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Abstract och nyckelord 

Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att 

undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och 

deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till 

publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom 

Aftonbladet och Nynäshamns Posten. Syftet med intervjuerna är att utforska hur de arbetar 

med och hur mycket de satsar på livesändningar. Uppsatsen utgår från teorierna 

användarforskning, receptionsforskning, nyhetsvärdering och medielogik.  

 

Resultatet baseras på 93 enkätsvar och visar att den tillfrågade publiken mer sällan än ofta tar 

del av livesändningar, och då helst när en riktigt stor händelse har inträffat. Publiken anser att 

händelser som handlar om kända personer, som till exempel kungliga framträdanden, är minst 

intressanta att sända live. Aftonbladet har uppmärksammat publikens efterfrågan på 

livesändningar när stora händelser har inträffat, men menar även att en viktig del i att sända 

live är snabbheten. Att man är först med en nyhet och kan erbjuda information direkt till 

tittarna värderas högt. Nynäshamns Postens främsta argument för varför de sänder live är att 

det är ett nytt sätt att berätta. 

 

Resultatet för den grupp vi undersökt visar att utbudet av antalet livesändningar är större än 

andelen som faktiskt tar del av dem. Däremot anpassar sig redaktionerna efter publikens 

efterfrågan vad gäller innehållet och prioriterar de händelser som publiken anser är mest 

relevanta. Undersökningen pekar på att livesändningar fyller en kompletterande, snarare än 

ersättande, funktion till övrig nyhetsrapportering. 

 

Slutligen kan man säga att majoriteten av den tillfrågade publiken har en positiv eller 

åtminstone neutral inställning till livesändningar på webben. 

 

Nyckelord: Aftonbladet, användarforskning, livesändning, Mittmedia, nyhetsvärdering, 

medielogik, receptionsforskning.
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1. Inledning 

Klockan 14.53 fredagen den 7 april 2017 inkom ett larm till polisen i Stockholm. En lastbil 

åkte i hög hastighet längs Drottninggatan, en av de mest befolkade gatorna i centrala 

Stockholm. Klockan 15.00 startade Aftonbladet TV en livesändning från platsen – en sändning 

som nästan 5 miljoner personer valde att följa. Det blev det program som överlägset flest 

tittade på under hela 2017 (Mediemätning i Skandinavien AB [MMS] 2018, s. 35). 

 

I en rapport över de 25 mest sedda onlineprogrammen 2017 återfinns, förutom Aftonbladets 

livesändning från Drottninggatan, ytterligare 8 andra livesändningar (MMS 2018, s. 35). Det 

visar på att livesändningar idag är en stor del av nyhetsflödet och är det nya, populära sättet 

för medierna att sända rörlig bild. Det finns ett uppenbart intresse hos publiken för 

livesändningar, oavsett om det handlar om akuta nyheter som ett terrordåd, underhållning som 

Melodifestivalen eller en vanlig morgonshow från Aftonbladet i mitten av november – vilket 

alla är program som har blivit mest sedda på webben under föregående år. 

 

Därför har vi undersökt live-fenomenet närmare, främst med fokus på publikens inställning. 

Siffrorna visar att det svenska folket tittar på livesändningar i större utsträckning, men beror 

det på ett faktiskt intresse hos publiken eller är det för att det helt enkelt är vad medierna 

erbjuder? Vad tycker publiken om kvalitén på det som sänds live, både innehållsmässigt och 

produktionsmässigt? Och vilka nyheter tycker de är relevanta att sända live?  

 

Branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, arrangerar årligen galan Årets Dagstidning. På 

årets gala vann Aftonbladet TV utmärkelsen ”Årets ljud & bild” för just sin livesändning från 

terrordådet på Drottninggatan. Vinsten motiveras med att kvaliteten på rapporteringen höll 

hög nivå under hela den två-dygnslånga sändningen, och att den till slut enbart innehöll ett 

enda sakfel (Tidningsutgivarna [TU] 2018). Samtidigt bygger mediekoncernen Mittmedia ut 

sin livesatsning. Under 2016 utvecklades verksamheten med 550 reportrar med verktyg för att 

sända live samt ett så kallat live-nav med 6 bildproducenter och programledare som skulle 

avlasta för reportrarna. Då, 2016, snittade man 40 livesändningar i veckan och hade 

ambitioner att öka (Frick 2016).  

  

I denna undersökning har vi intervjuat redaktionerna bakom Nynäshamns Posten, som är en 

del av Mittmedia-koncernen, och Aftonbladet. Intervjuernas syfte är att komplettera den 
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publikundersökning där uppsatsens empiri ligger. Anledningen till att vi valt dessa två 

redaktioner är för att vi vill få en bredd på de redaktioner som undersöks och se om det finns 

någon skillnad mellan en rikstäckande tidning (Aftonbladet) och lokaljournalistik 

(Nynäshamns Posten). 

 

1.1. Begreppsdefinitioner 

Livesändning: En livesändning, eller en direktsändning, är en radio- eller tv-sändning som 

återger en händelse samtidigt som den inträffar (SO, 2009). I denna uppsats avses enbart 

livesändningar från nyhetshändelser, samt enbart sändningar på webben, när begreppet 

används. Vi har valt att benämna det just livesändning istället för den svenska översättningen 

direktsändning, eftersom begreppet ”live” är något de tidningsredaktioner vi undersökt 

använder sig av. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inställning mediepubliken har till olika 

svenska nyhetsbolags livesändningar på webben. Vi vill även, som ett komplement till 

publikens inställning, få förståelse för de bidragande faktorerna som lett till att livesändningar 

får ta allt större plats i nyhetsrapporteringen på webben. En del av undersökningen behandlar 

därmed vad Aftonbladet och Nynäshamns Posten anser om publikens intresse för 

livesändningar, hur stora resurser de satsar på live samt vilka nyheter som sänds live. Detta 

kommer sedan att jämföras med publikens efterfrågan och vad publiken anser om 

sändningarnas innehåll. Vi har valt att avgränsa mediepubliken till Stockholmsbor mellan 

cirka 20–40 år, vilket delvis motiveras med att 35 procent av alla mellan 25–44 år läser en 

digital dagstidning en genomsnittlig dag (Nordicom 2018b, s. 3). Dessutom framkom det i vår 

intervju med Aftonbladet att det är en målgrupp som de vill nå. Vi anser att vår urvalsgrupp är 

relevant då de är konsumenter av det mediet (digital dagstidning) vi undersöker, men tidigare 

studier om denna målgrupp har inte varit preciserade på just livesändningar. För att nå vår 

urvalsgrupp har vi valt ett bekvämlighetsurval i att använda oss av studenter i Stockholm, 

eftersom det är en publik som vi har relativt lätt att nå. 
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Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen, vi har två huvudfrågor med 

tillhörande underfrågor:  

1) Hur ofta tar publiken (Stockholmsbor i åldern 20–40 år) del av livesändningar på webben? 

- Vilka ämnen och händelser tycker publiken är mest relevanta för dem att ta del av 

genom en livesändning? 

- Vad är deras uppfattning om livesändningarnas kvalité vad gäller produktion och 

innehåll? 

- Vad är deras generella inställning till livesändningar? 

 

2) Vilka bidragande faktorer finns det till att Aftonbladet och Nynäshamns Posten väljer att 

livesända delar av sin nyhetsrapportering? 

- Hur de överväger vad som ska sändas live?  

- Uppskattningsvis; hur stor del av nyhetsrapporteringen går ut live?  

- Vilken påverkan har livesändningsformatet haft på nyhetsrapporteringen? 

- Vilken uppfattning har de om publikens intresse för livesändningar och på vilket sätt 

anpassar de sig efter publiken i sina livesändningar? 

 

3. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra bakgrunden för de ämnesområden som uppsatsen 

behandlar: publikens medievanor samt dagspressens digitalisering. 

 

3.1. Publikens medievanor 

Den allra första massmediepubliken växte fram under 1800-talet när befolkningens 

läskunnighet ökade samtidigt som dagstidningarnas pris hamnade på en sådan nivå att gemene 

man plötsligt hade råd med dem. Men den riktigt stora massmediepubliken etablerades inte 

förrän under 1920-talet och framåt, när radion och televisionens framväxt gjorde att fler 

människor hade möjlighet att ta del av medierna (McQuail 1997, s. 8). Idag är 

medielandskapet både konvergerat och digitaliserat, vilket har lett till att människor ständigt 

kan ses som publik då de i sin vardag erbjuds otaliga möjligheter till medierad 

kommunikation (Livingstone 2013, s. 2).  
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3.1.1. Nordicoms Mediebarometer 

Varje år presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet Mediebarometern, vilket är en 

rapport som belyser människors konsumtion av alla olika slags medier en genomsnittlig dag, 

oavsett distributionsteknik (Nordicom 2018a). Den senaste rapporten redogör för hur 

svenskarnas medievanor såg ut under 2017 och innehåller även vissa jämförelser över tid. 

Rapporten konstaterar att svenskar ägnar i genomsnitt 19 minuter mer åt medier idag jämfört 

med föregående år (Nordicom 2018b, s. 7).  

 

I Nordicoms (2018, s. 1) rapport lyfts tv-tittandet upp som ett tydligt exempel på hur 

publikens medievanor har förändrats över tid. Det totala tv-tittandet har minskat under senare 

år, men det har ändå skett en förflyttning från den traditionella tv:n till webb-tv. Andelen som 

tittar på webb-tv har ökat från 22 till 33 procent mellan åren 2015 och 2017. 

Av de 33 procent som tittar på webb-tv är en stor andel (43 procent) mellan 25–44 år. Denna 

åldersgrupp utgör även en stor andel (35 procent) av de som tar del av en digital dagstidning 

dagligen (Nordicom 2018b, s. 3). 

 

3.1.2. Interaktion från publiken 

Journalistik har tidigare främst bestått av en enkelriktad kommunikation – från redaktionen 

till publiken. Men det har förändrats. Idag kan publiken interagera med journalistiken på ett 

helt nytt sätt genom till exempel sociala medier som Facebook och Twitter. Det har påverkat 

journalistiken på två sätt: att publiken är nu en av de faktorer som avgör hur man värderar 

nyheter och att en allt större andel läsargenererat innehåll går att hitta i tidningarna. Båda 

dessa förändringar ifrågasätter journalisternas yrkesroll och yrkets publicistiska normer 

(Nygren 2013, s. 282).  

 

Webbaserade redaktioner kan enkelt följa vilka inslag som publiken tar del av och inte, vilket 

gör att de har större möjlighet än tryckt press att selektera vilka nyheter som ska värderas 

högst. Nyheter med lågt läsarantal tas bort eller korrigeras för att locka fler läsare, och 

tvärtom får de artiklar med högt läsarantal ligga högt upp på sajten. Nyhetsvärderingen styrs 

med andra ord allt mer av marknaden (Nygren 2013, ss. 282–283). Vi återkommer till teorin 

bakom nyhetsvärdering under 5.2. Nyhetsvärdering. 
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3.2. Dagspressens digitalisering 

Sedan flera decennier har man siat om dagstidningarnas död (Weibull & Wadbring 2014, s. 

129). Men dagspressen har visat sig vara mer uthållig än vad man har kunnat ana: än idag 

konsumerar 56 procent av den svenska befolkningen en dagstidning på någon plattform en 

genomsnittlig dag (Nordicom 2018b, s. 3). Trots att dagstidningen fortfarande står sig i 

konkurrensen på mediemarknaden har formatet förändrats. I och med tillkomsten av nya 

reklamfinansierade medier som tv och internet förändrades marknaden och tvingade flera 

tidningar att satsa på digital publicering av sitt material (Weibull & Wadbring 2014, s. 129). I 

takt med att marknaden förflyttades till webben har även de tekniska verktygen genomgått en 

revolution och medierna har konvergerat. Internet är ett tydligt exempel på konvergens, där 

tidigare enskilda mediekanaler som tidningar, radio och tv gått samman i ett och samma 

medium (Appelgren & Leckner 2013, ss. 44-45). Den tekniska konvergensen har gjort 

medieinnehållet digitalt, vilket ställer större krav på multikompetens bland journalisterna. 

Dagens journalister är multireportrar i den bemärkelse att de utför flera moment i det dagliga 

arbetet – de sköter allt från research till foto/film till produktion till redigering till publicering 

(Nygren 2013, ss. 273–274). Enkäten Journalist 2011 visar att 79 procent av de tillfrågade 

reportrarna tycker att tekniken har motiverat journalistiken på nya sätt. Bland annat genom att 

tekniken öppnar upp för nya typer av berättande och innehåll samt ökar möjligheten att nå ut 

till publiken snabbt (Andersson & Wiik 2012, s. 62).  

 

Arbetsrytmen skiljer sig mycket mellan tryckt press och webbpublicering i form av 

inhämtning av material och kontroll av fakta. Inhämtningen och kontrolleringen har 

reducerats för det som publiceras på tidningens webbplats. Istället har nya rutiner skapats som 

fokuserar på att lägga ut nyheterna direkt, eftersom det finns en annan möjlighet att kunna 

redigera i efterhand jämfört med när en tidning väl har gått i tryck. Den nya arbetsmetoden 

har lett till att webbredaktioner inte håller kvar lika hårt vid den traditionella källkritiken, 

eftersom nyheten presenteras genom ett kontinuerligt uppdaterat flöde. För tryckt press som 

inte har den möjligheten blir kontrolleringen av källor en större arbetsprocess innan artikeln 

publiceras. Om en nyhet som publicerats på webben behöver rättas och uppdateras blir det ett 

sätt att locka in publiken igen och på så sätt hålla nyheten vid liv (Nygren 2013, s. 281). 
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Svenska journalister inom press, radio och tv har själva konstruerat etiska spelregler som ett 

komplement till de svenska grundlagarna. Den allra första av publicitetsreglerna handlar om 

att ge korrekta nyheter:  

 

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig 

nyhetsförmedling (Pressens Samarbetsnämnd 2015).  

