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Abstract 

 Titel: Lokalt, lojalt och betalt – En kvalitativ studie av Mittmedias lansering av 

nyhetsapplikationer  

 Författare: Rasmus Ahlberg och Isak Boström 

 Handledare: Elisabeth Stúr 

 Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2015 

 Antal ord i uppsatsen: 15634  

 Problemformulering och syfte: Lokaltidningarnas pappersupplagor minskar i Sverige. 

De digitala plattformarna blir allt viktigare för mediehusen när människor i allt större 

utsträckning övergår till att konsumera medier via sina mobiltelefoner. En naturlig del 

i utvecklingen blir att medierna följer samma väg, för att på det viset också i 

fortsättningen nå ut till sin publik, och på längre sikt säkra och stärka sin ekonomi. 

Syftet med vår studie är att undersöka varför svenska lokalmedier väljer att 

implementera nya tekniker och det gör vi genom att i en fallstudie följa 

mediekoncernen Mittmedias satsning på mobila och digitala plattformar när koncernen 

lanserar nyhetsapplikationer och push-notiser under hösten 2015. Vi studerar hur 

lanseringen förbereds, vilka strategier och drivkrafter som är inblandade och hur 

lanseringen genomförs på fyra olika redaktioner inom Mittmedia.  

 Metod och material: Vi inleder med att studera och själva använda test-versionerna av 

applikationerna och deltar på Mittmedias förberedande möten. Vi genomför sedan 

kvalitativa och semistrukturerade samtalsintervjuer med digitalchefer på respektive 

redaktion som ingår i undersökningen, samt den redaktionellt utvecklingsansvarige på 

Mittmedia. Intervjuerna genomförs dels i samband med att nyhetsapplikationerna 

släpps ut till allmänheten, dels några veckor senare i uppföljande syfte.   

 Huvudresultat: Vi kommer fram till tre nyckelord: Lokalt, lojalt och betalt, som 

tillsammans sammanfattar det breda spektrumet i lanseringen.      

 Nyckelord: Nyhetsappar, nyhetsapplikationer, push-notiser, lokaltidningar, Mittmedia, 

mobiltelefoner, digitalisering, ny teknik, strategier, lansering. 

Särskilt tack: Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagande intervjupersoner, med 

ett särskilt tack till Mittmedias Markus Sandin, som ställt upp för oss när det behövts. 

Vi vill också tacka vår handledare Elisabeth Stúr för eminent vägledning i 

uppsatsarbetet.      
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1.Inledning 

 

1.1 Lokaltidningsjournalistikens vägskäl 

Under lång tid har lokaltidningarnas pappersupplagor minskat i Sverige (Mediebarometern, 

2014). Digitaliseringen har medfört ett förändrat medielandskap och skapat stora problem för 

lokaltidningsjournalistiken i landet. När tidningarna flyttar ut sitt material digitalt, måste de 

dels hitta nya intäktsvägar och dels skapa nya plattformar och därmed en ny form av 

journalistik. Allt detta görs för att kunna fortsätta nå ut med journalistiken till en tillräckligt 

stor publik. Med digitaliseringen tillkommer nya tekniska verktyg och ständigt färska 

arbetsmoment och tankesätt för redaktionerna att lära sig (Nygren, 2014, p. 94). 

I den här studien följer vi mediekoncernen Mittmedias lansering av en helt nyligen framtagen 

mobil plattform som innehåller tekniska nymodigheter som är nya för den svenska 

mediemarknaden. Mittmedias lansering av nyhetsapplikationer innebär dels att journalisterna 

måste anpassa sitt sätt att skriva och verka på till den mobila plattformen, dels tekniska 

dilemman som kan uppstå i skarpt läge. Som alltid när ett företag släpper nya produkter är 

affärsmässigheten central. Enligt den amerikanske forskaren John McManus teori om 

marknadsdriven journalistik, Market driven Journalism (1994), så är det marknadskrafterna 

som är den huvudsakliga orsaken till medieföretagens produktlanseringar. Teorin ger oss 

därför en kritisk vägledning när vi tittar på hur digitaliseringsprocessen kan påverka ett 

mediehus och dess tillvägagångssätt i en tid av en allt mer pressande ekonomisk situation. Vår 

studie av Mittmedias lansering av nyhetsapplikationer blir därav ett fall av hur medieföretag 

klarar att implementera ny teknik på sina redaktioner i den digitala tidsåldern.  

Den digitaliserade utvecklingen är en pågående process. Den har av Findahl (2013) delats in i 

olika faser, där den första fasen kallades för spridningsfasen och den andra för 

bredbandsfasen. Nu befinner vi oss i den tredje, mobila fasen (p. 93). Den mobila fasen tog 

ordentlig fart år 2011 då de billigare, smarta mobiltelefonerna började säljas. Mittmedias 

satsning på nyhetsapplikationer hösten 2015 blir därför dess väg in i den mobila fasen. Enligt 

den redaktionellt utvecklingsansvarige på Mittmedia-koncernen, tar redan hälften av deras 

läsare del av Mittmedia-tidningarnas innehåll genom mobiltelefonen och lanseringen anses 

därför nödvändig (Sandin, 2015). Över tid har de smarta telefonerna blivit en allt mer 

integrerad del i vårt sociala liv och användningen av telefonerna passar särskilt bra i luckor 
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som uppstår i våra vardagliga rutiner (Findahl, 2013, p. 93). I Sverige har 

mobiltelefonanvändningen ökat på senare år och ökningen är allra störst i åldersgruppen 12 

till 35 år, där över 80 procent dagligen använder smarta telefoner (Findahl, 2014, p. 17).  

Mobiltelefonen har på många sätt förändrat vår mediekonsumtion och våra medievanor. Att ta 

del av nyheter via mobilen har blivit vanligare och kvälls- och/eller morgonpressens nyheter 

är i det avseendet särskilt populära (Westlund, 2014, p. 105ff). Läsningen av papperstidningar 

har gått åt motsatt håll och minskat drastiskt (Medieutredningen, 2015, p. 68). På det lokala 

planet, som vår studie tar avstamp i, tycker dessutom allt fler att tidningarnas digitala 

varianter är mer betydelsefulla än vad papperstidningen med dess “gamla” nyheter är 

(Andersson, 2015, p. 425).  

Medieföretagen pressas till att använda sig av mobila plattformar, vilket i sin tur skapat nya 

komplicerade utmaningar och kostnader för nyhetspublicister, som måste utforska ny mark i 

den mobila världen. Antalet framtagna mobilapplikationer har ökat stort (Westlund, 2013, p. 

11). Eftersom den moderna journalistiken är nära sammanbunden med specifika 

kommunikationsteknologier innebär förändringar i dominanta teknologier också förändringar 

för journalistiken. För att förstå journalistikens förändringar bör forskningen därför även 

studera teknologiernas karaktärsdrag (Karlsson, 2012, p. 100). Det blir då väsentligt att titta 

närmare på hur medier använder mobilapplikationer, för att i ett längre perspektiv upptäcka på 

vilka sätt journalistiken kan komma att förändras. 

Förskjutningen till digital nyhetsanvändning bland människor i Sverige innebär ett förändrat 

medielandskap (Strömbäck, 2015, p. 8), som påverkar mediernas tillvägagångssätt och 

format. Enligt McQuail (2010, p. 140) synliggörs detta genom att medier prövar nya 

teknologier och publiceringsformer, där publiken börjar uppfattas som ”användare” av 

nyhetsmaterial och där mediernas pressande ekonomi påverkar deras arbetsmetoder. 

Sammanfattningsvis stämmer den digitala utvecklingen och de förändringar som mediehusen 

står inför väl överens med Mittmedias lansering av nyhetsapplikationer. Ett vägskäl 

utkristalliserar sig, där medierna antingen kan välja att satsa på det digitala i första hand, eller 

fortsätta med papperstidningen som sin nummer ett. Vår studie ämnar till att bidra med 

kunskap om lokala mediers omformning och tillämpning av ny teknik, som på sikt kan 

komma att avgöra vilken betydelse den lokala journalistiken får för befolkningen.  
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1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med vår studie är att studera varför medier inför ny teknik på sina redaktioner. Det gör 

vi genom att i en fallstudie studera hur lanseringen av nyhetsapplikationer genomförs på 

mediekoncernen Mittmedia. För att uppnå syftet tar vi med oss följande frågeställningar in i 

undersökningen: 

 Hur ser drivkrafterna bakom lanseringen ut? 

 Vilka strategier har Mittmedia i arbetet med mobilapplikationerna/push-notiserna? 

 Vilka strategier har de olika redaktionerna i arbetet med mobilapplikationerna/push-

notiserna? 

 Vilka hinder respektive möjligheter finns i arbetet med nyhetsapplikationerna? 

 

1.3 Avgränsning 

Vår studie behandlar mediekoncernen Mittmedia1, som efter en nyligen genomförd affär 

räknas som Sveriges största lokaltidningsföretag (Fredriksson, 2015). Valet av 

undersökningsobjekt beror på att Mittmedia under hösten 2015 genomför en lansering av 

nyhetsapplikationer, vilket ger oss en utmärkt möjlighet att studera lanseringen på närmare 

håll. Valet grundar sig dessutom på att tekniken Mittmedia tagit fram för applikationerna 

ligger i framkant på området, till exempel med en ny funktion för geografiskt platsbaserade 

nyheter (Sandin, 2015).  

 

1.4 Om mobilapplikationer, push-notiser och Mittmedias lansering  

Mittmedias applikationer2 är en sorts komprimerad version av respektive tidnings webbsida 

som går att ladda ned till sin mobiltelefon eller surfplatta. En viktig del i applikationerna är 

push-notiserna. Det är en funktion som tillåter tidningen att skicka ut korta 

nyhetsmeddelanden till de användare som laddat ned applikationen till sin telefon och därefter 

                                                

1 Mittmedia äger bland annat 28 dagstidningar i landet. https://www.mittmedia.se/ 

2 Det är tio applikationer som lanseras, vilka är baserade på de nyhetshemsidor som redan finns. Till exempel 

blir hemsidan Allehanda.se (gemensam för Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda) också 

benämningen på dessa tidningars gemensamma mobilapplikation.   
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valt att ställa in push-notiser i applikationen. När ett sådant nyhetsmeddelande skickas ut till 

användaren, vibrerar telefonen och ger ifrån sig en signal för att påkalla användarens 

uppmärksamhet. Push-notiserna vägleder/lockar sedan läsaren till applikationen för att läsa 

mer om nyheten. Ofta gäller det nyheter av just nu-karaktär där en nyhet precis inträffat och 

publicerats. De nyheter som “pushas” är många gånger de med högst prioritet för redaktionen 

och samtidigt de som anses viktigast för användarna att veta om. Målet för Mittmedias 

nyhetsredaktioner är att användandet av push-notiser ska göra att fler läser tidningens nyheter 

och att applikationen och hemsidan besöks oftare (Sandin, 2015). 

Sedan tidigare använder sig kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen, samt flera 

lokaltidningar, av nyhetsapplikationer och push-notiser. Det nya med Mittmedias lansering av 

nyhetsapplikationer hösten 2015 är vissa inställningsbara funktioner för push-notiserna. 

Användarna kan själva ställa in vilka typer av nyheter de vill få skickade till sig. Valen utgår 

från ett antal uppställda kategorier och nyhetsämnen. Det går exempelvis att välja att endast få 

nyheter om ortens populära idrottslag som push-notiser, och samtidigt välja bort alla övriga 

nyheter. Det går även att ställa in från vilket geografiskt område en vill få nyheter ifrån, till 

exempel baserat på var en bor.  

Mittmedia har tidigare använt sig av mobilapplikationer men detta var för flera år sedan och 

applikationerna togs bort efter en tid. Dessa tidiga versioner var kopior av respektive tidnings 

hemsida. Applikationerna som släpps hösten 2015 är istället anpassade för läsning på mobil 

och surfplatta. De är producerade och framtagna av Mittmedias egna medarbetare och en 

teknisk ledningsgrupp har planerat, utvecklat och testat applikationerna i flera månader före 

lanseringen (Sandin, 2015). 

Varken nyhetsapplikationer eller push-notiser har existerat under någon längre tid. Den 

variant av push-notiser som vi ser idag är inte mer än ett par år gammal. Så sent som år 2011 

erbjöd Aftonbladet så kallade “nyhetsflashar” via sms, som meddelade om de största 

nyheterna. “Om du har nyhetsflashen till din mobil blir du uppdaterad var du än är - och 

riskerar inte att missa de största nyheterna”, skriver Aftonbladet (Frykholm, 2011). Dessa 

nyhetsflashar kan ses som en kortvarig föregångare till dagens push-notiser, som fungerar 

som ett tillägg till de mobila nyhetsapplikationerna. I kapitel 3, Metod och tillvägagångssätt, 

beskriver vi Mittmedias nyhetsapplikationer utförligare.  
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2. Vår teoretiska grund 

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska perspektiv och de tidigare studier som väglett vår 

studie. Avsikten i vårt val av vetenskapliga teorier har varit att finna så breda perspektiv som 

möjligt, för att i slutändan finna så breda resultat som möjligt. De valda teorierna har 

emellertid i all väsentlighet byggt på att se medieföretag och redaktioner i ett mer 

organisatoriskt, teknikberoende och sammanhållande perspektiv, eftersom vår studie 

behandlar en medie-koncern på främst företagsmässiga grunder. Därmed har vi också valt 

bort exempelvis mer publik-centrerade och journalist-centrerade perspektiv.   

 

2.1 Marknadsteorin 

John McManus lade i sin studie “Market driven journalism” (1994), grunden för forskning 

kring marknadens inverkan på journalistiken. Med denna teori synliggörs mediehusens 

bakomliggande strategier för produktlanseringar och beslutsprocesser, ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

Den övervägande majoriteten av nyheter som konsumeras (...) är producerad av 

vinstdrivande företag. Men ingen övervägande modell av nyhetsproduktion har inkluderat 

marknadstänk. Och ingen har använt ekonomi för att förklara vad som händer på en 

redaktion (McManus,1994, p. 21). 

