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Abstract 

Watching television (TV) has been given a new meaning, you don’t have to book a 

specific time, a specific date if you don’t want to miss the program you were planning to 

see. In Sweden now days we can watch TV in lot of different ways, whenever we choose 

to do so. In this thesis I attempt to explain and document the process of shaping a tv-

format, the development and adaptation to a time when the TV medium is in a change. 

Plus a look at how the television audiences relate to their use of it. Because of that more 

and more people are using other media than television to watch the content, but do the 

TV channels' content and offerings need to change, evolve and adapt to their audience? It 

requires an adjustment in style when a production is moved to the web from the 

scheduled television. Equation: the higher technical quality and more expensive 

production, is not equivalent to more viewers. Scheduled television reinforces the feeling 

and create a greater "right now" feeling and a more pronounced "I am part of something 

bigger" experience. The consumer learns that they don’t need to consider dates or time 

when using TV on the web. Thus the scheduled television losing the audiences that are 

accustomed to the freedom of choosing for themselves when they want to see something. 
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1 .  Förord 
Det här är ett arbete med sitt ursprung redan hösten 2008. Efter att jag träffade Martin 

Edsman på institutionen för musik och medier så föddes idén till ett program om tv-spel, 

för spelare som var underhållande. Med grund i kärlek till tv-spel och medier skapades 

GameOn!. Efter att vi lämnade radiomediet våren 2010 så har mycket vatten runnit under 

broarna. Det här är ett försök att förklara processen om ett programformats utveckling 

och anpassning till en tid då tv-mediet är i ett paradigmskifte, samt en titt på hur teves 

publik förhåller sig till mediet. 

 

2 .  Inledning och bakgrund 

Att titta på television (TV) har fått en ny innebörd. Det handlar inte längre om att boka in 

en specifik tid en specifik dag för att minnas och passa så att man inte missar det program 

man planerade att se. Nu kan vi i Sverige se TV på mängder av olika sätt, på vilken tid vi 

själva väljer att göra det. Att se TV på datorn blir vanligare och vanligare, från att 

statistiska centralbyrån årligen har tittat på hur många som använder internet för att 

fildela har de i sin rapport tagit bort den delen och ersatt den med hur många som tittar 

på webb-tv. (http://www.scb.se) 

 

Den visar på att femtio procent av Sveriges befolkning använder internet bland annat för 

att titta på webb-tv. Siffran är 70 % hos den största målgruppen som är folk mellan 16-24 

år. Dessutom har nio av tio personer tillgång till internet hemma. Dessutom använder 

hälften av Sveriges befolkning det mobila nätet för att komma åt internet. Nu har 

tekniken kommit så pass långt att det är möjligt att se på TV i mobilen och med Ipadens 

lansering har även en ny produkt – surfplattan – tagit ett steg in och etablerat sig på 

marknaden som man kan använda till att titta på webb-tv. 

Av de största etablerade TV-kanalerna i Sverige – SVT1, SVT2, TV3, TV4, KANAL5 

och TV6 – så har alla en webbplats där du kan nå hela eller delar av deras material i 

efterhand för att se. 
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Men räcker det att bara reprisera materialet precis som det såg ut då det sändes i 

tablåbelagd TV? Förväntar sig den publik som väljer datorn eller något bärbart medie ett 

annat programformat än det som vi är vana att se på traditionell TV? Bör det anpassas? I 

och med att vi inte längre är bundna till någon särskild tid eller rum för ett program så 

förändras förutsättningarna för hur vi tittar på TV. Vi kan göra det i kön på 

bensinstationen, bussresan, i smyg under en lektion i skolan eller under lunchrasten. 

 

I nästa generations TV skriver Maria Carlsson och Hanna Eliasson om en studie som 

Delfi gjorde med 151 stycken experter inom marknadsföring, reklam och media. 

Undersökningen visade på fördelning i vilka medier reklam kommer att öka samt minska. 

Resultatet blev: 

 

(siffror i procent) 

Ökar mest:   Behåller positionen: Minskar mest:  

Internet 95 Utomhusreklam 51 Bio 55 

Gratistidningar 55 Fackpress 50 Storstadspress 49 

Direktreklam 45 Populärpress 48 Landsortspress 38 

TV 41 Radio 46 Kvällspress 14 

 

Resultatet visar på att internet ökar i jämförelse mot de andra medierna. Det betyder att 

marknaden för webb-tv blir intressantare.  
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2 .1  Avgränsningar 

Arbetets storlek är avgränsats så att publiken kommer att titta på ett avsnitt av GameOn!. 

(http://www.youtube.com) 

Jag kommer inte att fokusera på den ekonomiska aspekten vad gällande hur TV-kanaler 

kan få profit när det handlar om webb-tv. Jag har inte som avsikt att titta på den 

ekonomiska delen eller delarna som knyts till nästan allt som skapas. 

 

Eftersom syftet inte är att belysa individen eller individuella sammanhang kommer 

materialet att vare sig analyseras eller redovisas utifrån en individfokusering. Att vi inte är 

intresserade av intervjupersonerna som personer utan snarare av vad de kan lära oss om 

trötthet och hur den hanteras – där dessa kunskaper kommer att analyseras och 

presenteras frikopplade fån upphovspersonen – gör projektet mindre ”touchy” eller 

känsligt för både forskare och intervjupersoner. (Widerberg 2002, s.66) Jag skriver inte 

om trötthet i mitt arbete, men jag utgår från samma premisser om individ. Då ämnet i sig 

som jag utforskar inte är så knutet till känsliga åsikter så tycker jag det passar sig att göra 

gruppintervju. Då behöver inte personerna som är med i undersökningen vara oroliga och 

kan slappna av i sina åsikter. 

 

2 .2  Tidigare forskning – Nästa generations TV 

Maria Carlsson och Hanna Eliasson var studenter vid Högskolan i Halmstad och skrev 

på HT-2007: Nästa generations TV – En fallstudie hur varumärkesarbete kan 

effektiviseras och utvecklas genom webb-tv mot nästa generation. I den uppsatsen vänder 

de sig till stora företag inom olika branscher - turism, detaljhandel, mediahus, bygg och 

bilhandlare – och frågade huruvida de använde webb-tv på deras webbplatser. Bland 

annat kommer de fram till att kommunikationen till den potentiella kunden kommer i 

större utsträckning att ske över internet. Merparterna av respondenterna ansåg att 

internet kommer bli den ledande kommunikationskanalen ut mot nästa generation, tack 
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vare tillgängligheten. Men de flesta var okunniga om hur de skulle använda webb-tv som 

kommunikationskanal samt hur finansiering av kanalen ska bedrivas. De skriver även att 

de nya elektroniska kanalerna har styrkor. En av styrkorna är att de är interaktiva och 

möjliggör snabb respons med mottagaren och det bildas en dialog, en så kallad 

tvåvägskommunikation. Dialog är ett annat ord för dubbelriktad kommunikation där 

både sändaren och mottagaren deltar (Palm 2006, s.14). Utvecklingen har även brutit det 

så kallade fysiska avståndet och tillgängligheten är ett faktum, man är oberoende av tid 

och rum (Eriksson 1998, s.19-21). 

 

2 .3  Omfång 

• Arbetet kan delas in i tre delar. Först kommer programformatet med den första 

säsongen av GameOn! (21 avsnitt, se bilaga) som utformats och framställts utifrån 

min B-uppsats: En närmare titt på Kontroll och Gameplay, TV-spels TV, på 

webb och i TV. Produktionsprocessen förklaras inte i det här arbetet, men 

utvecklingen av formatet beskrivs.  

 

• Därefter har jag gjort en publikundersökning som syftar på att se vad den största 

målgruppen till webb-tv tycker och tänker angående deras egen användning. 

Utöver det diskuterar de om tv-format i allmänhet och GameOn! i synnerhet. I 

undersökningen tillhörde att titta på följande avsnitt: 

http://www.youtube.com/watch?v=pvA2A_bo4fw  

 

• Den tredje delen av arbetet består av den skriftliga uppsatsen. 
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3.  Syfte och frågestäl lning 

På grund av att det ser ut som det gör med att fler och fler använder andra medier 

förutom televisionsapparaten till att titta på innehåll så behöver TV-kanalernas innehåll 

och utbud förändras, utvecklas och anpassas till sin publik. Då jag har varit runt hos olika 

TV-produktionsbolag för att sälja mitt program GameOn! som är ett 

underhållningsprogram om TV-spel, så har jag noterat en gemensam frågeställning hos 

aktörerna: Hur ska du få din målgrupp sätta på TV:n? De menar att programmet är 

gångbart samtidigt som det finns en målgrupp som är intressant och köpstark. En 

anledning till varför de ställer den här frågan är – då det handlar om kommersiell-TV – att 

de får en väsentligt högre intäkt vad gäller annonser vid en publicering i traditionell-tv 

gentemot webb-tv. Internets utveckling förefaller påverka radio- och tv-publiken negativt. 

Färre lyssnare respektive färre tittare resulterar ofelbart i mindre reklampengar. Även 

etermedier behöver tjäna pengar på nätet framöver och då får de konkurrera på helt andra 

villkor än tidigare. (Hvitfeldt, Nygren 2009 s.172-173) Det kan mycket väl finnas andra 

anledningar till frågans härkomst. Det kan handla om en osäkerhet kring nya 

distributionsformer som bland annat internet fortfarande är på många sätt. Det kan 

handla om att de känner sig tryggare med att arbeta med att producera material till en 

traditionell tablåbelagd television. Det kan handla om deras kunskap om formen på 

produktioner då det handlar om att publicera det på webben. Produktionsbolag inom 

tevebranschen har en osäkerhet till hur de ska tackla den tekniska utvecklingen. 

 

GameOn! har utvecklats och producerats av mig och Martin Edsman med hjälp av 

diskussioner, analyser och resultat som presenteras i min B-uppsats. Där går jag igenom 

de TV-produktioner jag fick fram som hittills har gjorts i Sverige om TV-spel. Just då (år 

2010) likaväl som nu, fanns det inte ett enda TV-program om spel. Samma år såldes det 

ungefär 5,3 miljoner spel till ett värde av 2 miljarder kronor. 

(http://www.dataspelsbranschen.se) Utan att ha haft det som ändamål att få fram så 

upptäckte jag i arbetet med b-uppsatsen ”En närmare titt på Kontroll och Gameplay, TV-

spels TV, på webb och i TV” att publikationsplatsen hade en avgörande roll. GameOn! är 
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alltså en produkt utformad för att passa in på webben baserat på de resultat som 

presenteras i min B-uppsats. 

 

Det finns en dragkamp mellan tablåbelagd TV och webb-tv idag. I uppsatsen tittar och 

analyserar en publik på ett avsnitt av GameOn! som är producerat för att passa in i ett 

webb-tv sammanhang utifrån hur det skulle kunna anpassas för att sändas i traditionell-

TV. 

 

Det intressanta är vad som är skillnaden i formen av televisionsproduktioner när det 

handlar om publikationsplats. Men det är inte bara mitt format som är det tänkvärda i 

sammanhanget. Publiken har jag även samlat för att ta reda på hur de använder tablålagd-

tv och webb-tv samt vad de förväntar sig. 

 

Syftet är att göra en kvalitativ studie hos dem som använder webb-tv allra mest. Att få ta 

del av vad publiken tycker och förväntar sig kan nog hjälpa den här formens anpassning. 

Målet med det här arbetet är att få igång en diskussion hos 16 till 27-åringar om vad de 

hoppas se på webben i form av rörliga bilder. 