 

Svenska dagstidningar på webben präglas idag av en hög publiceringshastighet, vilket kan 

påverka den journalistiska kvalitén. Det vill säga journalistikens förmåga att leverera en 

definitiv sanning. I och med den ökade pressen på att publicera en nyhet så fort någon fakta 

finns, istället för när all fakta finns, riskerar materialet att inte bearbetas enligt journalistikens 

traditionella kriterier. I förlängningen kan det leda till att de nyheter som publiceras online 

inte betraktas som god journalistik (Karlsson 2010, s. 97).  

 

3.2.1. Aftonbladet 

Teknikutvecklingen har inneburit att fler medier än enbart de som traditionellt sänt radio och 

tv kan erbjuda sina tjänster på webben. Numera kan även tidningsföretag sända webb-tv, 

vilket är en möjlighet som flera tidningar har tagit vara på (Weibull & Wadbring 2014, s. 

156). 1997 var Aftonbladet först ut bland svenska tidningar med att göra en livesändning 

(Nygren & Zuiderveld 2011, s. 86) och 2006 valde de att starta en traditionell tv-kanal där 

innehållet var likt det som tidningen distribuerade i både pappers- och nättidningen. Det fanns 

dock inget annonsintresse för denna kanal, och därmed såldes kanalen. Istället valde tidningen 

att satsa på webb-tv och på tidningens internetsajt blandas idag nyhetstexter med webb-tv 

(Weibull & Wadbring 2014, s. 156). 

 

3.2.2. Nynäshamns Posten och Mittmedia 

Nynäshamns Posten är en lokaltidning som har getts ut sedan 1925. Tidningen bevakar 

Nynäshamns kommun och Muskö utanför Stockholm och ges idag ut i flera format, både som 

papperstidning och som nättidning. Nynäshamns Posten en del av mediekoncernen Mittmedia 

som är inriktad på just lokaljournalistik (Nynäshamns Posten u. å.) 

 

Mittmedia-koncernen är ett tydligt exempel på hur en svensk ägargrupp har hanterat de 

förändrade marknadsvillkoren (Weibull & Wadbring 2014, s. 157). Det vill säga hur 

dagstidningar har förändrat sina organisationer för att etablera sig på en digital marknad. I 
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mitten av 1990-talet hade koncernen en total upplaga på 350 000 exemplar av den tryckta 

tidningen (Weibull & Wadbring 2014, s. 158), vilket är en siffra som 2017 var nere på drygt 

290 000 exemplar (Nord 2018). I takt med att antalet upplagor sjönk, minskade även 

annonsintäkterna. Därför beslöt sig organisationen för att införa ett managementperspektiv, 

det vill säga tillsätta en ledning för att optimera bolaget. Under följande år arbetade 

organisationen med att ändra hela produktionens inriktning till: digitalt först. Nyheterna skulle 

från och med då alltid publiceras först digitalt på olika plattformar, medan papperstidningen 

blev sekundär (Weibull & Wadbring 2014, s. 158).  

 

Koncernen har mottagit en del kritik för att ha infört denna managementmodell och kritikerna 

har då framför allt fokuserat på att journalistiken har underordnats ekonomin. Kritikerna 

menar att de lokala tidningarnas själ riskeras när det är ekonomin som styr, snarare än 

publicistiska syften (Weibull & Wadbring 2014, s. 159).  

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisar vi forskning som har gjorts på angränsande områden. Först tar vi upp 

en rapport av Ulrika Andersson (2014) som redogör för hur publikforskningen har sett ut 

under den period medierna digitaliserades. Sedan sammanfattar vi Peter Gunnarssons (2012) 

magisteruppsats som handlar om hur webb-tv-formatet har förändrat journalistiken. Hans 

uppsats utgår mycket från Michael Karlssons (2010) teorier, vilket är anledningen till att vi 

även redogör för dessa i detta avsnitt. 

 

4.1. Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld 

Ulrika Anderssons (2014) rapport Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad 

medievärld publicerades 2014 av Demicon vid Mittuniversitetet, och tar upp den forskning 

som har gjorts på mediepubliken under framför allt åren 2007–2014. Tidsramen motiveras i 

rapporten med att det var under dessa år som mediernas digitalisering fick sitt genomslag på 

riktigt. Rapporten utgår från olika typer av medier: tidningar, tv, radio och internet 

(Andersson 2014, s. 9). Vi kommer i denna sammanfattning att fokusera på de delar ur 

rapporten som är relevanta för vår egen forskning. 

 

Ett forskningsområde som tas upp i rapporten handlar om generationsforskning ur ett 

medieperspektiv, det vill säga hur olika generationer använder olika medier. Andersson 
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(2014, s. 28) diskuterar om man verkligen kan dela in befolkningen i olika generationer, 

eftersom personer kan skilja sig fysiologiskt och socialt trots att de har samma biologiska 

ålder. Generationsforskningen är relevant för vår uppsats eftersom den baseras på personer 

inom ett visst åldersspann, och resultaten kan eventuellt ställas i relation till en annan 

åldersgrupp. Tidigare studier har nämligen pekat på att det finns skillnader i medievanorna 

mellan de generationer som vuxit upp innan respektive under expansionen av kommersiell tv 

samt innan respektive efter mobilens genomslag (Bolin & Westlund 2009, s. 111). En del 

forskare har utgått från ett livscykelperspektiv, snarare än ett generationsperspektiv, i sina 

studier. Utgångspunkten i det perspektivet är att människors medievanor förändras genom 

livet beroende på vilka omständigheter som råder vid olika stadier i livet. Förändringar kan 

påverka individens intresseområden eller möjlighet att ägna sig åt ett visst medium 

(Harrington & Bielby 2010, s. 434).  

 

Ett av de viktigaste områdena i rapporten är publikens användning och perception av mobila 

nyheter. Det finns en stor distinktion mellan yngre och äldres nyhetskonsumtion via mobila 

plattformar. I Sverige konsumerar 60 procent av alla vuxna under 50 år nyheter mobilt 

regelbundet. Av vuxna i övre medelåldern konsumerar 30 procent nyheter mobilt, och av alla 

pensionärer konsumerar 15 procent mobila nyheter (Westlund 2014, s. 193). Studier visar att 

nät- och mobilbaserade nyheter snarare har en kompletterande än ersättande funktion i 

användningen av papperstidning, tv och radio (Chan & Louis 2005, s. 363). 

 

4.2. Formatets betydelse – hur arbetsprocesser och produktionsvillkor 

formar journalistiken i webb-tv 

Peter Gunnarssons (2012) magisteruppsats Formatets betydelse – hur arbetsprocesser och 

produktionsvillkor formar journalistiken i webb-tv publicerades 2012 vid Södertörns 

högskola. Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur produktionen av webb-tv påverkar 

den journalistiska arbetsprocessen samt hur yrkesrollen som webb-tv-reporter har utvecklats, 

hur en webb-tv-reporters arbete påverkas av kravet på snabbhet och hur reportern hanterar 

teknikens inverkan på journalistiken. I uppsatsen konstateras det att journalistrollen har 

utvecklats, från att under 1990-talet vara tydligt indelade i reporter, fotograf och redigerare, 

till att bara ett decennium senare vara en enda arbetsroll. Det kallades först för ”ensamteam”, 

vilket innebar att en webb-tv-reporter förväntades producera och redigera allt material utan 

hjälp från varken fotograf eller redigerare. Idag är benämningen för ”ensamteam”: 
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videoreporter eller videojournalist (Gunnarsson 2012, ss. 4–8). Problematiken med 

utvecklingen är att många journalister upplever att de får offra innehållet för formatet, 

eftersom tidspressen gör att de inte hinner göra tillräckligt med research och kontrollera fakta 

(Brännström 2008, s. 262).  

 

Samma år som uppsatsen publicerades, 2012, började webb-tv bli populärt och tittarsiffrorna 

nådde rekordhöga siffror. Ju fler skärmar och plattformar du har runt omkring dig, desto 

enklare och fortare går det att nå webb-tv (Gunnarsson 2012, s. 5). I snitt var det 60 procent 

som tog del av webb-tv på en genomsnittlig måndag i början av 2012 (Mediavision Press 

Release 2012, refererad i Gunnarsson 2012, s. 5). Anledningen till att medierna utvecklar nya 

berättartekniker är för att behålla publikens uppmärksamhet (Strömbäck 2000, refererad i 

Gunnarsson 2012, s. 10).  

 

Michael Karlsson (2010) menar att journalistiken påverkas av att publiceras på webben. När 

materialet produceras för den digitala marknaden går det inte längre att följa de traditionella 

förhållningssätten gällande kontrollering av kvalitén och fakta på samma sätt som för tryckt 

press. Själva arbetsprocessen har gått från att vara en sluten process med tydlig början och 

slut, till att bli en öppen process i ständig förändring och mer påverkbar av utomstående 

källor. Digitaliseringen förändrar därför journalistiken helt och hållet (Karlsson 2010, ss. 11–

12). 

 

Uppsatsen tar upp olika åsikter om huruvida redaktioner skiljer sig åt eller inte beroende på 

deras ursprungsformat. Aftonbladet är från början en kvällstidning, men det finns inte någon 

avgörande skillnad på sajter som från början utvecklats från morgon- eller kvällstidningar 

(Karlsson 2010, s. 29). Trots det nämns det i uppsatsen att kvällstidningar är kända för att vara 

snabbast med nyheter online (Nygren 2008, s. 101).  

 

Redaktionerna kopierar varandra: börjar en att arbeta mer med rörlig bild följer nästa på, och 

låter en redaktion användarna vara med och producera nyheter är nästa inte sen med att göra 

detsamma. Sådana trender skapar nya normer som gör att det blir accepterat att producera 

nyheter på nätets villkor (Karlsson 2010, s. 25).  

 

För att summera uppsatsens slutsats har det skett en förändring i att redaktionerna alltmer 

rättar sig efter publikens förväntningar. Varje klick värderas högt. Gunnarsson (2012, s. 49) 
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reflekterar över fallgroparna som följer av att tekniken gör det möjligt att publicera materialet 

direkt, utan att det går via ansvarig utgivare och utan redigering. Beslutet om att publicera 

materialet styrs då av reportern på fältet istället. Etiken blir lidande när besluten om att sända 

eller pausa fattas på en bråkdels sekund. Vad innebär det för journalistiken när ansvarig 

utgivare inte har samma möjlighet att kontrollera vad som sänds ut? Tekniken utmanar de 

etiska reglerna och de traditionella journalistiska normerna. Det skapas en ny slags 

journalistik. Uppsatsen avslutas med att konstatera att om redaktionerna släpper på den 

journalistiska bedömningen innan publicering är det lika med att journalistiken står inför ett 

sluttande plan (Gunnarsson 2012, s. 52). 

 

5. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska ansatser denna uppsats kommer att 

utgå från. Vi kommer först att presentera användarforskningen med inslag från 

receptionsforskningen, då de liknar varandra i flera avseenden. Användarforskning är en teori 

under utveckling, och därför kompletteras vår uppsats med teorin om nyhetsvärdering. 

 

5.1. Användarforskning och receptionsforskning 

Användarforskningen utgår från två teoretiska ansatser: vad människor använder för medier 

(use) samt vad människor får ut av sin mediekonsumtion (gratification) (Gripsrud 2011, s. 

72).  

 

Receptionsforskningen kan ses som en vidareutveckling av användarforskningen, eftersom de 

båda söker svar på vad medierna betyder för människorna. Receptionsforskarna tar dock 

större hänsyn till kontexten och går mer in på djupet genom kvalitativa metoder, istället för 

kvantitativa som ofta används inom användarforskningen (McQuail 2010, s. 73).  

 

5.1.1. Bakgrund och centrala begrepp 

Användarforskningen startade som en direkt respons mot effektforskningen, i vilken publiken 

förutsätts bli påverkad av medierna. Det primära argumentet för denna motreaktion var just 

den förändrade synen på publiken. Inom användarforskningen betraktade man publiken som 

aktiv som utifrån sina egna behov och preferenser sökte och fann belåtenhet i sin 

mediekonsumtion, istället för, som inom effektforskningen, att betrakta publiken som passiv 

där medierna hade tydlig påverkan på de som tog del av medieinnehållet (Wadbring 2012, s. 
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295). Man ställde sig med andra ord frågan ”vad gör publiken med medierna?” istället för 

”vad gör medierna med publiken?” (Gripsrud 2011, s. 72). 

 

För att analysera varför människors mediekonsumtion ser ut som den gör kan man använda 

sig av den så kallade OMA-modellen som karaktäriserar de tre faktorer som kan förklara en 

publiks medieanvändning: möjlighet, förmåga samt motivation (Prior 2007, s. 28). Två 

personer som har tillgång till två olika mediekällor har skilda möjligheter att ta till sig den 

nyhet som förmedlas. Möjligheten karaktäriseras med andra ord av personernas omgivning. 

De övriga två faktorerna som tas upp i OMA-modellen, motivation och förmåga, 

karaktäriseras i sin tur av individen själv (Prior 2007, ss. 29–32).  