McManus ställer upp ett antal relaterade karaktärsdrag för marknadsdriven journalistik 

som går att applicera på medieföretagens tillämpning av ny teknik och nya format.  I fallet 

med Mittmedia innebär det att lokaltidningarna erbjuder nyhetsapplikationer som en ny 

tjänst och införandet av tjänsten blir således ett exempel på hur tidningarna försöker 

anpassa sig till nya teknologier i ett förändrat medielandskap, där publiken blivit rörligare 

och ändrat sin mediekonsumtion. Vi grundar oss på McManus följande karaktärsdrag: 

1. Kvalitet och värde definieras av konsumenterna. 

2. Hur väl möter medierna kundernas efterfrågan. 

3. Självkorrigering - att medierna anpassar sitt utbud efter vad som efterfrågas och inte. 

4. En konstant motivation från medierna att skapa nya produkter till en låg kostnad. 

5. Valfrihet. Konsumenterna är fria att välja mellan de olika produkterna på marknaden. 

(1994, p. 4f) 
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McManus ser de här karaktärsdragen som avgörande för att en tidning ska utveckla nya 

produkter och tekniker. Medieföretag är medvetna om att dess publik samtidigt är dess 

kunder, varför tjänsterna görs attraktiva för dem. Medieföretag är också vinstdrivande, vilket 

gör att billiga tjänster som genererar vinst premieras. Karaktärsdragen påverkar tjänsterna på 

flera vis. Till exempel, om en viss sorts nyheter som skickas som push-notiser inte visar sig 

tillräckligt efterfrågade, kommer de enligt punkt 3 att försvinna eller omvandlas. Det ska här 

påpekas att McManus studie berörde amerikanska lokal-tv-stationer, men då forskarens 

teorier återkommande citerats i senare forskning och den svenska mediemarknaden på många 

sätt tar efter sin amerikanska motsvarighet, finns starka skäl för att marknadsteorin går att 

härleda även till svenska mediemarknaden. 

 

Traditionella nyhetsmedier har allmänt gått från en slags industriell produktion av nyheter, till 

att delas upp i olika produktionsområden. Picard (2014, p. 276) beskriver att mediernas nya 

produkter förvandlas till tjänster som tillhandahålls via en mängd olika plattformar, såsom 

tryckta tidningar, datorer och smarta telefoner. När medieprodukterna blivit fler, har det 

medfört att medieföretag utvecklat flera produktportföljer i syfte att reducera ekonomiska 

risker, skapa stabila produktcykler, expandera på marknaden, bredda sina tjänster till 

kunderna och/eller effektivisera produktionen. Målet med produktportföljerna är i slutändan 

ekonomiska vinningar i ökad skala och med större räckvidd än tidigare (Picard, 2012, p. 1ff).   

Medieföretagen fokuserar numera mer på distributionen av nyheter än på insamlingen och 

produceringen av nyhetsmaterial. Picard ser det som nya framväxande ekosystem på 

mediemarknaden (2014, p. 278), där medieföretagen i högre grad söker samarbete med andra 

producenter av information och försöker engagera sin publik. 

   

McManus (1994, p206f) beskriver vidare i teorin om marknadsdriven journalistik hur 

mediehusen kan använda ny teknologi för att nå ut med sina nyheter. Medier anpassar sig från 

ett tidigare brett innehåll, riktat till en så stor del av publiken som möjligt, till att istället ha ett 

så nischat innehåll som möjligt. Ur mediehusens synvinkel blir detta ekonomiskt intressant 

eftersom nischade nyheter kan generera mer annonsintäkter, när annonsörer vet att ”rätt” 

grupper nås av deras reklam (a.a.). Sådana nischade nyheter kan ses i ljuset av både 

samhällets respektive mediers förändringar, där Hedman menar att mediets utformning och 

vilka som kan tänkas nås av nyheten påverkar nyhetsvärderingen (2006, p. 30). Låt oss 

exemplifiera; det som tidigare kanske betraktats som en mindre händelse i en förort till en 
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stad, säg att den lokala matvarubutiken ska läggas ned, kan helt plötsligt bli den största 

nyheten om den endast skulle rikta sig till de som bor i området. Nyhetsvärderingen skulle i 

det läget ställas på sin spets, då nyheten om matvarubutiken som läggs ned kan vara 

avgörande för de som bor nära den, medan den är mindre relevant för de som bor längre bort 

från platsen. Olika nyheter är relevanta för olika människor beroende på hur nära det sker 

dem, enligt det som Ghersetti (2012, p. 213)  benämner som den journalistiska 

närhetsprincipen. Strömbäck (2015, p.20) ser emellertid farhågor med en utveckling mot mer 

nischat nyhetsinnehåll, som på längre sikt kan innebära ett mer fragmenterat samhälle, där 

människor väljer bort nyheter som inte intresserar dem tillräckligt. 

 

I inledningen av den mobila fasen identifierades behovet av nya inkomstmöjligheter som det 

viktigaste skälet för att medieorganisationer skulle satsa på mobila plattformar (Schanke 

Sundet, 2007, p. 91)   Mobila enheter erbjuder överlag intressanta möjligheter för 

nyhetsmedier att skicka personligt adresserat innehåll, såsom reklam. Personliga data som 

mobiltelefonanvändning lämnar ifrån sig kan fogas samman med kontext-känsliga funktioner, 

som geografisk position och andra vanligt förekommande värden från mobiltelefonen 

(Färdigh & Westlund, 2015, p. 69). Detta gör att medieföretagen, i sin strävan att tillgodose 

annonsörer och kommersiella intressen, kan komma att utveckla sin relation till publiken till 

att bli en produkt (Lewis & Westlund, 2015, p. 26).  

 

För att återvända till McManus, behandlar han så kallade lokala kulturella värderingar i sin 

marknadsteori (1994, p. 43). Dessa värderingar formar nyhetsprioriteringen, och kan bland 

annat handla om lokala sympatier för en regional industri eller för särintressen i exempelvis 

miljöfrågor. Sociala, kulturella och historiska faktorer i lokalsamhället är sådant som kan 

påverka nyhetsvärderingen (Ghersetti, 2012, p. 207). Vilka nyheter som väcker känslor och 

som många läser kan således kopplas till de lokala värderingar som finns i ett område eller på 

en ort. Därför kan vetskapen om de lokala kulturella värderingarna ge lokala medier verktyg 

att skapa känslor av engagemang och tillhörighet hos befolkningen och genom det, möjligen, 

stärka sin egen roll på marknaden. 

 

McManus tar dessutom upp journalisternas egna och ambivalenta syn på marknadslogiken. 

Journalisterna föredrar att tala kring den allmänna nyttan med sitt journalistiska uppdrag, 

samtidigt som det mesta av nyhetsproduktionen sker på en marknad där nyheter räknas som 
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vilken annan vara som helst (1994, p. 59). Marknadsmässiga skäl att införa 

nyhetsapplikationer kan därmed ställas mot lokaltidningarnas demokratiska uppgift. Denna 

uppgift går ibland emot publikens efterfrågan och därmed hela marknadslogiken (McManus, 

1992, p. 205). 

 

 

2.2 Medieutvecklingen i Sverige – med inriktning lokalpress 

 

2.2.1 Dystra siffror, konvergens och divergens 

 

2014 föll dagstidningarnas upplagor med 5,3 procent, vilket betyder det största tappet 

någonsin (Myndigheten för radio och tv, 2015, p. 4). Andelen dagstidningsläsare har enligt 

Mediebarometern (2014, p.74) gått ned från 75 till 56 procent de senaste 15 åren. Nygren och 

Althén (2014, p. 62) kommer i sin undersökning fram till att under de senaste åren har nästan 

hundra lokala redaktioner lagts ned. Under samma period har var fjärde anställd journalist 

försvunnit från svenska dagstidningar. Papperstidningsdöden är ett begrepp som på flera håll 

använts för att beskriva den här utvecklingen. 

 

Runt millennieskiftet började det talas en del om konvergensen bland svenska medier. Den 

digitala tekniken gjorde att medieformer av olika slag förenades, både vad gäller användning 

och i själva produktionen. Sedan dess har konvergensen utvecklats i den meningen att de 

digitala kanalerna börjat frigöra sig allt mer, med egna former och innehåll. Ett exempel är att 

medieföretag som tidigare fokuserat på papperstidningen, numera använder sig av rörliga 

bilder och läsargenererat innehåll (Nygren & Wadbring, 2013, p. 15). Utvecklingen kan också 

ses utifrån begreppet divergens, som innebär att medieinnehållet blir allt mer nischat och 

riktat till olika grupper i publiken (p. 16). 

 

Konvergensen samspelar med divergensen och Nygren och Zuiderveld (2011, p. 18) delar in 

detta i tre områden: 

 Teknisk konvergens. Det digitala arbetssättet gör att innehåll kan användas i olika 

kanaler, och det digitala går igen från produktion till konsumtion, samtidigt som det 

kan göras om i olika form beroende på vilken publik som ska nås.  
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 Tjänste- och innehållskonvergens. Användare kan använda samma apparat, 

exempelvis mobiltelefonen, för att göra många olika saker. Därav flyter olika innehåll 

ihop, samtidigt som medieföretag riktar in sig mot en smalare publik och blir mer 

nischade.  

 Marknadskonvergens. Medieföretagen växer samman och ägarkoncentrationen ökar. 

Men samtidigt pågår en divergerad utveckling då behovet av underleverantörer till 

mediejättarna blir större och nya medieföretag startas när teknikutvecklingen gör 

produktionen billigare.  

 

Den digitala tekniken har gjort att medieföretag kunnat effektivisera sin produktion. Det har 

inneburit att redaktionerna på många håll bantats ned (Nygren & Zuiderveld 2011, p 104). 

Digital teknik har också medfört att multikompetens blivit ett nytt sätt att organisera arbetet 

på redaktionerna. Nygren finner klara samband mellan krav på multikompetens hos 

journalisterna och ökade krav i produktionen (Nygren, 2014).  

 

2.2.2 Tidningarnas ekonomi och betalmodeller  
 

Lönsamheten har på flera håll blivit skralare för dagstidningar, då annonsintäkterna fallit över 

tid och även på längre sikt är på väg nedåt (Nygren & Zuiderveld 2011, p.129). Det gör att 

medierna behöver hitta nya intäkter. Nygren och Zuiderveld pekar i sin studie (2011, 129f) ut 

flera ekonomiska drivkrafter bakom publicering på flera plattformar och kanaler, som kan ses 

som en del i mediernas överlevnadsstrategi. Drivkrafterna är räckvidden i de grupper 

medieföretagen vill nå ut till, som beskrivs som särskilt viktig för lokala och regionala 

marknader. Det är betalningen från läsare, då annonseringen på nätet hittills inte varit någon 

kassako. En större skillnad mellan olika kanaler/plattformar, då kanalerna publicerar olika 

innehåll för att locka olika grupper inom publiken. Och till sist drivkraften återanvändning 

och samproduktion, som innebär att många mediehus använder innehåll i flera kanaler för att 

bibehålla nyheter under en längre period och därmed effektivisera produktionen. 

Från dagspressens sida har det pågått en jakt på nya eller kompletterande affärsmodeller. 

Fallande intäkter har behövt vägas upp med nya intäkter tillsammans med/eller minskade 

utgifter (Melesko, 2013, p. 130). Annonsering på internet, som tidigare sågs som en möjlig 

räddningsplanka, har emellertid inte kunnat kompensera för papperstidningarnas tappade 

intäkter (p, 133). Digitaliseringen har därmed medfört ekonomiska bekymmer för tidningarna. 
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Annonser på webben genererar rent generellt stora pengar men en stor del av de pengarna går 

till andra aktörer som exempelvis Blocket, Hemnet, Google och sociala medier (Hindersson, 

2013, p. 340). Medier har testat flera olika varianter av betallösningar på webben, med 

varierande resultat. Det har handlat om att läsarna får läsa ett visst antal artiklar i månaden 

och därefter måste betala, det har också handlat om så kallat ”plusmaterial” där vissa artiklar 

endast går att läsa vid prenumeration eller tillgång till ett betalkonto på webben. Dessa 

betaltjänster kan dock ha en negativ effekt på antalet besök på hemsidan. Då tidningen 

Sydsvenskan införde en så kallad mjuk betalvägg (möjlighet att läsa ett visst antal artiklar 

gratis) så minskade antalet sidvisningar med 22 procent, även om tappet på antalet unika 

besökare var marginellt. För Sydsvenskan var det i det läget viktigt att intäkterna för deras 

digitala abonnemang vägde upp för de annonsintäkter som gick förlorade med färre 

sidvisningar (Hinderson 2013, p. 341). Vidare konstaterar Hinderson att “det har inte ens gått 

två decennier från de första primitiva tidningswebbsidorna till dagens avancerade 

webbtidningar. Ändå återstår knäckfrågan hur journalistiken ska betalas” (p. 344).  

De flesta mediehus i Sverige ingår idag i stora koncerner. I fallet Mittmedia äger till exempel 

koncernen en stor andel av dagstidningarna i Mellansverige. Koncernerna har fått en allt 

viktigare roll för medieföretagen som ingår i dem. Nygren och Zuiderveld (2011, 143) visar 

på att effektiviseringar av ekonomi, teknik och andra resurser sker i hög grad. Inom 

Mittmedia har det inneburit att sportredaktioner samordnats och att formatet på hemsidor och 

applikationer blivit desamma för koncernens samtliga dagstidningar.  

Begreppen konvergens och divergens och de ändrade tekniska och ekonomiska 

förutsättningarna för svenska medier som behandlats i detta avsnitt, använder vi i vår studie 

för att bättre förstå hur spelplanen som svenska medieföretag verkar på ser ut. 

 

2.3 Push-teknologin 

Push-notiser är en del i vad Lasica (1997, p. 32ff) kallar push-teknologin. Den innebär att 

nyheten hittar läsaren istället för att medier utgår från att läsaren själv aktivt letar upp 

nyheten. Läsaren ges på samma gång även en större makt att själv skräddarsy vilken typ av 

innehåll hen vill ta del av. Enligt Fidalgo (2009, p. 115) används mobiltelefoner som en  push-

enhet i den mening att inkommande meddelanden i första hand beror på vad sändaren skickar 

ut. Mottagarna kommer enligt detta synsätt vara öppna för att ta emot nyheter som är 
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relevanta för dem, medan irrelevant information kommer att förkastas. Det fokus som push-

teknologin enligt Lasica lägger på publiken som aktiva användare går att applicera på det 

faktum att tidningar låter läsaren välja vilka nyheter som passar hen. Fidalgos definition av 

mobiltelefoner som push-enheter dit nyheter skickas går att använda för att få en förståelse för 

hur medier försöker göra sina nyheter så relevanta som möjligt för publiken. 

