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Sammanfattning	  
Under de senaste åren har ekonomiska problem uppstått i tidningsbranschen i samband med 

digitalisering av media. UNT (Upsala Nya Tidning) levererar numera nyheter i flera olika 

digitala kanaler. Fokus ligger på att bli mer öppen, snabb, interaktiv och tillgänglig. Den ökade 

interaktionen med läsare ställer krav på att journalister måste förändra sin roll i jämförelse med 

hur man tidigare arbetat med läsarkontakter. I en fallstudie av UNT har vi gjort kvalitativa 

intervjuer med medarbetare på UNT samt läsare, med syfte att undersöka journalistens roll i 

interaktion med läsare. Resultatet blev svar som indikerade ett visst rollbeteende hos 

journalisterna. Vi kom fram till slutsatsen att interaktion med läsare ofta innebär en rollkonflikt 

för journalisten.  
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1.	  Inledning	  
I dagens allt mer digitaliserade samhälle gäller det för företag att ha förmågan att anpassa sig 

efter konsumenternas behov och önskemål på så sätt att det är förenligt med en alltjämt 

utvecklande teknologi. Det har således gjorts en hel del studier kring detta fenomen, exempelvis 

övergången från vanliga böcker till e-böcker eller papperstidningar till nättidningar. Gällande 

papperstidningar så har frågeställningarna ofta handlat om hur de ska kunna fortsätta vara 

lönsamma för att kunna bedriva kvalitativ journalistik (jämför Sullivan, 2006). Vi avser med 

god eller kvalitativ journalistik i denna uppsats, den kvalitetsnivå och klass på den journalistik 

som bedrivs av yrkesverksamma journalister på etablerade nyhetstidningar och mediehus, och 

som även styrs av de yrkesetiska regler som präglar branschen. Vikten av att bevara den 

kvalitativa journalistiken grundar sig bl a i att journalistiken har en avgörande roll i ett 

demokratiskt samhälle (Svd, 2012, 16/11).  

 

Lönsamhetsfrågan i tidningsbranschen är relaterat med att det blir alltjämt svårare att 

konkurrera om läsares uppmärksamhet i den digitala sfären (Sullivan, 2006, s. 68). Många 

nättidningar använder interaktiva funktioner eller sociala forum för att locka fler läsare (Sianera 

och Vealis, 2012). Samtidigt visar forskning att nättidningar generellt har varit relativt sena med 

att tillämpa eller lyckas med interaktiva funktioner på sina nättidningar (jämför Larsson 2012a; 

Larsson 2012b; Singer et al 2012; Steensen, 2009). Den svenska mediebranschen är intressant 

att studera i detta avseende, främst på grund av det relativt stora antalet tidningsläsare, liksom 

en omfattande spridning och användning av Internet (Larsson, 2012a, s. 196). I vår studie 

undersöker vi hur en lokaltidning, UNT, arbetar med interaktion på nätet. I denna uppsats avser 

vi per definition den typ av interaktion på nätet som involverar mänsklig kommunikation och vi 

fokuserar på interaktion mellan journalist och läsare (se stycke 2.1).  

 

Med intentionen att kunna tillämpa utvalda teorier i vår analys, kategoriserar vi journalisten som 

en tjänsteleverantör eftersom denne levererar nyheter i olika digitala kanaler, och läsaren som 

tar del av denna tjänst, beskrivs som en kund. Solomon et al (1985) beskriver det interaktiva 

mötet mellan tjänsteleverantör och kund med hjälp av rollteori och att deltagarna har olika roller 

som de förväntas uppfylla. Forskning inom sociologi som behandlar rollteori, beskriver hur en 
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individ kan ha flera roller, exempelvis personlig och yrkesmässig, och om dessa kolliderar 

uppstår en rollkonflikt. Detta kan exempelvis leda till sämre arbetsprestation (Singh et al, 1998, 

i Onyemah, 2008, s. 300). Vi finner emellertid att det finns väldigt få teorier som beskriver vad 

rollkonflikter kan ha för inverkan på just tjänsteleverantörens roll gentemot kunden. Vi ämnar i 

vår uppsats att undersöka huruvida det finns ett orsakssamband mellan rollkonflikter och 

problem som kan uppstå när journalister interagerar med läsare på digitala medier. I vår slutats 

avgör vi om det finns ett behov av ytterligare forskning. 

1.1.	  Problembakgrund	  

Under mitten av 1990-talet började stora förändringar ske i tidningsbranschen. Efter den snabba 

spridningen av Internetanvändning började etablerade medieföretag i hela världen uttrycka en 

oro för vilka konsekvenser nya digitala mediekanaler skulle kunna ha (Larsson, 2012a, s. 195). 

Den digitala utvecklingen har förändrat hur läsare tar emot information, vilket har bidragit till 

en ökad konkurrens av digitala kanaler som har lett till att det blir svårare för tidningar att få 

både läsarnas och annonsörernas uppmärksamhet (Sullivan, 2006, s. 68). Alltfler läsare förlitar 

sig idag på digitala källor, men även läsarna blir det allt svårare att tjäna pengar på (Svd, 2012, 

25/11). Den gamla affärsmodellen, där de största intäkterna kommer från annonsering i 

papperstidningen, är inte längre lika lönsam samtidigt som produktionskostnaden ökar på grund 

av stigande papperspriser (Ibid). Webbannonser på nättidningarär  bevisligen mindre effektivt, 

och även andra lösningar ha diskuterats och beprövats av olika tidningar, såsom betalfunktioner, 

men resultaten har hittills varit mindre lyckade (Sianera och Vegalis, 2012, s. 467). 

Nedskärningar på tidningar innebär en risk för försämring av tidningens kvalité, eftersom 

kvalitativ journalistik blir mer av en biprodukt ifall man uppnår lönsamhet istället för att vara 

själva källan till företagets framgång. Detta i sin tur får konsekvensen att man således avlägsnar 

sig från tidningens ursprungliga affärsidé som innebär att tjäna pengar på god journalistik 

(jämför Sullivan, 2006). För UNT står intäkterna från papperstidningen i dagsläget fortfarande 

för c:a 80% av de totala intäkterna, vilket innebär att det fortfarande är den viktigaste 

inkomstkällan för tidningen säger Anna Martinengo, reportagechef på UNT (intervju, 2012). 

Hon menar att den minskade försäljningen innebär färre annonsintäkter i papperstidningarna, 

vilket således kan orsaka ekonomiska svårigheter. 
 



	   	   	  	  	  	  	   7 

Svd’s chefredaktör Lena K Samuelsson (Svd, 2012, 01/12) menar att intäkter behöver komma 

från fler håll än annons- och prenumerationsintäkter. Hon anser att det är viktigt att skapa en 

lojalitet med läsarkretsen genom att vara lyhörd till deras läsvanor. Sullivan (2006, s. 71) menar 

att tidningar bör lägga mer fokus på att bygga relationer samt ha en kontinuerlig dialog med 

läsare för att kunna utveckla verksamheten allteftersom behoven hos kunderna förändras, och en 

bättre kunskap om kundernas behov kommer att resultera i mer intäkter. Många tidningar 

strävar mot att skapa bättre relationer med läsare genom interaktion på nätet (Singer et al, 2011). 

Många använder sociala forum som Facebook för att publicera artiklar och locka läsare till sin 

hemsida (Sianera och Vealis, 2012, s. 213). Facebook, Twitter och andra sociala medier 

används av fler och fler medieföretag med syfte att nå ut till fler läsare (Singer et al, 2011, s. 

23).  

 

Medieorganisationer i Sverige har såsom i andra länder, blivit alltmer positivt inställda till att 

utöka sina webbplatser med interaktiva funktioner (Frisk, 2008 i Larsson, 2012a, s. 197). I 

samband med senaste utvecklingen på Internet, såsom den nya generationen webbsidor med 

flera interaktiva funktioner, så kallade Web 2.0, och förekomsten av bloggar, så har man 

studerat de journalistiska arbetssättet förhåller sig till denna utveckling. Medan vissa 

nättidningar använder en mängd interaktiva funktioner på sina sidor, verkar många emellertid 

bibehålla en konservativ syn på Internet som medium. Även om vissa journalister uttryckt 

intresse för ett mer direkt sätt att interagera med läsarna som möjliggjorts av den digitala 

utvecklingen, verkade dessa ambitioner hindras av vad som kan beskrivas som ett 

"konservativt" eller "traditionellt" journalistiskt förhållningssätt. Empirisk forskning på 

nättidningar har oftast visat att majoriteten av utvecklingsinsatser på interaktivitet har 

misslyckats med att bidra till stora förändringar, vilket har ett samband med att professionella 

inom nyhetsbranschen tenderade att inte utnyttja ny teknik till full potential. (Larsson 2012a, 

2012b) 

  

Forskare har funnit att medan journalister i teorin ser ett värde i en mer öppen media där läsare 

har större möjlighet att påverka, så värnar de i praktiken alltjämt om de oskrivna regler som 

innebär en professionell distans i journalistiken. Samtidigt som många journalister håller med 

om att läsarenas åsikter kan vara värdefulla och bidra till bättre rapportering, råder alltjämt en 
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motvillig inställning till att låta läsare ha tillgång till själva produktionsstadiet av nyheter. 

