vinstdrivande, eller så är det för att de vill vara med och konkurrera om publiken. 
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Av analysen att döma ser Sveriges radio P3 på sin publik som något de ska ta ansvar för inom 

rollen av en public service-kanal, genom att skapa ett utbud och en tillgänglighet för en större 

del av Sveriges befolkning. 

6.2 Den förändrade målgruppen 

Utifrån det andra huvudtemat visar studiens resultat att P3 har valt att omdefiniera metoden de 

använder för att mäta sin målgrupp. Intervjupersonerna är alla eniga om att det är förlegat att 

mäta en målgrupp via en ålder och de anser att det är ett trubbigt verktyg för att definiera 

målgruppen. Intervjupersonerna anser istället att målgruppen borde definieras av intresse, som 

exempelvis musik- och samhällsjournalistik.  

Intervjupersonerna ser sin målgrupp som kunskapstörstande och som intresserade av sin 

omvärld, gröna frågor och politik. Enligt intervjupersonerna har deras publik viljan att lära sig 

något nytt, något som deras Analytiker ser som en större benägenhet bland unga. P3 anser 

även att de har kvar sin unga målgrupp och att unga element fortfarande finns kvar i kanalen. 

Men genom att sluta mäta sin målgrupp via ålder behöver de inte längre utesluta de som inte 

passar in i åldersspannet, men fortfarande har samma intressen som en yngre målgrupp. En 

breddad målgrupp innebär också att den är mer inkluderande vilket legitimerar P3 som public 

service-kanal, som Larsen (2014, s. 65) menar på stärks när public service anpassar sig till 

rådande förhållanden i medielandskapet.  

Sveriges radio anser själva i “Sociala medier - handbok för journalister” (2013, s. 9) att 

sociala medier är ett bra verktyg för att kommunicera med sin publik. Men enligt 

intervjupersoner så råder det splittrade åsikter inom företaget kring hur mycket publiken kan 

påverka innehållet på kanalen via sociala medier. Detta kan förklaras med att 

intervjupersonerna har olika yrkestitlar och därmed inte har samma insikt i den vardagliga 

publiceringen på sociala medier. Intervjupersonerna ger inget exempel på hur publiken kan 

påverka innehållet på den linjära sändningen, enbart hur de kan påverka innehållet på sociala 

medier i form av P3 Nyheter. De påpekar vikten av att föra en publikdialog men beskriver 

även att på sociala medier är det oftast de som skriker högst som hörs, därför är det viktigt att 

se bortom enskilda kommentarer.  

Sveriges radio P3 ser inte på sin omdefinierade målgrupp som en ålder utan de anser att det är 

deras intressen och kunskapstörsten som för dem samman på kanalen. Denna omdefiniering 
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av målgruppen innebär att kanalen P3 blir mer inkluderande, enligt analysen. Publiken verkar 

inte ha så särskilt stor inverkan på innehållet genom sociala medier. 

6.3 P3’s syn på framtidens publik 

Det tredje huvudtemat fokuserar på hur P3 ser sin framtida publik. Enligt intervjupersonerna 

vill den framtida publiken inte längre ha programnamn, eftersom det inte är en viktig 

parameter. Intervjupersonerna anser istället att publiken vill ha färre och starkare profiler som 

ska skapa ett mer samlat intryck. En aspekt som tas upp av intervjupersonerna är att man ska 

känna igen sig i den linjära sändningen, oavsett vilken tid på dygnet man lyssnar. Sändningen 

ska ständigt genomsyras av musik- och samhällsjournalistik, samt populärkultur och detta 

bidrar till att kanalen enklare kan ha crossovers och därmed kännas mer sömlös.  

Mediekonvergensprocessen (Appelgren & Leckner, 2019, s. 35) och digitaliseringen 

(Snickars, 2014, s. 230) är båda bidragande faktorer till poddarnas stora genomslag i Sverige. 

En aspekt som intervjupersonerna tar upp är att deras publik själva aktivt söker upp den 

information de är intresserade av, exempelvis olika poddar, vilket kan tolkas som att de ser sin 

publik som väldigt självständig. Exempelvis säger Biträdande programredaktör att publiken 

rör sig bland poddarna från Sveriges radio för att uppfylla sina behov, till skillnad för bara 5 

till 10 år sedan då publiken lyssnade på det som sändes på den linjära kanalen. Kanalansvarig 

beskriver att publiken är mer selektiv i det de väljer att lyssna på, enligt Seversons (2004, s. 

19) teori så delar publiken mer sporadiskt samma erfarenheter och detta är något som ökar än 

mer genom poddar. 

Av analysen att döma uppfattar Sveriges radio P3 sin framtida publik som självständig. De 

anser även att de har en publik som lätt vill känna igen sig på den linjära kanalen, som ska 

uppfyllas genom en sömlös-tablå med färre och starkare profiler.  

7. VIDARE FORSKNING 

Studier i framtiden som skulle kunna bygga på denna undersökning är den intressanta 

aspekten att inte mäta målgrupp utifrån ålder. Är det enklare att definiera sin målgrupp om det 

sker via intressen istället? Exempel på studier som skulle kunna genomföras är fokusgrupper 

med intervjupersoner i olika åldrar och intressen men som lyssnar på samma kanal. En sådan 

studie hade även gått att göra i kvantitativ form genom enkäter där personer i olika åldrar och 

med olika intressen får besvara sina lyssningsvanor.  
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När P3 publicerade nyheten kring omstruktureringen av tablån riktades kritik mot kanalen 

från de kommersiella konkurrenterna då de ansåg att utformningen av tablån efterliknade 

deras. Genom en kvalitativ undersökning kan detta besvaras då intervjupersoner får lyssna på 

valda delar från olika kanaler. Därifrån kan de sedan utvärdera eventuella likheter och 

olikheter.   
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9. BILAGA 

Intervjuguide 

Forskningsfrågor 

• Hur ser Sveriges radio P3 på sin publik utifrån omstruktureringen i 

tablån? 

• Hur ser Sveriges radio P3 på sin omdefiniering av målgrupp och 

deras påverkan på innehållet? 

• Hur uppfattar Sveriges radio P3 sin framtida publik? 

 

Inledande frågor 

Namn: 

Yrkestitel: 

Hur länge har du jobbat på Sveriges Radio?: 

Din roll i förändringen:  

HUVUDTEMAN  

Det förändrade innehållet i P3’s tablå 

●     Varför gör ni om tablån? 

●     Vad vill ni uppnå efter omgörningen? 

●     Vad kommer den nya förändringen innebära för kanalen? 

●     Hur har man kommit fram till att förändringen ska ske? 

●     Vad tar ni bort och varför? 

Kan du specificera vad man vill att P3 ska vara?  

  

Den förändrade målgruppen 

●     Varför breddar ni er målgrupp? 
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●     Var tar den unga publiken vägen när ni breddar er målgrupp? 

●     Behöver inte den unga publiken en specifik kanal att vända sig till? 

●     Hur vet ni vad publiken vill ha? 

●     Varför väljer ni att fokusera på musik- och samhällsjournalistik? 

●     Hur påverkas utbudet av vad publiken tycker till om på sociala medier? 

  

P3’s syn på framtidens publik  

●    Vill man att den linjära lyssningen ska öka eller fortsatt hålla samma lyssningsantal?  

●    Hur arbetar ni med poddar? 

●    Kommer ni utveckla poddarna? 

●    Hur kommer ni utveckla poddarna? 

• Vilka är dem tre största skillnaderna mellan det gamla och nya formatet? 