 

2.4 Teknologisk determinism och sociala faktorer 

 

Mittmedias återlansering av mobilapplikationer och push-notiser kan ses som ett exempel på 

när medier använder nya teknologier. Pavlik (2000, p. 231ff) menar att medieinnehållet drivs 

på och förvandlas av teknologiska förändringar. Exempelvis innebär digitala teknologier att 

publiken kan ta del av nyheter med en känsla av närvaro och aktualitet på ett annat sätt än 

tidigare. Även Örnebring (2010, p. 58) framhåller denna deterministiska hållning genom att 

peka på att det för journalisterna och deras arbetssätt blir påtagliga förändringar när nya 

tekniker införs på redaktionerna. Bland journalisterna själva ses ibland ny teknologi som 

svaret på hur deras undflyende publik ska vinnas tillbaka (Witschge, 2012, p. 100). Pavliks 

och Örnebrings teorier om teknologisk determinism gör det enklare att förstå tidningarnas 

förändrade arbetssätt som applikationerna innebär för journalisterna och hur det i slutändan 

inverkar på journalistiken som sådan och kontakten med läsarna.  

 

Örnebring menar emellertid inte att tekniken i sig är den enda förutsättningen för förändring, 

utan att nya tekniker adapteras enligt befintliga mönster och värderingssystem som har sina 

rötter i kulturella, sociala och ekonomiska faktorer (2010, p. 68f). Liknande tankar kommer 

från Lehmann-Wilzig & Cohen-Avigdor (2004, p. 711) som presenterar en modell för hur ett 

nytt medium föds och utvecklas. Förutom den rent teknologiska delen är utvecklingsfasen för 

nya tekniker, enligt modellen, beroende av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska 

kontexter och orsaker. Varje ny teknologi inhämtar element från tidigare teknologier, vilket 

innebär en cirkulär, upprepande process. Vidare drar Stöber (2004, p. 484ff) paralleller mellan 

nya teknologier och den mänskliga evolutionen, där varje ny kan teknologi ses som en 

förbättring av den tidigare. Tekniker institutionaliseras bland människor och här samverkar en 

rad sociala faktorer för hur processen fortgår. På samma sätt argumenterar Winston (1998, p. 

341) för att sociala krafter både framkallar och förhindrar den teknologiska utvecklingen. 
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Winston ser hur nya idéer och innovationer ingår i ett mönster för hur människor tar till sig ny 

teknik, utan radikala och teknikdominerande inslag (s.6ff). 

 

De sociala faktorer som nämns i föregående stycke utmanar synen på en renodlad teknologisk 

determinism. Ny teknologi drivs enligt den icke-deterministiska hållningen inte enbart på av 

teknologiska förändringar i sig, utan vad som styr processen som en lansering av 

nyhetsapplikationer innebär påverkas också av de människor som på olika sätt är inblandade. 

McQuail (2010, pp. 126-27) tar upp hur förändrade teknologier kan påverka mediekulturen. 

Författaren presenterar en modell, som illustrerar att teknologier inte har en direkt påverkan 

på kulturella praktiker, utan effekterna uppkommer genom institutioner, såsom massmedier. 

Teknologierna uppkommer från samhället och får en effekt på samhället, allt beroende på hur 

teknikerna används. Modellen sammanfattar uppkomsten av nya teknologier på ett begripligt 

sätt, där just de sociala faktorerna spelar en särskilt viktig roll.  

 

Modell: Hur nya tekniker uppkommer, används & förändras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur hämtad ur McQuail (2010, 127). 
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Modellen visar hur nya teknologier, såsom nyhetsapplikationer, uppkommer och medverkar i 

breda samhälleliga processer. Den indikerar även att det är en trögflytande och ständigt 

pågående process. Att Mittmedia tidigare använt sig av mobilapplikationer, men att tekniken 

då anpassades till tidigare användningsområden snarare än att det var medieanvändningen i 

sig som förändrades, passar in i modellen. Enligt denna används nämligen nya tekniker till 

gamla användningsområden, innan den tidigare användningsformen ändras för att slutligen 

mynna ut i helt nya användningsområden. En kvick översättning och förklaring av modellen 

ser ut som följer: Modellen tar sin början i en viss samhällelig kontext, där nya teknologier 

skapas och sedan används till tidigare användningsområden. Därefter uppstår nya 

användningsområden som massmedier adapterar och senare formar till nya kulturella former 

och betydelser, som bidrar till ytterligare teknologiska samt kulturella förändringar.   

  

2.5 Uses & Gratifications-teorin 

 

Mittmedias nya applikationer har personliga inställningar och återkopplar till Mittmedia i 

form av statistik som handlar om hur många som öppnar varje push-notis, hur snabbt den 

öppnas och hur länge besökarna stannar kvar i applikationen efter att ha öppnat en push-notis. 

Dessutom har Mittmedia data på var användarna har sin hemadress och vilka övriga 

inställningar som görs i applikationen (Sandin, 2015). Tendensen är att publiken ses som 

användare av journalistiken och del av ett stort nätverk, snarare än att publiken uppfattas som 

en osynlig, mottagande massa.  

 

I teorin om ”Uses and gratifications” ses publiken som en aktiv part när de söker upp media i 

allehanda former för att tillfredsställa olika behov (McQuail, 2010, pp. 424ff). McQuail ställer 

upp ett antal faktorer för vad som influerar publiken när de väljer media för att tillfredsställa 

behoven. De är i ordningen: 1. Personliga attribut såsom ålder, kön, familjeposition, studie 

och jobbsituation. 2. Social bakgrund och miljö. 3. Media-relaterade behov (används media 

för informationens eller för förströelsens skull till exempel). 4. Personlig smak och egna 

preferenser. 5. Generella vanor att använda media på sin fritid. 6. Medvetenhet om de val som 

finns. 7. Kontexten någon befinner sig i, exempelvis om en är i vänners sällskap/ensam eller 
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befinner sig på jobbet/hemma. 8. Slumpen, som gör det svårare att dra slutsatser av de val 

som publiken gör. 

 

Då faktorerna 1 till och med 5 handlar om individernas bakgrund krävs en kartläggning av 

vilka människorna i publiken är för att se hur dessa faktorer påverkar. I vår studie är istället 

faktorerna 6 och 7 relevanta, vilka kan sammanfattas som “hur medias utbud ser ut för 

individen”. Faktor 6 handlar om användarens medvetenhet om de val som finns. I fallet med 

nyhetsapplikationerna gäller medvetenheten de konkreta nyheter som presenteras. Eftersom 

alla får olika nyheter presenterade till sig genom push-notiserna och de personliga 

inställningarna  som finns i applikationen, kommer användarna få en tydlig bild av hur väl 

tidningarna bevakar ens närområde eller specialintresse. Då går det att göra ett antagande om 

att väljarna även fortsättningsvis söker sig till medier som bevakar användarens intressen väl 

och därmed tillfredsställer hens behov. Faktor 7 behandlar kontexten som användarna 

befinner sig i. En tidning kan vara bättre eller sämre på att skicka ut push-notiser vid ”rätt” 

tidpunkter under dagen för att få bäst genomslag. Det kan till exempel vara så att användare 

kanske inte är benägna att se ett videoklipp under skol- eller arbetstid, medan frukosttid eller 

när en sitter på bussen på väg till jobbet kan vara ett bättre tillfälle att ta del av nyheten i 

fråga.  

 

Överlag har forskningen funnit att mediepubliken blivit mer delaktig, samtidigt som 

deltagandet blivit allt mer av förmedlande karaktär. Utvecklingen har stimulerats av nya 

verktyg och plattformar där människor kan göra sin röst hörd. Olika institutioner, däribland 

medier, har svarat mot en mer synlig allmänhet med strategier för att möta sin publik, som att 

exempelvis använda sig av sociala medier (Livingstone, 2013, p. 24ff). Nyhetsflödet har även 

kompletterats av publiken, som själva producerar och delar medieinnehåll. Medieanalytikern 

Ben Adler (2013) beskriver fyra överlappande och ömsesidigt förstärkande trender i 

delningen av nyheter. 1) Spridningen av nyhetskällor, format och nya tekniker för 

mediekonsumtion. 2) Deltagande i spridning och skapande av nyheter genom till exempel 

delning på sociala medier, kommentering och uppladdning av eget innehåll på nätet. 3) 

Personligare nyhetsflöden via mobilapplikationer. 4) Rörelse mellan flera olika medier, 

särskilt gäller det unga människor som inte endast använder sig av ett fåtal nyhetskällor. Adler 

menar att den unga publikens ökade användning av mobila plattformar för nyhetskonsumtion, 

främjar korta och smidigt presenterade nyheter, där det enkelt går att navigera sig vidare till 
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längre läsning. Enligt den här utvecklingen förändras nyhetsrapporteringen, då den inte längre 

följer själva nyheten i sig, utan istället är ständigt pågående och ibland även föregår det 

fullständiga nyhetsförloppet (Sheller, 2015, p. 20). I vår studie blir det intressant att studera 

hur synen på publiken ser ut och på vilket sätt redaktionerna vill nå ut till den. 

    

 

2.6 Forskning om nyhetsapplikationer och nya medie-tekniker 

 

2.6.1 Platsbundna applikationer och nyheter 

En norsk studie (Nyre, et al., 2012) behandlar resultatet av ett experiment, där ett teknologiskt 

system för positionsbestämda nyheter testades som applikationer i smarta telefoner. I 

experimentet fick användarna av applikationen ställa in från vilken områdes-radie de ville ha 

sina nyheter ifrån (p, 306). På samma sätt kan användarna av Mittmedias applikation ställa in 

önskvärd geografisk position och radie. Den norska studien kommer fram till att det är lätt att 

ta fram en teknologi som innehåller positionsbunden journalistik, men att den svåra biten 

ligger i att etablera nya journalistiska arbetssätt (p, 312). Studien pekar på en potential i geo-

taggade (att knyta något till en geografisk position, till exempel med hjälp av GPS-teknik) och 

platsbestämda nyheter, beroende på hur journalister tar till sig tekniken. 

Kathrys Zichur och Aaron Smith skriver i rapporten Digital differences (2012) att 74% av 

unga (18-30 år) användare av smarta telefoner använder sin telefon till att få plats-baserad 

information och 18% använder telefonen till att “checka in” på platser eller dela sin plats med 

sina vänner. Amy Schmitz Weiss (2013) kommer i en annan rapport fram till att 97% av de 

som använder sig av plats-baserade applikationer även tog till sig av nyheter via telefonen. 

Schmitz Weiss skriver vidare att vid den tidpunkten använde sig nyhetsapplikationer endast 

av plats-baserad teknologi när det kom till väder- och trafikhändelser. Därför lägger hon fram 

hypotesen att det finns en stor potential för nyhetsapplikationer att växa om de även skulle 

implementera teknologin för plats-baserade nyheter. Enligt studien fanns det, år 2013, 2300 

nyhetsapplikationer på Apples nedladdningstjänst Appstore och 5300 applikationer som 

använde sig av geotaggnings-funktioner eller var plats-baserade. Få eller ingen applikation 

var vid studiens genomförande både en nyhetsapplikation och med en plats-baserad funktion. 
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2.6.2 När medier inför ny teknik  

En amerikansk studie tittar på medie-konvergens både som koncept och process (Lawson-

Borders, 2003). Studien identifierar sju observationer av konvergens som kan användas för 

bästa möjliga strategi för medieorganisationers arbete med att integrera ny media med äldre 

media. De sju observationerna är som följer: 1) Kommunikation. En central aspekt då samtliga 

inblandade medarbetare i organisationen bör vara involverade i de pågående diskussionerna 

om konvergens. 2) Engagemang. Det blir en del av uppdraget med att tillföra ny teknik och 

visar hur organisationen uppträder. Det gäller alla, från de högsta cheferna till enskilda 

medarbetare. 3) Samarbete. Alla som ingår i organisationen bör vara öppna med sina idéer om 

hur konvergensen bäst ska gå till. Personal från olika avdelningar arbetar tillsammans för att 

utveckla idéer för nya typer av medieinnehåll. 4) Kompensation. Förändrade yrkesroller och 

högre krav på medarbetarnas skicklighet och multikompetens bör på något sätt premieras. 5) 

Förändringar i kulturen. Det är nödvändigt för att nå en acceptans för nya teknologier. De 

specifika kulturella dynamiker som finns för varje medium bör sammanblandas. 6) Tävlan. I 

den digitala världen tävlar inte medier enbart mot lokala konkurrenter, utan även om att vara 

snabbast och bäst både nationellt och globalt. 7) Kunderna. Publiken har fått en större kontroll 

över sitt medieval. Medier behöver möta de behov som finns och veta när de ska göra det 

(2003, p. 94ff). I vår studie tittar vi på om Lawson-Borders sju observationer går att applicera 

på Mittmedias strategier med lanseringen och om det finns några ytterligare kännetecken vi 

kan lägga till de befintliga observationerna. 
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3. Metod och tillvägagångssätt 

 
3.1 Förstudien gav förförståelse – applikationerna under utveckling 

För att få en förståelse om applikationernas funktioner och tillämpning och hur Mittmedias 

strategiskt går in i lanseringen, har vi under hösten 2015 följt utvecklingen av applikationerna 

från några av de tidigaste prov-versionerna till dess att de släpptes till allmänheten. Förstudien 

inleddes med att vi upprättade kontakt med Mittmedias redaktionellt utvecklingsansvarige 

Markus Sandin. Han agerade som vår informant3, eftersom han gav oss rika 

bakgrundsupplysningar kring applikationslanseringen (Larsson, 2010, p. 57). För att 

säkerställa att vi verkligen förstått applikationernas funktioner så har vi läst igenom och 

studerat koncernens interna dokument, som digitalcheferna använt för att lära reportrarna om 

applikationernas funktioner. Dokumenten behandlar push-notisernas egenskaper och karaktär, 

hur Mittmedia vill att medarbetare på redaktionerna bör tänka i arbetet med notiserna och hur 

själva applikationerna fungerar. Via dokumenten har vi fått en inblick i hur push-notiserna 

delas in i olika nivåer beroende på deras nyhetsvärde, vilka typer av nyheter som är relevanta 

att skickas ut som push-notiser samt hur det går till när medarbetarna, rent tekniskt, arbetar 

med notiserna. Det finns även information om hur Mittmedia tänker sig mäta kvalitén och 

effekter på push-notiserna. Allt detta har gett oss en förståelse för och insyn i hur Mittmedia 

strategiskt sjösatt projektet, en insyn som hjälpt oss att få till ett konstruktivt samtal i våra 

intervjuer och en bättre möjlighet att ställa relevanta frågor (Larsson, 2010, p. 72).  