(Singer et al, 2011, s. 124-126)  

 

Idag kan man exempelvis finna ett stort utbud av bloggar kopplade till media i den digitala 

sfären (Sianera och Vealis, 2012, s. 403). En viktig aspekt med en blogg är att läsare kan lämna 

kommentarer och åsikter och därmed förväntar sig ett svar (Ibid, s. 213). Man bör således 

ifrågasätta ifall användandet av en nyhetsblogg med denna typ av interaktiva funktioner, 

påverkar läsarens förväntningar av vilken typ av respons man bör få i denna typ av medium och 

därmed utmanar journalistens roll som leverantör av nyheter (Ibid s. 405). Att ha 

kommentarsfunktioner för nyhetsartiklar innebär ofta problem. Många tidningar, exempelvis 

Svd Debatt har bestämt sig för att skärpa modereringen på grund av en allt hetsigare ton, samt ta 

bort kommentarstrådar som allt snabbare glider ifrån ämnet (Medievärlden, 2012, 30/10). Det 

råder en utbredd debatt i mediebranschen angående komplexiteten med att tillåta 

kommentarsfält på nättidningar.  
 
 
Tidnings- och mediebranschen präglas av en yrkesetik som omfattar alla journalister och 

medier, etiken på nätet, tidningsredaktioner och enskilda journalister. Huruvida den 

journalistiska etiken efterföljs har en avgörande betydelse för trovärdigheten och förtroendet 

inom media (Svenska Journalistförbundet, 2012). Etiska riktlinjer finns nedskrivna, men det 

viktigaste är att individerna, de professionella inom branschen, tillämpar dessa riktlinjer på ett 

korrekt sätt i sitt arbete (Singer et al, 2011, s. 123). De tolv yrkesreglerna reglerar de två 

huvudområdena: den journalistiska integriteten samt anskaffning av material. Mediernas etiska 

ansvar är något det förs ständig debatt om (Utvidgat Medieetiskt System, 2010, s. 2). 

Medielandskapet har drabbats av fortgående förändringar, nya kanaler för publiceringar, sociala 

medier används för kommunikation samt tidningar startar TV-kanaler etc., vilket ställer krav på 

att det medieetiska systemet uppdateras (Ibid s. 3). År 2010 skrev Pressens Samarbetsnämnds 

om att nya pressetiska regler skulle införas i och med digitalisering av media och spridning av 

medier i flera kanaler (Medievärlden, 2010, 10/12). Den utredning Pressens Samarbetsnämnds 

gjorde 2010 hade för syfte att  “…analysera utvecklingen av synen på de journalistiska 

medierna…samt hur detta synsätt förhåller sig till de tekniska utvecklingen och de nya 

medieformerna där journalistik etablerar sig” (Utvidgat Medieetiskt System, 2010, s. 3). 
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Exempel på en av de största etiska konflikter som journalister konfronteras med nu, är just hur 

man svarar till vad läsare har att säga i situationer där journalister arbetar med sociala relationer 

som varken är kollegor eller traditionella källor (Singer et al, s. 127). Detta påstående pekar på 

att den yrkesetiska aspekten av journalistrollen, sätter begränsningar på hur man får hantera 

interaktiva möten med läsare. 
 

Anna Martinengo (intervju, 2012) menar att UNT delvis arbetar för att ha en mer interaktiv 

kommunikation med läsarna. Exempelvis genom att man kan lämna tips på webben och det 

finns en kulturblogg att ta del av. Hon berättar även att man även på UNT experimenterat med 

öppna kommentarsfält för artiklar på webben, men det har delvis tagits bort i och med 

olämpliga kommentarer från läsare. Det finns även exempel på mycket lyckade satsningar för 

att skapa interaktivitet med läsare, exempelvis mobilkartan där läsare hade möjlighet att 

kartlägga mobilnätets täckning i Uppland. Sajten fick 35 000 besökare, vilket innebar ett rekord 

för mobilsajten (UNT, 2012, 14/10). En liknande satsning var väntekartan, som innebar att 

pendlare kunde tipsa varandra om förseningar i kollektivtrafiken genom att lägga in dem på 

kartan. Väntekartan som var UNT’s initiativ, blev mycket uppärksammat och flera olika 

mediehus samarbetade med funktionen, som fick många lovvord av läsare såsom “lysande 

innovation” och “genialt” på sociala medier (UNT, 2012, 07/12). Dessa typer av satsningar har 

alltså varit mycket lyckade, och har dessutom genererat fler nyheter. 
 

Anna Martinego (intervju, 2012) menar att användandet av sociala medier på en tidning, innebär 

ett problem. “Det är svårt att avgöra vilken roll man ska inta i sociala medier" säger hon, och 

samma sak händer på webben när man vill skapa mer interaktion och engagera läsare att komma 

med kommentarer. Anna Martinengo ser fördelarna med digitala medier som att man kan vara 

mer snabb, interaktiv och tillgänglig. Hon berättar att UNT arbetar med att öka trafiken på nätet. 

Man har sett vikten av att vara närvarande i fler digitala kanaler för att behålla sin läsarkrets, 

såsom webb-TV, mobilsajt, radio, och sociala forum. I och med att man levererar nyheter i olika 

digitala kanaler förutom papperstidningen, vill man numera kalla sig för Mediehus, säger Anna. 

Men eftersom papperstidningen fortfarande är en så pass viktig inkomstkälla, vill UNT behålla 

papperstidningen i dagsläget, säger Anna Martinego. 
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UNT vill således, såsom andra mediehus, finna sätt att bli mer interaktiva för att kunna nå ut till 

läsare och förbättra relationer med sin läsarkrets i den digitala sfären. När satsningar på 

interaktiva funktioner lyckats, har det varit mycket framgångsrikt. Men på UNT förekommer 

otydliga regler för hur man ska hantera interaktionen med läsare på nätet i exempelvis sociala 

medier och kommentarsfält. Följaktligen innebär detta att de satsningar som görs på interaktion 

med läsare ibland blir misslyckad eller ej når sin fulla potential. 

 

I början av det inledande avsnittet tog vi upp oss för forskningsfrågan kring varför interaktiva 

funktioner på nättidnigar ofta misslyckas. Efter att tittat närmare på UNT’s situation, vi vill 

svara på frågan varför det uppstår problem i interaktionen med läsare på nätet. 

1.2.	  Syfte	  	  

Syftet med vår studie är att undersöka ett orsakssamband mellan rollkonflikter och problem som 

kan uppstår när journalister interagerar med läsare på digitala medier. Vi ämnar vi att identifiera 

journalistens roll i interaktion med läsare för att undersöka huruvida en rollkonflikt uppstår. 

Detta vill vi göra genom att på djupet intervjua både journalister från UNT samt läsare för att ta 

reda på deras syn på interaktiva funktioner på nätet. Att identifiera en rollkonflikt, skulle kunna 

innebära en ökad förståelse för hur man ska tillämpa interaktiva funktioner i UNT’s digitala 

kanaler och hantera interaktion med läsare på ett mer optimalt sätt.  

2.	  Teori	  
Den huvudsakliga teori vi utgår ifrån belyser själva interaktionen mellan 

företag/företagsrepresentant och kund. Därutöver kommer även andra modeller och teorier att 

presenteras för att slutligen leda fram till olika rollkonflikter som kan uppstå i mötet - 

interaktionen, mellan företag/företagsrepresentant och kund. I denna uppsats kommer vi 

undersöka huruvida det uppstår rollkonflikter utifrån ett företagsperspektiv, UNT. Med 

interaktion så åsyftas i denna uppsats samspelet mellan två aktörer som levererar respektive 

använder en tjänst – journalisten på UNT respektive deras läsare.  
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Enligt Christian Grönroos teorier om service och interaktion, så är själva interaktionen mellan 

kunden – i det här fallet läsarna, och tjänsteleverantören – UNT, av stor vikt gällande ett 

företags marknadsföring. Eligt dessa teorier tar kunden del i serviceprocessen och därmed 

interagerar med de resurser som företaget kontrollerar (Grönroos, 1998, s. 330). Begreppet 

interaktiv marknadsföring behöver nödvändigtvis inte innebära att företaget endast aktivt säljer 

eller erbjuder en tjänst. Normalt sett innebär begreppet ett marknadsföringsmässigt beteende 

(översättning från Grönroos text), nämligen att arbetet utförs på ett kompetent, flexibelt och 

serviceinriktat sätt (Grönroos, 2007, s. 16).  

2.1.	  Interaktion	  på	  nättidningar	  mellan	  journalist	  och	  läsare	  

Till att börja med ska vi klargöra innebörden av begreppet interaktion mellan journalist och 

läsare. Interaktion kan innebära att det finns flera medverkande i en kommunikationstråd. 

Schultz (2000, s. 211) delar upp kommunikationstyper i envägskommunikation, 

tvåvägskommunikation/reaktiv kommunikation och interaktiv kommunikation. Vidare skiljer 

hon på interaktion mellan journalist och läsare och även läsare till läsare. På så sätt ger detta en 

överskådlig bild över hur exempel på olika typer av kommunikation kan se ut där två parter är 

inblandade, nämligen journalister och läsare. Envägskommunikation mellan journalist-läsare 

definieras som ett journalistiskt budskap, medan envängskommunikation från läsarens sida 

exempelvis kan vara brev och mail till tidningsredaktör eller läsarreportage. 