 

Det är just efter dessa premisser som jag har valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsmetod. Jag studerar fenomenet TV ur perspektivet hur användarna uppfattar 

och använder det. Hur påverkar karaktären i en produktion hur konsumenten tillgriper 

sig den? Vad är det för egenskaper som uppskattas hos den tilltänkta målgruppen när det 

handlar om – låt oss säga – Tablålagd-tv kontra webb-tv? Jag vill veta i vilka situationer 

publiken använder sig av TV (alla former) och varför. Jag vill i den här uppsatsen utröna 

avsikter, förväntningar och sammanhang som knyts av den målgrupp jag har valt ut till 

TV (alla former) användandet. 
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4. TV-spel  på webb och TV 

Jag baserar uppsatsen på min egen b-uppsats; En närmare titt på Kontroll och Gameplay, 

TV-spels TV, på webb och i TV som skrevs våren och hösten 2010 på Luleå tekniska 

universitet, institutionen för musik och medier. Där tittade jag på två olika teveprogram 

som handlade om TV-spel, men som distribuerades på olika plattformar. Kontroll sändes 

på TV och Gameplay kunde nås på webben. Det som var en del av frågeställningen 

handlade om varför det inte hade producerats så många program om TV-spel och varför 

det inte sändes något program i TV just då. En av iakttagelserna jag gjorde i uppsatsen 

var hur stor roll platsen hade för var programmen sändes. 

 

Jag menar att det inte är produktionskostnaderna, resurser och tekniska kvaliteter som 

avgör om ett program som görs i rörlig bild om ämnet TV-spel kommer att kunna 

överleva och nå sin publik. Kontroll som producerades av Nordisk Film för SVT och 

sändes i 30 avsnitt mellan 2004-2006 hade potential att fortfarande kunna sändas enligt 

mig. Gameplay som ursprungligen sändes i traditionell TV på Aftonbladet TV7 slutade 

helt att sända på tablåbelagd tid på teve, men har överlevt. Kanske tack vare att de 

flyttade till att publicera sina program på Internet. Där kan de själva ha mer kontroll över 

produktionen, bl.a. på grund av liten organisation och äganderätt. De behöver inte passa 

in programmet i en tablå, det gör att produktionshastigheten kan variera och det krävs 

inte att längden på de individuella programmen är enhetlig. De kommer också närmare 

sin publik genom den interaktivitet det betyder att publicera på webben. På det sättet kan 

de till exempel knyta möjligheten att kommentera klippen/programmen. 

 

Det jag gjorde i min uppsats var att noggrant studera två program i detalj för att skönja 

likheter och olikheter. För det första gick jag igenom program för program och använde 

mig av ett synsätt baserat på reflexivitet, där grundar jag det ser på egna empiriska 

erfarenheter. Det innebar att jag såg på produktionerna utifrån att jag själv är konsument, 

producent och journalist inom området. 
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Jag dissekerade de två programmen på olika sätt. Först tittade jag på dem ur ett mer 

systematiskt sätt och delade upp programmen utifrån två blanketter som jag utformat. En 

handlade om tid (innehållskategori Tid) och en handlade om innehåll (Kodblankett). 

Detta var nödvändigt för att kunna jämföra de två programmen på ett rättvist sätt. Sedan 

tar jag en närmare titt på programledarens roll och hur mycket tid de lägger på varje 

speldimension. Följande går att finna i min b-uppsats: 

 

”För att kunna jämföra programmen emellan så behöver jag även göra en 

avgränsning och kategorisering innehållet i recensionerna. Vad tar respektive 

program upp och vad lägger de olika programmen mest/minst fokus på?” 

 

Det rörde sig om tolv olika indelningar som var: Kontroll, Grafik, Ljud, Hårdvara, 

Svårighetsgrad, Livslängd, Stil/Genre, Buggighet, Målgrupp, Handling, Realism, 

Spelkänsla. Slutligen gjorde jag även en analys där jag först gick igenom varje program 

för sig och sedermera en jämförelse program mot program. 

 

4.1  Programledarens roll  

I Kontroll som sändes på SVT så är Alexander Hammarlöf programledare. Hans roll är 

objektiv, han styr programmet och är informativ. Han påar och avar inslag, samt kör löp i 

början och i slutet på programmet. I Gameplay som publicerades på www.press2play.tv 

så är Christer Engström programledare. Han kör något som känns som en improviserad 

påa och han säger fel ett antal gånger under programmet. 

 

Christer, till skillnad från Alexander, improviserar mycket mer och tillåter sig sväva ut då 

han talar. Han påar även saker som aldrig senare tas upp. Han säger det som faller 

honom in i stunden enligt mig. Han ifrågasätter även trovärdigheten i TV-

spelsjournalistik och blir metafilosofisk ett tag, något som Alexander inte alls blir eller 

gör. 
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Den mest väsentliga skillnaden är att Christer improviserar och har stort utrymme för 

utsvävningar, gentemot Alexander som är helt manusbunden, objektiv och visar sig som 

en tydlig samlad ledare. Något som är mycket intressant är att Gameplay fortfarande 

sänder till skillnad mot Kontroll. www.press2play.tv gjorde en publikundersökning på 

deras webbplats om vad som uppskattades mest där Christers utsvävningar fick flest 

röster. 

 

5 .  Definition av webb-tv 

Webb-tv är en kombination av television och internet. Det handlar om att publicera rörlig 

bild på webben för beskådning. Till skillnad från teve så är inte webb-tv bunden till tid 

eller rum. Under tidsspannet mellan att en publikation är offentliggjord tills att den är 

borttagen från internet så är den tillänglig. Konsumenten kan då tillgodose sig oberoende 

var hon befinner sig eller vilken tid på dygnet det är, förutsatt att denne har tillgång till 

mottagarteknik och en uppkoppling mot internet. 

 

Det finns flera olika sätt att distribuera webb-tv. Ett sätt är att lägga upp material på en 

server som mottagaren kan streama när och var som helst. Ett annat sätt är att under en 

angiven tidpunkt sända en produktion som enbart går att se under just den sändningen. 

Det senare alternativet är vanligt när det handlar om att sända sportevenemang, till 

exempel en fotbollsmatch. 

 

En annan del av webb-tv är den oftast tillhörande tvåvägskommunikationen. Det är inte 

alltid den finns tillgänglig för användarna av webb-tv, men på youtube – som är den 

största webbplatsen för streamat material – är det en stor del av webbplatsen som uppfylls 

av kommentarer och fält att kommentera i (http://www.alexa.com) Inte nog med att det 

är ett utmärkt verktyg för producenterna till det material som läggs upp att få tillgodose 

sig med åsikter, helt kostnadsfritt från användarna om sina produkter. Det är också ett 

samlingsställe för diskussion och åsiktsbedriveri kring det material som 

kommentatorsfältet är knutet till. Det här är inget som alltid tillhandahålls då det handlar 
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om webb-tv, men det är en stor väsentlig skillnad från den traditionella tablåbelagda 

televisionen. 

 

En annan skillnad, som även skapar svår definitionsproblematik är upphovsmännen hos 

publikationerna. Det är så pass kostsamt att starta en TV-kanal, ordna med all 

administration vad gällande sändningstillstånd så det är väldigt få som klarar av en sådan 

investering. Detta har suddats ut rejält ju mer internet har blivit mer tillgängligt och 

teknik har blivit billigare. Nu krävs det inte så stora investeringar för att skapa 

produktioner, dessutom finns möjligheten att få det publicerat till alla som har tillgång till 

internet. 

 

Det vanskliga i det här handlar om definition av vad som ska betraktas som webb-tv. 

Räcker det med att någon har filmat sig själv med sin videokamera för hemmabruk? 

(http://www.youtube.com) Är det webb-tv om man får tag i det, om produktionen har ett 

visst antal visningar? Eller är det en hemmaproduktion som nu genom internet går att få 

tag på? Jag har inte svar på dessa frågor, men anser det vara värt att ta upp svårigheten i 

definitionen. Det visar även publikundersökningen. 

 

6 .  Teori  

Reflexivitet 

Den här uppsatsen är skriven ur ett reflexivitetsperspektiv. Reflexivitet har använts inom 

human- och samhällsvetenskaperna och är ett filosofiskt begrepp. Det har handlat många 

gånger om hur forskaren har sett på sin egen personlighet, sin subjektivitet när hon har 

forskat på andra människor. Det handlar för mig om att lita på mig själv som forskare och 

som en insatt individ i ämnet. I mitt fall handlar det även om att jag inte bara är forskare 

utan även en del av det subjekt som studeras. (Ehn & Klein 1994) 

 

Jag själv skapade förutsättningarna och gjorde den analys som resulterade i min b-

uppsats, därefter utformade jag programformatet (GameOn!) utifrån de resultaten jag 
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kunde utröna i min undersökning. Vidare gör jag nu en analys på vad television är för 

något samt på mitt program och mig själv. Jag är en del av formatet, jag är själv subjektet. 

I boken ”Från erfarenhet till text” skriver Billy Ehn och Barbro Klein (1994) följande: ”I 

den här skriften ska vi försöka sammanföra de personer som Malinowski och de flesta 

andra kulturforskare i hans efterföljd har separerat: forskare och privatmänniskan, den 

tänkande och den kännande. Detta ska vi göra med hjälp av begreppet reflexivitet, en 

central term filosofiskt präglade metoddebatt som under senare år handlat om forskarens 

självmedvetenhet i mötet med den Andre, det etnografiska ”forskningsobjektet”, 

’informanten’” 

 

Det som bland annat skiljer sig från vad Ehn och Klein skriver i sin bok är området 

forskningens plattform befinner sig på. Jag är inte en antropolog eller etnolog, men 

mediekommunikationsvetenskapen är tvärvetenskaplig och skär genom många olika 

discipliner. Jag studerar inte människan som ett subjekt, men människan är en stor del – 

kanske till och med helt väsentlig – för att kommunikation ska kunna uppstå. Det jag ser 

med hjälp av den sociala- och mediediskurs som jag har då jag tar mig an mitt ämne gör 

mig unik. Det gör även att verket i sig infinner sig först när jag betraktar det. Det handlar 

även en del om motöverföring som presenterades av psykoanalytikern Sigmund Freud. 

Motöverföring handlar om hur forskaren reagerar på sina egna observationer. Den som 

studerar andra är känslomässigt inblandad i sitt ”material”, som också är han själv. (Ehn 

& Klein 1994 s.13) 

 

I min forskning om dagens publiceringsformer och tv-produktionsformat blandar jag 

även in min egen person fortgående. Det kan finnas ett problem i hur synonymer till 

värdeord ska hittas, eller hur man ska göra då det handlar om att definiera ord såsom: bra, 

dåligt, lyckat, tragiskt, spännande, ointressant, tråkigt eller vedervärdigt. Jag har i 

uppsatsen en publikundersökning vilken jag har producerat som ett samtalspodcast, från 

den drar jag slutsatser och analyser. Däremot så handlar en stor del av resterande delar i 

uppsatsen om mig och mina reflektioner. Något liknande gäller också Briggs, som 

undersöker Utku genom deras bemötande av henne och sina egna starka känslor inför 
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dem. I texten åtskiljer hon inte den personliga upplevelsen från beskrivningen, utan den 

får driva analysen vidare. (Ehn & Klein 1994 s.34) En reflexiv analys kan se ut som ur 

följande utdrag: 

  

”Omslaget till deras bok Den kultiverade människan av en tecknad naken man 

som skyler sig med händerna och ser ganska ömklig ut, trådsmal, spretig 

mustasch och med fötterna utåt. Det är en löjlig figur och intrycket förstärks av 

boktiteln. Omslaget anger författarnas ironiska och raljanta perspektiv på den 

borgerliga mannen. Precis som ”Homo Sapiens, Skapelsens krona”, teckningen av 

Birger Lundquist, kläds den borgerliga kulturen av sina yttre attribut och läsaren 

skrattar sig till insikt.” 