Vi har dessutom själva kunnat använda applikationerna under test-perioden. Vi har laddat ned 

applikationen Allehanda.se, ställt in var sin påhittad hemadress i Allehandas 

spridningsområde och utforskat vilka olika push-notiser vi fått. Vi har även provat att byta 

hemadress från centrala ställen i applikationens täckningsområde till mindre orter utanför för 

att undersöka skillnader. Mittmedia har under vår förstudie utvecklat applikationerna och 

släppt en ny version varje gång de gjort ändringar i dem. Det har inneburit att vi laddat ned 

uppdateringar en handfull gånger och då sett vilka uppgraderingar och förbättringar som 

genomförts.  

                                                

3 Det ska tilläggas att Markus Sandin i ett senare skede också intervjuats i form av respondent, då syftet snarare 

varit att höra hans personliga uppfattningar om lanseringen. 
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Till vänster: Bild 1) En push-notis så som den ser ut när 

den skickats ut till en mobiltelefon. Ett tryck på notisen 
leder in till applikationen och en längre text om 
nyheten.   

Till höger: Bild 2) När man drar fingret åt vänster på 
skärmen så dyker push-inställningsmenyn upp. När 
man ställer in geo-pushar får man välja från hur stor 
radie man vill ha nyheter ifrån.  

 

 

 

 

Förstudien har slutligen innehållit ett par möten. Det första mötet skedde med DMU (2015), 

Mittmedias grupp för digital medieutveckling som arbetat med applikationerna, där de 

diskuterade vad som behövde förbättras med applikationerna samt tekniska problem som 

uppstått. Dessutom har vi deltagit på ett telefonmöte där Markus Sandin, som är länken 

mellan DMU och digitalcheferna, diskuterat hur applikationerna dittills fungerat för 

redaktionerna (Digitalchefer, 2015). På mötet pratades det bland annat om idéer kring 

applikations-lanseringen och om hur implementeringen av tekniken på redaktionerna skulle 

gå till (Digitalchefer, 2015).  

 

3.2 Kvalitativa samtalsintervjuer  

Efter förstudien har vi genomfört kvalitativa, semistrukturerade samtalsintervjuer med fyra 

digitalchefer på fyra olika tidningsredaktioner inom Mittmedia, samt en intervju med den 

redaktionellt utvecklingsansvarige på Mittmedia. Här presenterar vi intervjupersonerna och 

deras positioner: 

 Markus Sandin, utvecklingsansvarig på Mittmedia. 

 Simon Sjödin, Digitalchef på Östersunds-Posten. 

 Elin Woxlin, Digitalchef på Hela Hälsingland. 

 David Holmqvist, Digitalchef på Arbetarbladet. 

 Andreas Karlström, Digitalchef på Gefle Dagblad. 
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Vi har genomfört längre intervjuer med dessa fem personer i samband med applikations-

lanseringen4, för att sedan göra kortare, uppföljande intervjuer med de fyra digitalcheferna 

efter det att redaktionerna använt sig av tekniken under en period. Samtalsintervjuer blev vårt 

metodval eftersom det var det bästa sättet att ta reda på hur ansvariga personer själva tänkte 

kring implementeringen av applikationerna. Genom personliga samtalsintervjuer ville vi finna 

kärnan i de drivkrafter och strategier som förelåg lanseringen. Vi hoppades att bakomliggande 

uppfattningar och attityder hos intervjupersonerna skulle framkomma i intervjuerna. 

Intervjuer räknas enligt Esaiasson, et al. (2012, p. 253) som ett gott hjälpmedel för att förstå 

en persons egen bild av ett fenomen. Även om digitalcheferna använder sig av samma 

redaktionella system och fick samma instruktioner från Mittmedia, kunde personernas olika 

erfarenheter samt varierande arbetskultur på redaktionerna ge oss fler nyanser i svaren. Då vår 

studie både behandlar en mediekoncerns strategitänkande samt enskilda anställdas syn på det 

hela, är personliga intervjuer dessutom en rekommenderad metod (Larsson, 2010, p. 54). Vi 

kallar våra genomförda intervjuer för samtalsintervjuer, i den meningen att de behandlar 

några breda teman och förs som ett samtal mellan oss och intervjupersonerna, och vi kallar 

dem semistrukturerade i den meningen att intervjuerna är baserade och upplagda enligt våra 

ursprungliga frågeställningar i studien (Larsson, 2010, p. 53&60).  

 

3.3 Urval 

För det första har vi gjort ett strategiskt urval av redaktioner. Mittmedia lanserar tio 

nyhetsapplikationer och att valet föll på just fyra av tio möjliga redaktioner berodde på 

praktiska aspekter som tid och resurser eftersom vi ämnade besöka digitalcheferna 

personligen (Larsson, 2010, p. 63). I nästa steg bestämde vi oss för vilka fyra redaktioner som 

skulle ingå i vår studie. Redaktionerna vi valde var Gefle Dagblad (GD), Arbetarbladet (AB), 

Hela Hälsingland (HH) och Östersundsposten (ÖP). Valen baserades på redaktionernas 

upplagor, geografiska läge och spridningsområde5. Två av redaktionerna, GD och AB, finns i 

                                                

4 Applikationerna lanserades vecka 48, 2015. De uppföljande intervjuerna genomfördes vecka 51.  

5 Upplagesiffror enligt tidningarnas egna uppgifter: AB: 15 500 , GD: 17 500, HH: 30 000, ÖP 19 500. AB och 

GD bevakar landskapet Gästrikland samt Norduppland. ÖP:s bevakningsområde är Jämtlands län (inklusive 

Härjedalen), vilket är mer än tre gånger så stort som landskapet Hälsingland, som HH täcker. Ändå är 

befolkningsmängden för båda områdena liknande, runt 130 000 invånare, enligt siffror från www.scb.se.    

http://www.scb.se/
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Gävle. Eftersom de har i princip identiskt bevaknings- och spridningsområde samt upplaga 

var det intressant att ta med dessa. De övriga redaktionerna valdes främst med hänsyn till 

deras spridningsområden och invånarantalet där. ÖP har ett stort geografiskt område att täcka 

i jämförelse med HH. Inom HH, som är en gemensam digital plattform, ingår dessutom fyra 

lokaltidningar. 

För det andra har vi gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner. Vi har utgått från en 

centralitetsprincip (Esaiasson, et al., 2012, p. 258) och försökt ringa in de viktigaste 

personerna i lanseringen. Tidigt insåg vi att digitalcheferna på respektive redaktion, samt den 

redaktionellt utvecklingsansvarige på Mittmedia, var de som var mest delaktiga i det arbetet. 

Mittmedias utvecklingsansvarige var koncernens kontakt gentemot redaktionerna och 

digitalcheferna var de som hade ansvaret för implementeringen av arbetssättet på 

redaktionerna. Att intervjua en representant från Mittmedia centralt gav oss en förståelse för 

hur projektet sett ut från start, och vad Mittmedia ville åstadkomma med applikationerna. Av 

digitalcheferna ville vi ta reda på hur attityderna till lanseringen såg ut från ett redaktionellt 

perspektiv.   

 

3.4 Så gjordes intervjuerna 

Inför intervjuerna konstruerade vi intervjuguider,6 där frågorna var tematiskt upplagda och 

baserade på vår studies inledande frågeställningar och vår teoretiska grund (Larsson, 2010, p. 

60). Intervjuguiden hämtade inspiration från mallen i Esaiasson et al. (2012, p. 266), främst 

vad gäller indelningen i olika teman. Vi försökte utarbeta så öppna frågor som möjligt, och i 

all väsentlighet sökte vi undvika att vår förförståelse skulle få en allt för stor inverkan på hur 

intervjupersonerna skulle svara. Eftersom vi hade något olika ingångar till Mittmedias 

representant respektive digitalcheferna, gjorde vi två separata frågeguider. En tredje 

intervjuguide kom till inför uppföljningsintervjuerna, där frågorna grundade sig på de tidigare 

intervjuerna och de erfarenheter som digitalcheferna dittills gjort i arbetet med 

applikationerna.     

                                                

6 Intervjuguiderna finns som bilagor: Se bilaga 1, 2 och 3.  
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Samtalsintervjuerna genomfördes på respektive digitalchefs hemredaktion, undantaget den 

redaktionellt utvecklingsansvarige som intervjuades per telefon. Telefonintervjun 

genomfördes på detta vis eftersom han inte hade möjlighet att träffa oss. Då vi tidigare träffat 

honom och då behandlat en del av de frågor vi skulle ställa igen, och svaren i någon mening 

skulle ligga till grund för våra kommande intervjuer med digitalcheferna, hade vi överseende 

med att intervjun skedde över telefon.  I fallet med digitalcheferna intervjuades de i lugna och 

avskärmade miljöer (Larsson, 2010, p. 65). Vi turades om att leda intervjuerna, där den ene av 

oss ställde frågor utifrån intervjuguiden medan den andre skötte inspelningstekniken, 

antecknade och flikade in med följdfrågor. En tidig upptäckt under intervjuerna var att svaren 

ibland kom att överlappa flera frågor i vår intervjuguide. Vi försökte lösa detta genom att 

fortsätta ställa frågor kring temat intervjupersonen då talade om och sedan, i ett senare skede, 

hoppa över frågor vi redan fått svar på. Med andra ord tillämpade vi det Larsson (2010, p. 66) 

kallar för en flexibel samtalsordning. Annars följde vi en given struktur i intervjuerna, där vi 

inledde med ett par uppvärmningsfrågor om personernas bakgrund för att skapa en god 

kontakt oss emellan (Esaiasson, et al., 2012, p. 265), fortsatte att ställa frågor utifrån vår 

frågeguide och avslutade intervjuerna med några formaliafrågor. De personliga intervjuerna 

tog alla runt 50 minuter att genomföra, medan telefonintervjun blev cirka en halvtimme lång.  

Uppföljningsintervjuerna gjordes sedan via telefon, vilket vi valde att göra med hänsyn till att 

deras korta karaktär och att vi redan hade träffat personerna i fråga. När vi var färdiga med 

samtliga intervjuer, transkriberade och förfinade vi inspelningarna till mer lättuppfattade 

meningar i text (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 53) utan att andemeningarna i 

intervjupersonernas svar för den sakens skull ändrades. 

   

3.5 Analysen  

Vårt analytiska tänkande och vår begreppsapparat har vi hämtat från Jens Rennstams och 

David Wästerfors kapitel ”Att analysera kvalitativt material” (2015)  i boken ”Handbok i 

kvalitativa metoder”. Under analysen har vi utgått från följande arbetsstruktur: sortering, 

reducering och argumentering (p. 220). Sorteringen har bestått av att vi läst om 

transkriberingarna flertalet gånger, för att sedan ringa in fraser och begrepp vi känt igen och 

som återkommit, och slutligen ordnat dem enligt större teman eller kategorier (p. 223f). 

Utifrån dessa kategorier har vi därefter dragit paralleller och funnit kopplingar till vår 
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teoretiska grund. Reduceringen har bestått av att vi försökt skapa en bra representation av 

intervjumaterialet (p. 228). Vissa av attityderna och tankegångarna gick igen hos flera av 

intervjupersonerna, och har därför fått en mer framträdande roll i vårt resultat. Det ska 

tilläggas att vi även gett plats för material som vi funnit unikt och tankeväckande, även om det 

framkommit under ett enstaka tillfälle. Till sist har vi gjort ett försök att argumentera för 

materialet vi vaskat fram. Det har vi gjort genom vad Rennstam och Wästerfors (p. 232) kallar 

kontinuerlig etikettering. De fraser, ord och begrepp vi sorterat fram har enligt etiketteringen 

tolkats och samlats i mer gemensamma, övergripande kategorier som tillhör olika teoretiska 

perspektiv. Vi har i denna argumenterande del både relaterat till befintliga teoretiska begrepp, 

och när det funnits läge, utvecklat egna begrepp (p. 233f).   

 

3.6 Överväganden 

Nästa naturliga steg i denna studie hade enligt vår mening varit att undersöka publikens 

uppfattning om applikationerna. Men då applikationerna lanserades i ett senare skede än vad 

som var tänkt från början, blev det omöjligt för oss att göra den studien. Ett annat steg i 

studien hade varit att studera hur journalisterna och alla medarbetare på redaktionen upplevde 

applikationerna och det nya arbetssätt dessa innebar. Även här pågick vår studie under en för 

kort tid på för att det skulle bli möjligt för oss att undersöka journalisternas attityder. På flera 

håll hade inte journalisterna ens börjat arbeta med applikationen själva, utan den styrdes helt 

av digitala redaktörer. Vidare har vi noterat både direktobservationer och innehållsanalyser 

som alternativa metoder, som vi hade kunnat använda. Vid observationer hade vi kunnat göra 

egna iakttaganden att jämföra med intervjupersonernas tankar. Tidsåtgången för intervjuerna 

visade sig dock vara nog krävande, varvid vi valde bort observationer. Vid en innehållsanalys 

av Mittmedias interna dokument hade det funnits en möjlighet att studera företagets 

kommunikation med sina medarbetare. Då materialet inte var särskilt omfattande och det 

heller inte vad säkert att Mittmedia låtit oss använda oss av dokumenten i vetenskapligt syfte, 

valde vi bort denna metod.  

Vi har varit noga med att klargöra för intervjupersonerna att de ingår i en vetenskaplig studie 

(Esaiasson, et al., 2012, p. 257). Före varje intervju har vi deklarerat syftet med samtalet och 

frågat om inspelning under tiden varit okej (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 50). Vi 
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har senare erbjudit intervjupersonerna att läsa deras citat som skulle publiceras i uppsatsen 

(Esaiasson, et al., 2012, p. 257). De erbjöds även att läsa den färdiga uppsatsen.  

Vid intervjutillfällena valde vi att delta båda två och vi är medvetna om att det kan innebära 

en del förvirring för den som intervjuas. Valet att ändå vara två berodde på att vi ansåg det 

vara viktigt för vårt fortsatta arbete att vi båda hade kunskap om svaren som kom fram. Den 

som inte skötte intervju kunde också anteckna följdfrågor, vilket kan vara svårt för 

intervjuaren att göra. Vi var noggranna att påpeka för respondenterna att vi skulle ha olika 

roller under intervjun och vi uppfattade det som att intervjupersonerna sedan kunde 

koncentrera sig bra på den av oss som ställde frågor. Att vi delade upp intervjuerna och gjorde 

några var, motiverar vi med att det skulle innebära det mest inspirerande arbetet för oss och 

att vi dessutom kunde dra lärdomar från varandras intervjuer.   