 

En person utan funktionsvariationer eller andra försvårande tillstånd har förmågan att ta del 

av nyhetsflödet, trots att dennes motivation till det är låg. Prior (2007, ss. 29–30) fokuserar på 

politik i sin bok Post-Broadcast Democracy. How Media Choice Increases Inequality in 

Political Involvement and Polarizes Elections, och det är ett tydligt exempel på hur förmåga 

och motivation hör ihop. En person som är politiskt ointresserad har en mindre motivation till 

att själv ta del av nyhetsrapportering kring ett stundande val. Men eftersom personen har 

förmågan att lyssna, se och läsa kommer personen ändå ta del av viss nyhetsrapportering, då 

medierna erbjuder detta utan att hen själv aktivt behöver leta upp innehållet.  

 

Den kritiska receptionsforskningen är en förlängning av användarforskningen och tog fart 

under 1980-talet. Denna forskning fokuserar på vilken kontext mottagaren befinner sig i när 

medierna konsumeras. Kontexten syftar dels på det rum och de kretsar man rör sig i men även 

på relationerna som byggs, och hur man interagerar med andra, inom dessa kretsar. Även tid 

har en definierad roll inom kontextbegreppet, eftersom publiken tar del av media under 

antingen planerade eller tillfälliga stunder. Det är alltså både tid, rum och social omgivning 

som styr den mediala konsumtionen (media reception experiences), och hur mottagaren 

skapar mening för sig själv av det som konsumeras. Detta kan ses som mikroperspektivet av 

kontext. Sett från makroperspektivet påverkar även faktorer som till exempel kulturell 

omgivning hur publiken tar emot information från media. När och var publiken befinner sig 

påverkar både hur informationen tas emot och hur den upplevs. Det kan till exempel påverkas 

av att man umgås med andra och på så sätt distraheras, vilket gör att informationen inte tas 

emot på samma sätt som om man hade varit själv (Sullivan 2013, s. 163). 
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5.1.2. Publikens aktivitet och vanemässighet 

Är publiken alltid aktiv? Det frågar sig Ingela Wadbring (2012, s. 297) i ”Den svårfångade 

publiken” i Medierna och demokratin. En av grundidéerna bakom användarforskningen är 

nämligen att publiken är aktiv. Men nej, en mediepublik är inte alltid aktiv. Aktivitetsgraden 

kan variera men det handlar inte om en dikotomi utan snarare om en konturlös skala 

(Ruggiero 2010, ss. 8–10). Exempel på aktiva beteenden kan vara att man väljer ett specifikt 

program på till exempel SVT Play, då har man valt själva programmet aktivt och det är mer 

troligt att programmet också aktivt tittas på. Ett exempel på passiva beteenden kan vara det så 

kallade prime time-tittandet en fredagskväll: ett program sänds på tv:n men det är viktigare att 

umgås med familjen än att aktivt ta del av programmets innehåll (Wadbring 2012, s. 297). 

 

Förutom att skilja på aktiv respektive passiv medieanvändning bör man även reda ut graden 

av vanemässighet i medieanvändningen. Man kan använda begreppen ritualiserad respektive 

instrumentell medieanvändning. En ritualiserad medieanvändning är vanemässig och handlar 

om att konsumera tid, snarare än medier. Det kan till exempel vara det där prime time-

tittandet som Wadbring (2012, s. 297) tar upp. Motsatsen är då en instrumentell 

medieanvändning som handlar om att publiken söker efter ett särskilt innehåll (Strömbäck 

2015, ss. 215–216). 

 

Tiden påverkar som sagt publikens rutinmässiga dagliga intag av information från medier: 

även under mer stressiga dagar fylls pauserna med medieanvändning. Ibland används medier 

enbart för att fördriva tiden, som till exempel när man väntar på bussen. Under 1980-talets 

receptionsforskning kunde forskarna se att publiken hade en så kallad ”appointment view”, 

vilket innebär att de anpassade sin övriga tid efter när deras favoritprogram sändes på tv. Ju 

fler digitaliserade möjligheter det skapats för publiken att ta del av sina favoritprogram när det 

passar dem desto längre bort från detta beteende har man kommit. Publiken tar idag inte del 

av tv under samma schemalagda former som förr. Nu kan publiken själva välja när och på 

vilken plattform de vill ta del av informationen. I och med att de flesta bär med sig sin mobil 

eller dator överallt är deras tillgång till medieanvändning aldrig längre bort än några få 

sekunder. Den extremt ökade närvaron av tv-tittande i den dagliga rutinen har en viktig del i 

att förstå det mediala mottagandet av publiken. Möjligheten att alltid ha tillgång till 

medieanvändning, via till exempel mobilen, har lett till en förändring i hur publiken från 

2000-talet och framåt, interagerar med medier jämfört med 1950-talets publik. Mobiler och 
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datorer har gjort det möjligt för publiken att klämma in mediala upplevelser mellan övriga 

dagliga aktiviteter, vilket skapar nya tillfällen för mediekonsumtion och som påverkar intaget 

från olika medier struktureras (Sullivan 2013, ss. 165–167).  

 

5.1.3. Kritik mot teorin 

Kritik som har riktats mot användarforskningen som teori är att den bortser från det faktum att 

publiken enbart kan välja bland det utbud som medierna har valt att erbjuda dem. Det kan 

med andra ord finnas behov som inte kan tillfredsställas av utbudet. Likväl kan vissa behov 

bli bättre tillfredsställda med ett annat utbud (Gripsrud 2011, s. 83). Teorin har även 

kritiserats för att begreppen användning och gratifikation är tvetydiga och sällan har 

preciserats av forskarna som anammat dessa. Vissa forskare tenderar att klumpa ihop 

begreppen till ett och samma, medan andra forskare använder dem som två helt skilda 

begrepp utan att definiera dessa (Andersson 2014, s. 15). 

 

Vidare kan den ursprungliga modell som använts inom användarforskningen ha blivit 

utdaterat i och med att nya behov uppstått och nya medieformer utvecklats. Detta som en 

direkt konsekvens av den ökade globaliseringen och digitaliseringen. Det är nämligen just 

användandet av internet och mobila plattformar som inte riktigt går att koppla till den 

modellen. Denna problematik har forskare dock tagit fasta på och det har gjorts flera försök 

att utforma en ny modell, bland annat genom att integrera den befintliga modellen med den 

kognitivt inriktade teorin Expectation Confirmation Theory (ECT) (Andersson 2014, ss. 15–

19). Forskarna Sundar och Limperos (2013, ss. 512–517) har dessutom tagit fram en helt ny 

heuristisk modell som kallas MAIN (modency, agency, interactivity, navigability). I den här 

studien utgår vi dock från den ursprungliga OMA-modellen då vi anser att den lämpar sig 

bättre än dessa nyutvecklade modeller.  

 

5.2. Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering handlar om att avgöra vilka nyheter som bör få utrymme i medierna 

(Ghersetti 2012, s. 225). En angränsande teoretisk ansats är medielogiken, som bedömer hur 

en nyhet bör presenteras (Hedman 2006, s. 28). 
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5.2.1. Publikens uppmärksamhet 

Nyhetsvärdering är en process som grundar sig på mönster och tekniker för 

kunskapsproduktion som är anpassade efter vår samtida kultur. Reportrar och publiken borde 

ha samma uppfattning om vad som värderas som intressant, sensationellt och nytt. Men trots 

det kan de tänka olika om vad som är värt att publicera och inte. Däremot tillhör det en 

reporters professionella roll att både välja ut nyheterna som de tror att publiken vill ha och att 

förse publiken med de nyheter som de behöver för att fatta kloka beslut. Man kan fråga sig 

om publikens allt större delaktighet i nyhetsurvalet kommer att påverka framtidens 

nyhetsvärdering (Ghersetti 2012, s. 225).  

 

Huruvida publiken uppmärksammar en nyhet samt hur och i vilket format redaktionen väljer 

att presentera nyheten påverkas av tiden som går mellan det att en potentiell nyhetshändelse 

inträffar till att det färdiga nyhetsinslaget publiceras. Nyhetshändelser som nyligen inträffat 

eller som fortfarande pågår är enklare för snabba webbaserade medier att få ut i jämförelse 

med till exempel tv-program som går vid fasta tider. De långsammare medierna blir istället 

mer lämpade kanaler för reportage och tidlösa analyser (Ghersetti 2012, s. 216).  

 

5.2.2. Nyhetsvärdet  

Rapporten ”Har ni nåt webbigt?” av Ulrika Hedman (2006) tar upp att det logiska vore om 

endast nyhetens journalistiska kvalitéer avgjorde nyhetsvärdet: en nyhet ska vara sann och 

relevant. Men redan för nästan 100 år sedan formulerades teorier om att publiken kan påverka 

vilka nyheter som ansågs ha högst nyhetsvärde. I samband med det kunde man se att det inte 

längre enbart var de klassiska journalistiska kvalitéerna som var avgörande för vad som skulle 

publiceras, utan man la även vikt vid hur publiken reagerade på nyheterna (Hedman (2006, s. 

27).  

 

En av de som formulerade dessa teorier var Walter Lippman (2010, ss. 174–175), som menar 

att en nyhet ska väcka känslor hos publiken samt erbjuda möjlighet till identifikation. Han 

menar även att många tidningsredaktioner, även i större städer, är medvetna om att läsarna vill 

läsa om sig själva, och om medborgarna runt omkring sig. För att fånga in publiken behövs 

någonting mer än enbart generella nyheter, det vill säga ämnen som kan fånga in olika sorters 

publik så som brott, skandaler, sport, matlagning, kultur och nöje. Det är viktigt för 
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redaktionschefen att hålla samman en publik som är av intresse för annonsörerna för att få allt 

att gå runt ekonomiskt. 

 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt (1985, ss. 215–216) har i sin tur utvecklat dessa teorier och 

menar att det finns en formel för nyhetsvärdering som innebär att sannolikheten för att en 

nyhet ska publiceras och få stor uppmärksamhet ökar ju mer den behandlar följande: politik, 

ekonomi, brott, olyckor och negativa inslag med kort geografiskt eller kulturellt avstånd. Samt 

om förhållandena är sensationella eller överraskande och om nyheten handlar om enskilda 

elitpersoner eller har elitpersoner som källor. Nyheten bör även vara viktig och relevant men 

framställd tillräckligt enkelt. Sannolikheten för att nyheten uppmärksammas ökar även om 

händelseförloppet utspelas under kort tid men som del av ett större tema.  

 

5.2.3. Medielogik  

Nyhetsvärdering kan ses som ett uttryck för medielogiken, som bestämmer hur en nyhet ska 

presenteras för publiken. Det vill säga vilket innehåll som passar vilket format. Presenteras 

inte nyheten i rätt format är risken stor att den aldrig når ut till publiken över huvud taget. 

Vissa nyheter blir publicerade för att de formatmässigt passar in i en specifik nyhetskanal. 

Dessa nyheter publiceras inte främst för sitt nyhetsvärde (Hedman 2006, ss. 28–29).  

 

Medielogiken har fyra underkomponenter: mediedramaturgin, medieformatet, mediernas 

arbetsrutiner samt mediernas arbetsmetoder. Mediedramaturgin är till för att hålla kvar 

publikens uppmärksamhet genom hela framställningen av nyheten. Ett tv-inslag som följer ett 

händelseförlopp har en naturligt högre dramaturgi än vid till exempel en intervju med en 

intervjuperson som står stilla framför kameran. Däremot måste ett pågående drama få ett slut, 

vilket inte alltid är möjligt om sändningen behöver avbrytas av etiska eller tekniska skäl. 

Medieformatet avgör om nyhetsinslaget passar nyhetskanalens tänkta sätt att publicera. Även 

mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder avgör om nyheten kommer passa in eller inte. Då 

är det själva arbetslogiken som avgör, det vill säga hur arbetet brukar gå till på redaktionen. 

Eftersom webbredaktion tävlar mot tiden och har fått fler arbetsroller fördelade på färre 

personer, är de beroende av lättillgängliga källor, något som förändrat arbetsrutinerna. Att 

försöka upprätthålla en kontinuerlig publicering kan krocka med den etiska 

handlingspraktiken. Direktrapportering kan orsaka problem eftersom påbörjad sändning bör få 
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ett avslut. Som följd av detta håller en speciell webbspecifik etisk handlingspraktik på att 

utvecklas (Hedman 2006, ss. 56–59).  

 

Webbnyheter är anpassade till formatets egenskaper, vilket visar sig genom att redaktionerna 

främst prioriterar snabbhet och aktualitet. Direktpublicering kan få gå före de traditionella 

journalistiska kraven på källkritik och korrekthet. Reportern prioriterar att få ut det material 

som finns tillgängligt i stunden, istället för att vänta in olika tänkbara vinklar och perspektiv 

på händelsen. Det är en möjlig arbetsmetod för en redaktion som sänder live eftersom det då 

finns möjlighet att kontinuerligt komma med nya uppgifter, som ibland rättar de tidigare 

uppgifterna (Ghersetti 2012, s. 222).  

 

6. Metod och material 

För att samla in material att bygga undersökningen på har vi valt två olika metoder: en 

kvantitativ enkätundersökning samt semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

 

6.1. Kvantitativ enkätundersökning 

För att undersöka mediepublikens inställning till livesändningar har vi valt att använda oss av 

en kvantitativ enkätundersökning, vilket har blivit en vanlig metod inom medie- och 

kommunikationsforskning. En förklaring till det kan vara att enkätundersökningar kan mynna 

ut i procentsiffror, vilket ger studier objektivitet och rationalitet. Det är svårt att argumentera 

emot faktiska siffror (Johansson 2013, s. 87).  