 

Jag har valt detta citat för att illustrera reflexivitet samtidigt som jag tyckte det var en 

intressant analys skrivet med ett fyndigt språk. Att citatet finns med i min uppsats säger 

en del om mig som forskare, subjekt och en del om arbetet i helhet. 

 

7 .  Metod 

7.1  Kvalitativ Forskning 

Den metod som jag använder mig av är en kvalitativ publikundersökning. Sex studenter 

som läser TV-produktion i nya medier på Luleå tekniska universitet, institutionen för 

konst, kommunikation och lärande i Piteå deltar. De ser ett avsnitt som heter Apache Air 

Assault Recension - GameOn! TV. (http://www.youtube.com) Därefter samlar jag 

deltagarna till en diskussion med tema framtidens TV, anpassning, förändring och 

utveckling. Precis som teves utveckling så sker det utveckling inom alla områden. 

Utvecklingen i den här delen av arbetet handlar om insamlingen samt presentationen av 

det publikundersökningen leder till. Vill man hålla möjligheten för att andra – och 

oväntade – teman är lika viktiga eller rent av viktigare, måste man vara lyhörd för 

informanterna, ge dem utrymme och följa upp deras resonemang (Widerberg 2002, s.100) 
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Med tanke på det så har jag utformat intervjun som ett diskussionsprogram i TV, där jag 

agerar intervjuare/programledare. Deltagarna, känner varandra och har gjort en hel del 

produktioner tillsammans. Tanken med det är att de redan ska ha en relation till varandra 

som ska skapa en trygg och säker atmosfär. På så sätt ska de känna att de kan utrycka sig 

fritt. Mitt mål är inte att alla behöver säga något och att alla måste komma till tals, utan 

att det alltid ska finnas någon som har en åsikt och därmed kan framföra den. Genom den 

här metodiken uppnås även det som Karin Widerberg skriver i sin bok, Kvalitativ 

forskning i praktiken (2002) som handlar om att fånga och ta till vara på oväntade teman 

och infallsvinklar. 

 

Som Karin Widerberg skriver: ”Kvalitet handlar om karaktären eller egenskapen hos 

någonting, medan kvantitet handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag 

eller egenskaper. Kvalitativ forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär 

eller egenskaper, medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder. Den 

kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter fenomenets innebörd eller mening, 

medan den kvantitativa forskningen primärt söker efter förekomst eller frekvens.” 

 

7 .2  Utformning av GameOn! (Skil lnader/Likheter)  

Här kommer jag att lägga upp ett par avgörande skillnader som jag noterade mellan 

Kontroll (SVT) gentemot Gameplay (www.press2play.tv) i mitt arbete ”En närmare titt 

på Kontroll och Gameplay, TV-spels TV, på webb och i TV” som har varit betydande då 

vårat (mitt och Martin Edsmans) programformat har utvecklats. Jag har radat upp de 

mest tonsättande upptäckterna, förklarar innebörden och skriver sedan hur det har 

applicerats på GameOn! 

 

• Kunna om spel,  framföra i  TV 

I Kontroll har de en så kallad gästrecensent som heter Joakim Bennet, i uppsatsen 

skriver jag: ” Han upprepar sig flera gånger och får väldigt lite sagt på den redan 
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begränsade tiden som han har till den här recensionen. Joakim är van vid att 

recensera spel, men i text.” Det handlar om att kunna ge ett förtroendeingivande 

intryck på sin publik då du recenserar kulturella företeelser eller produkter om 

man som programledare vill att publiken ska lita på en. Men det är bara en del av 

ens roll i det här forumet. Det handlar om att kunna föra sig, verbalt och 

kroppsligt i TV. Det här har jag tagit fasta på. En stor del av GameOn! är just vi 

som programledare, att vi tittar in i kameran och talar till tittaren direkt och på ett 

vardagligt språk. På så sätt hoppas vi kunna vinna förtroende och att våra ord och 

budskap når ut till konsumenten. Ett program skapat av spelare som tilltalar 

spelare på samma sätt som spelare pratar med varandra. En annan sak som hör till 

tilltal i bild är positionering av kroppen. Jag tror på att vi fångar publiken ännu 

mer om vi står upp när vi recenserar ett spel. Det här har jag kommit fram till vid 

analys av de tidigare programmen där jag menar att de tappar energi vid att just 

sitta ned. 

 

• Kort tid ti l l  recension/lång tid ti l l  recension 

I b-uppsatsen har jag med en intervju med Christer Engstöm där jag skriver 

följande: ”En annan del av förändringen är att de i stället har mycket längre 

recensioner. Anledningen till den här förändringen var att de märkte från publiken 

att de ville ha längre recensioner. Då de sände på TV7 så hann de bara med att 

göra recensioner på ca 2,5-3 minuter och fick då kritik av publiken på att de inte sa 

någonting vettigt. Christer säger att han inte tycker man kan göra ett spel rättvisa 

om man gör så korta recensioner, och att det inte är rättvist, varken mot 

recensenten eller mot spelet. På TV är det mycket viktigt att tider hålls, om man 

till exempel fått en tilldelad tid på 2 minuter och 30 sekunder så måste man oftast 

gå in och klippa i bra recensionen på grund av tidsaspekten, och resultatet blir inte 

bra.” Till programformatet för GameOn! ligger recensioner på mellan 6-10 

minuter. Även när jag gjorde studien på Kontroll upplevde jag att spelen som 

recenserades inte fick den genomgång som krävs för att konsumenten ska få en 

rättvis bild. 
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• Bra flyt  när båda spelat  

”Till sist så tycker jag att dubbelrecensionen är ett kul grepp. Här så blir det 

genast lite bättre flyt i snacket mellan alla tre parter i studion. Dels på grund av att 

båda recensenterna har spelat spelet och dels för att de är oense. Citat från min B-

uppsatts. ”Med dubbelrecension menar jag att det är två stycken som har spelat 

och bedömer samma spel. De berättar båda två vad de tycker om spelet samt att 

de bollar tankar och idéer med varandra.” Den här registreringen har vi tagit till 

fasta i GameOn! då vi har gjort recensioner. I vårt programformat är det en som 

har ansvar för recensionen och då agerar den andra programledare, men båda har 

spelat spelet. Sedan växlar det här fram och tillbaks mellan Martin och mig. Jag 

ser det som att vi bygger upp ett större förtroende hos publiken att vi båda är 

kompetenta till att bedöma spel. Utöver det så uppnår vi även en gemensam 

diskurs angående spelet som skapar en snabbare kommunikation mellan mig och 

Martin. Det gör även så att den som agerar programledare kan ställa mer 

relevanta frågor. 

 

• Många segment/ett  segment 

Ur min b-uppsats går att läsa följande: ”Kontroll består av elva segment som 

försöks hållas ihop med en röd tråd, till skillnad från Gameplay som bara består av 

ett enda.” Det Christer Engström säger i intervjun som styrker min tes är att de 

såg att de flesta tittarna fanns på internet. De gjorde även det smarta beslutet att 

istället för att kriga mot fildelningen flyttade de hela produktionen till internet och 

gjorde det onödigt att fildela programmet över huvud taget. Därutöver så har de 

gått från att ha fler segment till att endast ha ett. I stället kan man göra flera 

segment fristående från varandra så att tittarna kan bestämma själva vad de ska se. 

Det här tycker jag är extra intressant och formatavgörande vad gällande 

GameOn!. Här kan jag se en tydlig konkret skillnad mellan format på TV-

produktioner för tablåbelagd TV och webb-tv. Här har vi i vårat format två delar 

för samma program. Tablålagd-tv: Här ligger programtiden på mellan 22 till 28 
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minuter (beroende på om det sänds på en reklam- eller public service kanal). Det 

finns en så kallad hemmastudio där man startar programmet, sedan presenteras 

andra segment såsom eventuella intervjuer, inslag, recensioner eller 

nyhetsreportage. Däremellan återkommer man till hemmastudion och så vävs 

programmet ihop med löp, påor och avor. Det här sänds i en förutbestämd 

kronologisk ordning på en specifik tablåbelagd tid. Webb-tv: Här finns inga påor, 

avor eller löp, utan alla segment är fristående från varandra för att öka flexibiliteten 

och användarvänligheten hos användarna på internet. Materialet finns att tillgå i 

två olika längder. För exempel; en recension publiceras då i en 2 till 3 

minutersversion och en på 7 till 10 minuter. 

 

• Spel får tiden/annat får tiden 

Utifrån den granskning i min B-uppsats på hur mycket tid som lades ner i varje 

program på de olika speldimensionerna upptäckte jag något mycket intressant. 

”Det betyder att de lägger ner mer än 54 procent på att prata om allt möjligt annat 

förutom just om spelet. Det som får ta tid utöver de olika speldimensionerna är 

olika utsvävningar, associationer och allmänt buseri. Liksom Kontroll så får 

hårdvara, svårighetsgrad, buggighet och målgrupp ingen fokus alls. Däremot så 

pratas det lite om realismen hos karaktärerna. Det som det läggs mest fokus på är 

handlingen och spelkänslan.” I och med att Gameplay har längre recensioner 

disponerar de även tid till att ta upp anspelande ämnen och till exempel diskutera 

om associeringar de får. Tillsammans med att det gjordes en undersökning på 

deras webbplats om vad som uppskattades där utsvävningarna visade sig vara 

populärast så statueras ett budskap. Jag bedömer att publiken vill höra en unik 

röst, ett unikt synsätt på speluniversumet. Nu finns det mängder av webbplatser 

att finna information om TV-spel. Det krävs inte mer än att skriva in titeln på ett 

spel i den populäraste sökmotorn google.com (http://www.alexa.com) så finner 

du mängder att läsa och se i form av reklam, trailermaterial, förtittar och 

recensioner. För att bryta igenom den här oerhörda informationstillgången finner 

jag att det personliga tilltalet behövs. Som redaktören Fredrik Pettersen säger i 
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”En närmare titt på Kontroll och Gameplay, TV-spels TV, på webb och i TV”: 

”Det gäller att hitta något unikt som inte tittarna kan ta till sig på något annat sätt 

än att titta på ens program. Det kan vara en röst, en människa eller ett synsätt. Det 

finns ingen anledning att underskatta tittarna.” I GameOn! premierar vi det 

personliga synsättet på de ämnen vi tar oss an. Förutom att vid en recension ge ett 

rättvist betyg handlar det om att ta fram ens egna funderingar. I visningsexemplet 

till publikundersökningen bedömer vi ett spel där det handlar om att flyga 

helikopter. Från vår mediediskurs drog vi liknelser till en populärkulturell 

referens, Airwolf. En TV-serie som startade under mitten på åttiotalet som 

innehöll en helikopter. (http://www.imdb.com) På så sätt satte vi en personlig 

prägel, ett eget synsätt på spelet. 