En potentiell risk var att vi skulle ta med oss information/svar vi fått reda på i de första 

intervjuerna, och använda oss av i efterföljande intervjuer (Larsson, 2010, p. 68). Vi försökte 

komma runt problemet genom att i så stor utsträckning som möjligt ställa så lika frågor som 

möjligt till samtliga respondenter. Vi tror att vår medvetenhet om risken att färgas av tidigare 

intervjuer hjälpt oss att minimera sådana tendenser. Under intervjuerna hände det flera gånger 

att respondenterna kom in på sidospår, vi försökte parera detta genom att agera lyhörda och så 

småningom återgå till ursprungsresonemanget (Larsson, 2010, p. 66).  

Vi har tagit i beaktande att vår teoretiska grund troligen påverkat vad vi uppmärksammat i 

analysarbetet. Vi har ändå försökt undvika att våra teoretiska glasögon determinerat resultatet, 

genom att till exempel inte använda intervjuguidernas tema-indelning vid analysen och göra 

en ”friare” sortering av materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 227). Under 

analysen har vi även arbetat med att uppmärksamma de attityder och tankar som inte 

överensstämde med våra ursprungliga teorier (p. 229).        

 

 

3.7 Tillförlitlighet och kvalitet   

I viss mån har vi utfört vad Larsson kallar triangulering (2010, p. 73) i vår studie, då vi 

kombinerat våra samtalsintervjuer med andra metoder i förarbetet, såsom deltagande på 

möten och genomförande av en informantintervju (Sandin, 2015). Förarbetet har varit nyttigt 

för oss och senare underlättat vår analys av materialet, vilket stärkt studiens kvalitet. Under 
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den avslutande samtalsintervjun tyckte vi oss höra en viss teoretisk mättnad i svaren. Flera 

tankar återkom bland intervjupersonerna och på det stora hela framkom inga nya, banbrytande 

attityder (Larsson, 2010, p. 77). Därför anser vi att vårt material blivit tillräckligt fylligt. För 

att ytterligare stärka studiens kvalitet har de intervjuade fått möjlighet att läsa och 

kommentera sina citat (Larsson, 2010, p. 79). Detta för att verifiera citatens korrekthet och 

innebörd.     

Vi är medvetna om att det finns en del svagheter med samtalsintervjuer som metod. 

Intervjuerna genomförs i en viss typ av situation, där intervjupersonerna själva har möjlighet 

att skapa sin egen identitet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 54). Vi har inte haft 

möjlighet att göra några efterkontroller av det som sagts i intervjuerna. Vi har heller inte haft 

några ambitioner att generalisera våra resultat till andra fall, och det kan inte göras förrän 

liknande studier genomförts på andra medieföretag. Ändock menar vi att följande aspekter 

talar för en god tillförlitlighet och kvalitet i vår studie: I största möjliga mån har vi försökt 

vara öppna med vårt tillvägagångssätt och analysinstrument (Esaiasson, et al., 2012, p. 26), 

vilket underlättar vidare undersökningar på det här området. Vi tycker också att intervjuerna 

gett oss möjlighet att besvara studiens teoretiska syfte och frågeställningar på ett 

tillfredsställande vis. Vi har härmed kunnat dra välgrundade slutsatser inom ramen för vår 

studie (Esaiasson, et al., 2012, p. 58).  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisar vi våra resultat i studien. Resultaten är tematiskt uppdelade i olika 

avsnitt för en enklare överblick. Första avsnittet behandlar resultaten från vår förstudie och 

avsnitten därefter är resultaten från våra intervjuer, där intervjupersonernas citat genomgående 

varvas med våra egna tolkningar och analyser. Kapitlet avslutas med några sammanfattande 

slutsatser. I kapitel 5, Slutdiskussion, går vi sedan vidare och diskuterar vad resultaten kan 

betyda på ett mer övergripande plan.  

* I kapitlet förekommer en rad slanguttryck och förkortningar, en slags yrkesjargong. Här listar vi några av de 

mest förekommande: App/appar = mobilapplikationer. Push/pushar = push-notiser. Beta/beta-version = 

testversioner av applikationen. Plattform = var nyheter konsumeras, t.ex. via dator, mobiltelefon eller 

papperstidning. Räckvidd = hur många som nås av tidningens nyheter och tar del av dem. 

 

4.1 Tekniska dilemman och applikationens funktioner 

Under förstudien märkte vi av hur effekterna av push-notiserna ser ut i verkligheten. Som 

användare går det att i applikationen välja vilka sorts nyheter en vill få “pushade” till sig. Det 

gäller oavsett om det är sport, hembygden eller hur mängden nyheter som är av intresse. Som 

Lasica beskriver det så är push-notiser i sin grundform ett sätt att skräddarsy ett utbud av 

nyheter (Lasica, 1997, p. 32ff). Mittmedia har dessutom planer på att ta det ännu längre då 

koncernen vill utveckla personifieringsmöjligheten i applikationen ännu mer. En av de första 

saker vi noterar när vi testar applikationen Allehanda.se, som även flera digitalchefer 

reflekterat över, är att användare inte får en notis eller information om hur applikationen ställs 

in för att skicka push-notiser. Detta kan, som några digitalchefer påtalat, påverka att antalet 

äldre användare och andra mindre digitalt erfarna, kanske inte ställer in sina applikationer på 

det sättet Mittmedia önskar. Ett annat problem är teknikens svårighetsgrad. Vi har märkt att 

det inte är helt självklart vilken effekt geotaggnings-funktionen har eller hur en ställer in den 

personligt. I applikationen väljs först en position som går att placerar ut där en bor. Sedan 

väljs en radie som bestämmer hur långt ifrån denna position en vill ha sina nyheter ifrån. Ett 

problem med detta är att om en ställt in för stor radie så kommer en få nyheter som inte 

påverkar en på ett meningsfullt sätt. Detta på grund av att Mittmedia skickar ut de 

geobaserade nyheterna enligt en slags förstärkt närhetsprincip (Ghersetti, 2012, p. 213). Ett 

exempel som ofta nämns av Mittmedias representanter är “om din grannes cykel blir stulen så 
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är det intressant för dig men inte om en cykel på andra sidan stan är stulen”. Om någon ställer 

in en stor radie kan hen få nyheter som endast påverkar ett mindre antal personer på ett annat 

ställe på orten. Detta kan enligt våra intervjupersoner på Mittmedia få effekten att folk att 

stänga av push-notiser i applikationen för att de känner att de får för många. Och i sådana fall 

tror de att det blir svårt att vinna tillbaka användarnas förtroende.  

Då vi deltog på mötet med utvecklingsgruppen fick vi även reda på att appliktationen så 

småningom kommer att kunna bädda in material, som till exempel videoklipp. Detta är ett 

exempel på vad Nygren och Zuiderveld (2011, p. 18) benämner “innehållskonvergens”. 

Mittmedia vill att användarna ska kunna se ett klipp utan att behöva lämna applikationen. På 

mötet diskuterades det dock olika problem med att bädda in olika sorters material. Man hade 

ett problem med att bädda in en live-chatt, när en reporter levererar ett referat i en chattruta, 

då det var svårt att scrolla fram och tillbaka i mobiltelefonen.  

Push-notiserna är i applikationen märkta efter vilken kategori den tillhör. Om en får en push 

som skickas efter den geo-position en skrivit in så börjar notisen med [hem] följt av notis-

texten. En push-notis kan också skickas ut efter vilken kommun en bor i. Då kan pushen börja 

med till exempel [Sollefteå]. Detta är en effekt av att Mittmedia vill rikta sina nyheter mer till 

mer specifika grupper av publiken. Det vill säga, de blir mer nischade som McManus 

beskriver det (1994, p. 206f). 

Under vår testperiod så uppskattade vi att skickades det mellan 5-7 push-notiser i snitt per dag 

till oss. Många av dem var av just geo-taggade nyheter. Vi kunde inte göra reflektionen om 

hur relevanta de geo-taggade nyheterna var eftersom vi hade valt en påhittad hemadress. 

Däremot reflekterande vi över att hem-pusharna inte alltid var av ”super-lokal” karaktär. 

Mittmedia valde under utvecklingsfasen att ändra sin strategi och skicka ut alla nyheter som 

handlade om något av ortens elitlag som pushar (för de som valt den inställningen). Detta 

efter att deras applikation om Elitserien i bandy, Bandypuls, fått ett bra resultat med den 

inställningen. Efter att vi provat att ladda ned Arbetarbladets applikation och valt att få pushar 

om Brynäs så märkte vi dock att det kom påtagligt många push-notiser om laget. Särskilt just 

efter att laget spelat match. Några av notiserna kändes för oss inte så “push-vänliga” då de 

kunde behandla sådant som match-statistik. Mittmedia menar här att de som valt att få notiser 

om Brynäs ofta gillar laget så mycket att man vill få alla nyheter om dem. 
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4.2 Marknadstänket 

Enligt McManus (1994) så finns det ett antal karaktärsdrag som medier anpassar sig till när de 

gör journalistik för en marknad. Vi har i vår forskning identifierat kopplingar mellan 

karaktärsdragen och Mittmedias lansering. 

Kvalitet och värde definieras av konsumenterna. 

Medieföretag kan sägas ha två typer av kunder. Läsarna, som betalar för prenumerationer, och 

annonsörer, som betalar för läsarnas uppmärksamhet. Genom att ha många läsare blir därmed 

även annonsörerna tillfredsställda. När Mittmedia utvecklat sina nya applikationer har man 

sett till att låta läsarna vara med och utforma den efter vad de efterfrågar mest. Detta har 

enligt en intervjuperson skett genom så kallade ”safaris” där man går ut på stan och gör 

undersökningar om vad folk efterfrågar i en nyhetsapplikation. Hans redaktion har även låtit 

en självrekryterad testgrupp använda en prov-version av applikationen. 

Ja men det är väl snabba nyheter främst som folk efterfrågade då. Vad som händer och 

sådär. Och sport också. Sen har vi samtidigt haft en test-grupp som har varit med och 
blivit utvalda. De har anmält sig själva och varit med. och fått testa en beta-version av 

appen. Vi har ju haft våra läsare med och byggt den. – David Holmqvist, Arbetarbladet 

(AB), 2015-11-26 

Hur väl möter medierna kundernas efterfrågan. 

I Mediebranschen har det länge funnits en tydlig skillnad mellan annonsavdelning och 

redaktion. Den skillnaden håller på att bli mindre på Mittmedia.  

Även om det är annonser så måste vi ge information som folk vill ha. Om du sa det här 

med Ica. Så kanske vi vet att det är billig köttfärs på Ica.. Det är ju minst lika viktigt att 

man får en annons som man tycker är viktigt. Än att man får en allmän annons..”jag 
skiter väl i den”. För även en annons är ju innehåll. – Simon Sjödin, Östersunds-Posten 

(ÖP), 2015-11-23 

Han konstaterar även att annonsavdelningen kommer sitta närmare än vad den gjort tidigare 

Alltså de kommer ju sitta närmare oss. Men tanken är ju inte att de ska diktera vad vi ska 

göra. Däremot kan jag ju säga om vi skriver om skotrar kan annonserna handla om 
skotrar. Vi har ju ändå en stor befolkning som är intresserade av skotrar. Det är ju inte 

fel att skriva om det då.. – Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

En intervjuperson konstaterar att man tidigare varit tvungna att kapa bort mindre nyheter för 

att det inte rymdes i papperstidningen eller på webben. Nu finns det en möjlighet att skicka ut 

dessa endast som pushar utan att de tar plats någon annanstans.   
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Vi kan skriva om ännu mindre grejer. För att vi behöver inte lägga upp den på sajten. 

Ofta är det ju det som är problemet. ”Var ska jag lägga det här futtiga förrådsinbrotten”. 

Nu kan man faktiskt göra dem grejerna för de har ju faktiskt ett visst nyhetsvärde för de 
som bor där. Så där är ju liksom en förändring. – Elin Woxlin, Hela Hälsingland (HH), 

2015-11-24 

För att möta annonsörernas efterfrågan så använder Mittmedia den data som läsarna lämnar 

ifrån sig via applikationen för att skapa ett verktyg som kan skicka riktade annonser. 

Digitalcheferna tror inte det är ett problem eftersom man då själv väljer om man ska dela med 

sig av uppgifterna eller inte. Vi tolkar det som att om läsarna blir medvetna om vad 

informationen används till så kan det få effekt för om de väljer att dela med sig an 

informationen eller inte. Digitalcheferna tror däremot att publiken vill ha riktade annonser 

eftersom det ger mer relevant information. 

Då är det ju mycket bättre för dig som person och användare av appen att få annonser 

som är mer relevanta för dig själv och folk i din närhet. Jag tror att om du har en Volvo-

bil så är det roligare att få annonser från Volvo än från Toyota kanske när du ska serva 

bilen eller liknande. – David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

Det kan bli svårt att veta när kundernas/publikens efterfrågan bemöts. Att skicka ut för 

mycket push-notiser kan göra att människor stänger av den funktionen, samtidigt som 

redaktionerna heller inte vill skicka ut för få.  

Det är ju en jättesvår avvägning hur mycket man kan berätta innan användare säger att 

“nej nu orkar jag inte läsa nå mer”. Och hur lite kan man berätta men ändå få folk att 
ställa in telefonen på rätt sätt. För den stora utmaningen är ju att få folk att ställa in 

telefonen på rätt sätt. Så folk får det de vill ha. Om de får för mycket notiser. För då 

kommer de stänga av den för att de inte vet hur de ställt in. Alternativt att de får för lite 
notiser. “varför får jag inga notiser från Sandviken eller Ockelbo”. Hur gör jag för att få 

det? Där har vi liksom. Den oro som finns i nuläget. – Andreas Karlström, Gefle Dagblad 

(GD), 2015-11-26 

Självkorrigering - att medierna anpassar sitt utbud efter vad som efterfrågas och inte. 