Tvåvägskommunikation/reaktiv kommunikation mellan journalist och läsare eller läsare 

sisemellan innebär brev, mail och telefonsamtal samt sektioner för frågor och svar. Slutligen 

exemplifieras interaktiv kommunikation mellan journalist och läsare med bland annat genom 

diskussioner online och chatrum där journalister medverkar, eller mellan läsare-läsare som kan 

innebära emailkonversationer initierade via forum eller chatkonversationer online. Genom att 

titta på interaktion på detta sätt, kan man förstå att ge rätt respons till de läsare som förväntar sig 

detta, är tidskrävande från journalistens perspektiv (Schultz, 2000, s. 211-212).  

 

För att vidare få en ytterligare förståelse för vad interaktion på nättidningar innebär, så kan man 

förtydliga detta genom att man jämföra på de funktioner som innebär mänsklig interaktion, 

medan en annan typ av interaktion syftar på tekniska funktioner som möjliggörs av mediet själv 
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(Larsson, 2012b, s. 254). Interaktion kan delas upp i fyra olika kategorier gällande interaktion i 

medier (Chung, 2008-2009, i Larsson, 2012b, s. 200). Mänsklig interaktion, som underlättar 

personlig interaktiv kommunikation såsom chatfunktioner och diskussionsforum. Mänsklig-

medial, vilken underlättar för läsaren att uttrycka sina åsikter och perspektiv i olika forum, tips 

på webben, etc. Medial vilket innebär ett utbud av tekniska funktioner som läsaren kan ta del av 

och/eller modifiera, såsom videoklipp och interaktiv nyhetsgrafik. Medial-mänsklig syftar på att 

läsaren kan anpassa och justera användbarhet, utseende och innehåll till sina egna syften, eller 

bestämma när innehållet ska tas emot (Larsson, 2012b, s. 254). När vi talar om interaktion i vår 

studie, syftar vi på “mänsklig” och “mänsklig-medial” interaktion där det förekommer en 

personlig kommunikation, och där läsare i de flesta fall kan förvänta sig en personlig respons.  

2.2.	  Hur	  interaktionsbegreppet	  växte	  fram	  

Redan under 1970-talet betonade Grönroos och Gummesson vikten av interaktion med 

kunderna under köpprocessen (Grönroos, 2006, s. 320). Parallellt med detta utvecklades olika 

teorier och modeller i bl a. Frankrike och USA som också uppmärksammade betydelsen av 

interaktion mellan företag och kund. Man kom fram till att för att kunna utveckla realistiska 

marknadsföringsmodeller samt implementera ett företags marknadsföring på ett framgångsrikt 

sätt  utvecklas, var det av stor vikt att behandla själva interaktionen mellan tjänsteleverantören 

och kunden (Ibid, s 320).  

 

Vidare enligt Grönroos (2006) teorier gällande marknadsföring och interaktion, menar han att 

traditionella produktionsbaserade marknadsföringsmodeller inte ger marknadsföraren en insikt i 

förbrukningsprocessen av varan på ett interaktivt sätt eftersom varorna inte är interaktiva och 

marknadsföraren inte vet exakt vad kunden gör med varan (Grönroos, 2006, s. 319). I vårt fall 

kan den produktionsbaserade marknadsföringsmodellen tillämpas på produktion och försäljning 

av papperstidningar och jämföras med nättidningar som har större möjlighet till interaktion med 

läsare. 

2.2.1.	  Servicemötet	  

Begreppet servicemöte myntades första gången 1985 av Solomon et al (Corvellec och 

Lindquist, 2005, s. 19). Det anses att servicemötet är en särskild form av interaktion med 
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specifika särdrag - en interaktion med tydliga syften och som är målfokuserade (Ibid, s. 19). 

Inom företagsekonomi bygger forskningen om servicemötet mestadels på två ansatser, vilka är 

den perceptionspsykologiska och den socialkonstruktivistiska (Ibid, s. 20). 

2.2.2.	  Den	  perceptionspsykologiska	  ansatsen	  

Inom denna förgrening ligger fokus på individen och dennes privata tänkande och 

informationsprocessande. Således analyseras servicemötet med utgångspunkt från hur individen 

upplever det (Ibid, s. 20). Om man utgår ifrån personalens perspektiv så har man dragit 

slutsatsen att kunder såväl observerar som reflekterar över de ansträngningar personalen gör 

under själva tjänsteprocessen (Mohr och Bitner, 1995 i Corvellec och Lindquist 2005 s. 20). 

Vidare har man definierat olika kritiska händelser, där kritisk händelse avses som en särskilt 

tillfredsställande eller otillfredsställande interaktion mellan kund och serviceleverantörens 

personal (företaget). Dessa kritiska händelser kan huvudsakligen klassificeras i tre olika 

kategorier; hur personalen reagerar på fel eller misslyckande under tjänsteleveransen; hur 

personalen reagerar på kundens behov och önskemål; samt opåkallad och icke ombedd handling 

från personalen. Mohr och Bitner (1995) har även funnit att det finns en stark korrelation mellan 

de ansträngningar personalen utför och kundtillfredsställelse. 

2.2.3.	  Den	  socialkonstruktivistiska	  ansatsen	  

Denna ansats bygger på övertygelsen om att den värld vi lever i är socialt konstruerad och 

därmed är konstruerad av aktivitet mellan människor. Man kan säga att människan formas 

genom olika sociala relationer till andra människor (Lindquist och Persson, 1997 s. 30 i 

Corvellec och Lindquist, s. 22). Erving Goffman är en av de främsta företrädarna inom den 

symboliska interaktionismen, och rollteori är ett av de teoretiska bidrag företagsekonomiska 

forskare baserat på Goffmans teorier. Exempelvis så använder Solomon et al (1985) rollteori för 

att förklara vilka roller de olika deltagarna har i servicemötet (ett interaktivt möte mellan 

tjänsteleverantör och kund). Rollteori kan delas in i tre olika förhållanden: roll, position och 

rollbeteende. Själva rollen är det vi förväntar oss av en person utifrån det vi känner till om 

dennes position. För att exemplifiera detta närmare så har de flesta en på förhand bestämd 

uppfattning om hur en läkare eller polis bör och ska bete sig i sin yrkesroll. Gällande position så 

avses det som kan ses som yttre eller formella attribut som indikerar att en person har en 

specifik roll, exempelvis kvinna, präst, hotellreceptionist, flygvärdinna eller brandman. Detta i 
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sin tur leder till ett krav på att framförandet - rollbeteendet, av en persons faktiska beteende 

måste stämma överens med dennes position (Lindquist och Persson, 1997 s. 30 i Corvellec och 

Lindquist, s. 22). En persons position kommer ifrån att denne tillhör en specifik grupp. Denna 

grupp känns igen av allmänheten enligt egenskaper eller beteende som är gemensamt för 

personer som tillhör gruppen (Biddle och Thomas, 1966, s. 29). 

 

Förhållande: Position Roll Rollbeteende 

Beskrivning: Yttre/formella attribut 

som indikerar en 

specifik roll 

Vad vi förväntar oss 

av en person utifrån 

dennes position 

Faktiskt beteende 

måste stämma 

överens med dennes 

position 

 Figur 2.1. Solomon (et al, 1985) rollteori – beskriver deltagare i servicemötet (egen illustrering) 

2.3.	  Rollkonflikter	  	  

Ibland händer det att en individ har olika krav och förväntningar som gör att dennes olika 

levnadsroller - yrkesroll och privat roll, kolliderar. Ett exempel är att man inom sin yrkesroll 

inte sällan har höga förväntningar på sig. Många anställda förväntas vara flexibla och 

tillgängliga trots att ett flertal har personliga åtaganden såsom bland annat familj, att ta hänsyn 

till. Vad gäller dessa personliga åtaganden så tillkommer ytterligare förväntningar på tider som 

ska passas och rutiner som ska hållas - en rollkonflikt uppstår (Robbins och Judge, 2009, s 490). 

Ett annat exempel kan vara sådana som uppstår enbart inom yrkeslivet. Vissa personer kanske 

arbetar inom ett företag där det är vanligt förekommande att man interagerar med andra och 

väldigt olika sorters människor, vilket kan förutsätta att det blir svårt att särskilja på den privata 

rollen och yrkesrollen. Ett flertal forskare har även funnit att rollkonflikter på arbetsplatsen har 

en negativ inverkan på försäljningspersonal. Därtill har det dominanta synsättet blivit att 

rollkonflikter har ett negativt samband med jobbmotivation och jobbprestation (Singh et al, 

1998 i Onyemah, 2008, s. 300).  

 

Enligt Talcott Parsons (Biddle och Thomas, 1966, s 275), kan bland annat sådana faktorer som 
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motivation och beteende leda till rollkonflikter, då motivation är baserat på normer och vad 

omgivningen förväntar sig av oss, medan beteende många gånger präglas av vårt ego. Vidare 

har i stort sett alla mer eller mindre fått erfara hur rollkonflikter kan uppstå, med tanke på att de 

flesta människor axlar ett antal olika roller, såväl privat som yrkesmässigt. Dessa roller kan ha 

olika mönster - något som skapar osäkerhet hos oss och därmed leder till en rollkonflikt (Ibid, s. 