 

• Stort/l itet 

Kontroll som sändes i SVT hade en stor studio som var uppdelad i flera sektioner, 

där de kunde spela TV-spel på en plats och där de hade ett par soffor som de 

kunde ta emot gäster på en annan. Gameplay, som fortfarande är ett aktivt 

program och publiceras på www.press2play.tv till skillnad mot Kontroll som är 

nedlagt, har en mycket liten studio med två fåtöljer. Jag skriver i slutsatsen till mitt 

B-arbete: ”…så anser jag att han har skapat ett bra program som även håller i 

dagens läge. Med det menar jag att produktions- och innehållsmässigt står det sig 

gentemot Gameplay som fortfarande producerar och publicerar material, men 

endast på webben. Det är det som är den stora intressanta skillnaden. Pettersen 

var inte nöjd med de två första säsongerna, men tyckte att de närmade sig mer och 

mer en produkt han skulle vara nöjd med. Dessutom var de det mest sedda 

programmet på SVT:s hemsida, redan innan www.svtplay.se introducerades. Jag 

anser inte att det är produkten i sig som har brister, utan snarare 

publiceringsplatsen.”Förutom att vi som skapat GameOn! har en begränsad 

budget så har vi valt att inte använda någon stor studio till att spela in avsnitten i. 

Programformatet är satt att vara en enkameraproduktion som kan spelas in i 

princip vart som helst. Till exempel har vi spelat in ett avsnitt i en bilhall då vi 
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recenserade ett racingspel. Med förkunskapen jag tillgivit mig genom arbetet till 

min b-uppsats samt den empiriska kunskap jag har genom användning av youtube 

så drar jag en slutsats: Det handlar många gånger inte om den tekniska kvaliteten 

för att en videoproduktion ska få visningar. 

 

Det jag menar är att en hög teknisk kvalitet, t.ex. ett program som ”Så Ska Det 

Låta” (flerkamera studioproduktion som produceras för SVT) får inte per 

automatik fler tittare jämfört med en låg teknisk kvalitet, t.ex. ett program ”Tim 

Testar” (enkamera amatörproduktion inspelat i ett kök för Carlskoga TV) på 

grund av kvalitet och budget.  

 

 

• Bundet ti l l  manus/Frihet med manus 

En del av min fokus i b-uppsatsen låg på programledarens roll, där kunde jag 

upptäcka väsentliga och vitala skillnader. Kortfattat så var Alexander Hammarlöf 

mycket mer bunden till manus i Kontroll. Han höll sig mestadels passivt objektiv 

och lät gäster och recensenter komma till tals. Christer Engström däremot 

improviserade fram påor, frågor och avor. Han kommer in med egna anekdoter, 

funderingar och tar stor plats i programmet. I GameOn!, som har ursprung i 

radiovärlden så kör vi med stolpmanus som är vanligt där. Det innebär att vi 

skriver upp de ämnen som ska tas upp. Utöver det så hör det till formatet att vi är 

tillåtna att improvisera, till fördel för underhållningsvärdet. Det handlar om 

samspelet mellan Martin Edsman och mig just vid inspelningstillfället, sådant har 

vi ansett varit nästintill omöjligt att skriva ner i manusform. Det gynnar även 

ovanstående punkt, spel får tiden/annat får tiden. 
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7.3 Publikundersökningen 

– Se bilaga (PUBLIKUNDERSÖKNING – mpeg-4 video)1 

 

Jag har gjort en publikundersökning med sex studenter som studerar tv-produktion i nya 

medier vid Luleås Tekniska Universitet, institutionen för konst, kommunikation och 

lärande. 

 

Undersökningen har flera syften: 

 * En analys av formatet GameOn!. 

* En analys av hur deltagarnas TV (alla format) användande ser ut? 

* Vad de anser om Tablålagd-tv gentemot webb-tv? 

 

Deltagarna fick till uppgift att titta på ett avsnitt av GameOn! och till bakgrund hade de 

frågor och en kort förklaring till vad som skulle hända på inspelningstillfället. 

 

På nästkommande sida så visas ett utdrag från den inbjudan som gick ut till deltagarna. 

Där går att se den information som de fick ta del av. 

                                                
1 Inspelad den 3 maj, 2011. 
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Jag skriver inspelningstillfället för att jag har valt att utforma undersökningen som ett 

inslag i rörlig bild, i stället för att göra intervjuer som transkriberas eller enkäter som 

sammanfattas. Med tanke på att jag går en medieutbildning kändes det här alternativet 

mycket intressantare och tilltalande. När jag gör något i rörlig bild fångas så mycket mer 

än vad jag kan få fram genom text. Deltagarna är även vana vid kameror, så jag vill påstå 

att risken för att de inte skulle känna sig bekväma störde inte undersökningen. De är vana 

att samarbeta i större grupper då det krävs många personer för att göra tv-produktioner 

och det gynnade även dynamiken vid undersökningen. 

 

7 .4 Urval  av deltagare 

Varför jag har valt att ta med sex studenter som läser tv-produktion är det intressanta i 

deras mediediskurs. Deltagarna är uppvuxna under slutet av 1900- och början på 2000-

talet. Det betyder att de alltid har sett datorn som en naturlig del av vardagen och 

hemmet. De är födda i en tid då vi gick in i postindustrialiseringen, då internet blev 

vardag hos oss svenskar. Dessutom studerar de TV och borde i och med det vara i 

framkant av utvecklingen och innovativa i deras visioner om televisionens utveckling och 

varande. Ungdomars webb-tv-användning respektive livsstil kan studeras på en mängd 

olika sätt. En bred livsstil innefattar vanor, fritidssysselsättning, värderingar och 

personlighetsdrag (Palm 2006, s.34). För att komma någonstans med sitt sätt att 

presentera sitt material på så anser jag att det bästa sättet att utveckla sig är att vända sig 

till den tilltänkta målgruppen. Därtill går fyra av sex deltagare i samma klass. De två 

resterande läser även tv-produktion men en annan årskurs, detta urval är gjort med 

förhoppning om att de avslappnat ska kunna föra fram sina åsikter. 

 

7 .5  Utformningen av publikundersökningen 

Jag har valt att producera och publicera publikundersökningen i rörliga bilder. Tanken 

bakom idén är att visa hur diskussionen för fram tankar och funderingar hos deltagarna. 

Produktionen har ingen inledning, presentation eller avrundning, den ska ses tillsammans 
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med den här texten. Båda ”texterna” är beroende av varandra och det handlar om TV, så 

då kändes det relevant att göra en TV-produktion. Det är en trekameraproduktion där vi 

sitter runt ett bord – jag, de sex deltagarna och kamerorna befinner sig runtom. Studion 

är mörk/svart och bordet är i mitten. Visionen är att alla i produktionen skall vara 

likställda, alla deltar på lika villkor, även fast jag leder samtalet är det så jag vill att det ska 

ses. Sedan bryter produktionen mot 180º-regeln. Här vill jag visa att det inte finns något 

fram eller bak, inget rätt eller fel, ingen speciell riktning som är den riktiga. 

Undersökningen höll på under en timma och sjutton minuter, den har redigerats ner till 

1h och 7min. Jag har tagit bort material som inte har hört till undersökningen som t.ex. då 

jag pratat med kameramännen. Har även redigerat bort en del utflamsningar och då jag 

har tappat tråden, mest för att göra produktionen mer tilltalande att se. 

 

7 .6 Deltagare 2 

Sofia Nordin, 23 år 

Marta Jansson, 23 år 

John Andersson, 21 år 

Mikael Käll, 21 år 

Thomas Martinsson, 21 år 

André Dahlin, 27 år 

 

8 .  Analys av publikundersökningen 

Här kommer jag gå igenom publikundersökningen kronologiskt med en del stopptider 

som jag tycker är utmärkande så att du kan hänga med själv och titta på det som sades 

under undersökningen. Jag kommer att kort förklara vad som är på tal under en viss tid 

och sedan kommer jag – i vissa fall – med hjälp av reflexivitetsperspektivet analysera vad 

jag ser. 

 
                                                
2 Deltagarna har lämnat deras godkännande till att deras namn och ålder publiceras. 
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00:00:55 John och Mikael pratar om användning då publikationerna kostar. 

Här ser jag ett tydligt exempel på att användarna vänder 

medieproduktioner ryggen på en gång som det sätts en prislapp på den. 

Precis som Hvitfeldt och Nygren skriver i På väg mot medievärlden 2020 

(se under rubriken ekonomi) där de syftar på att det är nästintill omöjligt 

att ta betalt för nyheter. Det som gör det intressant är att det handlar om 

framtida producenter som själv ska in i branschen. 

 

00:02:02 Tidigt i undersökningen visar det sig att de flesta av deltagarna föredrar 

att se direktsända produktioner och i synnerhet sportevenemang på 

tablålagd-tv. Jag uppfattar det som att majoriteten av deltagarna har olika 

relationer till dator och teve. Det verkar som att de känner en större 

närvaro till teven, att de kommer närmare de direktsända produktionerna. 

Datorn tycks de ha ett mer distanserat förhållande till. 

 

00:04:14 Marta nämner att hon anser sig själv har blivit mer bekväm när hon vet att 

alla program läggs ut på internet. Hon menar att hon inte känner sig 

knuten till att passa tevetider numera. Det här sättet att tänka och handla 

efter tror jag är en trend bland konsumenter. Det fria i att kunna välja vad 

du ska se på den tid som passar dig bäst väger stort. I och med det 

kommer fler välja att se produktioner på internet, alternativt att teve 

implementeras med internet på något sätt. 

 

00:05:06 Vid min fråga; hur mycket tablålagd-tv ser ni? Svarar två att de inte ser 

något, två svarar att de nästintill inte ser någon tablålagd-tv och två att de 

gör det. De två som ser tablålagd-tv använder den på ett speciellt sätt. Jag 

skriver använder för att de båda sätter många gånger på den utan att 

nödvändigtvis titta på den. Den tjänar mer som ett substitut till mänsklig 

kontakt, så att de inte känner sig ensam. Jag jämför det med radio och i 

produktionen kallar jag det: teven är den nya radion. 
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00:07:06 Mikael räknar inte med samma kvalitetsnivå på en produktion som riktar 

sig till att publiceras på internet. Marta menar att det handlar om i vilken 

kontext som produkten presenteras i, vem som står bakom.  

 

00:09:40 John och Mikael diskuterar om Schulman Show kontra Skavlan. Båda 

anser att det är TV, men förväntar sig olika nivåer på kvaliteten på 

produktionerna. Ett program görs av Aftonbladet, en av Sveriges största 

tidningar, där de även döpt podcasten till: ”Schulman Show – Sveriges 

största tv-program på nätet” (http://www.aftonbladet.se) Där förväntar de 

sig inte samma tekniska kvalitet som i Skavlan, som är ett av Sveriges mest 

sedda tv-program nu. (http://www.mms.se) 

 

00:14:01 Thomas menar att om han ser att ett klipp är i 30-minuterslängd på 

internet så har han mycket svårare att ge det en chans än om klippet skulle 

vara mellan 5-10 minuter. Det är precis så jag har uppfattat att det 

generella beteendet är då folk surfar på internet och råkar hamna framför 

videoklipp.  

 

00:21:00 John frågar de andra deltagarna om de är för lata för att klicka in sig till en 

video om inte det finns en inbäddad video på sidan där länken finns. Det 

vill säga, om det inte finns på till exempel facebook en film att klicka på 

direkt i feeden så är chansen större att användaren inte klickar på den än 

om det finns en. Mikael menade att det var svårt att länka en svtplay länk 

bara för att det inte går att bädda svtplay produktioner.  