Mittmedias plan med den nya produkten var enligt en av intervjupersonerna att lansera en 

ofärdig produkt och sedan utveckla den hela tiden. För att de ska göra det på bästa sätt så vill 

man hela tiden vara lyhörd till vad konsumenterna efterfrågar. Detta märkte vi då vi följde 

upp redaktionernas arbete med applikationen. I viss mån har det börjat trilla in åsikter från 

användarna. Något som sedan rapporteras till Mittmedias utvecklingsgrupp. 

Appen är snabb, har vi fått respons på. Att den är väldigt lätt och snabb. Den respons vi 

har fått är att den är ganska svår att förstå med push-notiser. Och hur det funkar helt 
enkelt. Helt enkelt hur du som användare ställer in och vilken effekt det får för vilka push-

notiser du får/.../Det tar vi upp med vår projektledare som projektleder appen. – David 

Holmqvist, AB, 2015-12-11 
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En annan intervjuperson konstaterar dock att det krävs en viss mängd användare som ska vilja 

ha något annorlunda för att det ska hända något. 

Om det finns en liten grupp jämtlänningar som vill ha på ett speciellt sätt så är det inte 
säkert att de får det men om vi märker att det finns en generell önskan så. Men vi har ju 

en plan. Märker vi att folk skriker efter en funktion som vi inte har fattat Då gör vi ju så. 

– Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

Något som alla intervjupersoner berörde var att det finns en risk att användare av 

applikationen känner att de får för många push-notiser. Då finns nämligen möjlighet att stänga 

av push-funktionen, vilket de inte vill ska hända. 

För jag tror absolut att man skulle kunna nöta sönder våra användare utav appen genom 

att pusha för mycket. Jag tror det är viktigt att man har en tydlig bild av vilka sorts 

nyheter som vi pushar. Att man pratar om det. Och att man sätter bra push-rubriker. – 
David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

För ett antal år sedan hade Mittmedias tidningar mobilapplikationer. Något som sedan togs 

bort av skälet att man ansåg det mer lönsamt att ha en hemsida som var anpassad för läsning 

från olika plattformar. Men för ett år sedan kände man sig tvingade att ompröva beslutet. Det 

var på grund av att man insåg att man hade hälften av sina läsare i mobilen och att riksmedier 

blivit bättre än dem med snabba nyheter på deras hemmaplan. 

En konstant motivation från medierna att skapa nya produkter till en låg kostnad. 

På senare år har Mittmedia genomfört stora omorganiseringar. Detta för att kunna ställa om 

till digitala plattformar. Det har också skett en centralisering. Förutom att alla tidningar 

redigeras i Sundsvall och att man har gemensam sportredaktion så har man också DMU, 

gruppen för Digital Medieutveckling. Markus Sandin menar att man sparar mycket pengar på 

att centralisera utvecklingen och därmed kan göra gemensamma applikationer och dylikt. 

De nya applikationerna är självfungerade. Markus Sandin berättar i vår intervju att man i 

förväg byggt applikationen så att push-notiser automatiskt skickas ut på vissa sorters nyheter. 

Däribland ”polis-nyheter” som är kopplade till en viss geografisk position. Även nyheter som 

är kopplade till något av ortens elitlag. Applikationerna är utseendemässigt kopior av 

webbsidorna och det gör att det krävs en relativt liten arbetsinsats av en redaktör för att den 

ska fungera. Här sparar Mittmedia in på resurser men det finns problem som kommer med när 

det inte är en redaktion som styr applikationen själv. Elin Woxlin berättar i vår 

uppföljningsintervju att det uppstått några problem för dem när applikationen skickar ut push-
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notiser automatiskt. Till exempel när en tidning väljer att publicera en nyhet från en annan 

tidning på sin hemsida.  

Valfrihet. Konsumenterna är fria att välja mellan de olika produkterna på marknaden. 

Något som återkommer hos alla digitalredaktörer är hur de ser sig själva som direkta 

konkurrenter till rikspress. Detta menar intervjupersonerna handlar om att rikspressen har 

mobilapplikationer och kan pusha ut nyheter som utspelar sig i deras närområde. Ett av 

Mittmedias drag blir därför att införa liveredaktörer, som ska koncentrerar sig på att publicera 

snabba nyheter. Genom att vara först med nyhetshändelser ska fler välja deras nyheter istället 

för rikstäckande tidningar.  

Vi konkurrerar ju med Aftonbladet, Omni, Expressen och DN som vi inte gjorde förr. Vi 

konkurrerar ju med dem lokalt. Då måste vi skicka ut pushar som är så pass bra att de 

klickar bort Aftonbladets pushar. – Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

Det journalistiska arbetet kan påverkas. Man kan nu komma att i större utsträckning arbeta 

efter principen att skriva rubrik och ingress först, sedan skicka push-notiser och skriva resten. 

En intervjuperson berättar hur redaktionen utvärderat push-notisernas utformning och gett 

dem betyg.  

Det är i ett gemensamt Google-dokument som man fyller i vilken sorts push, hur den är 

utformad och vilket betyg sätter man om vad man tyckte om pushen om den är bra eller 

dålig. – Elin Woxlin, HH, 2015-12-14 

 

4.3 Och användarna då… 

Mittmedias nya applikationer är utvecklade för att vara personifierade. Detta eftersom 

Mittmedia tror att användarna kommer att ta del av fler nyheter om de får innehåll skickat till 

sig som de är intresserade av. Enligt teorin om “Uses and gratifications” (McQuail, 2010, pp. 

424ff) så ses publiken som en aktiv part när de söker upp nyheter de är intresserade av.  

Där ställer man ju också in som användare själv. Vad man är intresserad av. Du väljer ju 
också själv om du vill ha push-notiser eller inte. Eller om du bara vill ha det inom ett 

visst geografiskt område eller inte. Eller på ämnen. – David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

En av faktorerna i teorin om “Uses and gratifikations” som publiken använder sig av är vilka 

faktiska media-relaterade behov man har när man söker upp nyheter. Om man då till exempel 

bor i Hedesunda så kanske man inte väljer att få nyheter från Tierp. Man kanske är väldigt 
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intresserad av Brynäs men ogillar fotboll. Då kan man välja att få pushar om Brynäs men inte 

Gefle IF. Men det är även av vikt att få användare att läsa annat än en typ av nyheter.  

Genom allt det arbete vi gör kommer vi få bättre koll på vad som funkar och inte och 
bättre koll på hur vi ska skjuta in saker de inte visste att de är intresserade av. Vi kan inte 

bara låta dem leva i sin bubbla. Vi måste få in grejer som dem ”ja just det, det här vill 

jag också läsa”.  – Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

Enligt en intervjuperson så har tidningen märkt på trafiken på senare år att folk söker sig till 

deras sajt när de förväntas att det ska komma en nyhet. Enligt en annan intervjuperson så kan 

det hända att tidningen prioriterar ett ställe där de har fler användare av applikationen. Vi 

tolkar det som att detta, enligt Uses and gratifikations-teorin, kan få effekten att de som ofta 

blir underprioriterade väljer att oftare läsa sina nyheter på riksmedia om de hinner före. 

Säg att vi har massa händelser som händer samtidigt. Så kanske det prioriterar vad vi 
skriver först. Om det sker nånting. Två stycken trafikolyckor. Och så vet vi att vi har 

väldigt många användare utan våran app på ena stället och väldigt få på andra stället. 

Då börjar vi ju skriva där vi har mest användare först.  – David Holmqvist, AB, 2015-

11-26 

Men effekten skulle också kunna bli att ställen där det finns få användare prioriteras på ett 

annat sätt. 

Men nånting som är viktigt är ju såklart att om vi har sju användare av appen i 
Hedesunda till exempel. Då kanske vi måste pusha alla nyheteter vi skriver om 

Hedesunda till dem. Det kanske vi inte kommer att göra om vi har 1500 användare i 

Gävle.– David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

En av huvudanledningarna till att man lanserar applikationen är att man ska ha möjlighet att 

vara först på sin hemmaplan. 

Man vill ju se ändå att appen blir vår första kanal. Men som sagt bidra till att vi vill gå 

om Aftonbladet i räckvidd...Det är ju till oss folk ska gå när nånting har hänt. Så fort 
nånting har hänt ska man kunna öppna vår app för att se “jaha det var den där olyckan”. 

– Elin Woxlin, HH, 2015-11-24 

Intervjupersonerna använder ofta begreppet lojalitet när de talar om publiken. Enligt “Uses 

and gratifikations” så väljer folk sina medier efter ett antal kvalifikationer där nummer 5 är 

vilka generella vanor man har att använda medier på sin fritid och nummer 6 är vilken 

medvetenhet om vilka val som finns. Vi tolkar det som att det kommer bli lättare nu att få 

publiken lojal då de kan vara först på de nyheter som är närmast sina läsare. Därmed kan 

läsarna enligt Uses and gratifikations (McQuail, 2010, pp. 424ff) ändra sina vanor om varifrån 

de söker information om en händelse på deras ort. 
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4.4 Den digitala motorn 

Att Mittmedia lanserar nyhetsapplikationer just nu är förstås ingen tillfällighet. 

Medieföretagens inriktning mot digitalt nyhetsmaterial är en pågående process i Sverige. 

Därför ställde vi en del frågor till intervjupersonerna som behandlade digitaliseringen i 

allmänhet och koncernens respektive tidningarnas digitalisering i synnerhet. Att det är en tid 

av förändring för Mittmedia är en bild som målas upp. 

Alltså vi är ju i ett responsivt skede där vi ställer om från print till digitalt., vilket gör att 
vi rekryterar på utvecklingssidan. Det är där vi växer. Och så drar vi ned på andra håll 

istället. Det har ju möjliggjort att vi kunnat rekrytera de som behövs för att kunna göra 

de här grejerna /applikationerna/ själva. – Markus Sandin, Mittmedia (MM), 2015-11-23 

En intervjuperson drar en historisk parallell till när hans tidning förstod vikten av det digitala. 

Det vi märkte då var.. redan då.. Det var innan smartphone och innan Facebook. Det var 
att folk valde bort oss bägge två /båda tidningarna på orten/. Många bytte till ÖP 

/intervjupersonens tidning/ men det var många som valde bort tidningen helt. Och då 

insåg vår ledning att vi måste satsa mer digitalt. Det var dit folk gick. – Simon Sjödin, 
ÖP, 2015-11-23 

Det digitala är det som sätts i främsta rummet, enligt en intervjuperson som berättar om att det 

faktumet tydliggjorts genom hennes nya arbetstitel. 

Jag har ju bytt titel till deskchef där. Vi har ju styrt om lite här för att förtydliga här att 
det digitala är ingenting som är på sidan om utan det är det som är kärnan. Så att vi 

heter ju inte digitaldesk utan vi heter ju desken. Det heter nyhetsredaktör och inte 

webbredaktör. Jag heter deskchef och inte digitalchef. Alltså det är ett statement i det om 
inte annat.  För det är ju digitalt först här som gäller. – Elin Woxlin, HH, 2015-11-24 

Den digitala utvecklingen innebär snabba men nödvändiga förändringar på redaktionerna, 

menar en intervjuperson. 

Det har ju varit en stor omställning inom Mittmedia. Ganska kort tid inom Mittmedia och 
mediebranschen i stort också skulle jag säga, att man går över och jobbar mot digitala 

kanaler. Släpper print-fokuset mer och mer. Och det innebär ju ny teknik. Och att man 

måste ha ganska mycket nya utbildningar. Och det innebär ju att det blir väldigt 
tekniktungt. Ja men för reportrar och för organisationen helt enkelt. Ja men det är ju 

absolut ett måste. – David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

Känslan av att ligga långt framme i den digitala utvecklingen är något annat som betonas. 

Men det är ju inte mera än att Mittmedia satsar otroligt offensivt /---/. Utan och veta så 

tror jag att vi är de som släppt papperstidningen mest. – Elin Woxlin, HH, 2015-11-24 
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Andra intervjupersoner håller också med om att Mittmedia är bland de ledande i Sverige när 

det kommer till digitalisering. Att det dröjt till nu att lansera nyhetsapplikationer är något en 

intervjuperson tror varit en ekonomisk fråga. 

Hade vi haft obegränsat med pengar så hade vi sjösatt det här för längesen /---/. men det 

kändes som att det var en fråga om att det blev för mycket utvecklingskostnader. – 
Andreas Karlström, GD, 2015-11-26 

Som Sveriges största lokaltidnings-koncern har ändå Mittmedias ekonomiska muskler varit 

bidragande till lanseringen. 

Det är vår egen plattform som vi själva kan tweaka, forma och skruva som vi själva vill 
ha den. Det är få medieföretag förunnat att kunna göra det. Men det är ju en av de stora 

vinsterna med att gå samman, man blir ju större och starkare. - Markus Sandin, MM, 

2015-11-23  

Vi tolkar resultaten i detta avsnitt som att applikations-lanseringen är en del i en oåterkallelig 

digitaliseringsprocess. Vikten av att hänga med i utvecklingen verkar vara stor och den 

tolkningen underbygger vi med intervjupersonernas resonemang om Mittmedias 

expanderande utvecklingsavdelning, omorganiseringar och övergripande satsningar på digitalt 

material. Vi har inte funnit någonting i svaren som skulle tyda på några tveksamheter hos 

intervjupersonerna angående den digitala satsningen, utan det verkar som om, om vi citerar en 

av intervjupersonerna, att: “det är så naturligt”. Resultaten tyder således på att, som Nygren 

och Wadbring beskriver (2013, p. 15), de digitala kanalerna i medierna frikopplas allt mer 

från papperstidningen. Kanske är det också så, som en av de intervjuade är inne på, att det i ett 

längre perspektiv är digitalt nyhetsmaterial som kommer sätta normen för övriga 

publiceringskanaler. Det skulle innebära en form av, som vi kallar det, digital motor för 

lokaltidningarna. Utifrån Nygrens och Zuidervelds (2011, p. 18) indelning i konvergens ser vi 

vidare i resultaten exempel på när Mittmedia använder sig av ett digitalt arbetssätt- och tänk, 

som en del av den tekniska konvergensen. Vi tolkar det även som att Mittmedia är ett exempel 

på marknadskonvergens, då koncernen är ägarkoncentrerad och består av många tidningar. 

Slutligen har det digitala arbetssättet inneburit att journalister fått lämna sina arbeten och 

medieföretagen kunnat effektiviserat sin produktion (Nygren & Zuiderveld 2011, p. 104), 

vilket också framkommit i våra resultat. 
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4.5 Tekniken kan hitta publiken  

I och med applikations-lanseringen är det en ny form av teknik som ska användas av 

redaktionerna. Därför frågade vi intervjupersonerna om hur de och deras koncern respektive 

tidning såg på införandet av ny teknik och ställde mer specifika frågor kring möjligheter att nå 

ut till publiken med användningen av nyhetsapplikationerna. En intervjuperson betonar 

samspelet mellan flera faktorer i användningen av tekniken. 