275). Konsekvens är ett begrepp inom rollteori, som syftar på en persons beteende. Logisk 

inkonsekvens beskriver olikheter i en och samma persons beteende. Kognitiv inkonsekvens 

innebär att en person kan ha två roller, där det ena rollbeteendet avser en specifik händelse som 

förnekas av det andra rollbeteendet. Inkonsekvens i rollbeteende har studerats som bl a. 

ambivalens eller konflikt. (Biddle och Thomas, 1966, s. 35-36) 

2.4.	  Kritik	  mot	  teorier	  

Vi har funnit att det finns ytterst få teorier som beskriver vilken inverkan rollkonflikter kan ha 

beträffande tjänsteleverantörens roll gentemot kund i interaktiva möten. Vidare har vi inte funnit 

någon teori vad gällande rollkonflikters inverkan på tjänsteleverantörens roll i interaktion med 

kunder på nätet. Således har vi identifierat ett tomrum i forskningen, och vår förhoppning är att 

vår uppsats kan leda till vidare diskussion kring ämnet. 

2.5.	  Sammanfattande	  analysmodell	  

I det som utgör det teoretiska ramverket använder vi olika teoretiska begrepp som beskriver 

serviceleverantörens interaktion med kunden samt huruvida serviceleverantörens beteende i 

denna interaktion kan leda till en rollkonflikt. De centrala begreppen i vår analys är således 

interaktion och rollkonflikter. Vi studerar om de förväntningar läsarna har på journalisternas 

beteende kolliderar med deras faktiska beteende och bidrar till att en rollkonflikt uppstår. Detta 

undersöks i sådana situationer där det pågår någon form av interaktion mellan journalist och 

läsare. Rollteori består av olika koncept som gör det möjligt att identifiera och analysera 

analysobjekten (Biddle och Thomas, 1966, s. 5). De koncept vi använde oss av för att analysera 

resultatet i empirin var roll, position, rollbeteende och rollkonflikt. 
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Vi har valt att göra en egen analysmodell med syfte att identifiera journalistens yrkesroll. Vi har 

jämfört vårt empiriska resultat med teorier om interaktion och rollteori. Vi har analyserat 

huruvida det uppstår en rollkonflikt genom studera journalistens rollbeteende.  

 

För att analysera läsarnas förväntningar på journalistens rollbeteende har vi intervjuat läsare för 

att sammanställa deras attityd och förväntningar gentemot nättidningar samt journalistens 

beteende.  

3.	  Metod	  	  

I detta avsnitt ämnar vi förklara varför vi har valt att studera UNT närmare för att besvara vårt 

syfte. Vi redogör för hur våra intervjuer gått till samt tar även upp eventuella brister i vår metod.	  

3.1.	  Val	  av	  metod	  -‐	  fallstudie	  	  

Denna uppsats är baserat på en fallstudie av UNT. I enlighet med vad som nämnts ovan bygger 

denna undersökning på en fallstudie, och således har vi valt en kvalitativ metod som är mest 

lämplig vid fallstudier (Saunders et al, 2012, s. 171). Den kvalitativa metod vi valt har skett 

genom personliga intervjuer med möjlighet för de intervjuade till öppna frågor. Gällande 

utforskande studier kan det vara lämpligt att vid exempelvis intervjuer ställa öppna frågor för att 

uppnå nya insikter om ämnesområden som kan vara av intresse (Ibid, s. 171) Vår metod kan 

klassificeras som utforskande då vi är medvetna om att det förekommer problem, medan vi 

emellertid inte förstår problemet fullt ut (Ibid, s. 171). 

  

Tillvägagångssättet i vår metod är induktiv på så sätt att det i kvalitativa undersökningar är det 

vanligt förekommande att inledningsvis börja med att samla in data och nödvändig information 

för att utifrån detta lättare komma fram till avgränsningar i vår teori (Ibid, s. 54). Då denna 

uppsats bygger på en fallstudie så anser vi att en kvalitativ metod är mest lämplig då en 

fallstudie är avsedd att undersöka och förklara ett fenomen i dess verkliga miljö eller 

sammanhang. (Backman, 2008, s. 55). 
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3.2.	  Val	  av	  företag	  -‐	  UNT	  

Vi har valt att studera UNT då denna är en väletablerad lokaltidning med en lång historia av att 

bedriva kvalitativ journalistik, vilket gör företaget representativt för vår studie. Det faktum att 

UNT är en lokaltidning i Uppsala underlättade på så sätt att det blev lättare att få tillgång till 

intervjuobjekt. Därutöver ville vi även undersöka hur en specifik tidning arbetar med interaktion 

med läsare. Eftersom vi intresserat oss för forskningsfrågor kring varför interaktiva funktioner 

på nättidningar, var UNT passande för vår studie då vi kunde identifiera tydliga problem i 

samband med interaktionen med läsare på nätet.  

3.3.	  Utformning	  av	  intervjuer	  

Vi har intervjuat två grupper för att kunna ge två perspektiv i vår analys – anställda på UNT 

respektive läsare. Intervjuerna har skett personligen vid ett möte som pågick ungefär trettio 

minuter. Vi har använt oss av öppna frågor med eventuella följdfrågor, med möjligheten att 

följa upp intervjun för ett mer reliabelt resultat. De intervjuade tillåts vara anonyma (Saunders et 

al, 2007, s. 160) för att de ska känna sig bekväma och öppna sig inför vissa frågor. Intervjuerna 

bandades ej, utan antecknades ned. 

3.3.1.	  UNT:s	  medarbetare	  

Vi gjorde valet att inleda vårt uppsatsskrivande med en bakgrundsintervju med en medarbetare 

från UNT, då vi ville presentera gedigen bakgrundsinformation om UNT som företag. Denna 

intervju fungerade även som en pilotintervju. Det innebar dessutom att vi kunde inhämta 

tillräcklig information för att utforma den intervju (se bilaga 1) som stöder vår analys. Denna 

bakgrundsintervju hade ytterligare en bakomliggande förhoppning om att vi skulle få 

vägledning om relevanta teorier att utgå ifrån (Bell, 1999, s. 122).  

 

För insamling av data för empirin, har tre anställda på UNT, två journalister samt UNT’s VD, 

intervjuats med öppna intervjufrågor där eventuella följdfrågor endast ställts vid behov. Vi har 

utformat frågorna så att fokus har legat på medarbetarnas syn och observationer utifrån deras 

yrkesroll på tidningen. Dessa intervjuer genererade så pass mycket information att vi kunde 

fortgå med uppsatsen beträffande analys etc. 
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3.3.2.	  Läsare	  

För att få ett mer korrekt resultat, valde vi att även intervjua läsare. Det är viktigt i vår analys att 

kunna utgå från att interaktivitet på nättidningar är önskvärt från läsares perspektiv, för att 

uppnå ett mer tillförlitlig resultat. Samtliga läsare som intervjuats hade tillgång till internet och 

som någon gång läst en nättidning, vilket gör samtliga till potentiella läsare av nättidningar. Det 

var inte ett krav att man läste UNT’s nättidning, eftersom frågorna hadlade om läsarnas 

generella uppfattning av nättidningar och åsikter kring interaktion på nättidningar. För att få en 

så rättvisande bild som möjligt valde vi att försöka intervjua ungefär lika många läsare av UNT 

som ickeläsare, då vi på förhand inte hade kännedom om huruvida deras åsikter skulle skilja sig 

åt på ett påtagligt vis eller inte. Vi har även valt att intervjua läsare i olika åldrar och 

sysselsättningar för att få en mer reliabel bild. Vi har valt att begränsa de intervjuade till sju 

personer, även om datainsamling via enkät om exempelvis femtio personer möjligen varit att 

föredra då vi ville ta reda på vad läsarna tyckte. Anledningen till att vi även här valde en 

kvalitativ metod ligger i att intervjuerna med UNT:s medarbetare bygger på kvalitativa 

intervjuer – varför vi resonerade att uppsatsen skulle bli mer strukturerad om vi varit 

konsekventa med vilken metod vi använt.  

3.4.	  Eventuella	  brister	  i	  metoden	  

Även om en fördel med studier av utforskande karaktär är att de tillåter flexibilitet på så sätt att 

det finns större möjligheter till förändring, ibland kan detta även leda till en nackdel - ny data 

ibland leda till att man bör eller rentav måste ändra problemformulering, frågeställning och 

syfte (Backman, 2008, s. 54).  

 

En annan nackdel med utforskande studier är bland annat att på grund av att intervjuerna oftast 

görs med öppna frågor, kan det leda till att de blir ostrukturerade, varför man måste ha stor 

tilltro till att de som deltar har viljan att vilja bidra till studien på ett rättvisande sätt (Saunders et 

al, 2012, s 171). Ytterligare en nackdel med att välja en kvalitativ metod är det faktum att det är 

ett betydligt färre antal personer som tillfrågats i jämförelse med om man använder sig av 

enkäter.  
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3.5.	  Källkritik	  

Gällande de artiklar och böcker vi använt oss av, så är de författade av inom sitt område 

yrkeskunniga teoretiker verksamma inom den akademiska världen, varför vi hyser stor tilltro 

beträffande reliabilitet och validitet. Beträffande de Internetsidor vi inhämtat information ifrån 

så har vi varit noga med att på bästa sätt försäkra oss om seriositeten hos de ansvariga för sidan, 

och har, då det varit möjligt sökt ta reda på information om upphovsmännen till hemsidan. 	  