 

Forskaren bör alltid vidta stor försiktighet när man står inför begreppet generalisering, då 

undersökningen aldrig kan gå längre än för just den utvalda populationen (Johansson 2013, s. 

88). I vårt fall kommer vårt resultat aldrig kunna säga mer om mediepublikens inställning till 

livesändningar, längre än till vad de personer som besvarat vår enkät anser om livesändningar. 

Däremot kommer vårt resultat ändå kunna ge en första inblick i publikens inställning. 

 

6.1.1. Urval och avgränsning 

Vi har valt att avgränsa mediepubliken till en urvalsgrupp som har ett ungefärligt åldersspann 

mellan 20–40 år och bor i Stockholm. Samtliga som besvarade enkäten är mellan 19–43 år, 

och majoriteten (90 procent) av de tillfrågade är mellan 19–28 år. 
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Som en metod för att kunna undersöka denna urvalsgrupp har vi vänt oss till studenter i 

Stockholm. Det är ett bekvämlighetsurval, eftersom studenter är en publik vi kan nå på ett 

enkelt sätt. Vi är medvetna om att denna urvalsgrupp inte är representativ för alla mellan 20–

40 år, då den till exempel präglas av en högre akademisk nivå. Men vi ser ändå att denna 

undersökning kan vara ett viktigt bidrag i att förstå målgruppens inställning och användning 

av livesändningar. Framför allt ser vi denna undersökning som ett bidrag till framtida 

forskning. 

 

Vi hade inte bestämt på förhand exakt vilka personer vi skulle tillfråga, utan personer inom 

vår population har själva fått avgöra om de vill medverka eller inte. Undersökningen har med 

andra ord ett självrekryterande urval, vilket klassas som ett icke-sannolikhetsurval (Johansson 

2013, s. 96).  

 

6.1.2. Utformning av enkätformulär 

I utformandet av enkäten (se bilaga 10.1. Enkätformulär) har vi tagit hjälp av 

metodlitteraturen vilket har gett oss en större förståelse för hur en enkät bör utformas. Till 

exempel är det viktigt att frågorna ska ställas en åt gången så att det framgår exakt vad 

personen svarat på (Johansson 2012, s. 104). Av denna orsak har vi valt att dela upp frågan 

om vad publiken anser om kvalitén på innehållet (nyhetsvärdet) och tekniken (produktionen). 

 

5. Vad anser du om nyhetsvärdet överlag på nyheterna som sänds live på webben? 

Alltid högt    Ofta högt    Okej    Ofta lågt    Alltid lågt    Ingen åsikt 

 

9. Vad är din uppfattning om kvalitén på produktionen av livesändningar på webben? 

Väldigt bra    Ganska bra    Okej    Ganska dålig    Väldigt dålig    Ingen åsikt 

 

En enkät bör bara innehålla jämförelser som svarspersonerna har kontroll över (Johansson 

2013, s. 104). Vi har därför valt att helt utesluta jämförande frågor kring olika nyhetsbolags 

livesändningar, trots att vi initialt diskuterade att ha med frågor kring detta. Anledningen till 

att vi uteslöt frågor kring det är att vi även ville ha med de personer som aldrig eller sällan tar 

del av livesändningar, och för dessa personer är det svårt, eller näst intill omöjligt, att göra en 

tillförlitlig jämförelse. Även bland de som ofta tar del av livesändningar finns det en möjlighet 

att de inte kan göra en legitim jämförelse, ifall de till exempel enbart tar del av livesändningar 

från ett och samma nyhetsbolag.  
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Det är även viktigt att frågorna är begripliga och anpassade för de som ska svara på dem 

(Johansson 2013, s. 104). I vårt fall valde vi att precisera vissa frågor för att svarspersonerna 

enklare skulle förstå exakt vad det var vi efterfrågade. De svarsalternativ på frågan nedan som 

har blivit specificerade med exempel är de som vi själva ansåg för diffusa och svårtolkade om 

de fick stå fritt.  

 

6. Rangordna de händelser som du tycker är mest relevanta att sända live på webben (från 1 som 

är mest relevant till 9 som är minst relevant) 

_____ Trafikolyckor/stopp i kollektivtrafiken 

_____ Stora nationella händelser, t.ex. terrordåd, naturkatastrof osv. i en svensk stad 

_____ Stora internationella händelser, t.ex. terrordåd, naturkatastrof osv. i en utländsk stad 

_____ Politiska framträdanden, t.ex. presskonferenser 

_____ Sportevenemang/idrottsmatcher 

_____ Nöje och kultur, t.ex. film- eller musikgalor 

_____ Rättegångar 

_____ Rapportering om väderleksförhållanden, t.ex. snöoväder 

_____ Kungliga framträdanden 

 

Vi funderade på hur vi skulle undvika ledande frågor. Att man ska undvika ledande frågor är 

självklart, men inte alltid enkelt. Ibland kan man hitta exempel där man tydligt kan utläsa i 

frågan vilket svar de som formulerat frågan vill ha (Johansson 2013, s. 104). Vi försökte 

formulera frågorna så att de inte skulle vara ledande, och när första utkastet var klart skickade 

vi det till 10 personer inom populationen för att validera och säkerställa att frågorna var 

tillräckligt tydliga. Vi upplevde att vi fick bra respons från dessa personer och efter det 

omformulerade vi vissa frågor och svarsalternativ samt la till syftet med undersökningen. 

 

Vi diskuterade även svarsalternativet ”ingen åsikt”, men kom fram till att vi i vissa fall 

behövde ha med det alternativet. Vi valde att ha med det då vi ville minska risken för internt 

bortfall, det vill säga att svarspersonerna skulle hoppa över de frågorna istället för att försöka 

ta ställning i en fråga de faktiskt inte har någon åsikt i (Johansson 2013, s. 95).  

 

6.1.3. Insamlande av material 

Vi samlade in materialet på tre sätt: webbenkät, via pappersenkät som vi delade ut vid 

lärosätena Södertörns högskola och Stockholms universitet, samt genom att dela ut enkäten i 

brevlådor i ett studentbostadshus. 
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Webbenkäten har vi delat från våra Facebookprofiler för att nå vänner och bekanta som 

studerar i Stockholm. Vi publicerade den för första gången den 2 april, och har sedan skickat 

ut varsin påminnelse, den 16 respektive 24 april. Undersökningen stängde vi den 30 april och 

då hade vi fått in 33 svar, varav 1 bortfall. 

 

Pappersenkäten har vi delat ut vid Södertörns högskola den 16 april och vid Stockholms 

universitet den 17 april. Vi stod i fyra timmar vid respektive lärosäte. Vi presenterade 

undersökningen för de som deltog kortfattat, och bistod ifall de hade några frågor. Vi ville 

inte påverka dem i sina åsikter och tankar, och därför valde vi att inte diskutera enkäten med 

dem förrän efter den var ifylld. Vid Södertörns högskola fick vi in 31 svar, varav 7 bortfall, 

och vid Stockholms universitet fick vi in 23 svar, varav 4 bortfall. Vi delade även ut enkäten i 

samtliga brevlådor i ett studenthus i Årstadal, Stockholm. Genom detta fick vi in 20 svar, 

varav 2 bortfall. 

 

Totalt har vi fått in 107 svar, varav 93 svar är möjliga för oss att basera ett resultat på. De 

enkäter som räknas som bortfall är där svarspersonerna missuppfattat eller hoppat över en 

fråga. Vad gäller missuppfattningarna handlar det om att man rangordnat fel (inte 1–9, utan 

till exempel satt flera 1:or) eller kryssat i för många svarsalternativ. På webbenkäten hade vi 

med en fråga om vilken skola de studerar på, för att säkerställa att vi enbart fick in svar från 

Stockholmsstudenter. En person studerade i en annan stad och räknas därmed som ett bortfall. 

 

6.2. Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ forskningsintervju vill nå förståelse för hur undersökningspersonerna resonerar 

kring frågor som är relevanta för den aktuella studien och utveckla mening från de 

intervjuades erfarenheter. En forskningsintervju är ett professionellt samtal, vilket innebär att 

det finns regler och tekniker för hur intervjun ska utföras för att nå målet, att erhålla kunskap, 

med intervjun (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 17–19). I denna studie har en semistrukturerad 

intervjuteknik använts.  

 

6.2.1. Urval och avgränsning 

Vi har valt ut tidningarna med hjälp av ett bekvämlighets- och tidsanpassat urval. 

Bekvämlighetsurval i den bemärkelsen att vi har uppmärksammat att båda tidningarna sänder 

live, vilket gör att de kan besvara våra frågeställningar om varför en tidningsredaktion väljer 
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att sända delar av sin nyhetsrapportering live. Vidare har vi valt en rikstäckande (Aftonbladet) 

och en lokalt förankrad (Nynäshamns Posten) tidning för att få en bredd på de redaktioner vi 

intervjuat. Vi anser att det är av intresse att undersöka om två redaktioner med olika agendor 

resonerar på liknande sätt eller om det finns meningsskiljaktigheter i frågor om 

livesändningar.  

 

Att vi valt just dessa redaktioner motiveras med att uppsatsens faktiska empiri ligger på 

publikundersökningen. De kvalitativa intervjuerna ska enbart användas som ett komplement 

till denna. Därför har dessa två redaktioner valts ut med hänsyn till studiens tidsavgränsning. 

De ligger båda inom rimligt avstånd från oss geografiskt, vilket har gett oss möjlighet att 

besöka dem och bearbeta materialet inom den studiens angivna tidsram (Larsson 2010, s. 63). 

 

De personer som valdes ut till denna undersökning är Martin Ekelund hos Aftonbladet samt 

David Klasson hos Nynäshamns Posten. Martin Ekelund är nyhetschef på Aftonbladet TV, 

vilket han har varit sedan 2015. Innan dess har han arbetat på Aftonbladet i 12 år. Han har 

därmed varit med under tidningens utveckling av livesändningar. David Klasson är idag 

allmänreporter hos Nynäshamns Posten, men har arbetat på redaktionen i olika roller sedan 

2007. Även han har varit med under utvecklingen av liveproduktionen. Han har själv 

erfarenhet av livesändningar, både genom att ha sänt live som reporter, varit med på fält som 

kameraman och suttit som producent på redaktionen när kollegor sänt live. Det är 

intervjupersonernas erfarenheter som gör dem relevanta för vår studie. Båda har arbetat på 

respektive tidning så pass länge att de kan jämföra hur det var innan livetrenden slog igenom 

med hur det ser ut idag.  

 

6.2.2. Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade de personer som vi önskade intervjua via mejl den 11 april. I fallet med 

Aftonbladet blev vi via mejlkontakt med tv-chefen hänvisade till att kontakta Martin Ekelund. 

Vid kontakt med Nynäshamns Posten räckte det att mejla redaktionen för att få kontakt med 

David Klasson som ställde upp på vår intervju. Vi bokade in intervjuer och utformade vår 

intervjuguide, se bilaga 10.2 Intervjuguide. 

 

När vi utformade intervjuguiden utgick vi från Larsåke Larssons (2010, ss. 58–72) kapitel 

”Intervjuer” i Metoder i kommunikationsvetenskap. Frågorna utgår ifrån tre teman: bakgrund, 
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publik och innehåll. I bakgrundsdelen valde vi att ha med frågor som rör till exempel 

intervjupersonens position på redaktionen, hur många som arbetar på redaktionen samt när 

och varför de började sända live. I publikdelen återfinns frågor som handlar om hur 

redaktionerna ser på publikens intresse för livesändningar, om det är möjligt för publiken att 

interagera samt vilka typer av respons redaktionerna fått från publiken. I den avslutande delen 

som innefattar innehållet formulerade vi frågor som handlar om vilka typer av nyheter de 

väljer respektive inte väljer att sända live. Vid intervjutillfällena var publikundersökningen 

ännu inte färdigställd men vi valde att utforma frågor efter vissa tendenser vi kunde se utifrån 

de svar vi ditintills samlat in. Vi var dock noga med att poängtera att undersökningen 

fortfarande pågick och att de frågor vi ställde med utgångspunkt i enkätundersökningen enbart 

refererade till svarstendenser.  

 

Martin Ekelund på Aftonbladet intervjuade vi den 18 april, och David Klasson på 

Nynäshamns Posten intervjuade vi den 19 april. Intervjuerna spelades in och föregicks av ett 

muntligt informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 107–108), som även det 

spelades in. I samtycket informerade vi intervjupersonerna om syftet med studien, vad den 

kommer att användas till och var den kommer att publiceras. Vi frågade om de godkände att 

bli citerade med namn och titel samt meddelade deras rätt att när som helst avbryta intervjun. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där vi utgick från vår intervjuguide, men svaren 

följdes upp med varierande följdfrågor. 

 

När intervjuerna var genomförda transkriberade vi dem ordagrant. Citaten har korrigerats från 

talspråk till skriftspråk av etiska skäl med hänsyn till intervjupersonerna. Korrigeringarna har 

dock gjorts i så liten utsträckning som möjligt för att bibehålla intervjupersonernas egna ord 

och uttryck. Syftet med justeringarna är enbart att göra citaten grammatiskt korrekta. 