Det första är ju “hur vill användarna ta del av nyheter”? På vilket sätt. Sen måste vi 

leverera det folk vill ha. Sen blir det redaktionernas uppdrag att leverera en produkt men 
sen är det ju teknikens uppgift att få ut det vi gör till användarna som vill ha det.- Markus 

Sandin, MM, 2015-11-23 

Då Mittmedia använde sig av nyhetsapplikationer senast, för några år sedan, fanns heller inte 

samma välutvecklade strategier och tankar om hur tekniken skulle fungera. 

Det går ju nästan inte att jämföra /med de nya applikationerna/. Det fanns ju inte en 

tanke på personalisering på den tiden. Då var det ju mer bara att kunna skicka en push. 

Det räckte ju egentligen. Att ha en /applikation/ idag är ju inget märkvärdigt. Det är ju 
någon slags hygienfaktor. Sedan är fokuseringen på prestanda och fokuseringen på 

personaliseringen och att den ska funka klockrent så mycket högre nu än det var tidigare. 

– Markus Sandin, MM, 2015-11-23 

Jag vet att det var ganska många av våra läsare som använde den /den förra 
applikationen/. Men vi jobbade inte mot den på något sätt. Vi hade inget fokus på den. 

Utan den var där den var och den speglade vår sajt. – David Holmqvist, AB, 2015-11-26  

Med de nya nyhetsapplikationerna hoppas Mittmedia få en ökad användning av 

mobiltelefonen bland sina läsare. Redan idag är den mobila nyhetsläsningen relativt hög. 

Vi vet ju att mobilt är framtiden. Mer än hälften av vår trafik /antalet läsare på olika 

plattformar/ är ju mobilt. Att inte ha en app det är ju liksom fel. – Simon Sjödin, ÖP, 

2015-11-23 

När mobiltelefonanvändningen bland de olika tidningarnas läsare kommer på tal i 

intervjuerna, kopplas det ihop med tidningarnas möjligheter att nå ut till en större publik. 

Begreppen “ökad räckvidd” och “återkommande användare” verkar ha stor betydelse i 

sammanhanget.  

Förhoppningsvis så når vi ut till fler liksom för alla har ju en sån här /visar 

mobiltelefonen/. Då kan vi nå ut till fler och vårt mål är ju hela tiden att öka vår 

räckvidd. Vi vill ju nå så många som möjligt och då är det här viktigt. Ju fler vi kan nå 
desto bättre är det på alla sätt. -Elin Woxlin, HH, 2015-11-24 
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Den /applikationen/ kommer att öka räckvidden. Det är jag helt övertygad om att vi 

kommer att göra. Och att vi kommer att få mer lojala avändare inom vårt 

spridningsområde. Jag tror att genom att ha en app som du enkelt kan gå in på via 
mobilen så kommer det att få användare att komma tillbaka till oss under flera gånger på 

dan. – David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

Vi får möjlighet att nå personer som vi egentligen inte kan nå med vår journalistik. /---/ 
Det är nog ganska många som är inne, bara lite sporadisk för att nån har sagt åt dem att 

de ska vara inne och läsa en grej. Nu kan vi säga åt dem att bara de tillåter push-notiser 

så kan ju vi nå dem. Och vad det gäller själv designen på appen så är den mer anpassad 

för mobil än vad våra mobilsajter är som vi har i dag. Jag räknar ju med att vi kommer få 
fler sidvisningar. Fler återkommande besök. – Andreas Karlström, GD, 2015-11-26 

En del i den nya tekniken blir möjligheten att på olika sätt mäta publiken. I förlängningen kan 

mätandet komma att innebära nya intäkter. 

Då kanske att vi märker att vi har många kvinnor 30 plus eller väldigt många män 40 

plus men vi har väldigt lite artiklar om just den målgruppen. De läser väldigt lite, de är 

inne och kollar. Då kanske vi måste hitta nånting för dem. Det kan vi lättare se med 

appen. Om de delar med sig av sånt. Det är ju ett lättare sätt att se att här har vi en 
grupp människor som vi vill nå /.../. Då kommer ni kunna ha ännu mer specifika annonser 

i appen som är viktigt för våra läsare /.../. Förhoppningsvis kan vi göra en riktigt bra 

annons till en annonsör. – Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

Mätningen av publiken kan även komma att innebära mer positionsbundna nyheter än 

tidigare, eftersom en funktion i applikationerna tillåter så kallad geo-taggning. Det är tänkt att 

redaktionerna på en karta ska kunna se från vilka platser nyheter i push-notiserna har skickats 

ut. Det här kan möjligen ändra tankesättet på redaktionerna. 

Skulle vi kunna så skulle vi vilja utvidga givetvis, få ut fler artiklar från andra områden. 

Men då skulle vi vilja vara fler reportrar. Men däremot kommer jag att tänka att det som 

är en push i Gävle kanske inte är en push i Ockelbo. Eftersom vi inte bevakar Ockelbo på 
samma intensiva sätt. Då det kanske bara kommer nån artikel om Ockelbo då och då så 

kanske tröskeln är lägre. – Andreas Karlström, GD, 2015-11-26 

Vi tolkar resultaten i detta avsnitt som att tekniken i sig, och det faktum att de flesta 

människor använder sig av den, ligger till grund för hur Mittmedias satsning ser ut och vad 

den kan tänkas mynna ut i. Att finnas där publiken finns, att använda tekniken för att generera 

inkomster och som journalistisk arbetsmetod stämmer dels väl in på Pavliks teori (2000, p 231 

ff) om att medieinnehåll drivs på och förändras av nya teknologier, dels på Witschges (2012, 

p. 100) resonemang om journalisters syn på teknikerna som räddningen för att återfå sin 

publik. Resultaten visar å andra sidan även på att ekonomiska, sociala och kulturella orsaker 

är inblandade i utvecklingen av applikationerna och dess funktioner, vilket stödjer Lehman-

Wilzigs (2004, p. 711) och McQuails (2010, p. 126-27) modeller om hur tekniker uppkommer 
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och förändras. I McQuails modell passar Mittmedias tidigare applikation in, som först 

användes på liknande sätt som deras hemsida, för att därefter generera nya användningssätt. I 

resultaten synliggörs de sociala och kulturella orsakerna exempelvis genom att den ökade 

mobiltelefonanvändningen bland människor och sättet de använder teknologin förändrats, 

vilket möjliggjort för Mittmedia att utveckla nya funktioner i applikationerna. Begreppet 

“räckvidd” återkommer i intervjusvaren, vilket Nygren och Zuiderveld i sin studie (2011, 

129f) definierar som en av medieföretagens ekonomiska drivkrafter. Ökad räckvidd hör 

samman med den ökade lojalitet redaktionerna vill få ut av sina läsare. Ekonomiska 

drivkrafter syns även när intervjupersonerna talar om riktade annonser, som kan ses som den 

nya räddningplankan, efter den tidigare annonseringen på nätet som Melesko (2013, p. 133) 

menar inte har kunnat kompensera papperstidningens fallande intäkter. Även om det är som 

Andreas Karlström säger: “Det är ju inte så att apparna är nån affärsmodell utan dem kommer 

bara hjälpa oss att få den trafik /besökare på hemsidan och applikationen/  vi behöver”. Vidare 

tolkar vi det som att Mittmedia har utvecklat den potential som både Nyre et al. (2012) och 

Schmitz Weiss (2013) i sina studier pekat på för platsbaserade nyheter. Det journalistiska 

tanke- och därmed arbetssättet kan komma att ändras, vilket Nyre et.al (2012) spått blir den 

stora utmaningen med positionsbestämda nyheter.  

 

4.6 Framgångsreceptet: snabbhet, närhet och engagemang 

För journalisterna som ska arbeta med den nya tekniken innebär det förändringar. Tekniken 

behöver implementeras bland medarbetarna. Därför har vi frågat intervjupersonerna om hur 

de, i egenskap av chefer, förberett sig och sin redaktion för lanseringen. Till att börja med 

tycks kontakten med Mittmedias utvecklingsgrupp ha varit liknande för samtliga 

digitalchefer. 

Det har ju bland annat varit mejl. Det har varit att vi har fått informationen via slack 

/internt kommunikationsverktyg/. Jag har varit med på några telefonmöten /---/. Alla som 

jobbar digitalt på tidningarna är där. Där har vi massor med feedback på olika sätt. 

Åsikter. Mycket snack om pushar har det varit. Om det kommit för många eller för få. – 
Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

Kontakten mellan Mittmedias utvecklingsgrupp och digitalcheferna sker löpande under 

lanseringsperioden. Sedan är det upp till digitalcheferna att utbilda sina redaktioner och hålla 

dem informerade. I intervjuerna med digitalcheferna framkommer att detta sker genom 

exempelvis enskilda samtal med reportrar, korta utbildningar om hur push-notisernas rubriker 
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ska se ut och utvärderingar av arbetet. Att alla medarbetare förstår tänkandet bakom 

applikationerna och ställer sig bakom lanseringen framstår som en fundamental del. 

Kommunikationen. Det är ju liksom det som är. Grunden till allt. och det tänker jag när 
jag bygger upp den här nya desken när det ska in nya medarbetare liksom. att det ska va 

jäkligt roligt. Alla måste känna att det är kul. Alltså shit vad häftigt istället för shit vad 

jobbigt. För egentligen är det inte så mycket de måste tänka på när de publicerar för 

appen. Men liksom fan va kul nu har jag den möjligheten också. – Elin Woxlin, HH, 
2015-11-24 

Mittmedia har satt upp olika tidsbestämda, kvantitativa mål för hur många nedladdningar som 

ska ha gjorts för varje redaktions applikation. Siffrornas variation beror på hur många som 

vanligtvis läser tidningarnas hemsidor. Det blir lite utav en intern tävling mellan 

redaktionerna där Mittmedia varje dag presenterar siffror på vilken redaktion, vars applikation 

laddats ned flest gånger det senaste dygnet. Ett annat tävlingsmoment som tillkommer med 

applikationerna är att vara den som är snabbast med nyheter. I Gävle finns två konkurrerande 

tidningar som vill vara först med att skicka ut push-notiser när det hänt något.   

Vi har ju pratat om det här jättemycket. Vi ligger ju lite lägre trafikmässigt än vad GD 
/Gefle Dagblad, den andra tidningen/ gör. Vi ser det ju som en jättechans nu att vara 

jävligt bra. att bli den tidningen som man väljer att ta push-notiser ifrån. Vi måste vara 

snabbare än dem. – David Holmqvist, AB, 2015-11-26 

På andra platser är det riksmedier som är de största konkurrenterna. 

Aftonbladet slår ju alla överlägset vad det gäller mobil i vårt område. För att de har så 
grymt utvecklade appar liksom. Det är ju en jätteviktig grej att lyckas med /de egna 

applikationerna/ och det måste alla förstå. – Elin Woxlin, HH, 2015-11-24 

En central fördel som digitalcheferna anser att de har jämfört med riksmedierna är 

möjligheten att vara rejält lokala. 

Vi ska kunna säga åt folk att du som bor i Åre “det här är viktigt för dig” “här är en 

olycka på E14, du måste ta en annan väg” /---/. Vi har ju lokal kännedom. Om man 

jämför med Aftonbladet då /---/. Nu måste vi gå ned ett steg till och gå väldigt nära 
/publiken/. – Simon Sjödin, ÖP, 2015-11-23 

Via applikationerna är tanken att redaktionerna ska kunna mäta hur många som läser deras 

push-notiser, hur många av dem som öppnas och via den informationen finns möjligheten 

sätta upp egna mål och strategier för hur arbetet sedan ska fortlöpa. 
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Är det relevant det vi gör? Om vi skickar ut en push som vi tror är bra för att vi valt att 

skriva eller rapportera från den händelsen. Sen visar det sig att det inte är nån som 

tycker det är bra. Då bör ju vi fråga oss själva varför trodde vi att det här var bra. Och 
varför tyckte ingen annan att det här var bra. Och på så sätt tror jag att vi kan se att det 

blir en grund för hur mycket vi rapporterar om olika saker. – David Holmqvist, AB, 

2015-11-26 

 

Vi tolkar resultaten i detta avsnitt som att lanseringsplanen från Mittmedia är sofistikerad, 

med en tydlig ansvarsfördelning där digitalcheferna ska implementera arbetet och tänket 

bakom lanseringen på redaktionerna. Ledorden för dem tycks då vara snabbhet, närhet och 

engagemang. Snabbhet i form av att push-notiserna innebär möjligheten att vara först med en 

nyhet när den händer, vilket faller in under Shellers (2015, p. 20) beskrivning av en förändrad 

nyhetsrapportering där nyhetsflödet är ständigt pågående. Snabbheten som idag anses “sjukt 

viktig” för medier överlag, som Elin Woxlin uttryckte det i vår intervju. Nästa nyckelord är 

närheten, i form av det “superlokala” där lokaljournalistiken vill vara relevant i 

lokalsamhället. Med hjälp av push-teknologin kan tidningarna nå ut till sin publik via deras 

mobiltelefoner och publiken kan sedan själva välja ut vilka nyheter de vill ta del av. 

Användarna av applikationerna kommer att ta del av nyheter som passar dem, och förkasta det 

innehåll som inte gör det. Lasicas (1997, p.32ff) och Fidalgos (2009, p. 115) definitioner av 

push-teknologi är därför fruktbara att applicera på redaktionernas strävan att komma närmare 

sin publik med lokala nyheter. Till sist är engagemanget bland medarbetarna en tredje 

väsentlig del i resultaten. Här har vi gjort våra tolkningar utifrån Lawson-Borders studie 

(2003, p.94ff) om medieorganisationers bästa strategier i arbetet med att integrera ny och 

gammal teknik. I nämnda studie gjordes sju observationer, av vilka flera kan urskiljas i våra 

resultat. Det tycks pågå en aktiv kommunikation inom Mittmedia, centralt och på 

redaktionsnivå, i arbetet med lanseringen. Vi tolkar det också som att digitalcheferna strävar 

efter att nå en acceptans bland medarbetarna för den nya tekniken och att det finns ett flertal 

tävlingsmoment med de nya arbetssätten vad gäller konkurrens och snabbhet, som ska göra 

reportrar mer motiverade. Häri ingår engagemanget som ses som en viktig del för att 

redaktionernas interna och externa mål med lanseringen ska nås. Kort sagt är det alltså mycket 

som stämmer överens med Lawsons-Borders observationer, men vi skulle vilja lägga till en 

ytterligare punkt, nämligen en om tydlig ansvarsfördelning och utbildning. Vi har i resultaten 

sett exempel på att inom Mittmedia-koncernen är en sådan punkt central för att alla 

medarbetare ska känna att de sitter i samma båt.  
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4.7 Slutsatser 

I inledningskapitlet presenterade vi de frågeställningar som låg till grund för den här studien. 