3.6.	  Reliabilitet	  och	  validitet	  

Vad gäller kvalitativa metoder så råder det en viss tvivel beträffande reliabiliteten på grund av 

att det föreligger en risk att det insamlade empiriska materialet kan tolkas på olika sätt av olika 

forskare (Saunders et al, 2012, s. 381). Således har vi haft detta i åtanke då vi analyserat vår 

empiri, och strävat efter att vara så objektiva som möjligt i våra tolkningar av det som sagts 

under intervjuerna. Vidare är vi medvetna om att validiteten är beroende på reliabiliteten, varför 

vi i första hand tänkt på att utföra datainsamlingen på ett sådant sätt att vem som helst skulle 

kunna göra en likadan undersökning och komma fram till samma resultat (Ibid, s. 192). Därtill 

har vi även varit försökt vara tydliga med att de frågor vår insamlade empiri besvarar kan 

återknytas till syftet och därigenom uppnår validitet.  

4.	  Empiri	  

Vi har inlett detta avsnitt med siffror och väsentliga händelser tagna från UNT:s 

årsredovisningar från räkenskapsåren 2008 och 2011. Vidare presenteras våra intervjuer med 

UNT:s medarbetare samt läsarintervjuerna. 

4.1.	  Upsala	  Nya	  Tidning,	  UNT	  

UNT grundades av några medlemmar i studentföreningen Verdandi och utkom första gången 3 

december 1890. UNT fyllde på den tiden många viktiga funktioner i ett samhälle där det gavs 

ett allt större utrymme för liberalt tänkande, på så vis blev UNT ett medel att sprida dessa 

budskap vidare i demokratisk anda. Något som setts som primärt i bolagsordningens 

ändamålsparagraf är målsättningen att det för UNT ska vara en stående princip att skilja på 

nyheter och åsikter (UNT’s hemsida, 2012). Under åren har åtskilliga förändringarna skett på 
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UNT på grund förändringar tidningsbranschen. Enligt UNT:s årsredovisning från 2011 så 

framkommer att särskilt väsentliga händelser som inträffat under året bland annat är att: 

 

• Webbkanalen 24UNT utvecklats och etablerats, vilket lett till ett ökat intresse från 

kunder 

• Två webbplatser har förvärvats: uppsala.com och uppsalavimmel.se 

• Intresset för unt.se ökade – något som ett ökat antal besökare bekräftade 

• Man har inom marknadsavdelningen bedrivit produktion av tidningar med speciella 

teman 

• Under året har en webbplats med anpassning för mobilsurf utvecklats, mobil.unt.se – 

antalet besökare har varit ett flertal 

• Antalet besökare på UNT:s hemsida ökade under året med 5 % 

4.2.	  Intervjuer	  med	  medarbetare	  på	  UNT	  

I detta avsnitt presenteras bakgrundsintervjun. Vidare presenteras intervjuerna med de tre 

medarbetare på UNT, vilka intervjuats med samma frågor (se bilaga 1). I intervjuerna har vi 

markerat i kursivt de begrepp som återspeglar medarbetarnas position, roll och rollbeteende. 

Dessa begrepp kan vi senare använda oss av i vår analys.   

4.2.1.	  Bakgrundsintervju	  med	  reportagechef	  Anna	  Martinego	  

Anna Martinengo anser att sociala medier är ett nytt fenomen och att det är naturligt att det inte 

finns klara strategier för tidningen inom området. UNT har endast få avdelningar som är aktiva 

på Facebook, och att man fortfarande är osäker på hur man ska bemöta läsare i sociala forum. 

Anna Martinego menar att inga större omfattande läsarundersökningar gjorts. Hon säger att 

öppna kommentarer på webben har gett upphov till problem. Men hon menar att det nya 

fenomenet i och med användandet av sociala medier på en tidning, innebär ett problem. Hon 

förklarar det på så sätt att det är svårt att vara den röst som representerar hela tidningen, och att 

det är därför endast vissa avdelningar som är aktiva på Facebook, och även där sker en viss 

begränsning.  
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Det krävs en stark budget för att finnas i olika kanaler. I denna process är det ibland svårt att 

avväga hur man ska lägga sina resurser på något som kanske inte är lönsamt. TV-produktion är 

exempelvis kostsamt. Anna Martinengo berättar att när UNT:s mobilsajt lanserades, ökade den 

väldigt snabbt och det var svårt tids- och resursmässigt att möta de nya behoven.  

 

Hon känner inte till att det gjorts regelbundna läsarundersökningar för att ta reda på läsares 

behov. Gällande hur UNT ska bemöta läsare i sociala forum pågår en debatt. Det pågår en 

diskussion att UNT bör bli mer tillgänglig.  Hon tycker det är viktigt att UNT i och med den 

ökade digitaliseringen blir mer snabb och interaktiv, och kan tillhandahålla ständiga 

uppdateringar. Just nu jobbar UNT med nätets räckvidd och att nå så många läsare som möjligt. 

Hon ifrågasätter emellertid om läsare verkligen hittar till alla länkar på den nuvarande 

nättidningen. Hon tror att digitaliseringen kan ge redaktionella fördelar och möjligheter till att 

utveckla journalistiken. 

 

4.2.2.	  Intervju	  med	  ledarskribent	  Karl	  Rydå	  ”det	  gamla	  förhållningssättet	  krockar	  
med	  det	  nya”	  

Karl Rydå menar att det just nu pågår ett arbete med att uppnå strategier generellt för 

digitalisering av tidningen. Däremot, gällande strategier för att bemöta läsarfrågor på webben 

och sociala medier, så finns det inte riktigt några. ”Alla gör på olika sätt, säger han. Karl anser 

att man har snabbt kommit in på dessa olika kanaler och ej hunnit fundera vad det innebär för 

skillnad mot det gamla sättet att arbeta.  Helt finns en direkt kontakt med läsaren, till skillnad 

från mot vad man hade med papperstidningen. Då kan man inte heller förhålla sig på samma 

sätt. Man kan säga att man har gett sig in på något nytt, utan att veta vad man ger sig in på, 

menar Karl. 

  

Karl är aktiv på Twitter, vilket han använder för att skapa opinionsbildning. Han använder 

ibland även Facebook personligen för att sprida och kommentera artiklar/företeelser.  

Ledaravdelningen har en blogg, men äsare kan inte lämna kommentarer i bloggen, eftersom 

ledarsidan innehåller känsligt, politiskt innehåll som kan väcka mycket åsikter. ”Vi stänger 

kommentarsfälten”, säger Karl, delvis på grund av arbetsbelastning, men även på grund av vilka 
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typer av kommentarer som faktiskt hamnar där. Bloggen fungerade bra för ungefär två år sedan. 

Men nu har den delvis spelat ut sin roll säger Karl. Framförallt handlar det ju om en trend menar 

han. ”Man bör följa trenderna”. "Hur når man läsarna?", "vilka forum är bäst just nu?", säger 

han. ”Tidningarna övergår nu allt mer till direktpubliceringar digitalt. Och sociala medier är 

snabba medier för nå en direktkontakt med läsare.” Läsarfrågor i sociala medier och webben 

besvaras på olika sätt säger Karl. ”Vi försöker svara så rakt det går, och så snabbt det går.” På 

ett sätt blir journalistens svar tidningens förlängda svar. Karl menar att läsarna förväntar sig att 

man följer de "oskrivna reglerna" som förekommer på sociala medier. Det innebär också att de 

som är aktiva på sociala medier vill ha ett snabbt svar.  Det är här det gamla förhållningssättet 

krockar med det nya, man måste vara mycket snabbare nu än innan. 

  

Karl Rydå har uppmärksammat många fördelar i samband med ökad interaktion med läsarna på 

UNT. Fördelarna blir att man får närmare kontakt med läsarna, man skapar en bättre relation. 

Produkten blir mer personlig, och därmed mer attraktiv. Nackdelen är att man tappar den 

journalistiska integritet om man för mycket böjer sig för vad läsarna tycker. Karl menar att man 

inte får glömma vad som gör tidningen unik, att man granskar och man måste behålla det 

journalistiska förhållningssättet när tidningen publiceras i flera kanaler. Det innebär ett hinder 

när man svara på läsare på webben och sociala medier, eftersom måste man värna om sin 

journalistiska integritet. Förhållningssättet kan även förenkla dialogen med läsarna, då den 

journalistiska integriteten ”förenklar på det vis att jag som journalist direkt kan påverka med 

mina svar eller åsikter” säger Karl. 

  

Karl Rydå anser du att det är viktigt med interaktion i konkurrenssyfte genom att man skapar en 

relation med läsare. ”Ja såklart, man får trognare läsare”, menar han. ”Man skapar band med 

läsarna, och man får en tydligare bild av vad de vill ha.” Han säger även att läsare är även 

intresserade av att veta vilka som jobbar på tidningen - ju mer personlig avsändaren är desto 

bättre. Läsare vill veta vem det är som svarar på kommentarer. Det blir ett fokus på att lyfta 

fram individer. Exempelvis skulle det vara intressant ifall medarbetare skulle använda sig av 

facebook professionellt, snarare än avdelningar på tidningen, anser Karl.  
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Vidare anser han att läsare kan generera värdefulla bidrag till nyhetsjournalistiken. Kar l menar 

att man tar emot inblickar och insikter från läsare, som annars är svåra att få. Till exempel tips 

på vad som är på gång i kommunala nämnder, avslöjanden av missförhållanden osv. Han anser 

att mobilkartan är utmärkt exempel hur man kan använda interaktion med läsare på ett sätt som 

dessutom genererar fler nyheter. Vidare tycker Karl Rydå att den ökande digitaliseringen ställer 

större krav på UNT att bli mer serviceinriktade gentemot läsarna, eftersom man måste vara 

tillgänglig hela tiden. Man får ha ett annat förhållningssätt till detta än tidigare. Arbetet pågår 

inte mellan 8- 17, ”Facebook stängs ju inte av när man går hem, kommentarerna fortsätter ju att 

komma”, menar han. Det innebär inte att man måste jobba mer, utan på et annat sätt. 