 

00:22:10 Först spånar Thomas om att han skulle uppskatta en tjänst där han skulle 

kunna prenumerera på tv-produktioner på webben till en samlad plats. 

Därefter pratar Mikael Käll om ”Social TV”, en vision där sociala medier 

blir mer implementerade med webb-tv. Där man skulle kunna se vad sina 
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vänner tittar på, vem som gillar eller ogillar vad. Ungefär som Xbox Live 

eller Spotify. Här går deltagarna in mera om hypoteser om framtidens TV. 

John suckar, tar sig för pannan och säger: -Åh herregud vad stressade du 

kommer bli. 

Spännande. 

 

00:29:00 Jag frågar om längden på produktionerna på internet. John beskriver att 

han uppskattar korta klipp på internet i en form som kan fungera som en 

sorts trailer för det egentliga programmet. Då kan han använda det 

kortare klippet till att snabbt avgöra om produktionen i sig är något eller 

honom. Sedan påpekar Sofia att på grund av att produktioner på internet 

inte är beroende att passa i en tablå så finns det möjlighet att lägga upp 

hela materialet, t.ex. vid en intervju.  

 

00:30:30 Marta och John diskuterar i hur trenden i att saker ska var korta och 

snabba rör sig över flera områden, t.ex. musik och mat. 

 

00:39:30 John får en idé om att man själv som användare får pytsa ut reklampauser 

under en given tid i TV och du måste få ut alla innan programmet är slut. 

Det kanske är en galen idé, men jag tycker ändå det visar ändå på en 

fantasi och vision. Dessutom tror jag att interaktivitet kommer visa sig på 

allt fler sätt. 

 

00:40:42 John visar här på en positiv egenskap hos webb-tv. Han berättar hur han 

på kvällen kan sätta på ett program på webben. Nästa natt kan han 

fortsätta på den platsen han somnade på under föregående natt. På samma 

sätt som Marta nämnde tidigare i undersökningen visar det här att 

användaren har en avslappnad inställning till det som visas på webben. 

För det finns alltid kvar att titta på vid ett senare tillfälle. 
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00:46:48 När jag frågar dem vad de helst tittar på, teven eller datorn svarade tre 

stycken datorn, en tittar på teven hos sina föräldrar och datorn hemma och 

de resterande två tittar helst på teven. Även fast de verkar tycka att 

skärmen till datorn oftast är mindre än teven, ljudet är sämre och det är 

obekvämare att sitta i på en stol eller liknande. 

 

00:54:54 John berättar om när han startade en diskussion i kommentatorsfältet som 

var kopplat till en video om Göteborgskravallerna. 

 

00:56:55 Mikael hade märkt att det twittrades mycket mer under Oscarsgalan. Det 

kan även märkas ökad aktivitet på andra sociala utrymmen på internet 

under stora mediala händelser som vid Oscarsgalan. Kommentatorsfältet 

behöver alltså nödvändigtvis inte vara kopplad till den tv-produktionen 

som diskuteras.  

 

9 .  Resultatdiskussion 

Här nedan kommer jag först att gå genom de resultat kopplade till webb-tv, med styrkor, 

svagheter och möjligheter. Senare en diskussion över hur GameOn! Kan utvecklas och 

anpassas. Vidare en diskussion samt en ekonomisk diskussion. 

 

9.1  Tablålagd-tv vs.  webb-tv 

Det visade sig vara två av sex som tittade reguljärt på teve, det tycker jag visar tydligt på 

vilket håll trenden går. Det kan tänkas komma hybrider mellan internet och teve i en 

framtid, men just nu tappar teve marknad mot internet dag för dag.  
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9.2 Styrkor hos webb-tv 

Rekommenderat: Jag funderade över om spontantittandet (då du råkar se något du 

inte planerat) skulle minska i takt med att det tablåbelagda tv-

tittandet minskade. Men genom att funktionen ”rekommenderat” 

blir vanligare i webb-tv-formatet så har användaren hela tiden en 

röd tråd att följa. Efter du har sett ett program som du tycker om 

så dyker det upp liknande produktioner. 

 

Stort utbud: Då du som användare inte är bunden till en given kanal eller ett 

utbud då du befinner dig på internet så gör det otroliga utbudet att 

du nästintill kan skräddarsy din egen tablå. 

 

Nisch: I och med att internet gör det lättare för användaren att hitta fram 

till just sitt intresse, skapas det på samma sätt en stabilare marknad 

för nischade program. Det finns helt plötsligt en större plattform 

för program med smalare specialområden. 

 

Interaktivitet: En stor skillnad mot tablålagd-tv är interaktiviteten. När tittarna 

får ta del av kommentatorsfunktioner känner de sig mer delaktiga 

och processen får en större mening. Videor som publiceras som 

man kan kommentera till kan också ligga till grund för debatt. 

Dessutom kan producenten få feedback direkt utan mellanhänder 

genom det här och det kan skapas en kommunikation däremellan. 

 

Kontroll: I undersökningen togs det upp under ett flertal gånger hur de 

uppskattade den kontroll man har över användningen av tv-

produktioner på internet. T.ex. pausa, se om, fortsätta en annan 

dag o.s.v. Här ser jag hur det finns stora utvecklingsmöjligheter. 
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Influens: Som jag ser det så har vänner och familj stort inflytande på vad som 

väljs att titta på. Deltagarna i publikundersökningen var inne på att 

det spelade stor roll vad deras vänner tyckte om en produktion i 

valet av vad de själva skulle se. Kommentarer, ”gillar-markeringar” 

och liknande noteringar knutna till något program var ofta 

anledning till att de valde just den. 

 

9.3  Svagheter hos webb-tv 

Interaktivitet: Webb-tv är bara en liten del av det som erbjuds på internet, 

dessutom så konkurrerar det när det ses i en dator med all annan 

mjukvara i den som t.ex. spel. Det här gör att produktionerna 

måste fånga tittarna och få dem att se vidare, hela tiden med 

konkurrens från allt annat i en dator. Det jag förstod av 

undersökningen så kände de sig mer rastlösa framför datorn. Ett 

fönster är hela tiden bara ett klick från att stängas. 

 

Sportresultat: Panelen i undersökningen var helt överens om att det var sport som 

helt överlägset var bäst att se på tablålagd-tv, helst direkt. De 

tyckte att det fanns stora problem med att se sport i efterhand på 

webben på grund av risken att ovilligt ta del av resultatet av 

matchen. 

 

Publicering: Något som panelen var inne på under undersökningen var att de 

tycker att det kan ta tid innan kanaler lägger upp vissa 

produktioner på webben, mestadels sportsändningar. Det här 

kanske är en marginell företeelse men det känns spännande.  

 

Kvalitetsfilter: På grund av att det är fler och fler aktörer som publicerar 

produktioner på internet samt att det många gånger inte finns 
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någon eller något kvalitetsfilter för allt som läggs upp på webben 

gör att man som användare inte går genom etablerade kanaler som 

man känner till. Det gör att man med stor säkerhet får vaska sig 

igenom mängder av produktioner innan guldkornen hittas. 

 

Interaktivitet: Kommentatorsfunktionen går åt båda hållen. Det kan både skapas 

positiva samt negativa texter knutna till den. Jag tänker inte gå in 

på det här något vidare. Precis som i demokrati så skapas det både 

negativa samt positiva strömningar, så är det då ordet är fritt. Det 

här ser jag som en större samhällspolitisk fråga. Anser att 

demokrati och yttrandefrihet är viktigt och detta är en betydelsefull 

och progressiv del av den. 

 

Vid en jämförelse mot uppsatsen: Nästa generations TV – en fallstudie hur 

varumärkesarbete kan effektiviseras och utvecklas genom webb-tv mot nästa generation, 

skriven av Maria Carlsson och Hanna Eliasson. Så har en svaghet minimerats och till viss 

del försvunnit, det handlar om bildkvalitet, de skriver: 

 

”Det finns även en svaghet med bildkvaliteten av filmerna som streamas över 

webben (se vidare 2.1) En del produktioner har så långsam uppkopplingen att 

man väljer att inte titta alls. Tillgången till en dator som klarar av en hög 

”uppkopplings-hastighet” via internet är en förutsättning för att kunna titta på 

webb-tv” 

 

9.4 Möjligheter 

Genomslagskraft: På samma gång som internet blir mer allmänt och tekniken gör att 

det blir vanligare och lättare att ladda upp filmer som privatperson 

så skapas det oanade möjligheter. Ett mycket bra exempel på det är 

Tobias Öjerfalk som sedan starten för två år sedan fått 9 miljoner 



Dennis Strömberg, denstr-8@student.ltu.se 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat, VT2011, LP3-4 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå 

 

 33 

visningar på youtube. Han kan numera försörja sig på att spela tv-

spel, spela in det och lägga upp det på internet. 

 

9.5  Analys av utformning av GameOn! 

Här kommer jag att gå igenom vad de sa under min undersökning vad gällande 

GameOn!. Frågan var alltså: Hur ska programmet förändras för att passa in i tablålagd-

tv, samt: Hur ska vi göra för att få målgruppen sätta på teven? 

 

9.6 Passa in i  tablålagd-tv 

De tyckte att programmet skulle göras längre. De var inne på att det skulle bli för 

besvärligt att tablåbelägga produktioner som ligger mellan 5-10 minuter, utan mellan 22 

till 28 minuter. Precis som vår utformning av formatet där vi har två längder av 

programmet där tablå-tv-versionen är mellan 22-28 minuter. De menade att formatet 

skulle göra sig bättre om det innehöll fler spel, inslag och segment. Det stämmer också 

väldigt bra med det format vi arbetat ut där versionen till tablålagd-tv innehåller fler 

segment och där alla delarna uppdelas till fristående produktioner för webbformatet. 

 

Sofia var inne på att hon tyckte att programmet i sig var bra och fångade hennes 

uppmärksamhet. Men det skulle inte gå att ha det tempot som vi håller i det avsnitt som 

visades för deltagarna utan att det behövs platser för tittarna att ”vila” i för att det ska 

fungera mellan 22-28 minuter. Det som behövs är att dramaturgin behöver förändras för 

att det ska passa tablålagd-tv. Det som går att läsa under många segment/ett segment 

(s.18) så skriver jag om hur vi tänkt om dramaturgin. 

 

En annan idé de hade om att få in just det programmet som är med i undersökningen i sin 

nuvarande form i tablålagd-tv var att det skulle kunna samsändas med en annan 

produktion. Det skulle kunna vara ett ungdomsprogram som vänder sig till hela eller 
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delar av vår målgrupp. Eller att det sänds i pausen i ett populärt program (t.ex. Let’s 

Dance eller Idol) för att på så sätt fånga tittare till programmet. 

 

9.7 Få målgruppen att  sätta på teven 

Den här frågeställningen är den del av arbetet som är en av de svåraste. Förhoppningsvis 

är mycket av det som står i denna uppsats en del av svaret på frågan. Till att börja med så 

måste vi fastställa att tv-kanaler och produktionsbolag i tevebranschen anser att många av 

målgruppen till GameOn! (folk mellan 13-25 år) inte ser på tablålagd-tv. Enligt min 

undersökning så ser fyra av sex inte på teve och de var mellan 21-27 år. En av de få 

konkreta idéer jag har snappat upp under det här arbetet är det med en samsändning 

mellan de två plattformarna. Där kom en av deltagarna med idén att en webbsändning 

skulle fortsätta på tablålagd-tv. Det skulle betyda att publiken var tvungen att titta på en 

publikation på webben och sedan passa in den med en sändning på tablålagd-tv. 