 

6.3. Metoddiskussion 

I kommande två avsnitt kommer vi att gå igenom både allmänna invändningar mot metoderna 

och våra egna iakttagelser av bristerna i våra metodval och tillvägagångssätt. Vi kommer 

motivera varför vi gjort de val vi gjort och hur våra undersökningar kan användas. 
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6.3.1. Kvantitativ enkätundersökning 

Kritikerna menar att kvantitativa enkätundersökningar leder till övermätning och 

överkvantifiering. Sociala företeelser delas in på så sätt att det passar mätinstrumenten, vilket 

innebär att fenomenet som undersöks tappar sin egentliga innebörd (Johansson 2013, s. 87). 

 

För att diskutera hur vi har använt oss av denna metod väljer vi att ta avstamp i vårt urval 

(självrekrytering), vilket är ett urvalsförfarande som kan medföra konsekvenser för 

representativiteten (Johansson 2013, s. 96). Ett exempel som tydligt visar detta är en rapport 

från 2008 av Chang och Kronick (refererad i Johansson 2013, ss. 96–97) från det amerikanska 

presidentvalet 2000. Rapporten visar att de som valde att besvara frågorna på egen begäran 

var mer kunniga och engagerade i det ämne enkäten gällde, vilket kan ge en skev 

representation. Däremot besvarades frågorna mer sanningsenligt baserat på svarspersonernas 

faktiska åsikter, till skillnad från en enkät som helt baserats på ett sannolikhetsurval. Icke-

sannolikhetsurvalet (självrekrytering) visade med andra ord bäst precision, men gav samtidigt 

de mest skeva urvalen. 

 

Vi upplevde dock inte att det enbart var personer som har ett intresse för livesändningar som 

besvarade enkäten när vi delade ut den personligen. Vi fick upprepade gånger kommentaren 

att svarspersonen inte tittar så mycket på livesändningar på webben och frågan ifall de ändå 

skulle besvara enkäten. Vi kan däremot inte uttala oss i denna fråga vad gäller webbenkäten 

och de vi delade ut i brevlådorna, då vi inte har haft personlig kontakt med dessa personer. 

Antal enkätsvar fördelar sig jämnt mellan de vi träffat personligen (54 st) och de vi inte har 

träffat (53 st), vilket är viktigt att ha i åtanke. Vi kan enbart uttala oss om att vår uppfattning 

är att representationen ur ett intresse- och kunskapsperspektiv är signifikant på hälften av de 

enkätsvar vi fått in. 

 

Man kan även diskutera hur relevant vår avgränsning till studenter i Stockholm är för 

tidningen Nynäshamns Posten som vi har valt att basera andra delen av vår undersökning på. 

Det är inte deras målgrupp eftersom de bedriver lokaljournalistik, och snarare har 

Nynäshamnsbor som målgrupp och läsare. Vi har dock resonerat att det egentligen är 

sekundärt att vi valde just Nynäshamns Posten och Aftonbladet för den andra delen av 

undersökningen, eftersom huvudfokus i denna uppsats ligger på publiken. Intervjuerna med 
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tidningsredaktionerna används enbart som ett komplement, och syftet har aldrig varit att göra 

en jämförelse rakt av mellan respektive tidning och dess publik. 

 

Idealet för en enkätundersökning är att frågan ska uppfattas på samma sätt av samtliga 

personer som besvarar den, och om det förekommer frågor som är oklart ställda är idealet 

ouppnåelig (Johansson 2013, s. 103). Vi hade bristfällig kunskap inom området att utforma en 

enkät sedan tidigare och har därför förlitat oss på metodlitteraturen samt de personer vi 

testade enkäten på.  

 

Frågan där vi ber svarspersonerna rangordna de händelser som de tycker är mest relevanta att 

sända live på webben innehåller vissa svarsalternativ med förtydliganden, bland annat: 

 

_____ Stora nationella händelser, t.ex. terrordåd, naturkatastrof osv. i en svensk stad 

_____ Stora internationella händelser, t.ex. terrordåd, naturkatastrof osv. i en utländsk stad 

 

Självklart kan ord som terrordåd och naturkatastrof få personer att värdera dessa alternativ 

högre, än om vi gett andra exempel på stora händelser. Det är viktigt att ha med det när man 

tolkar resultatet av enkätundersökningen. Kanske skulle alternativen ha värderats lägre om vi 

valt andra exempel. 

 

För att fortsätta rikta ett kritiskt öga mot oss själva kan vi diskutera vårt val att inte ha med ett 

missivbrev samt systematiken i hur vi spridit enkäten. Missivbrevet ska förklara enkätens 

syfte, vem som står bakom och en önskan om att den tillfrågade ska delta (Johansson 2013, s. 

100). Gällande missivbrevet tog vi ett aktivt beslut att inte skriva ett och formulerade istället 

ett kortare stycke på tre meningar, där vi fick med undersökningens syfte och en förklarande 

mening om att även om de sällan eller aldrig tittar på livesändningar är deras svar relevanta. I 

efterhand har vi insett att vi, trots det, borde ha haft ett missivbrev med kontaktuppgifter till 

oss. Deltagarna borde kunnat höra av sig till oss i efterhand med frågor, vilket de som svarade 

på pappersenkäten inte har i detta fall. Även webbenkäten borde haft ett missivbrev, för trots 

att den delades via våra sociala medier och man därmed kan utgå från att de har våra 

kontaktuppgifter där, finns det en länk som kan delas utan att man hänvisar till oss som 

avsändare. Enkäterna som delades ut i brevlådorna hade dock med ett förblad där syftet med 

undersökningen preciserades samt uppgifter om var de skulle lämna den ifyllda enkäten.  
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Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att ta fram en komplett population – till 

exempel ”alla de som följer Södertörns högskola på Facebook” – och inom den populationen 

gjort ett sannolikhetsurval. Det hade fortfarande funnits risk för bortfall och att 

undersökningen skulle bli icke-representativ, men vi hade kunnat göra en tydligare 

bortfallsanalys.  I den undersökning vi nu genomfört fastnade vi i att få in så många enkätsvar 

som möjligt, och därför använde vi oss av olika metoder på ett osystematiskt sätt. Det kan ha 

fått konsekvenser på representationen vilket man ska vara medveten om när man tolkar 

resultatet. 

 

6.3.2. Kvalitativa intervjuer 

Det har riktats en del kritik mot denna metod. Bland annat menar kritiker att det alltid finns en 

risk att forskaren förlitar sig för mycket på den intervjuade, och därmed inte ställer tillräckligt 

kritiska följdfrågor. Dessutom finns det en risk för att frågorna är formulerade på ett sätt som 

gör att forskaren kan förvränga studien utifrån sina egna intressen. Frågorna ska vara öppna 

och därmed inte formulerade på ett sätt att de varken kan uppfattas som ledande eller 

missledande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 176). I vår intervjuguide är frågorna öppna då vi 

aktivt verkade för det när vi utformade den. Däremot finns det all anledning att gå igenom de 

slutgiltiga intervjuerna och analysera våra följdfrågor. Är de tillräckligt kritiska och ställs de 

utan att vara ledande eller missledande? 

 

I båda intervjuerna finns det exempel där våra följdfrågor inte är av en öppen karaktär, utan är 

mer ledande där man skulle kunna urskilja vilket svar vi efterfrågar. Anledningen till det är att 

vi ville försäkra oss om att vi tolkade svaren från intervjupersonerna korrekt, och i de fall det 

visade sig att vi tolkat fel var intervjupersonerna snabba med att förklara på ett nytt sätt så att 

vi förstod varandra. När vi analyserat de svar vi fått på dessa ledande frågor konstaterar vi att 

de inte har haft någon betydande påverkan på slutresultatet. Trots att frågorna inte är öppna i 

den grad det är önskvärt i en forskningsintervju har vi ändå fått utförliga svar på våra frågor.  

Efter denna kritiska granskning kan vi konstatera att vi inte kan dra några stora 

generaliserande slutsatser men att vår studie ändå kan ge en första inblick i hur publiken och 

liveproducerande webbredaktioner ser på livefenomenet.  

 

 

 



25 
 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten av de två undersökningarna var för sig. De 

kommer senare att analysera dessa resultat gemensamt i en resultatanalys eftersom 

undersökningarna är avsedda att komplettera varandra. Resultatanalysen kommer ha 

utgångspunkt i den tidigare forskning samt det teoretiska ramverk vi har presenterat tidigare i 

uppsatsen.  

 

7.1. Resultat: kvantitativ enkätundersökning 

 

Figur 1. Hur ofta svarspersonerna i enkätundersökningen konsumerar livesändningar på webben. 

 

För att få en överblick över hur svarspersonerna konsumerar livesändningar ställde vi frågan 

om hur ofta de aktivt går in och tittar på livesändningar på webben från olika nyhetsbolag. 

Resultatet visar att 11 personer aktivt går in och tittar på livesändningar dagligen och 12 

personer någon gång i veckan. De flesta (33 personer) går aktivt in för att ta del av en 

livesändning någon gång om året, följt av de som tittar någon gång i månaden (27 personer). 

10 svarspersoner söker aldrig upp en livesändning. 

 

Vi ställde även en fråga om hur många som har push-notiser aktiverat från olika nyhetsbolag 

och genom dessa notiser blir lockade att ta del av en livesändning. 36 personer, det vill säga 

39 procent av de tillfrågade, har notiser aktiverat. Av dessa tar 8 personer aldrig del av en 

livesändning, trots push-notisen i sin mobiltelefon. Det vanligaste svarsalternativet var någon 

Dagligen, 11

Någon gång i veckan, 
12

Någon gång i 
månaden, 27

Någon gång om året, 
33

Aldrig, 10

Ungefär hur ofta går du aktivt in och kollar på livesändningar 
på webben från olika nyhetsbolag? 

Dagligen Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång om året Aldrig

n/a = 93
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gång i veckan vilket följs av någon gång i månaden (samt alternativet aldrig) och sedan 

någon gång om året. Det minst vanliga svarsalternativet var dagligen, där 3 personer uppger 

att de tar del av en livesändning efter att ha fått en push-notis minst en gång om dagen. 

 

 

Figur 2. Orsaksöverblick till varför svarspersonerna sällan eller aldrig konsumerar livesändningar. 

 

Bland de 43 personerna som svarade att de tittar någon gång om året eller aldrig ställde vi 

följdfrågan varför. 13 personer uppgav att de får ut mer från annan nyhetskälla, 7 personer 

tycker att innehållet/rubriken sällan är tillräckligt intressant, 6 personer anser att 

sändningarna är för långdragna och upprepande och 5 personer har inte tid. 12 personer 

valde att ge ett annat svarsalternativ, och då framkom det flera fritextsvar som är intressanta 

för just denna undersökning. De fritextsvar vi inte preciserar nedan handlade om 

svarspersonernas inställning till nyheter överlag, så som att de inte är intresserade eller tycker 

att ”alla nyheter bara är hemskheter”. Dessutom fanns det svar där svarspersonerna menar att 

de hellre tittar på tv-nyheter. 

 

”Livesändningar är inte en optimal nyhetsform, varför inte läsa en artikel i efterhand?” 

”Kollar när det passar mig istället” 

”Kan läsa om det senare” 

”Kollar mest livesändningar om det är en nyhet utöver det vanliga - t.ex om det är val.” 

”Går bara in om det är någon stor händelse” 

"Jag har inte tid", 5

"Jag får ut mer från 
annan nyhetskälla", 13

"Jag anser att sändningarna är för 
långdragna och upprepande", 6

"Innehållet/rubriken är 
sällan tillräckligt 

intressant för mig", 7

Annat, 12

Vilken är den främsta anledningen till att du inte kollar?

"Jag har inte tid"

"Jag får ut mer från annan nyhetskälla"

"Jag anser att sändningarna är för långdragna och upprepande"

"Innehållet/rubriken är sällan tillräckligt intressant för mig"

Annat

n/a = 43
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7.1.1. Vilka nyheter är relevanta att sända live? 

I enkäten bad vi svarspersonerna att rangordna 9 olika nyhetshändelser från 1 till 9 i frågan 

om vad som är mest relevant att sända live. 1 motsvarar det som är mest relevant och 9 

motsvarar det som är minst relevant.  

 

 

Figur 3. Diagram över de händelser publiken anser är mest relevant att sända live. 

 

Bland de händelser som rangordnades som mest relevant hamnade stora nationella och stora 

internationella händelser högst upp. Även politiska framträdanden (34 procent) och 

trafikolyckor/stopp i kollektivtrafiken (35 procent) i trafiken graderades högt av 

svarspersonerna. 
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Figur 4. Diagram över de händelser publiken anser är minst relevant att sända live. 

 

Kungliga framträdanden återfinns som den händelse publiken anser som absolut minst 

relevant att sända live. 90 procent av alla tillfrågade har graderat den händelsen mellan plats 

7–9, varav 63 procent graderat händelsen på plats 9. Även sportevenmang/idrottsmatcher 

samt nöje och kultur har placerats långt ner. 52 procent (sportevenemang/idrottsmatcher) 

respektive 49 procent (nöje och kultur) har rangordnat dessa händelser mellan plats 7–9. 

 

De händelser som därmed placerades i mitten av skalan var rättegångar och rapportering om 

väderleksförhållanden. 
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Trafikolyckor/stopp i kollektivtrafiken

Rapportering om väderleksförhållanden, t.ex. snöoväder
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Figur 5. De nyhetsfaktorer som skulle kunna få publiken att ta del av en livesändning. 

 

Vi ställde även en mer generell fråga där vi efterfrågade olika faktorer som skulle kunna få 

svarspersonerna att ta del av en livesändning. Vi gav dem möjligheten att välja två alternativ, 

vilket majoriteten gjorde. Frågan besvarades med 169 svar av totalt 186 möjliga.  