4.2.3.	  Intervju	  med	  journalist	  ”läsare	  måste	  förstå	  att	  vi	  är	  opartiska	  och	  sakliga”	  

Den intervjuade, som vi kallar Lena, känner inte till förekomsten av strategier gällande hur man 

besvarar läsarfrågor på webben, och har ej kännedom om hur specifika strategier ser ut i och 

med digitaliseringen på UNT. Lenas’s avdelning har en blogg, som fylls i dagligen, och Twitter 

har hon använt på eget initiativ. Beslut har ej kommit uppifrån. Det går ej att lämna 

kommentarer på bloggen, då det ej finns resurser till att moderera fler kommentarer. ”Det 

lämpar sig ej att kommentarer från vår blogg lämnas ut till entreprenad”, menar Lena. Det är för 

känsligt. ”Kommentarer på artiklar måste vara modererade”. På Facebook finns det ingen som 

svarar på kommentarer. Gällande interaktion på nätet har Lena uppmärksammat fördelar såsom 

att man kan ta hjälp av läsare på olika sätt. Om det fungerar och man har tydliga regler, kan 

läsarkommentarer tillföra något. Men då måste det ske på rätt sätt, kommentarerna måste vara 

modererade, och alla vi som arbetar med detta måste känna till vilka urvalsprinciper man ska ha 

när man publicerar, och vilken roll man har som journalist när man kontaktar läsare säger Lena. 

Vi måste alltid vara källkritiska mot de som hör av sig till oss säger Lena. ”Vad har man för 

syfte?” Nackdelar med kommentarsfält är att vi får stora ”problem med troll i 

kommentarsspalterna, exempelvis högerextremister”, säger hon. Sen om vissa artiklar kommer 

ut på Facebook skulle det bli väldigt svårt att kontrollera kommentarer. Endast enskilda 

redaktioner jobbar med facebook. Vi har nu ingen strategi, ingen som riktigt vet hur man ska 

göra, säger hon. Det finns inte tillräckligt med resurser att jobba fullt ut med läsarrelationer, att 

göra läsarundersökningar och förhandsmoderera kommentarer, fortsätter Lena. ”Jag ser 

möjligheter här, men det saknas tid och resurser att utveckla de möjligheterna”.  
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Lena säger att man ha diskuterat detta mycket huruvida det journalistiska förhållningssättet 

påverkar att man har en öppen dialog med läsare. ”Vi tror ej det är lämpligt att en reporter 

kunna svara på kommentarer på sina egna artiklar”, menar Lena. Reportrar ska vara opartiska, 

ej ha åsikter om sitt material. Det är inte lämpligt för en reporter att hamna i polemik med 

läsarna.  

 

Lena tror det är väldigt viktigt att läsare har relation med tidningen i konkurrenssyfte. Därför 

måste man hitta funktioner som kan hantera läsarkontakterna utan att det går ut över 

journalisternas integritet och oberoende. Det måste samtigit vara relationer som har en 

integritet. Läsare måste förstå att vi är opartiska och sakliga. Annars kan det skada produktens 

trovärdighet. På frågan ifall den ökande digitaliseringen ställer större krav på UNT att bli mer 

serviceinriktad gentemot läsarna, svarar Lena ja, men att det egentligen inte har med 

digitaliseringen att göra. UNT ska alltid vara serviceinriktad. Men egentligen bör inte den 

enskilda journalisten stå för servicen, utan journalister har en annan roll. Klart, människor 

förväntar sig att när de tar kontakt med oss så finns det någon som svarar i andra änden. Släpper 

man in läsare i digitala sfären så måste man finnas där. Annars tröttnar folk på oss, och blir 

besvikna. 

4.2.4.	  Intervju	  VD	  Hanna	  Stjärne	  ”jag	  vill	  visa	  att	  jag	  lyssnar	  på	  läsarna”	  

På frågan ifall har digitaliseringen av nyheter har lett till att UNT formulerat specifika mål för 

att interagera med läsarna på ett effektivt, svarar Hanna att det inte finns uttalade, mätbara mål. 

Hon förekommer själv aktivt på nätet, bland annat på Twitter. Hon beskriver olika sajter och 

sociala forum som olika forum, påpekar att det är vikten av att vara tydlig med vad varje arena 

används för, och vad målgruppen är. Hon säger att medarbetarna på UNT försöker svara på 

läsarkommentarer, men man får avväga vad som ska skrivas och vem som ska delta i vilken 

diskussion. Det kan bli polemiskt och intensiva konversationer i kommentarsfält säger Hanna. 

Hon menar att hon gärna vill visa att hon lyssnar på läsarna och vill bjuda in till diskussion.  

 

Den största nackdelen med ökad interaktion med läsare, menar Hanna är att läsare kan vara 

hatiska och man måste därför vara väldigt sträng i modereringen. Hon önskar att hon kunde ha 
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möjlighet att stimulera läsarna till att ha ett gott samtal. Det är viktigt att jobba på att lägga 

samtalet på en viss nivå. Fördelarna med ökad interaktion är att det finns digitala möjligheter till 

spontana reaktioner och feedback, samt en stor potential till ett gott samtal med läsarna. Vi vill 

veta vad läsare tycker och tänker och vilka frågor som engagerar, menar Hanna. Läsarna kan 

bidra med tankar och idéer vad vi borde göra, ett lyckat exempel var mobilkartan. Journalister 

bör bli mer serviceinriktade på så sätt att det är otroligt viktigt att lyssna på läsare och förstå 

vad som händer. En diskussion kan blossa upp var som helst på nätet säger Hanna, och då gäller 

det att finnas där det sker. 

4.2.	  Intervjuer	  med	  läsare	  

I detta avsnitt kommer vi presentera respektive person vi intervjuat för att lättare kunna få en 

förståelse till hur vi analyserat det empiriska resultatet.  

4.2.1.	  Intervjuperson	  –	  Maria	  

Den första läsaren vi intervjuat är en 28-årig kvinna bosatt i Uppsala, som sysslar med ideell 

verksamhet. Hon är mycket aktiv på sociala forum och läser ofta unt.se. Hon är prenumerant på 

UNT’s papperstidning. Hon brukar sällan kommentera eller följa kommentarstrådar på 

nättidningar då hon uppger att hon blir illa berörd av rasistiska saker som skrivs där. ”Vad gäller 

kommentarsinlägg så får jag ont i magen av det som står där”. Vidare tycker hon att tidningar är 

dåliga på att vara serviceinriktade gentemot sina läsare, och tycker att de bör bli bättre på detta. 

Hon anser att det är viktigt att hon som läsare kan influera nyhetsproduktionen och då helst 

genom marknadsundersökningar.  

4.2.2.	  Intervjuperson	  –	  Robert	  

Robert, 36 år, arbetar inom friskvård och bor i Västerås. Han är inte prenumerant, men är aktiv 

på sociala medier och läser nättidningar då och då. Han tycker att det är väldigt ofta kan bli lite 

rörigt att hitta information på nättidningar. Beträffande interaktiva funktioner såsom att lämna 

kommentarer så tycker han att de är viktiga då de får honom att känna sig mer delaktig. Dock 

tycker han inte att det är lika viktigt att han som läsare har möjlighet att influera 

nyhetsproduktionen. Därtill uppger han att det är viktigt att tidningarna är serviceinriktade 

gentemot sina läsare, och säger att det skulle kunna ske genom direkt kontakt mellan 

journalister och läsare. Han själv är inte intresserad av att kommentera nyhetsartiklar på 
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Internet, men tror samtidigt att det ur ett generellt perspektiv bidrar till att läsarna känner sig 

mer delaktiga. ”En känsla av sammanhang i samhällsfrågor”.  

4.2.3.	  Intervjuperson	  –	  Hasse	  

Hasse är 23 år och arbetssökande bosatt i Uppsala. Prenumererar på UNT, och är aktiv på 

sociala medier. Han är av uppfattningen att de flesta nättidningar idag är relativt enkla och 

praktiska, men önskar att det vore lättare att lämna kommentarer. Vidare anser han att det är 

viktigt med interaktiva funktioner då man som läsare får en chans att uttrycka sin åsikt. Han 

uppger även att han tycker att det är viktigt att läsarna kan influera nyhetsproduktionen, då han 

inte tycker att det är ointressant att endst läsa nyheter som är utvalda av tidningarna. Därtill 

säger han att han vid några tillfällen kommenterat nyhetsartiklar på Internet, samt att han tycker 

att det är mycket viktigt att läsarna ska ha möjlighet att göra detta. Slutligen uppger han att han 

inte brukar läsa nyhetsartiklar på Facebook eller andra sociala forum eftersom man inte kan 

välja vilken information man får, och att han anser att det är en nackdel att läsa nyheterna på 

sociala forum på grund av att man som läsare ofta inte känner till källan.  