Då jag varit i kontakt med aktörer inom området så har de ifrågasatt ett tv-spelsprogram 

med eftertryck på att det finns så många andra platser att hitta information om just det 

området på internet. En del av lösningen till det här är just det personliga tilltalet. Alla 

kan ta del av information om ett spel, men ingen ser spelet som jag gör det. Återigen 

handlar det om att jag är subjektet, utifrån det reflexiva synsättet så skapas bilden av det 

jag vill förmedla. (Ehn & Klein 1994) 

 

9.8 Diskussion 

Något mycket intressant som togs upp tidigt under publikundersökningen var attityden 

till att betala för att ta del av produktioner, det ville de inte. Det jag frågar mig då är hur 

de själva som medieproducenter ser sig själva få betalt för deras framtida produkter.  

 

När det handlar om kontrollen hos tv-produktioner på internet så tror jag att vi bara ser 

en fragmentarisk bit av vad som komma skall. Här kan du integrera kommentarer direkt i 

videor likt bilderna som du kan knyta till en plats på maps.google.com, eller att du får 
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bestämma vad som skall hända härnäst i det du ser, t.ex. rösta på vad en karaktär i en tv-

serie ska göra, gifta sig eller skilja sig.  

 

Under rubriken ”Utformning av GameOn! (Skillnader/Likheter)” så skriver jag om hur 

man som kulturrecensent behöver arbeta upp ett förtroendekapital. Det används sedan 

genom att iakttagaren litar på dig och du tillåts bland annat att skämta och sväva ut i 

associationer. Det här tycker jag mig uppfatta då Thomas säger i undersökningen att 

GameOn! är mer "random", underhållande, smårörigt än det han sett på SVT och han 

tyckte om att titta på oss (mig och Martin). 

 

Ser också en vikt att tv-producenten tar i beaktning interaktiviteten då det handlar om 

publiceringar på webben. För publiken har närmare till ett klick då det går att bädda in 

webb-tv-produktioner på andra forum och sociala nätverk såsom facebook. Även andra 

interaktioner kan nog påverka en publikations visningar, som om den lätt går att sprida, 

ge betyg, tipsa sina vänner och familj. Speciellt när vi går allt närmare ett nytt sätt att se på 

tv, så kallad ”social-tv”. 

 

Jag ser att det finns en rädsla hos tv-producenter som kanaler och produktionsbolag när 

det handlar om konkurrens i och med webb-tv. Här finns många mer aktörer, marknaden 

är även global. 

 

9.9 Ekonomisk diskussion 

Men jag kan inte riktigt hålla mig från att kort ge en bild av hur jag ser på en del av den 

ekonomiska biten när det handlar om medieproduktioner och internet. De flesta 

människor i Sverige förväntar sig få betalt om de gör ett jobb eller om de skapar en 

produkt. Det här har fått sig en rejäl törn när det handlar om kultur och media, det är inte 

så självklart längre. 
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På internet anses kultur- och medieproduktioner som en rättighet att ta del av utan 

kostnad av fler och fler, till skillnad mot biljetten du köper när du går på bio eller teater. 

Detta har varit en het potatis under 00-talet i det politiska klimatet och är svår att bortse 

ifrån. Men pengar förflyttas och omsätts i samma stora grad ändå, det är bara andra 

händer som tar emot när transaktionen gjorts. Till skillnad från innan internet, då 

producenter/upphovsmän fick betalt för sina alstringar så är det numera ”brevbäraren” 

eller ”pizzabudet” som håvar in pengarna. Konsumenterna ser det som finns på internet 

som en gratis rättighet och istället betalar för sig hos leverantörerna. 

 

Det är snarare innehållet på internet som anses vara något sorts fritt lovligt byte. Det går 

inte att ta betalt för tidningar på nätet, oavsett i vilken form den presenteras och av vem. 

Sundsvalls tidning var en av få svenska tidningar som försökte sig på detta, men som till 

slut gav upp. De riktigt stora drakarna har dock kunnat ta betalt för sina 

nätpublikationer. Sommaren 2007 gav en av de allra största, New York Times, upp 

betalmodellen och tillhandahåller numera nyheter gratis. (Hvitfeldt & Nygren 2009, 

s.172) 

 

En annan del som värderas högt på internet och som säljs och köps till astronomiska 

summor är nätverk eller databaser. Information om människor och deras vänner. Youtube 

är en annan typ av tjänst som utvecklats under senare år. Den etablerades på marknaden i 

början av 2005. Efter drygt ett år, i november 2006, köptes sajten upp av Google för 1,65 

miljarder USD. (…) Myspace är något äldre än FaceBook. Den startade i januari 2004. 

Ett år senare köptes den upp av ett av Rupert Murdochs medieföretag för 580 miljoner 

US-dollar. (Hvitfeldt & Nygren 2009, s.177-78) Det är inte konsumenten som betalar för 

produkten direkt utan indirekt. Konsumenten får fortfarande betala, fast inte alltid till 

upphovsmannen till produktionen och pengar är inte alltid är valutan. 

 

Det är som att du skulle gå och köpa ett äpple men i stället får äpplet gratis. Det enda 

som du behöver ge till affären är ditt namn, ålder, adress, mail, sen får du lämna en bild på 

dig själv, din katt, dina barn och dina vänner. Sedan skadar det inte heller om du även 
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berättar dina intressen, vilken musik du lyssnar på och vilka filmer du gillar. Dessutom 

bör du givetvis berätta om vilka andra typer av äpplen och övrig frukt du uppskattar så att 

just den här affären kan anpassa dess utbud för just dig. Sen är givetvis äpplet inlindat i 

ett par lager reklam och du måste ta tre pauser under tiden du äter äpplet för att ta del av 

affärens övriga utbud. På det här sättet finns det pengar att tjäna. 

 

I Sverige har även en internetleverantör blivit dömd till att betala vite enligt en dom från 

tingsrätten på grund av att de försett en webbsida (http://www.thepiratebay.org) med 

internettrafik. Thepiratebay.org hade blivit stämda av några av de största 

produktionsbolagen i Hollywood för att de spred deras produktioner. (http://www.dn.se) 

Jag skulle kunna likna det här vid att trafikverket skulle få en stämningsansökan från 

systembolaget för att deras vägar används till att transportera smuggelsprit från 

Vitryssland i polska långtradare. Enligt mig har en förskjutning skett i fördelning i 

ekonomin. 

 

10.  Resultat  

Förutom det som går att läsa under rubriken: Utformning av GameOn!, Många 

segment/ett segment (s.18) så ser jag att det krävs en anpassning i format då en 

produktion flyttas till webb från Tablålagd-tv. 

I diskussionen om längden på produktioner på internet så tycker jag mig ha kommit fram 

till en bra lösning och anpassning till GameOn!. Vi har ett tablå-tv-format som är mellan 

22-28 minuter och två webbversioner, en kort ”teaser” på ca 2 min och en längre på ca 7-10 

min. Det här baseras på de undersökningar press2play.tv gjort och svaren ur min 

undersökning. 

 

Ekvationen: Ju högre teknisk kvalitet och ju dyrare produktion, är inte likställt med fler 

tittare. Det handlar mer om en ärlighet från producenten. I och med att allmänheten 

konsumerar mera amatörproduktioner så accepteras också sämre kvalitet. Däremot är det 
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väldigt viktigt att det framgår i kontexten vilken standard som publiken kan räkna med. 

Är man tydlig som producent med vad man gör så förstår konsumenten det och ambition 

mot förväntningarna sätts på en likställd nivå. 

 

Bland annat att det är lättare idag att komma ut som amatör eller uppstickare och få en 

publik som tar ens produktioner på allvar och bortser från eventuella tekniska skavanker. 

Men det kan också finnas en risk med det här, att TV-kanaler ser webbproduktioner som 

något man kan kompromissa på den tekniska kvaliteten. Om det blir en allmän attityd så 

kan det bli en vedertagen regel. 

 

En svaghet som kan finnas enligt mig är en likriktning i mediekonsumtionen som kan 

uppstå då valbarheten ökar. När medieutbudet som finns går mer och mer åt att 

konsumenten själv bestämmer när hon ska se på ett teveprogram, så minskar den 

spontana konsumtionen. Vid den begränsning som tablåbelagd television innebär så 

uppkommer samtidigt en större oförutsägbar användning. Om du hela tiden får välja och 

möjligtvis måste välja vad du ska se på, kan det bli så att du mer sällan råkar slå på teven 

och råkar se något du inte planerat att se. 

 

Tablålagd-tv förstärker känslan av och skapar en större ”just nu”-känsla och en påtagligare 

”jag är en del av något större” upplevelse. 

 

Något som jag märkte i det fria samtalet under publikundersökningen var vikten av 

enkelhet och användarvänlighet. Då diskussionen om huruvida de tyckte det var krångligt 

att länka till svtplay program för att de inte går att bädda in i facebook feeden. Här tycker 

jag att vi tydligt ser hur lite det krävs för att försvinna i det välkända mediebruset. Det är 

mer som måste tas i beaktning vid publicering på webben, till exempel hur den tekniska 

logistiken ska se ut. 
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Konsumtionen av webb-tv kommer socialiseras mer där du kan se vad dina vänner ser, 

prenumererar på, gillar, ogillar, kommenterar om. Det kommer även leda till en ökad 

stress kopplat till webb-tv hos vissa användare.  

 

Vid webb-tv användning så kan du skräddarsy det du tittar på, du kan hitta produktioner 

om just dina specialintressen. Det betyder att alla produktioner inte blir kortare, utan att 

de produceras i olika längder. Det passar även in på GameOn! där det är tänkt att finnas 

olika längder på recensionerna och alla segment är fristående så att man kan se det som 

tycks enligt en själv vara mest intressant. 

 

Marta nämnde i undersökningen att användaren får en mer avslappnad inställning i och 

med att det som visas på webben oftast finns kvar under en längre period. Konsumenten 

lär sig att inga tider behöver passas, på så sätt tappar tablålagd-tv en publik som är van att 

få bestämma själva när de ska se något. 

Interaktivitet är något som kommer öka och integreras mer kring webb-tv. 

 

Det finns anledning till att se på kommentatorsfunktioner på andra webbplatser än 

publikationsplatsen som en del av produkten. Ge chansen till tittaren att uttrycka sina 

åsikter om din produktion. 

 

På internet finns det många gånger en plats att föra en dialog om de tankar du har fått 

genom att se en viss produktion. Här tycker jag mig se en tydlig distinktion gentemot 

tablålagd-tv. Många gånger tror jag att det är just det regissörer, producenter och artister 

vill ska hända efter någon har tagit del av deras verk, att det ska debatteras. Precis som 

John gjorde angående Göteborgskravallerna. Möjligheten att kommentera kan möjligen 

göra tittare mer aktiva, även fast du tittar helt själv i ditt rum. 