Den första gällde hur drivkrafterna bakom lanseringen såg ut. I resultaten framkom det både 

marknadsmässiga och teknikberoende drivkrafter, där publikens användning av 

mobiltelefoner anges som ett starkt skäl till Mittmedias lansering. Vidare frågade vi oss om 

vilka strategier Mittmedia och de olika redaktionerna hade i arbetet. Här framstår konkurrens 

med andra medier och snabbhet som två tydliga strategier som ska få medarbetare att 

engagerade sig i applikationerna. Likaledes är utbildning av medarbetare viktigt. För att locka 

en så stor publik som möjligt anges användarvänligheten, nya funktioner, relevanta och lokala 

nyheter och personifierade inställningar som viktiga strategier. I resultaten finns också flera 

exempel på möjligheter och problem som kan uppstå i arbetet med nyhetsapplikationerna, och 

i synnerhet push-notiserna. Till möjligheterna räknas nya intäkter och att fånga in nya grupper 

av läsare. Till problemen räknas applikationernas svårighetsgrad och risken att göra 

människor missnöjda med innehållet. Slutligen har vi kunnat urskilja tre nyckelord i 

Mittmedias lansering av nyhetsapplikationer, vilka givit namn till den här studien och som på 

ett bra sätt sammanfattar resultaten. 

 Lokalt. Mittmedia vill komma ännu närmare människor och bli ännu mer relevant för 

lokalbefolkningen. Att skriva om fler mindre nyheter är viktigt. Tanken är att på ett 

tydligare vis gå tillbaka till den tiden då lokaltidningar var en naturlig del i människors 

vardag, när de ville veta vad som hänt i deras närhet. 

 Lojalt. Med större spridning på de lokala nyheterna vill Mittmedia få en närmare 

relation till sina läsare. Tanken är att läsarna ska uppmärksamma att tidningen 

rapporterar om det de vill få information om, varvid de återkommer oftare och i 

slutändan blir trogna prenumeranter av tidningens nyheter.  

 Betalt. Oavsett hur mycket som talas om journalistiska värderingar handlar ett 

medieföretag om att gå med vinst. Det lokala ska mynna ut i det lojala, som i sin tur 

ger det betalda. Fler läsare ger fler annonsörer, vilket gör att tidningarna kan fortsätta 

producera journalistik. Marknadsmässiga orsaker anger därmed tonen för hur 

Mittmedias journalistik utformas. 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att se varför svenska medier implementerar ny teknik på sina 

redaktioner. I detta avslutande kapitel vill vi påvisa hur Mittmedias lansering av 

nyhetsapplikationer kan ge en fingervisning om hur medieföretag i landet hanterar den 

digitala omställningen, och vad hanteringen kan få för konsekvenser.    

Ny teknik och fantastiska möjligheter - på bekostnad av vad? 

I en pressad mediebransch måste mediehusen prioritera vilka satsningar som görs. Som 

Markus Sandin berättade i vår intervju drog Mittmedia ner på antalet journalister för att kunna 

anställa digitala utvecklare. Med applikationerna ska koncernen även satsa mer på nyheter 

som är ännu mera lokala än tidigare. Som tidigare nämnts i denna uppsats ska Mittmedia 

skriva nyheter på så pass lokal nivå att det kan handla om grannens stulna cykel. Men frågan 

vi ställer oss är vem som kommer skriva dessa nyheter när medieföretagen skärt ned på 

journalister? Ett svar på den frågan kan vara robotjournalistik. Tidigare har Mittmedia skapat 

ett datorprogram som skriver artiklar om väder och sport och det är så småningom tänkt att 

den ska kunna rapportera om trafikolyckor (Gabrielsson, 2015). Robotjournalistik kan således 

vara en effektiv sparåtgärd för att ha råd med tekniska innovationer. Om så blir fallet, kommer 

läsarna märka av en sämre kvalitet av den journalistik som robotar producerar? Ny teknik kan 

också innebära en omprioritering av tidningarnas målgrupper. Markus Sandin (2015) har 

berättat att applikationerna är utformade för en målgrupp som är snäppet yngre än deras 

genomsnittlige läsare på webben. Om den nya tekniken blir för svår att ta till sig riskerar 

Mittmedia att tappa sina äldre läsare och andra mindre digitalt erfarna personer. Samtidigt så 

närmar sig Mittmedia en tidpunkt då papperstidningens tappade prenumeranter och höga 

kostnader inte längre kan försvaras. Flera av våra intervjupersoner har själva sagt att 

papperstidningen troligen försvinner inom Mittmedia om några år. Och fortfarande är det en 

äldre del av publiken som tar del av nyheter där. 

Skräddarsydd journalistik för dig - men väljer man bort eller till? 

En av kärnorna i den nya applikationen är att man kan välja mer eller mindre exakt vilka 

nyheter som pushas till en själv. I applikationens meny går det att ställa in vilken typ av 

nyheter man föredrar och från vilken geografisk radie de ska komma ifrån. Då vi lyfte frågan 

om risker med att publiken hamnar i sina egna mediebubblor så svarade Markus Sandin att 

man inte väljer bort utan att man väljer till nyheter till sitt personliga flöde. För oss är det inte 



44 

 

lika självklart utan vi ser att det finns en risk att användarna börjar känna sig trygga med de 

push-notiser de får och litar på att applikationen ska leverera det som är viktigt för dem.  

De lojala läsarna blir tillfredsställda - eller drunknar de i push-notiser? 

Till skillnad från exempelvis Aftonbladet och Expressen så finns funktionen för att stänga av 

push-notiser direkt i Mittmedias applikationer. Dessutom får inte alla användare samma push-

notiser vilket kan innebära att en del får tvåsiffrigt antal pushar medan någon kanske inte får 

en enda under en dag. Detta är något som alla digitalchefer pekade på som en svår 

balansgång. Och de har varnat för att de användare som känner att de får för många notiser 

kan stänga av funktionen och då blir svårflörtade att slå på den igen. Frågan är om Mittmedia 

tar sig vatten över huvudet när man erbjuder personifierade applikationer som ska skicka det 

var person tycker är viktigast. Med en applikation som skickar ut samma push-notiser till alla 

är det lättare att veta när man skickat många under en dag. Men med Mittmedias version 

måste man hela tiden analysera vilket område som fått mer eller mindre.  

Som synes finns flera kritiska frågor att ställa sig kring Mittmedias lansering och dess 

satsning på digitalt material överlag. I vår studies resultat har det framkommit hur Mittmedia 

strategiskt gått in i lanseringen av nyhetsapplikationer, vilka drivkrafter som är inblandade 

och vad det finns för möjligheter och svårigheter med den nya tekniken. Genom att studera 

teknologin närmare har vi också funnit indikationer på hur journalistiken kan förändras, vilket 

Karlsson beskrivit (2012, p. 100). Allt det sammantaget visar på varför ett svenskt 

medieföretag implementerar ny teknik på sina redaktioner, och resultatet kan tillsammans 

med andra studier ge en bild av hur mediebranschen i stort hanterar digitaliseringen och 

minskande intäkter, samt vad det innebär för lokaljournalistiken på sikt. Vi ställer oss bakom 

de slutsatser vi dragit eftersom vi haft ett tillräckligt fylligt material att arbeta med, med breda 

teoretiska perspektiv som kunnat vägleda oss, vi anser oss ha behållit en kritisk utgångspunkt 

under studiens gång och resultaten har vi arbetat fram med noggrann och öppensinnad analys. 

Vi har också hela tiden varit öppna med hur vi gått till väga och noggrant redovisat vilka 

metoder vi använt, vilket ökar möjligheten att också andra forskare skulle kommit fram till 

liknande resultat som våra.   

Under vår studie har vi naturligtvis stött på en del problem. Ett sådant har varit att vi med 

tiden börjat tänka allt mer som Mittmedias företrädare, anammat deras begrepp och på olika 

sätt påverkats. Risken var uppenbar, har vi insett, då vi lärt oss det mesta kring 
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nyhetsapplikationer och push-notiser från vår det objekt vi studerat. Vårt råd för att undvika 

att detta inverkar för mycket på studien är att alltid försöka se allt genom kritiska glasögon 

och försöka ta ett steg tillbaka och tänka att det personerna säger är deras ”sanning” men att 

den inte är allmängiltig. Ett annat problem har varit längden på våra intervjuer, vilket 

genererat i hög arbetsbörda vid transkriberingen. Med tanke på materialets omfattning, hade 

vi till en annan gång tänkt på att reducera frågorna i våra intervjuguider, för att få till något 

kortare intervjuer.       

Vi vill här passa på att nämna några fortsatta studier som vi anser skulle bli värdefulla i detta 

ämne. Vi ser gärna någon form av publik-studie, där användarna av applikationer och push-

notiser får vara med och tycka till om nyheternas innehåll. I fallet med Mittmedias 

applikationer skulle det kunna handla om publiken märker av skillnader i om de får mer 

lokala och nära nyheter än tidigare. Det skulle även kunna göras jämförelser beroende på var 

på orten människor bor, får de del av lika många nyheter? Finns det en risk att vissa hamnar i 

medieskugga? En annan typ av studier vi vill se är om journalisternas uppfattningar om ny 

teknik. Vad upplever de som svårt, hur uppfattar de sådana förändringar och hur ser de på 

företagsledningens beslut? Ytterligare en intressant studie i sammanhanget skulle vara hur 

nyhetsläsning på små skärmar påverkar nyheternas utformning. Hur förändras 

nyhetsinnehållet/nyhetsmaterialet när vi läser allt mer nyheter via mobiltelefoner? En sådan 

studie kan ge inblickar i hur framtidens nyheter kan komma att se ut.    

Med vår studie hoppas vi kunna bidra till fortsatt forskning kring lokaljournalistikens 

utmaningar och förändringsprocesser. Som Sveriges största lokaltidningsföretag har 

Mittmedia en kapacitet att gå i ledningen för den fortsatta utvecklingen i Mediesverige. 

Därför har det varit spännande att följa medie-koncernen, i en tid av intensiva förändringar. 

Om Mittmedias sätt att navigera in i det förändrade medielandskapet och digitaliseringen, är 

rätt väg att gå eller inte kan emellertid bara framtiden utvisa. Vi ser lika delar möjligheter och 

orosmoln som kan uppstå framöver och ett som är säkert lär vara att det inte blir någon enkel 

promenad till succé för medierna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till Markus Sandin, Mittmedia 

Tema 1: Orsaker/strategier till nylansering 

Hur fick du uppdraget med applikations-lanseringen? Av vem? 

Geotagg och ämnes-pushar. Hur länge har tankarna på de funktionerna funnits hos 

Mittmedia? På vilket sätt har teknikutvecklingen gett möjlighet till dessa nya funktioner? 

Vad finns för ekonomiska faktorer? 

På vilka sätt är tekniken och det digitala viktigt för Mittmedia?  

Hur vill ni nå ut till publiken med applikationerna? Vilka delar av publiken? 

Vad finns för lärdomar från förra gången ni hade applikationer? 

Vad har du för tankar kring varför applikationerna skulle bli populära den här gången? 

Tema 2: Kontakt med digitalchefer på tidningarna 

Hur följs lanseringen och arbetet med applikationerna på redaktionerna upp? 

Hur styrande är Mittmedia gentemot tidningarna? 

Tema 3: Applikationernas utformning 

Dina tankar kring formen och funktionerna. 

Segmentering av publiken-funktionen – Vad tror du den innebär för antalet sidvisningar och 

publiktillströmning på det stora hela? 

Välja bort ämneskategorier i push-notiserna – Ser du några möjliga negativa effekter av det? 

Tema 4: Resultat 

Kortsiktigt mål - ca om en månad. 

Långsiktigt - in i framtiden. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till digitalcheferna. 

Uppvärmningsfrågor: Hur länge har du arbetat som digitalchef? När fick du/ni reda på att 

applikationerna skulle släppas? 

Tema 1: Strategier 

Hur har ni förberett er på tidningen för lanseringen?  

Vad är viktigt på er tidning när ni arbetar med push-notiserna? 

På vilka sätt kan applikationerna påverka det journalistiska arbetet på redaktionen? 

Hur arbetar ni för att lanseringen ska falla väl ut? 

Hur ser du och er tidning på införandet av ny teknik? (möjligheter/svårigheter). Hur känner ni 

att ni hänger med i digitaliseringen? 

Hur tror du att införandet har påverkats av tidningens ekonomi? Hur tror du att det kommer 

påverka tidningens ekonomi?  

Hur tycker du att förutsättningarna på er redaktion ser ut för att lanseringen ska falla väl ut? 

Tema 2: Kontakt med Mittmedia 

Hur har arbetet sett ut gentemot den tekniska ledningsgruppen för er? 

Vem har i huvudsak vart kontaktlänk till Mittmedia centralt? 

Tema 3: Publiken 

Hur vill ni nå ut till publiken med applikationerna - och push-notiserna? 

Tema 4: Resultat  

Vad är bästa/sämsta tänkbara utfall för applikationer/push-notiser? 

Kortsiktigt mål - ca om en månad. 

Långsiktigt - in i framtiden. 

Avslutande, rena faktafrågor.  

Vad ska ni ha för ämnespushar? 

Vilka geografiska områden täcker ni? 

Hur många reportrar har ni anställda? 

Vad har ni för upplaga för papperstidningen? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för uppföljningsfrågor till digitalcheferna. 

Har ni kommit till någon insikt som fått er att jobba på ett annat sätt när det gäller att sprida 

applikationen? 

Har ni kommit till någon insikt som fått er att jobba på ett annat sätt när det gäller push-

notiser? 

Vad har ni fått för respons från användare? 

Hur har applikationen tagits emot på redaktionen? 

Med lite distans, vad tror du applikationen får för betydelse för er tidning framöver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