 

En högst oväntad händelse är den faktor som flest valde. Därefter följer aktuellt och omtalat 

ämne, händelser som väcker känslor, geografisk närhet och händelse som är kulturellt 

anknytningsbar för mig. Endast 2 procent av de tillfrågade, vilket motsvarar 3 svar, menar att 

en livesändning som handlar om en eller flera kända personer skulle kunna få dem att ta del 

av den. 

 

Vi undrade även vilken typ av nyheter, internationella eller nationella, som lockar mest. 44 

personer svarade internationella nyheter och 49 personer svarade nationella nyheter. Det blev 

med andra ord jämnt, men för en liten majoritet (53 procent) lockar nationella nyheter mest. 
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7.1.2. Uppfattning om livesändningarnas kvalité i produktion och innehåll 

 

Figur 6. Vad svarspersonerna anser om utbudet av livesändningar på webben.  

 

I frågan om antalet livesändningar, det vill säga det utbud som erbjuds, svarade 46 procent att 

de anser att utbudet är väldigt eller ganska stort. 17 procent anser att det är lagom stort. 14 

procent tycker att utbudet är väldigt eller ganska litet och 23 procent har ingen åsikt i frågan. 

 

 

Figur 7. Vad svarspersonerna anser om kvalitén på produktionen av livesändningar på webben. 

 

Väldigt stort, 17

Ganska stort, 26

Lagom, 16

Ganska litet, 12

Väldigt litet, 1

Ingen åsikt, 21

Vad är din uppfattning om utbudet av antal livesändningar på 
webben?

Väldigt stort Ganska stort Lagom Ganska litet Väldigt litet Ingen åsikt

n/a = 93

Väldigt bra;
1

Ganska bra, 22

Okej, 36

Ganska dålig, 13

Väldigt dålig, 5

Ingen åsikt, 16

Vad är din uppfattning om kvalitén på produktionen av 
livesändningar på webben?

Väldigt bra Ganska bra Okej Ganska dålig Väldigt dålig Ingen åsikt

n/a = 93 
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Vad gäller frågan om kvalitén på produktionen svarar 25 procent att den är väldigt eller 

ganska bra och 39 procent tycker att den är okej. 19 procent av de tillfrågade anser att 

kvalitén på produktionen är väldigt eller ganska dålig och 17 procent har ingen åsikt i frågan. 

 

 

Figur 8. Vad svarspersonerna anser om nyhetsvärdet på de nyheter som sänds live på webben. 

 

Vad gäller nyhetsvärdet på de nyheter som sänds live anser 46 procent att det är okej, det vill 

säga varken högt eller lågt. 10 procent har svarat att de tycker att nyhetsvärdet alltid eller ofta 

är högt, medan 29 procent tycker att det alltid eller ofta är lågt. 15 procent har ingen åsikt i 

frågan. 
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Ofta högt, 8
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Ofta lågt, 26

Alltid lågt, 1

Ingen åsikt, 14

Vad anser du om nyhetsvärdet överlag på nyheterna som 
sänds live på webben?

Alltid högt Ofta högt Okej Ofta lågt Alltid lågt Ingen åsikt

n/a = 93
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7.1.3. Inställning till livesändningar på webben 

 

Figur 9. Svarspersonernas generella inställning till livesändningar på webben. 

 

Vi ställde en fråga om publikens generella inställning mot livesändningar på webben och då 

svarade 24 procent att deras inställning är väldigt eller ganska bra. 50 procent menar att deras 

inställning till livesändningar är okej. 15 procent har en väldigt eller ganska dålig inställning 

mot livesändningar och 11 procent har ingen åsikt. Övergripande kan man med andra ord säga 

att majoriteten av den tillfrågade publiken har en positiv eller åtminstone neutral inställning 

till livesändningar på webben. 

 

7.2. Resultat: kvalitativa intervjuer 

I de kvalitativa intervjuerna med Martin Ekelund från Aftonbladet samt David Klasson från 

Nynäshamns Posten framkommer både likheter, men framför allt skillnader i hur man arbetar 

med och ser på livesändningar. I presentationen av resultatet förkortar vi Martin Ekelund med 

ME och David Klasson med DK.  

 

7.2.1. Bidragande faktorer 

I intervjuerna framkommer det att snabbhet är den främsta faktorn som bidragit till ökade 

livesändningar hos Aftonbladet medan det för Nynäshamns Posten snarare handlar om att 

kunna berätta nyheter på ett nytt sätt.  
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n/a = 93



33 
 

ME: [...] snabbhet är så viktigt. Det är tydligt hos svenska folket att när någonting händer vänder man 

sig till Aftonbladet för att ta reda på vad det är som har hänt. Och det finns inget sätt att snabbare 

uppdatera om ett pågående händelseförlopp än i en livesändning. [...] Det handlar helt enkelt om att ge 

publiken en så snabb och direkt nyhetsbevakning som möjligt. 

     

DK: [...] det har varit en stor satsning i vår koncern och vi har tekniska möjligheter att göra det nu. [...] 

För Mittmedia är det viktigt att vi gör det, och det är såklart viktigt för oss också här på Nynäshamns 

Posten. Det är ett väldigt bra tillskott till ett nytt sätt att berätta.  

      

7.2.2. Vilka ämnen och händelser som sänds live 

Aftonbladet är en större redaktion, både vad gäller antalet medarbetare men också vilken 

spridning deras nyheter får och vilka områden redaktionen bevakar. Därför är det inte 

förvånande att svaren skiljer sig från de olika redaktionerna. Martin Ekelund ger exempel på 

större händelser, både nationellt och internationellt, som har sänts live på deras webbsajt: 

presskonferenser från USA:s president, deras egen musikgala Rockbjörnen och rättegången 

mot Drottninggatanterroristen Akilov. 

 

ME: Vi har en amerikansk president som håller mycket presskonferenser som vi ofta sänder ut [live]. 

ME: Rockbjörnen, som är vårt musikpris, är en livesändning som vi gör. Vi sänder live från galan. 

ME: Vi sände ut ljudet från Akilov-rättegången [...] 

 

David Klasson som arbetar på en lokalredaktion ger istället flera exempel på ”mindre” 

händelser som skulle kunna sändas, eller som har sänts, live: till exempel en lastbil som vält, 

första gången kryssningsfartyget kommer in för året eller när ett nytt bostadsbygge startar.  

 

DK: [...] om det är någonting som har hänt, som till exempel att en lastbil har vält på vägen är det 

ganska givet. Det måste ju vara någonting som händer här och nu, som ett arrangemang eller första 

gången kryssningsfartyget kommer in för året. [Det kan vara] någon mer generell nyhet också. Om jag 

tar ett exempel: jag livesände den första februari när ett spadtag togs för bygge av nya bostäder en bit 

bort här. En spadtagsceremoni i sig är ju inte särskilt intressant, men om man gör det som en 

livesändning [...] kan man få med väldigt mycket bra information som är vettig och intressant för 

tittarna. 

 

Trots att händelserna skiljer sig åt finns det dock en likhet i hur de olika redaktionerna tänker 

kring vad som är befogat att sändas live: det ska vara en pågående händelse. Martin Ekelund 

menar även att händelsen måste vara av den storlek och betydelse att sändningen ska kunna 
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ligga högt upp på deras webbsajt. David Klasson i sin tur menar att det, förutom att vara en 

pågående händelse, även måste passa live-formatet.  

 

ME: [...] om någonting har skett här och nu som är [...] av den digniteten att vi väljer att pusha på det 

eller att vi lägger det väldigt högt upp på sajten.  

 

DK: Det kan vara svårt att veta [ifall] det är något som verkligen är värt att bevaka [och] göra i den 

formen. Eller är det bättre att göra i någon annan form? 

 

Med David Klasson diskuterade vi den etiska aspekten och ifall det kan uppstå etiska 

dilemman i samband med en livesändning. Han tog då upp ett exempel där han skulle åka ut 

själv och livesända från en privatbostad som brann. Trots att det inte var några privatpersoner 

på plats övervägde han hur han skulle genomföra livesändningen.  

 

DK: [...] då tvekade jag lite på så sätt att [...] vad är okej att göra?  

 

Martin Ekelund gav rättegången mot Akilov som exempel på hur de kan hantera en etiskt 

klurig situation. De kunde inte veta i förväg om det skulle nämnas namn i rättegången som 

inte borde publiceras, och därför använde de sig av en fördröjning i sändningen. En person på 

redaktionen följde sändningen och stoppade den ifall något olämpligt skulle komma med.  

 

7.2.3. Utbud av antal livesändningar 

Vi ställde frågan ifall de har något kvantitativt mål vad gäller antalet livesändningar. Ingen av 

redaktionerna har något mål uppsatt. Däremot visade det sig att även i denna fråga skiljer sig 

deras motivering till när de väljer att sända live. Martin Ekelund nämner återigen vikten av 

snabbhet och storleken på händelsen. David Klasson berättar att de ska sända live när det är 

motiverat. 

 

MK: Nej, inget numerärt mål men vi har ju som ambition att vara Sveriges snabbaste nyhetskanal 

online och för att vara det så vill vi alltid sända live när vi skickar en push på händelsenyheter. Alltså 

har någonting hänt som är så stort att vi [på] Aftonbladet bedömer att vi vill skicka en push-notis till vår 

publik ska vi också ha igång en livesändning som förklarar mer, fördjupar eller berättar.  

 

Vi ställde motfrågan ”Så då är det ganska stor del som av nyhetsmaterialet som går ut live?” 

vilken Martin Ekelund besvarade med ”Ja, absolut, ja, ja.”. 
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DK: Nej vi har inget specifikt formulerat mål på det sättet men däremot ska vi sända live när det är 

motiverat. 

   

Nynäshamns Posten har sänt live sedan februari 2017 och har sedan dess gjort omkring 25 

och 30 livesändningar.  

 

DK: Vår första livesändning var i februari 2017 och sedan dess har vi gjort [ungefär] 25 livesändningar, 

mellan 25 och 30. Det skulle då innebära att om man slår ut det [sänder vi live] en gång varannan 

vecka.  

 

7.2.4. Publikens intresse och redaktionernas anpassning 

Martin Ekelund menar att det har skett ett beteendeskifte hos publiken, vilket Aftonbladet 

uppmärksammade för första gången i samband med terrorattentatet vid Bataclan i Paris. Han 

berättar att samma mönster har upprepat sig, bland annat vid attentatet mot Drottninggatan i 

Stockholm. Därmed är hans slutsats att intresset har ökat hos publiken, men enbart vid vissa 

typer av händelser. Det korrelerar bra med några av de exempel han tog upp på händelser de 

väljer att sända live. Vid terrordådet i Stockholm såg de en tillströmning av en yngre publik.  

Annars brukar det vara samma publik som tar del av Aftonbladets alla format, som också tar 

del av deras livesändningar. Det vill säga en något äldre publik. 

 

ME: [...] när riktigt stora nyhetshändelser inträffar förväntar sig folk livebevakning av det. Då förväntar 

man sig att Aftonbladet ska sända live och att det ska finnas information där. [...] det finns ett ökat 

intresse men sen är det klart att om det har inträffat mindre nyhetshändelser tror jag att folks vilja att ta 

del av det live inte är lika stor, då vill man kanske [...] ta del av det som har hänt men man behöver inte 

nödvändigtvis göra det live, utan det är ju de stora akuta nyhetshändelserna [man vill ta del av live]. 

 

Martin Ekelund berättar att publiken har höga förväntningar och krav på Aftonbladets 

livebevakning. Publiken hör framför allt av sig när det är någonting de har upplevt som dåligt, 

till exempel om tekniska problem hindrar sändningen. Vid sådana tillfällen kan de få kritik 

från en frustrerad publik, vilket Martin Ekelund tycker är helt rimligt eftersom de måste kunna 

leverera vad de lovar. Publiken hör också ofta av sig med synpunkter efter större händelser, 

som vid sändningen om attentatet på Drottninggatan. Då fick Aftonbladet positiv respons. 
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ME: [Publiken] har väldigt höga krav på att vi är ute i landet för att bevaka och har senaste 

informationen och senaste bilderna, [...] har vi inte det blir de ofta besvikna. Så det ställer stora krav på 

oss som nyhetsredaktion att kunna leverera det. 

 

Vi frågade om de anpassar sig efter publikens synpunkter och svaret var tydligt: 

 

ME: Jo, men det måste man ju göra annars har man ingen framtid om man tror att man kan gå en egen 

väg utan att lyssna på sina användare [...]. 

 

David Klasson upplever generellt ett ökat intresse hos publiken och resonerar att det kan bero 

på ökad kännedom hos just Nynäshamns Postens publik. I likhet med Martin Ekelund menar 

även David Klasson att sändningens innehåll har en betydelse för hur stor spridning den får. 

 

DK: [...] jag tror att intresset [för livesändningar] snarare har ökat eftersom fler har förstått att ”oj, NP 

kan sända live” och det var nog inte alla medvetna om från början. Det är nog en ökad kännedom om 

[att vi sänder live], men hur många som tittar på respektive sändning beror väldigt mycket på vad den 

handlar om. Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån det. 

 

David Klasson kan bara minnas att Nynäshamns Posten har fått positiv respons på deras 

livesändning från publiken. Ofta är det de som har varit på platsen eller arrangörerna till ett 

event de livesänt från som hör av sig och säger att de tyckte det var kul att det blev 

uppmärksammat. Han kan inte ge exempel på någon negativ respons. 

 

 DK: [...] det som jag i alla fall kommer att tänka på är nog bara positiv [respons]. [...] Jag har nog inte 

tagit emot någon direkt negativ reaktion som jag kan minnas på något av det som jag har gjort. 