 

1 1 .  Förslag på framtida forskning 

Om inte användaren betalar, vem gör det då? 
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GameOn! TV – första säsongen  http://www.youtube.com/gameonswe 
       (2011-05-15) 
 
Radiohybrid 
Premiär! - Game On! TV 
Red Dead Redemption Recension - Game On! TV 
Alan Wake Recension - Game On! TV 
Recension BLUR 1/2 - Game On! TV 
Recension BLUR 2/2 - Game On! TV 
VVVVVV Recension - Game On! TV 
Mafia 2 Recension - Game On! TV 
Recension Dead Rising 2: Case Zero - Game On! TV 
 
 
Webb-TV 
NHL11 Recension - Game On! TV 
Halo: Reach Recension - Game On! TV 
Master Chief Krisen - GameOn! TV 
Magicka - Game On! TV 
Medal Of Honor Recension - GameOn! TV 
Skycat and The Starchildren - GameOn! TV 
Star Wars: The Force Unleashed II Recension - GameOn! TV 
Indiespel på GameX! - GameOn! TV 
Tejbz på GameX - GameOn! TV 
Kinect på GameX - GameOn! TV 
BF:BC2 Vietnam på GameX - GameOn! TV 
Call Of Duty BlackOps Recension - GameOn! TV 
Apache Air Assault Recension - GameOn! TV 
Gran Turismo 5 Recension - GameOn! TV 
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Intervjuguide 
 
Hur väljer du när du ser TV? 

Hur mycket vanlig TV ser du?   

Hur mycket webb TV ser du?     Varför? 

Förväntar du dig samma saker/standarder av ett program på webben? 

Vad skiljer sig i GameOn! från program du ser i TV? 

Hur ska ett program se ut på webben? 

Vad är det i formen som är typisk för publiceringsplats? 

I längd? 

I antal inslag? 

Andra saker? 

Behöver man förändra produktioner för att de ska passa ni som webb-tv? 

 T.ex. inför reklam pausar, påor, avor, löp,  

Skulle GameOn! fungera i tablåbelagd tv? 

Vart skulle det här passa att publiceras? 

– kanal, webbplats, tidning, TV6, Aftonbladet 

Vad är det som lockar i formen på webben? 

Finns det andra bra egenskaper med webb-tv som Tablålagd-tv saknar? 

Vad passar inte i webb-tv? 

Vad är nackdelar med program på webben? 

Vad är fördelar med program på webben? 

 

Har någon använt kommentatorsfunktioner?   Hur? 

Vad spelar kommentatorsfunktioner för roll? 

Tror ni att TV kommer förändras? 

(TV och Internet blir ett och samma, TiVO, bestämma tid själv) 

Hur ska de kunna konkurrera med t.ex. youtube.com? 

Hur ska man få publiken sätta på teven för att se GameOn!? 

 
 



Dennis Strömberg, denstr-8@student.ltu.se 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat, VT2011, LP3-4 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå 

 

 45 

Veckorapport 
13-2011 
Introduktion - beskrivning av olika tittarmått 
Denna veckorapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. 
Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har valts utifrån en omfattande basundersökning. 
I tittarpanelen ingår 1300 rapporterande hushåll eller cirka 2.600 individer i åldrarna mellan 3-99 år. 
Tittarmätningarna marknadsförs av MMS Mediamätning i Skandinavien AB och utförs av Nielsen Media Research. 
Alla data är försedda med copyright MMS. 
Förutom topplistorna för var och en av tjugotvå TV-kanaler redovisas också en veckoöversikt gällande 
TV-tittandet under veckan. I denna översikt används följande definitioner: 
_ Räckvidd per dag: andel (%) som sett minst 5 sammanhängande minuter på resp kanal samt totalt på TV. 
_ Räckvidd per dag: nu uttryckt i antal tittare i tusental 
_ Tittartid per dag: tid i timmar och minuter som ägnats åt resp kanal samt totalt på TV. 
_ Tittartidsandel: andel (%) av den totala tittartiden som ägnats åt resp kanal. 
_ Räckvidd per vecka: andel (%) som sett minst 15 sammanhängande minuter på resp kanal samt totalt på TV. 
I sammanställningen redovisas tittardata för respektive TV-kanal på hela TV-befolkningen (9.007.000). 

Veckorapport 
13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
Mästarnas mästare Sö 2011-04-03 20:01 2330 
Så ska det låta Fr 2011-04-01 20:00 1665 
Antikrundan To 2011-03-31 20:01 1645 
Skavlan Fr 2011-04-01 21:00 1615 
Smartare än en femteklassare Lö 2011-04-02 20:00 1260 
Brottet och straffet Sö 2011-04-03 21:00 920 
Veckans brott Ti 2011-03-29 21:00 915 
Djursjukhuset Må 2011-03-28 20:00 890 
Sportnytt Lö 2011-04-02 19:45 835 
Uppdrag granskning On 2011-03-30 20:00 785 
Sportnytt On 2011-03-30 22:00 565 
Vem vet mest To 2011-03-31 19:01 505 
Agenda Sö 2011-04-03 21:16 500 
På tur med torben Må 2011-03-28 21:31 450 
Världens händelser On 2011-03-30 21:30 420 
Hockeykväll To 2011-03-31 21:30 385 
Vetenskapens Värld Må 2011-03-28 20:01 365 
Kobra Ti 2011-03-29 21:30 325 
K Special Fr 2011-04-01 20:00 320 
Sista chansen Sö 2011-04-03 19:00 315 
Lyxfällan To 2011-03-31 21:00 585 
Efterlyst On 2011-03-30 21:00 540 
Navy CIS Ti 2011-03-29 20:00 285 
Kniven mot strupen Ti 2011-03-29 21:00 255 
Semesterduellen To 2011-03-31 20:00 240 
Brudens bäste man Sö 2011-04-03 21:00 230 
Project Runway Må 2011-03-28 20:00 220 
Meteor serie Lö 2011-04-02 20:01 215 
Världens bästa hotell Må 2011-03-28 21:00 210 
101 sätt att åka ur en gameshow Fr 2011-04-01 20:00 190 
Fotboll EM kval 11 Ti 2011-03-29 20:01 1280 
Talang 2011 Fr 2011-04-01 20:00 1055 
Körslaget Lö 2011-04-02 20:01 1020 
Halv åtta hos mig Må 2011-03-28 19:30 950 
Postkodmiljonären Lö 2011-04-02 19:31 835 
Sveriges mästerkock On 2011-03-30 20:01 835 
Parlamentet Fr 2011-04-01 21:30 710 
Taken Sö 2011-04-03 22:17 705 
Mamma byter bo Må 2011-03-28 20:01 685 
Nanny Diaries Lö 2011-04-02 21:32 575 

Veckorapport 
13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
Ullared Må 2011-03-28 20:00 590 
CSI Må 2011-03-28 21:00 495 
Greys Anatomy On 2011-03-30 21:00 460 
Desperate Housewives Ti 2011-03-29 21:00 435 
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Arga Snickaren On 2011-03-30 20:00 395 
Sofias änglar Ti 2011-03-29 20:00 360 
Criminal Minds To 2011-03-31 21:00 355 
Cougar town Ti 2011-03-29 21:57 290 
Familjen är värre Lö 2011-04-02 21:30 260 
Pensionärsjävlar på semester Sö 2011-04-03 21:30 255 
2 1/2 män Må 2011-03-28 21:30 280 
Territory Lö 2011-04-02 21:00 225 
99 saker man måste göra innan man d Ti 2011-03-29 21:00 225 
Mumien drakkejsarens grav To 2011-03-31 21:00 185 
Family Guy Ti 2011-03-29 20:30 165 
Chuck Må 2011-03-28 20:00 160 
Amazing Race Sö 2011-04-03 19:00 160 
Simpsons Ti 2011-03-29 20:00 155 
V To 2011-03-31 20:00 140 
How I Met Your Mother Sö 2011-04-03 20:30 130 
Morden i Midsomer Sö 2011-04-03 20:00 240 
Brottskod Försvunnen Lö 2011-04-02 22:05 130 
Navy CIS To 2011-03-31 20:00 115 
The Closer Sö 2011-04-03 22:10 100 
Mördare okänd To 2011-03-31 21:00 85 
Trädgårdstoppen Sö 2011-04-03 19:00 75 
Masterchef Fr 2011-04-01 17:50 65 
Gran Turismo Må 2011-03-28 22:00 65 
Baby mama Fr 2011-04-01 21:00 60 
Restoration man Må 2011-03-28 21:00 60 
Ett fall för Frost Fr 2011-04-01 21:00 170 
Kommissarie Lewis Lö 2011-04-02 20:00 140 
Secret Millionaire Ti 2011-03-29 21:00 110 
CSI To 2011-03-31 20:00 105 
Grand designs Australia On 2011-03-30 21:00 100 
Wild hogs Må 2011-03-28 21:00 85 
Gränsbevakarna Australien To 2011-03-31 17:30 80 
Top Gear Ti 2011-03-29 22:05 70 
Tidsresenärerna Sö 2011-04-03 17:55 70 
Brothers & Sisters Sö 2011-04-03 20:00 65 

Veckorapport 
13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
Trinny och Susannah styla Må 2011-03-28 21:00 315 
112 Poliser Må 2011-03-28 20:00 260 
Vad blir det för mat Sö 2011-04-03 18:33 240 
Bingolotto Sö 2011-04-03 19:02 205 
Medium Må 2011-03-28 22:00 170 
James bond iskallt uppdrag To 2011-03-31 21:00 160 
Varg Veum Din till döden Lö 2011-04-02 22:00 150 
Poirot Sö 2011-04-03 21:02 140 
Såld på hus Ti 2011-03-29 21:00 135 
Jamie Oliver Middag på 30 On 2011-03-30 21:33 135 
Big Brother Må 2011-03-28 22:01 240 
Glee On 2011-03-30 20:00 75 
Modern family Ti 2011-03-29 21:31 45 
Plastikdoktor 90210 Ti 2011-03-29 23:01 45 
RuPauls dragrace Sö 2011-04-03 22:32 45 
Bachelor Fr 2011-04-01 17:00 40 
Sons of anarchy Fr 2011-04-01 23:00 40 
Min mamma är toplessmodell Fr 2011-04-01 21:00 35 
Fotboll Serie A 11 Sö 2011-04-03 13:33 30 
USAs värsta bilförare Lö 2011-04-02 15:45 25 
Ishockey slutspel 11 Ti 2011-03-29 20:53 445 
Fotboll Serie A 11 Lö 2011-04-02 21:45 215 
Ishockey slutspel 11 Studio Ti 2011-03-29 21:37 135 
Innebandy Svenska Superligan Må 2011-03-28 19:07 50 
Road Wars Gatornas Krig Sö 2011-04-03 10:59 45 
Vinnare V65 Ti 2011-03-29 22:00 40 
Innebandy Elitserien 11 Sö 2011-04-03 18:00 40 
Gone fishing Sö 2011-04-03 11:58 35 
Late night slutspelet Ti 2011-03-29 22:30 30 
Anatomy of a giant Lö 2011-04-02 06:52 30 
Brottsplats USA On 2011-03-30 18:32 60 
Kriminellt Ti 2011-03-29 17:00 45 
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Det kungliga lasarettet On 2011-03-30 21:43 35 
Kvinnor Bakom Galler Ti 2011-03-29 19:01 30 
I händerna på unga läkare Fr 2011-04-01 21:03 30 
Kvinnor som mördar Ti 2011-03-29 16:03 30 
Polis på plats i Santa ba Fr 2011-04-01 20:04 30 
Crime Rika Kända Och Mäkt Må 2011-03-28 19:01 25 
Ambulans Först på olycksplatsen Fr 2011-04-01 22:06 25 
Världens brott Ti 2011-03-29 22:00 25 