4.2.4.	  Intervjuperson	  –	  Steve	  

Steve är 28 är, bor i Tierp och arbetar inom service. Han är varken prenumerant eller läsare av 

UNT, men är aktiv på sociala medier och läser ofta digitala nyhetstidningar. Gällande hans 

förväntningar på en nättidning, så tycker han att den ska vara detaljerad och att det ska vara lätt 

att söka det man specifikt vill läsa om. Vidare vill han att nättidningarna ska vara tidigt ute med 

nyheter. ”Det är inget intressant eller någon idé att i efterhand läsa om något man redan läst på 

textnyheter eller sett på vanliga nyheterna – om det inte är något väldigt spektakulärt” Vidare 

vill han att det ska vara lätt och flexibelt att surfa mellan olika nyheter, artiklar och sportsidor 

etc. Vad gäller interaktiva funktioner så uppger han att han tycker att det är viktigt då 

journalister inte känner till allt och kan behöva tips från läsare, medan andra läsare i sin tur har 

möjlighet att läsa vissa nyheter före andra i de tidningar som tar emot tips från allmänheten. 

”Detta gör det lättare för tidningar att leverera nyheter innan andra hinner före. Alla vinner på 

det – både journalister och läsare”. På frågan om han tycker att det är viktigt att han som läsare 

kan influera nyhetsproduktionen så svarar han att tidningar inte bara ska fokusera på det 

generella behovet hos läsare, utan att det ska finnas möjlighet till olika betaltjänster där en 

läsare kan välja om han eller hon vill läsa mer om eller utesluta vissa delar av tidningen – såsom 
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mer hälsa och mindre sport tex. Slutligen så tycker han att tidningarna kan bli mer 

serviceinriktade genom att vara objektiva och ger läsarna feedback på kommentarer. Därtill vill 

han att de ska agera professionellt, men att det samtidigt ska kännas avslappnat för läsarna att 

prata med dem. 

4.2.5.	  Intervjuperson	  –	  Hanna	  

Hanna är 37 år och egenföretagare. Hon bor i Umeå. Hanna är inte prenumerant eller läsare av 

UNT, men är en återkommande läsare av digitala nyhetstidningar samt aktiv på sociala medier. 

Beträffande hennes förväntningar på en nättidning, så har hon ungefär liknande förväntningar 

som hon har på en ”vanlig” tidning – hon hoppas på ett attraherande bildmaterial och intressanta 

rubriker. Samt även att journalisterna är flexibla och lättillgängliga. Dock anser hon att det med 

en nättidning blir ännu viktigare att stoffet på förstasidan är tilltalande så att man som läsare inte 

lämnar sidan. ”Den ska vara användarvänlig och tydlig”. Därutöver tycker hon att många 

nättidningar känns röriga. Hon tycker att det är viktigt med interaktiva funktioner och 

värdesätter att få respons på frågor, samt upplever det som positivt att man som läsare känner ett 

engagemang från tidningen. Gällande läsares möjlighet att influera nyhetsproduktionen, så 

tycker hon att det är bra då läsarna kan tipsa nyhetsredaktionen om något, och att det är positivt 

på så sätt att ”folket” känner sig mer inkluderade i sin tidning. På frågan om hur hon tycker att 

tidningarna ska bli mer serviceinriktade gentemot sina läsare svarar hon utan tvekan att 

tidningarna borde undersöka sin läsarkrets i större mån. ”Uppvakta läsarna, få dem att känna sig 

mer delaktiga och ge upphov till känslan att det är ”min tidning”. Hon säger vidare att hon 

personligen träffat många journalister inom arbetet, och att de beträffande kompetens och 

kunskap påvisat att de är ”journalister uti fingerspetsarna”, men att de samtidigt känts som en 

del av ”folket” – något hon tycker att det gjort det enkelt att kommunicera med dem. Därtill 

skulle hon vilja ha en ökad respons från tidningarnas sida vad gäller diskussionsforum – 

kommentarer och feedback etc.  

4.2.6.	  Intervjuperson	  –	  Impi	  

Impi är 77 år och pensionär, och bosatt i Luleå. Impi är varken prenumerant eller läsare av 

UNT, men läser nyheter i såväl andra papperstidningar som på Internet. Hon är inte aktiv på 

sociala medier. Hennes förväntningar på en nättidning är att det ska vara lätt att nå dem, och att 

man snabbt ska kunna läsa om nya händelser. Gällande interaktiva funktioner så tror hon att det 
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i vissa sammanhang kan vara viktigt, beroende på vad det gäller. ”I vissa situationer kan det 

vara bra att få kontakt med dem, diskutera saker och ting om man har frågor om något som 

skrivit tex.”. Beträffande möjligheten att influera nyhetsproduktionen så uppger hon att det är 

bra att även läsarna har möjlighet att påverka till viss del, så att det blir lättare för tidningarna att 

veta vad läsarna vill ha för nyheter. Till sist säger hon att tidningarna kan bli mer 

serviceinriktade gentemot läsarna genom att journalisterna är lättillgängliga och villiga att svara 

på frågor om något specifikt som skrivits. 

4.2.7.	  Intervjuperson	  –	  Alex	  

Alex är 30 år och student i Uppsala. Hon läser frekvent UNT’s nättidning. Hon anser att 

nättidningar kan vara krångliga, att det är svårt navigera och finna det man söker. Hon tycker att 

det absolut ska finnas kommentarsmöjligheter. ”Men, kommentarerna måste bli sållade så inte 

någon idiot får skriva massa strunt.” Som läsare vill hon kunna influera nyhetsproduktionen. 

”Absolut, det är klart. Jag är kund, och de vill väl rätta sig efter mitt behov. Om jag har 

konstruktiv kritik, så tror jag att jag är hjälpsam för företaget.” Hon anser att nättidingar måste 

börja tänka mer konkurrenskraftigt och erbjuda mer service på samma sätt som ”butiker som 

marknadsför sig med kampanjer online”. Själv brukar hon inte lämna kommentarer till artiklar. 

”Nej, om jag tycker en artikel är intressant, läser jag alltid alla kommentarer och funderar var 

jag står. Det ger ett bra diskussionsunderlag. Jag vet inte varför jag inte kommenterar själv, har 

inte den vanan.” Hon läser sällan artiklar via sociala medier, endast ifall en kompis har 

rekommenderat en artikel. Fördelen är att det är snabbt och enkelt att dela intressant information 

tycker hon. Det negativa är att det kan vara svårt att vara källkritisk. 

5.	  Analys	  

I analysen har vi utgåttvi från de centrala begreppen interaktion och rollkonflikter. Utifrån dessa 

begrepp gör vi en analys på hur arbetet med interaktiva funktioner, och man hanterar 

servicemötet med läsare utifrån UNT’s perspektiv. Vi gör även en analys över läsarnas 

generella attityd och förväntningar på interaktion i nättidningar. Vi tittar på hur journalister på 

UNT präglas av ett rollbeteende på grund av ett yrkesmässigt förhållningssätt, för att slutligen 
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analyserar vi om det uppstår en en rollkonflikt mellan journalist och läsare. Vi utgår från 

analysmodellen i avsnitt  2.4.  

5.1	  Rollbeteende	  hos	  medarbetare	  på	  UNT	  

Beträffande journalisters position så föreligger tydliga attityder från UNT:s journalisters sida vi 

identifierar som formella/yttre attribut. Vi har identifierat yttre attribut som enligt dem är den 

journalistiska integriteten och förhållningssättet. Denna position är gemensam för samtliga 

journalister vilka följer de medieetiska regler. I våra intervjuer har det framkommit att 

journalisternas syn på sin yrkesroll är att de ska vara källkritiska, opartiska och sakliga. Denna 

roll är förenlig med journalistens position som vi har beskrivit innan, vilket kan återkopplas 

med det Solomon et al (1985) säger om att synen på en persons position och roll hör samman. 

Vad gäller ytterligare egenskaper i journalisternas syn på sin yrkesroll finns det vissa saker de 

anser vara viktiga utöver det som är utmärkande i en journalists position. Såsom att de anser att 

journalister bör följa trenderna, vara snabba, tillgängliga och mer serviceinriktade, interagera 

med läsarna samt bjuda in till diskussion och samtal.  Detta enligt intervjuerna tycks ha sin 

grund i den ökande digitaliseringen, då journalisterna även anser att digitaliseringen bidragit till 

att de fått ändra sitt förhållningssätt gentemot sina arbetsuppgifter., samt att de bör ha en 

närmare kontakt än tidigare med läsarna.  

 

Sedan uppstår en tydlig motsägelse hos de journalister vi intervjuat beträffande deras syn på 

själva rollbeteendet. Här uppger de bland annat att de stänger kommentarsfälten vilket motsäger 

det faktum att de tidigare sagt att tillgänglighet och att bli bättre på att bemöta läsarna är viktiga 

egenskaper i journalistens yrkesroll.  Vidare säger de att man på UNT gör strängare moderering 

angående det som skrivs i kommentarsfälten, vilket försvårar för läsarna att interagera på nätet, 

därutöver är det ingen journalist engagerad på Facebook. Även detta motsäger det journalisterna 

tidigare uppgett beträffande vikten av att vara tillgänglig. Det faktum att journalisterna så tydligt 

motsäger sig själva vad gäller vikten av bemöta läsarna, medan de samtidigt uppger att de 

indirekt försvårat för läsarna att lämna kommentarer, samt att journalisterna själva inte lämnar 

kommentarer på sociala medier, skulle kunna kopplas till det som Singh et al (1998) säger om 

korrelationen mellan bristande arbetsmotivation- och prestation och rollkonflikter.  
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5.2.	  Interaktion	  och	  förväntningar	  på	  journalistens	  roll	  –	  läsarnas	  perspektiv	  

Vad gäller läsarnas förväntningar på journalistens position så har läsarna klara förväntningar på 

objektivitet, tillgänglighet, flexibilitet samt förmåga att leverera nyheter snabbt – dessa 

förväntningar är förenliga med läsarnas förväntningar på journalistens roll baserat på hans eller 

hennes position. Beträffande förväntningar på journalistens roll baserat på hans eller hennes 

position, så har läsarna helt klart tydliga förväntningar på hur en journalist bör bete sig, medan 

det samtidigt framgår tydligt att dessa förväntningar inte alltid stämmer överens med 

journalisternas faktiska beteende. 