 

Vi frågade då om de istället för respons på tidigare sändningar snarare fått förfrågningar om 

kommande händelser eller ämnen att sända live från. Även där är det enbart arrangörer som 

hör av sig, och ingen publik. Men på frågan om de skulle anpassa sig efter publiken svarar 

David Klasson precis lika tydligt som Martin Ekelund. 

  

DK: Ja! Vi lyssnar alltid på tips och förslag så [...] vi skulle absolut lyssna, [...] utan tips skulle vi inte 

klara oss så bra tror jag. 
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7.3. Resultatanalys 

I denna del kommer vi att analysera resultatet från våra två undersökningar med de teoretiska 

ansatserna samt den tidigare forskningen som grund. Analysen är disponerad på så sätt att vi 

först går igenom publikundersökningen och därefter undersökningen av redaktionerna. 

Däremot kommer vi löpande att göra jämförelser över likheter och skillnader. 

  

7.3.1. Publikens medieanvändning 

46 procent av de tillfrågade tar sällan eller aldrig del av livesändningar på webben. De fick 

möjlighet att själva förklara varför de inte tittar och vi fick bland annat svaren 

”Livesändningar är inte en optimal nyhetsform, varför inte läsa en artikel i efterhand?” och 

”Kollar när det passar mig istället”. En tänkbar förklaring till det kan vara att en livesändning 

inte har en bestämd längd och därför blir det i förväg svårt att avgöra om det finns tillräckligt 

med tid för att ta del av livesändningen. Ytterligare en förklaring kan kopplas till själva 

livesändningsformatet, som kräver att man har ljud på, vilket publiken kanske inte alltid har 

möjlighet till. Vi skulle kunna tänka oss att i till exempel kollektivtrafiken kan det vara 

smidigare att ta del av en skriven text än ett format som kräver ljud. Receptionsforskningen 

bekräftar att både när och var publiken befinner sig påverkar hur nyheten tas emot (Sullivan 

2013, s. 163). Det kan även förklara varför endast 3 personer av de 36 som har push-notiser 

aktivt tar del av livesändningar dagligen. Man vill få flashar på vad det är som händer, men 

befinner sig inte i rätt kontext för att kolla på en livesändning. Ett fritextsvar preciserar att 

man snarare väljer att läsa en artikel om händelsen framför att kolla på en livesändning.  

 

Användarforskningen preciserar de tre faktorer som kan förklara en publiks 

medieanvändning: möjlighet, förmåga och motivation (Prior 2007, s. 28). I denna studie kan 

möjlighet tolkas som att man har tillgång till internet, genom till exempel en mobil eller dator, 

eftersom undersökningen syftar till webbaserade medier. Förmåga kan vi inte uttala oss om, 

då vi inte har ifrågasatt publikens förmåga att ta del av nyhetsrapportering i liveformat. 

Motivationen kan vi däremot utvinna genom att analysera svaren i enkätundersökningen. 10 

personer har så låg motivation att de aldrig tar del av livesändningar, samtidigt som 11 

personers motivation är så pass hög att de tar del av livesändningar dagligen. Vidare betraktar 

användarforskningen publiken som aktiv, som själva söker och finner belåtenhet i sin 

mediekonsumtion utifrån sina egna behov (Wadbring 2012, s 295). Som vi tidigare nämnt har 

endast 3 av de som dagligen tittar på livesändningar fått push-notiser om det. Det kan tolkas 
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som att 8 personer i vår undersökning ser livesändningar som en så pass viktig del av sin 

mediekonsumtion att de själva söker upp och tittar på en livesändning.  

 

Inom receptionsforskningen ses mobiltelefonen och datorn som viktiga, eftersom de har gett 

publiken möjligheten att själva bestämma när de vill ta del av medieinnehållet. I och med att 

människor ofta har med sig sin mobil eller dator är medieanvändningen närmare än tidigare 

(Sullivan 2013, ss. 165–167). Denna undersökning utgår från webbaserade medier, och att 

publiken har tillgång till en mobil eller dator är en förutsättning för att de ska kunna ta del av 

det efterfrågade medieformatet. Utifrån resultatet kan vi tolka att just livesändningar inte är 

det medieformat som prioriteras hos den tillfrågade publiken. Av de som faktiskt tar del av 

livesändningar via webben gör majoriteten det enbart någon gång om året. 27 personer av de 

tillfrågade tittar på livesändningar någon gång i månaden. Det kan tolkas som att 

Nynäshamns Posten är bättre anpassade efter antal sändningar som efterfrågas av publiken, då 

de sänder live cirka två gånger i månaden. Aftonbladet däremot sänder live varje dag, och i 

vår undersökning har endast 11 personer uppgett att de tittar på livesändningar dagligen. 

 

7.3.2. Publikens intresse och nyhetsvärdering  

I intervjun med Martin Ekelund framkom det att Aftonbladet uppmärksammat ett 

beteendeskifte hos publiken. De har sett ett ökat intresse hos publiken, men bara när riktigt 

stora nyhetshändelser har inträffat. Vi kan utvinna samma tendens från resultatet av vår 

publikundersökning, där svarsalternativen stora nationella händelser och stora 

internationella händelser rangordnats som absolut mest relevanta att sända live. Dessutom har 

majoriteten av de tillfrågade svarat att de enbart tar del av livesändningar någon gång om 

året, vilket kan förklaras med det beteende Martin Ekelund hänvisar till. Under 2017 

inträffade en särskilt stor händelse i Sverige – terrordådet på Drottninggatan – vilket kan vara 

den enda gång vissa tittat på en livesändning. Händelser av den kalibern inträffar sällan mer 

än ett par gånger per år.  

 

Tiden från det att en potentiell nyhetshändelse inträffar till att nyhetsinslaget når publiken är 

en faktor som påverkar om nyheten blir uppmärksammad eller inte. Där har redaktioner som 

livesänder en stor fördel jämfört med andra medier som mer lämpar sig för reportageliknande 

nyheter (Ghersetti 2012, s. 216). Enligt medielogiken passar inte alla nyheter samtliga 

presentationsformat (Hedman 2006, ss. 28). I intervjun med David Klasson konstaterade han 
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att alla nyheter inte passar att sändas live. Vad som passar och inte kan vara svårt att veta i 

förväg men en utgångspunkt är att det bör vara en pågående händelse. Med det som grund kan 

vi se hur livesändningar är beroende av andra medieformer eftersom de kompletterar varandra 

i vad de producerar. Detta korrelerar bra med tidigare forskning som har visat att nät- och 

mobilbaserade nyheter snarare har en kompletterande än ersättande funktion i användningen 

av papperstidning, tv och radio (Chan & Louis 2005, s. 363).  

 

Lippman (2010, ss. 174–175) menar att en nyhet bör väcka känslor och erbjuda möjlighet för 

identifikation för att bli uppmärksammad av publiken. Publiken vill läsa om det som händer 

runt omkring dem. Även resultatet från vår enkät pekar åt det hållet. Vi kan se att de faktorer 

som skulle kunna få den tillfrågade publiken att ta del av en livesändning på webben är först 

och främst en högst oväntad händelse, följt av ett aktuellt och omtalat ämne, händelser som 

väcker känslor och geografisk närhet. Dessutom har en majoritet av de tillfrågade sagt att 

nationella nyheter lockar mer än internationella. Den händelse den tillfrågade publiken anser 

är absolut mest relevant att sända live är stora nationella händelser, men även händelser som 

politiska framträdanden och trafikolyckor/stopp i kollektivtrafiken har placerats högt upp på 

skalan av de tillfrågade.  

 

Nyhetsvärdet kan även baseras på andra faktorer, som till exempel att nyheten handlar om 

elitpersoner (Hvitfelt 1985, ss. 215–216). Vår undersökning visar att endast 3 personer tycker 

att en händelse som handlar om kända personer påverkar huruvida de kan tänka sig att ta del 

av en livesändning. Dessutom rangordnas de genrer där kända personer förekommer i störst 

utsträckning – kungliga framträdanden, sportevenemang/idrottsmatcher och nöje och kultur –

lägst. Det tyder på att det kan ha skett en förändring i vad som uppmärksammas av publiken. 

En tänkbar förklaring till resultatet skulle vara att vår studie baseras på personer som hör till 

en generation som har haft större tillgång och inblick i så kallade elitpersoners liv, via 

elitpersonernas egna sociala medier, vilket gör att de tillfrågade inte längre har samma behov 

av att ta del av det via pressen. 

 

7.3.3. Redaktionernas anpassning till publiken 

Ghersetti (2012, s. 225) funderade över om publikens allt större delaktighet i nyhetsurvalet 

påverkar huruvida nyheter som publiken behöver uteblir och ersätts av de nyheter som 

publiken vill ha. Nyhetsredaktioner har sedan länge anpassat sig efter vad publiken önskar att 
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ta del av (Hedman 2006, s. 27), vilket både Martin Ekelund och David Klasson tog upp i 

intervjuerna: att det är viktigt att anpassa sig efter publiken. Eftersom Aftonbladet bevakar ett 

större område rent geografiskt jämfört med Nynäshamns Posten är det inte förvånande att 

deras svar skiljer sig gällande vad de väljer att livesända och inte. För att Aftonbladet ska 

livesända måste händelsen vara tillräckligt stor för att de ska skicka en push-notis om den. 

Eftersom Nynäshamns Posten är en lokaltidning blir det naturligt att de, i förhållande till 

Aftonbladet, väljer att sända mindre sensationella och överraskande nyheter live. Men kravet 

på att händelsen ska inträffa här och nu kvarstår. Det som Aftonbladet nämnde högst upp på 

vad de prioriterar överensstämde med det som publiken som vi undersökte efterfrågade mest; 

stora nationella och internationella händelser. På tredje plats kom politiska framträdanden 

som även nämndes av Martin Ekelund som något som de prioriterar. På fjärde plats kom 

trafikolyckor/stopp i trafiken som David Klasson gav som exempel på något de prioriterar att 

sända live.  

 

7.3.4. Bidragande faktorer till varför redaktionerna sänder live 

Vi fick olika svar från tidningarna på frågan varför de satsar på live. David Klasson förklarade 

att Nynäshamns Posten satsar på live för att testa en ny berättarteknik, som Strömbäck (2000, 

refererad i Gunnarsson 2012, s. 10) menar är ett sätt för medierna att behålla publikens 

uppmärksamhet på. I intervjun med Martin Ekelund framkom det tydligt att det var 

snabbhetsfaktorn som var den största anledningen bakom livesatsningen. Han berättade att vid 

större händelsenyheter förväntar sig publiken att Aftonbladet ska vara på plats fort för att 

kunna förklara vad det är som sker på ett mer ingående plan. Även Ghersetti (2012, s. 222) 

har lagt märke till att snabbhet och aktualitet är de främsta prioriteringarna bland redaktioner. 

Därför skickar redaktionerna ut det material som finns tillgängligt direkt, för att senare lägga 

till eller komplettera med tilläggssändningar, istället för att vänta in all fakta innan 

publicering. Det innebär att direktpublicering kan gå före de traditionella journalistiska kraven 

på källkritik och korrekthet eftersom webbnyheter är mer anpassade efter formatets 

egenskaper. David Klasson poängterade vikten av att nyheten måste passa liveformatet. 

Gemensamt för redaktionerna var att båda ansåg att det bör vara en pågående händelse för att 

det ska passa att bevaka live. Att Martin Ekelund nämner att Aftonbladet eftersträvar att vara 

snabbast på bollen konfirmerar Nygrens (2008, s. 101) konstaterande att kvällstidningar är 

kända för att vara snabbast med nyheter online.  
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7.3.5. Redovisning av konsekvenser  

Gunnarsson (2012) reflekterade i sin uppsats över konsekvenserna som kan följa av att 

nyheter publiceras direkt. När det handlar om sekundsnabba beslut om sändningen ska fortgå 

eller inte finns det inte utrymme för redigering och att dubbelkolla källor. I uppsatsen 

konstaterades det att det är den journalistiska etiken som får ta den största smällen av 

livesändning och därför har en ny slags journalistik utvecklats. Att redaktionerna inte har 

samma möjlighet som tidigare att göra en etisk bedömning före publicering ser Gunnarsson 

som att journalistiken står inför ett sluttande plan (Gunnarsson 2012, s. 49; 52). Enligt David 

Klasson styrs bedömningen av att fortsätta sända eller inte antingen av reportern på fältet eller 

av producenten på redaktionen som följer sändningen. I intervjun tar han upp två exempel där 

han själv varit reporter och i efterhand har reflekterat över sändningen. Dels en gång när 

programledaren som vanligtvis hjälper till inte fanns tillgänglig och han fick ansvara över 

sändningen helt på egen hand och dels en gång när han stod inför ett etiskt dilemma. I båda 

exemplen var David Klasson ensam reporter på fält. 

 

Vår undersökning pekar åt samma håll som Gunnarssons (2012). Det vill säga att 

arbetsuppgifterna för en reporter som jobbar med webb-tv har blivit fler. Utöver de uppgifter 

som hörde till en webb-tv-reporter från början har det lagts till att reportern själv ska kunna 

hantera tekniken och se till att kvalitén på det som produceras är tillräckligt bra, både tekniskt 

och innehållsmässigt. Reportern ska även hinna bedöma huruvida materialet är okej etiskt. 