Veckorapport 
13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
Myth Busters Sö 2011-04-03 21:30 60 
Deadliest Catch To 2011-03-31 20:31 45 
American Chopper Må 2011-03-28 21:30 45 
Greatest tank battles Sö 2011-04-03 20:01 45 
Is it possible Lö 2011-04-02 22:31 45 
How Does It Work Lö 2011-04-02 19:01 35 
Cash cab Lö 2011-04-02 00:31 35 
Whale Wars Lö 2011-04-02 21:31 30 
How It's Made To 2011-03-31 17:30 30 
Aircrash confidential Sö 2011-04-03 22:30 30 
Timbersports series WCH Fr 2011-04-01 19:37 25 
Cycling Tour of Flandres Sö 2011-04-03 12:33 25 
Snooker China Open Lö 2011-04-02 13:29 20 
Tennis WTA Tour Miami Ti 2011-03-29 20:33 15 
Football Euro 2012 all a On 2011-03-30 17:44 15 
Equestrianism WCUP s he On 2011-03-30 20:55 15 
Strongest Man Super Fr 2011-04-01 20:06 10 
Curling WCH men Canada Lö 2011-04-02 21:31 10 
Football euro 2012 Flash On 2011-03-30 18:43 10 
Equestrianism Horse racing Fr 2011-04-01 18:40 10 
My super sweet worldclass Lö 2011-04-02 19:05 35 
When I was 17 Lö 2011-04-02 19:34 30 
The Hills Lö 2011-04-02 16:14 25 
40 most shocking celebrit Lö 2011-04-02 19:59 20 
16 and pregnant Lö 2011-04-02 18:09 20 
Jersey Shore Må 2011-03-28 21:51 20 
Pranked On 2011-03-30 20:56 15 
Bully beatdown Fr 2011-04-01 21:53 15 
The hills a hollywood end Sö 2011-04-03 17:08 15 
The Hills From The Beginning Lö 2011-04-02 17:16 15 
Spongebob Squarepants To 2011-03-31 07:10 50 
Neds Declassified To 2011-03-31 18:36 50 
Huset Anubis To 2011-03-31 17:59 50 
Icarly To 2011-03-31 18:13 50 
Big time rush Sö 2011-04-03 11:20 45 
Victorious Sö 2011-04-03 10:58 40 
The Penguins From Madagas Sö 2011-04-03 09:55 40 
Fairly Odd Parents Ti 2011-03-29 17:01 35 
True jackson Ti 2011-03-29 16:01 35 
The mighty B Ti 2011-03-29 15:00 35 

Veckorapport 
13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
Pokemon Sinnoh league vic Lö 2011-04-02 11:57 40 
Suite life of Zack & Cody Lö 2011-04-02 10:43 35 
Fairly Odd Parents Ti 2011-03-29 19:48 30 
Phineas & Ferb Sö 2011-04-03 08:10 25 
Suite life on deck Sö 2011-04-03 09:27 25 
Kid vs Kat Lö 2011-04-02 08:38 20 
Zeke and Luther Sö 2011-04-03 09:02 20 
The avengers earths might Lö 2011-04-02 19:02 20 
Aaron Stone Fr 2011-04-01 16:41 20 
Pair of kings Fr 2011-04-01 17:32 15 
Mekatronik Ti 2011-03-29 18:32 240 
Amigo Fr 2011-04-01 18:46 230 
Världarnas bok Fr 2011-04-01 19:17 220 
Pingvinerna från Madagaskar Må 2011-03-28 18:52 215 
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Miljöhjältarna Ti 2011-03-29 18:46 210 
Lou On 2011-03-30 18:32 205 
Hotell Kantarell Ti 2011-03-29 18:16 205 
Ponnyakuten Sö 2011-04-03 19:01 205 
Tinga tinga On 2011-03-30 18:16 200 
Rudi kapplöpningsgrisen On 2011-03-30 18:46 190 
According to Jim Må 2011-03-28 19:00 20 
Everybody loves Raymond Må 2011-03-28 19:28 20 
Live at Gotham Lö 2011-04-02 23:24 15 
South Park Sö 2011-04-03 19:29 15 
Comedy Central Presents Fr 2011-04-01 22:18 10 
Tosh 0 Fr 2011-04-01 21:50 10 
Becker To 2011-03-31 20:55 10 
Ugly americans Sö 2011-04-03 20:01 10 
King of Queens To 2011-03-31 21:23 10 
Sex & the City Sö 2011-04-03 22:59 10 
Uboat On 2011-03-30 21:01 55 
En På Miljonen Lö 2011-04-02 21:01 45 
Cable guy Fr 2011-04-01 21:01 30 
Time bandits Lö 2011-04-02 17:16 20 
Spacehunter uppdrag i den Ti 2011-03-29 21:00 20 
Där lyckan finns Sö 2011-04-03 17:16 20 
Det perfekta vapnet Må 2011-03-28 15:56 20 
Ensam hemma 3 Sö 2011-04-03 06:26 20 
Ensam ung kvinna söker Sö 2011-04-03 21:00 20 
The indian runner Fr 2011-04-01 22:41 15 

Veckorapport 
13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
Antikrundan Må 2011-03-28 20:01 150 
Ishockey Tre Kronor live On 2011-03-30 20:00 150 
Djursjukhuset Fr 2011-04-01 20:00 100 
Merlin To 2011-03-31 20:01 85 
Så ska det låta Ti 2011-03-29 20:01 70 
Vem vet mest On 2011-03-30 22:01 65 
Skavlan Sö 2011-04-03 21:01 60 
Resebyrån Lö 2011-04-02 20:01 60 
På tur med torben Fr 2011-04-01 20:30 60 
Smartare än en femteklassare Fr 2011-04-01 22:15 55 
Antikmagasinet To 2011-03-31 21:02 120 
Kalahari Sö 2011-04-03 17:00 75 
Torkans överlevare Må 2011-03-28 20:00 70 
Cellernas värld Ti 2011-03-29 20:00 60 
Klädkod To 2011-03-31 21:31 55 
Finlands sak är vår Lö 2011-04-02 20:01 50 
Din släktsaga Sö 2011-04-03 20:00 50 
Megastäderna To 2011-03-31 20:00 50 
Första världskrigets sist Fr 2011-04-01 22:00 45 
Jazz och kallt krig Ti 2011-03-29 22:02 40 
Ishockey Allsvenskan 11 RÖG-SÖD 2 Sö 2011-04-03 16:46 145 
Ishockey Kval 11 VÄX-MOD On 2011-03-30 18:30 95 
Fotboll PL 11 WBR-LIV 2 Lö 2011-04-02 17:04 80 
Fotboll PL 11 WBR-LIV P Lö 2011-04-02 16:52 60 
Ishockey Allsvenskan 11 RÖG-SÖD E Sö 2011-04-03 18:29 55 
Nordsjöliv To 2011-03-31 21:00 25 
Hitlers krig mot Amerika Fr 2011-04-01 23:26 25 
Superhuman Sö 2011-04-03 10:00 20 
Atocha adventure Ti 2011-03-29 20:00 20 
Fotboll LK 11 ENG-GHA Ti 2011-03-29 20:55 15 
Next great baker Fr 2011-04-01 22:00 25 
Baby story Ti 2011-03-29 19:31 15 
Ultimate cake off Lö 2011-04-02 15:01 15 
Grand Designs To 2011-03-31 18:01 15 
Real emergency calls Ti 2011-03-29 23:31 15 
Say Yes To The Dress Ti 2011-03-29 19:03 10 
I Didnt Know I Was Pregnant Ti 2011-03-29 21:03 10 
Cake boss Ti 2011-03-29 14:01 10 
Truth be told Lö 2011-04-02 20:30 10 
Couples who kill Må 2011-03-28 22:03 10 

Veckorapport 
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13-2011 
TV-tittandet 
Hela TV-befolkningen 3-99 år. Topplistan innehåller de tio mest sedda program (exklusive nyheter) med 
högst rating per serie där programlängden är minst 10 min. 
In the womb Fr 2011-04-01 23:31 15 
Alaska state troopers Fr 2011-04-01 22:31 15 
Megastructures Fr 2011-04-01 15:00 15 
Megafactories Fr 2011-04-01 14:01 10 
Air crash investigation Lö 2011-04-02 16:00 10 
Earth investigated Lö 2011-04-02 17:00 10 
Richard Hammonds engineer Sö 2011-04-03 12:00 10 
Situation Critical Fr 2011-04-01 20:31 10 
Pirate patrol Lö 2011-04-02 18:01 10 
Adventure wanted Lö 2011-04-02 10:36 10 

Veckorapport 
13-2011 
Hela TV-befolkningen 3-99 år 
Räckvidd Räckvidd Tittartid Tittartids- Räckvidd 
per dag per dag per dag andel per vecka 
% 1000-tal tim:min % % 
SVT1 41,6 3748 00:38 22,8 67,3 
SVT2 22,9 2065 00:11 6,4 46,5 
TV3 17,9 1614 00:12 7,0 39,8 
TV4 38,1 3435 00:32 19,3 66,2 
Kanal 5 18,4 1660 00:11 6,8 41,6 
TV6 12,9 1159 00:08 4,8 26,9 
MTV 1,6 145 00:01 0,4 3,6 
Discovery 4,3 387 00:02 1,1 8,9 
Eurosport 1,8 166 00:01 0,5 3,5 
TV4+ 12,6 1138 00:08 4,6 30,4 
TV11 5,5 492 00:03 1,7 11 
TV4 Fakta 2,6 237 00:02 1,0 6,4 
TV8 8,1 734 00:05 2,9 18,7 
Kanal 9 6,8 615 00:04 2,2 17,8 
TV4 Sport 5,8 522 00:03 2,1 14,4 
Nickelodeon 2,0 179 00:01 0,7 4,3 
Disney XD 1,7 156 00:01 0,5 3,5 
svtB 8,3 749 00:06 3,3 16 
Comedy Central 0,7 59 00:00 0,1 1,6 
TV4 Film 2,2 195 00:01 0,6 6,8 
svt24 4,0 364 00:01 0,9 11,9 
Kunskapsk 4,0 363 00:02 1,0 10,1 
TV10 3,3 294 00:02 0,9 8,3 
TLC 1,1 101 00:01 0,3 2,9 
National G 1,0 87 00:00 0,3 2,3 
Övriga* 16,7 1503 00:13 8,0 32,2 
Totalt 74,5 6712 02:47 100,0 92 
SVT1 
23% 
Övriga* 
8% 
Tittartidsandel (%) 
SVT1 22,8 
SVT2 6,4 
TV3 7,0 
TV4 19,3 
Kanal 5 6,8 
Small 20 29,9 
Övriga* 8,0 
TV6 4,8 
MTV 0,4 
Discovery 1,1 
Eurosport 0,5 
TV4+ 4,6 
TV11 1,7 
TV4 Fakta 1,0 
TV8 2,9 
Kanal 9 2,2 
TV4 Sport 2,1 
Nickelodeon 0,7 
Disney XD 0,5 
svtB 3,3 
Comedy Central 0,1 
TV4 Film 0,6 
svt24 0,9 
Kunskapsk 1,0 
TV10 0,9 
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TLC 0,3 
National G 0,3 
* Alla kanaler exklusive de 25 loggkanalerna 
SVT2 
6% 
TV3 
7% 
TV4 
19% 
Kanal 5 
7% 
Small 20 
30% 
4,8 
0,4 
1,1 
0,5 
4,6 
1,7 
1,0 
2,9 
2,2 2,1 
0,7 0,5 
3,3 
0,1 
0,6 
0,9 1,0 0,9 
0,3 0,3 
Tittartidsandel Small 20 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dennis Strömberg, denstr-8@student.ltu.se 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat, VT2011, LP3-4 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå 

 

 51 

 