 

Grönroos (1998) nämner om vikten av att kunden tar del i serviceprocessen genom att 

interagera med de resurser företaget kontrollerar. Här avses bland annat UNT:s 

kommentarstrådar samt diskussionsforum på sociala medier som de resurser de kontrollerar.  

Beträffande läsarnas attityd gentemot interaktion och hur journalisterna ska bli mer 

serviceinriktade, så uppger flera läsare att de värdesätter interaktiva funktioner och att de skulle 

önska att tidningarna skapade mer kontakt med sina läsare, att tidningarna ska bli bättre på att 

”uppvakta” sina läsare, samt att tidningarna ska bli bättre på att ge respons i bl a kommentarsfält 

och diskussionsforum.  

5.3.	  Interaktion	  och	  rollkonflikter	  

Vi har identifierat vissa motsägelser i journalisternas rollbeteende. Som att man från UNT vill 

vara öppen och tillgänglig hindras av att man samtidigt begränsar möjligheterna till interaktion. 

Detta beror på att journalistens roll som serviceinriktad och tillgänglig leder till att rollbeteendet 

präglas av att journalisterna försöker vara öppna och finnas där för sina läsare. I vår studie 

framkommer det att läsarna har förväntningar på att journalistens ska vara tillgänglig och 

flexibel. Vidare har vi identifierat att det föreligger olikheter beträffande journalistens 

rollbeteende. Å ena sidan har journalisten en roll som opartisk och källkritisk vilket kan försvåra 

interaktion, å andra sidan har journalisten en roll som tillgänglig och snabb där man har en 

positiv syn på interaktion i syftet att ha kontakt med läsarna. Detta är något leder till en 

rollkonflikt, vilket kan kopplas till det Biddle och Thomas säger (1966) att en konflikt kan 

uppstå hos en person när där det ena rollbeteendet förnekas eller försvåras av det andra 

rollbeteendet. 
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6.	  Avslutande	  diskussion	  

I vår studie framgår det tydligt att det finns ett hinder i att tillmötesgå läsares förväntningar i 

interaktiva medier som är förknippat med journalistens yrkesroll. Vår slutsats är att en 

rollkonflikt uppstår hos journalisten i interaktionen med läsarna. Läsarnas förväntningar på 

journalistens beteende strider mot deras faktiska beteende. Rollkonflikten som uppstår har sin 

grund i att journalister vet att de bör hantera läsarkontakter från ett serviceperspektiv och för att 

man vill tillmötesgå läsarnas önskan, men hindras av deras yrkesmässiga rollbeteende. 

Interaktionen med läsare når ej sin fulla potential, och läsarna upplever funktionen som 

ofullständig vilket ger en negativ kundupplevelse. Dessutom är det tydligt att dessa problem 

med interaktion, har bidragit till att UNT undviker vissa interaktiva funktioner och sociala 

forum till att börja med. Där går man alltså miste om möjligheter att nå ut till sina läsare på den 

digitala sfären. 

Att få en insikt om när, var och hur rollkonflikter uppstår skulle underlätta för att ta fram 

strategier för hur man bemöter läsare, alternativt nya interaktiva lösningar för webb och sociala 

medier där rollkonflikter ej uppstår, eller uppstår i mindre utsträckning. Är inte journalistens 

roll tydlig för dem själva, kan de inte heller kommuniceras till kunden för att denne ska uppfatta 

rollen på ett korrekt sätt och skapa attityd och förväntningar därefter. Som det ser ut nu, är 

instruktioner inte tydliga nog för att läsare ska förstå hur man ”bör” agera på en nättidning. 

Läsarna som ej kvalificerar med sina kommentarer upplever att de blir censurerade, och de 

läsare som sköter reglerna upprörs av andra läsar osv. I det stora hela är interaktiva funktioner 

ofullständiga och ogenomtänkta eftersom de så ofta ej fungerar. Såsom samtliga journalister på 

UNT instämmer, verkar de snarare skapa problem än något annat, resurser läggs på moderering 

etc. Kommentarsfält kan heller inte tas bort, på grund av den utbredda användningen och 

efterfrågan, samt att de ses som en viktig funktion för att stärka demokratin för många tidningar.  

 
Som vi nämnt tidigare har många studier pekat på att tidningsbranschen och nättidningar i 

generell mening har haft svårigheter med att anamma nya trender inom olika interaktiva 

nätfunktioner sociala forum. Detta är även fallet på UNT. På UNT kan vi se att det finns ett 

behov av nya, tydliga riktlinjer gällande den journalistiska rollen i nya digitala kanaler, vilket 
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även framgår i våra intervjuer. Vet man på förhand vilka rollkonflikter som kan uppstå, blir det 

lättare att prova och experimentera med nya funktioner för att attrahera mer läsare, och mindre 

resurser går åt misslyckade experiment. Det finns vidare ett behova att tillämpa tydliga 

strategier gällande att möta läsarfrågor i sociala medier. Om klara strategier finns, hade det varit 

lättare att hantera och anpassa funktioner för nättidningar på ett optimalt sätt. Mobilkartan 

exempelvis var ett bra, fungerande exempel. Men mer måste göras för att tidningen ska hänga 

med nya stilar och genrer som för närvarande växer fram på nätet och i den digitala sfären. 

Behovet av förståelse av hur man ska hantera läsarkontakt på UNT leder till att vi tror att en mer 

djupgående undersökning av läsarvanor i ämnet skulle vara lämpligt för UNT. 

 

6.1.	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Då vår studie enbart belyser ett företag finns ytterst lite forskning som undersöker hur företag 

generellt ska hantera problem med rollkonflikter som uppstår i interaktion mellan företag och 

kund. Emellertid skulle vi rekommendera fortsatta studier kring detta problem där man till att 

börja med utgår från andra nyhetstidningar för att se om det leder till samma eller liknande 

resultat vi har kommit fram till i vår studie. Om så är fallet, skulle det kunna vara lämpligt att 

undersöka liknande företag där det frekvent förekommer interaktiva möten med kunden.  
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Bilaga	  1:	  Intervjufrågor	  medarbetare	  UNT	  

  
1. a) Har digitaliseringen lett till att ni på UNT formulerat specifika mål för att interagera med 

läsarna på ett effektivt sätt sätt, exempelvis genom sociala medier?  

b) Har ni någon strategi för hur ni ska bemöta läsarfrågor på webben och i sociala medier? 

2. a) Har du själv arbetat med sociala medier och bloggar på tidningen? Hur har det sett ut? 

b) Kan läsare kommentera där? Om nej, varför inte? Hur fungerar det? 

c) Hur besvarar ni läsarfrågor i sociala medier och webben? Om inte, varför? 

3. Vilka för- och/eller nackdelar för UNT gällande interaktion med läsarna har du 

uppmärksammat i och med digitaliseringen av nyheter? 

4. Påverkar er yrkesetik/journalistiska förhållningssätt gällande att ha en öppen dialog 

med läsarna; 

a) Skapar den ett hinder för er kommunikation med läsare? 

b) Eller förenklar det kommunikation med läsare? 

5. Anser du att det är viktigt med interaktion i konkurrenssyfte - genom att man skapar en 

relation med läsare? 

6. Anser du vidare att läsarna genererar värdefulla bidrag till nyhetsjournalistiken? På vilket 

sätt? 

7. Ställer den ökande digitaliseringen större krav på UNT att bli mer serviceintriktade gentemot 

läsarna? På vilket sätt? 
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Bilaga	  2:	  Intervjufrågor	  läsare	  	  

Inledningsfråga: Är du prenumerant på UNT eller läsar du unt.se?  

 

1. Vad förväntar du dig av en nättidning? Vilka eventuella förbättringar skulle kunna 

införas på nättidningar för att bättre möta er läsares behov? Om ja, av vilken anledning? 

2. Tycker du att det är viktigt med interaktiva funktioner, såsom att lämna kommentarer 

etc, är viktigt på en nättidning ? Motivera ditt svar. 

3. Tycker du att det är viktigt du som läsare kan influera nyhetsproduktionen? På vilket 

sätt? 

4. Tycker du att tidningarna ska bli mer serviceinriktade gentemot er läsare? På vilket sätt? 

5. a) Har du någonsin kommenterat en nyhetsartikel på internet? Om inte, varför?  

b) Tycker du att det är viktigt att kunna kommentera en nyhetsartikel på internet? 

Motivera ditt svar. 

a) Brukar du läsa nyhetsartiklar på facebook eller andra sociala forum? b) Ser du för-

nackdelar med att ta del av nyheter i sociala forum? 

 

 
  
  

 
 