Brännström (2008, s. 262) tar upp att det finns en problematik kring att journalister upplever 

att de får offra innehållet för formatet, eftersom tidspressen gör att de inte hinner kontrollera 

fakta och göra tillräckligt med research. När vi tolkar resultatet från vår enkät ser vi att 

publikens åsikter kring nyhetsvärdet på de nyheter som sänds live på webben är något lägre 

rankade jämfört med deras uppfattning om kvalitén på produktionen av livesändningar på 

webben. Det kan bero på att den tekniska produktionen påverkar innehållet på nyheten. 

Journalistiken påverkas av att publiceras på webben och det är just kvalité och fakta som inte 

går att kontrollera på samma sätt när det produceras för den digitala marknaden (Karlsson 

2010, s. 12). Att sändningen är direkt och att det därmed finns ännu mindre tid för att 

kontrollera allt material lär dessutom påverka innehållet ännu mer. 
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8. Slutsatser och diskussion  

Vi får vara försiktiga med att generalisera alltför mycket utifrån från våra resultat – eftersom 

urvalet inte kan säga något om hela populationen. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att vi 

inte vet vilka nyhetsredaktioners livesändningar den tillfrågade publiken tar del av, vilket man 

bör vara medveten om när man tar del av de jämförelser som görs mellan den tillfrågade 

publiken och de intervjuade redaktionerna. Värdet med uppsatsen är snarare att vi kan se 

tendenser hos de studerade som kan fungera som ett bidrag till vidare forskning. Vi har 

upptäckt flera intressanta mönster och det kanske mest intressanta, med tanke på 

undersökningens utgångspunkt, är hur relationen mellan publikens efterfrågan och 

redaktionernas utbud tenderar att se ut. Vi har sett att Aftonbladets utbud innehållsmässigt till 

stor del är anpassat efter publikens efterfrågan. Den tillfrågade publiken ansåg att stora 

nationella och internationella händelser samt politiska framträdanden är mest relevant att 

sända live. Det är alla ämnen som Aftonbladet prioriterar att sända live. Publiken ansåg att det 

fjärde mest relevanta är trafikolyckor/stopp i trafiken, vilket är något som Nynäshamns Posten 

prioriterar att sända live. Vi ser därför att den undersökta publikens efterfrågan vad gäller 

innehållet mättas av utbudet, om än något bättre hos Aftonbladet. Det kan såklart förklaras 

med att det är en rikstäckande tidning som därmed har på sin agenda att rapportera från 

nationella och internationella nyheter på ett annat sätt än Nynäshamns Posten.  

 

Vad gäller kvalitén på livesändningarna, både vad gäller nyhetsvärdet och produktionen, anser 

majoriteten av de tillfrågade att den ändå är okej. Vi kan dock se att publiken tycker att 

nyhetsvärdet är något sämre än produktionen. Det kan som vi tidigare nämnt i uppsatsen bero 

på att den tekniska produktionen påverkar innehållet på nyheten, framför allt när det är live då 

det finns knapphändigt med tid för att kontrollera materialet som sänds ut. Det intressanta i 

denna fråga är dock att redaktionerna och publiken i stor mån har samma uppfattning vad 

gäller vilka nyheter som är relevanta att sända live och inte. Undersökningen har ju visat att 

Aftonbladet och Nynäshamns Posten sänder live från de händelser som efterfrågas av 

publiken. Vad är det då som gör att publiken upplever nyhetsvärdet som något lägre? 

 

Kanske är det antalet livesändningar som ställer till det. På frågan om vad publiken anser om 

utbudet av antal livesändningar svarade 43 personer att de tycker att det är väldigt eller ganska 

stort. Tidningarna och publiken tycks ha en liknande nyhetsvärdering men publiken verkar 

ändå anse att nyhetsvärdet är lågt. Kan det vara så att de nyheter som publiken värderar högt 
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faller i skuggan av de nyheter som de inte värderar lika högt? Vår undersökning har dock 

visat att Nynäshamns Postens utbud av antal livesändningar är bra anpassat efter publikens 

efterfrågan. De sänder live cirka två gånger i månaden, och majoriteten av den tillfrågade 

publiken tittar inte på livesändningar mer än just någon gång i månaden. Aftonbladet har 

däremot ett större utbud än den tillfrågade publikens efterfrågan eftersom de sänder live 

dagligen. 

 

Den publik vi undersökt tar mer sällan än ofta del av livesändningar på webben. Däremot kan 

vi urskilja en tendens att bland de som dagligen tittar på en livesändning tar ett aktivt val att 

starta den, istället för att lockas in via push-notiser. Varför publiken vi har undersökt kan 

uppfattas som svårlockad skulle kunna förklaras med att det är en förhållandevis ung publik, 

vars medievanor har utvecklats i takt med mediernas digitalisering. De har vuxit upp i en 

medievärld där de haft möjlighet att välja själva när och i vilket format de vill ta del av en 

nyhet. Till skillnad från en äldre publik som kanske är kvar i ”appointment view”-tänket, det 

vill säga att man som publik ska anpassa sig efter medierna, och inte tvärtom (Sullivan 2013, 

s. 165). 

 

Vår undersökning pekar även åt samma håll som de teorier som behandlade publikens 

påverkan på vilka nyheter som värderas högt. Likt Gunnarsson (2012) kom fram till i sin 

studie – att det har skett en förändring i att redaktionerna alltmer rättar sig efter publikens 

förväntningar – kan vi av vårt resultat se att det fortfarande är redaktionerna som anpassar sig 

efter publiken. I vår inledning ställde vi oss frågan om statistiken som visar att allt fler tar del 

av livesändningar idag beror på ett ökat intresse hos publiken eller att det helt enkelt är vad 

medierna erbjuder. Det är en fråga denna studie inte gett oss ett klart svar på, däremot kan vi 

urskilja att det i någon mån faktiskt finns ett ökat intresse hos publiken. Men det är framför 

allt vid riktigt stora nyhetshändelser.  

 

Efter analysen av våra resultat skulle vi vilja säga att livesändningar bidrar till att en ny typ av 

journalistik utvecklas. David Klasson menar att det är den främsta anledning till att 

Nynäshamns Posten sänder live – att de kan erbjuda publiken ett nytt medieformat. Vår studie 

påvisar, precis som de teoretiska ramverk den utgått från, att nya normer inom journalistiken 

har skapats till följd av att tekniken gjort det möjligt att sända direkt. Teoretikerna såg det som 

en risk att de gamla värderingarna inte fick lika stort utrymme, men vår undersökning visar att 

livesändningarnas direkta rapportering snarare kompletterar de mer traditionella 
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medieformaten. Olika nyhetshändelser behöver presenteras via det format som lämpar sig bäst 

för just den nyheten och ibland även delas på flera olika sätt som kompletterar varandra, så 

som en artikel som publiceras tillsammans med en livesändning.  

Varför tittar då folk på livesändningar och behövs livesändningar? Både svaren på enkäten 

och intervjun med Martin Ekelund visar att den yngre publiken främst tar del av 

livesändningar vid en oväntad och stor händelse. I sådana situationer är det livesändningar 

som har bäst förutsättningar för att förmedla information till publiken snabbt, vilket Martin 

Ekelund också säger är den absolut främsta anledning till varför Aftonbladet sänder live. 

Publiken förväntar sig att medier som just Aftonbladet ska vara på plats för att visa vad som 

händer, ständigt uppdatera med ny information och gärna ge en djupare kunskap om 

händelsen. Så ja, vi vill påstå att livesändningar behövs, men de bör kanske främst användas 

som ett komplement till övriga medieformat. Livesändningarnas främsta funktion tycks vara, 

enligt Aftonbladet, att ge snabb rapportering till den grupp av publiken som förväntar sig 

information bara minuter efter händelseförloppen. En livesändning gör det möjligt för 

redaktionerna att publicera en pågående händelse och ständigt uppdatera när ny information 

blir tillgänglig. Däremot kan vi, bland de personer som deltagit i vår enkätundersökning, se att 

knappt hälften inte tittar oftare än någon gång om året, och majoritet tycker att utbudet av 

livesändningar är stort. Vi kan därmed dra slutsatsen att den undersökta publiken upplever att 

utbudet av antalet livesändningar är större än deras efterfrågan, men att redaktionerna har 

förstått att publiken förväntar sig att det ska finnas livesändningar när oväntade och stora 

händelser inträffar.  

 

Slutligen kan vi konstatera att majoriteten av den tillfrågade publiken har en positiv eller 

åtminstone neutral inställning till livesändningar på webben. 

 

Förslag till vidare forskning är att bygga vidare på vår studie men med nya infallsvinklar. Till 

exempel kan ett marknadsperspektiv ge svar på hur lönsamt det är att sända live. Vi ser även 

det intressanta i att undersöka sambandet mellan hur redaktionerna är beroende av 

annonsörerna som i sin tur är beroende av publiken. Dessutom tycker vi att det vore intressant 

att se hur publiken påverkas på längre sikt av att redaktionerna anpassar sig efter vad de vill 

ha – kommer de att vänja sig vid att hela tiden få vad de vill ha? Vad händer då med 

journalistiken, om den till slut helt styrs av publikens efterfrågan? 
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9.2. Muntliga källor 

Ekelund, Martin; TV-chef, Aftonbladet TV. 2018. Intervju 18 april. (Intervjun finns inspelad  

och transkriberad hos uppsatsförfattarna). 

Klasson, David; allmänreporter, Nynäshamns Posten. 2018. Intervju 19 april. (Intervjun finns  

inspelad och transkriberad hos uppsatsförfattarna). 

 

10. Bilagor 

I detta avsnitt bifogar vi bilagor som är relevanta för vår uppsats. 

 

10.1. Enkätformulär 

Kandidatuppsats, Södertörns högskola 

 

Syftet med denna enkätundersökning är att kartlägga studenters inställning till livesändningar 

på webben från olika nyhetsbolag. Även om du aldrig eller sällan kollar på livesändningar på 

webben är dina svar värdefulla för vår undersökning.  

 

1. Ålder ______ 

 

2a. Ungefär hur ofta går du aktivt in och kollar på livesändningar på webben från olika 

nyhetsbolag?  

 Dagligen    Någon gång i veckan    Någon gång i månaden     Någon gång om året    

Aldrig 

 

2b. Om du svarade ”Någon gång om året” eller ”Aldrig”; vilken är den främsta 

anledningen till att du inte kollar? (välj ett alternativ) 

 ”Jag får ut mer från annan nyhetskälla” 
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 ”Jag har inte tid” 

 ”Innehållet/rubriken är sällan tillräckligt intressant för mig”  

 ”Jag anser att sändningarna är för långdragna och upprepande”  

 ”Jag anser att sändningarnas bild och ljud är av för låg kvalitét” 

 Annat: ____________________________________________  

  

3a. Har du aktiverat push-notiser från nyhetsbolag?  

 Ja    Nej 

 

3b. Om du svarade ”Ja”; ungefär hur ofta klickar du in på notiser om livesändningar? 

 Dagligen    Någon gång i veckan    Någon gång i månaden    Någon gång om året   

 Aldrig 

 

4. Vad är din uppfattning om utbudet av antal livesändningar på webben? 

 Väldigt stort   Ganska stort    Lagom    Ganska litet    Väldigt litet    Ingen åsikt 

 

5. Vad anser du om nyhetsvärdet överlag på nyheterna som sänds live på webben? 

 Alltid högt    Ofta högt    Okej    Ofta lågt    Alltid lågt    Ingen åsikt 

6. Rangordna de händelser som du tycker är mest relevanta att sända live på webben  

    (från 1 som är mest relevant till 9 som är minst relevant) 

_____ Trafikolyckor/stopp i kollektivtrafiken 

_____ Stora nationella händelser, t.ex. terrordåd, naturkatastrof osv. i en svensk stad 

_____ Stora internationella händelser, t.ex. terrordåd, naturkatastrof osv. i en utländsk stad  

_____ Politiska framträdanden, t.ex. presskonferenser  

_____ Sportevenemang/idrottsmatcher  

_____ Nöje och kultur, t.ex. film- eller musikgalor 

_____ Rättegångar 

_____ Rapportering om väderleksförhållanden, t.ex. snöoväder 

_____ Kungliga framträdanden 

 

7. Vad lockar mest; internationella eller nationella nyheter? 

 Internationella nyheter    Nationella nyheter 
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8. Vilken/vilka av dessa faktorer skulle kunna få dig att ta del av en livesändning på 

webben? (välj max 2 alternativ) 

 Händelse som väcker känslor    En högst oväntad händelse    Aktuellt och omtalat ämne   

 Geografisk närhet    Händelse som är kulturellt anknytningsbar för mig    Kända personer   

 

9. Vad är din uppfattning om kvalitén på produktionen av livesändningar på webben? 

 Väldigt bra    Ganska bra    Okej    Ganska dålig    Väldigt dålig    Ingen åsikt 

 

10. Vad är din generella inställning mot livesändningar på webben?  

 Väldigt bra    Ganska bra    Okej    Ganska dålig    Väldigt dålig    Ingen åsikt 

Tack för din medverkan! 

10.2. Intervjuguide 

1. Vem är du och vad har du för position på redaktionen? Hur länge har du arbetat här? 

2. När och varför började ni på Aftonbladet/Nynäshamns Posten att sända live? 

3. Utav de tillfrågade på vår enkät kan vi hittills se ett mönster att flera tycker att utbudet av 

livesändningar är ganska stort eller väldigt stort – har ni något mål med att sända ett visst 

antal livesändningar i veckan?  

4. Sänder ni mer eller mindre live idag jämfört med tidigare? (om det sändes mer tidigare; när 

var det som mest?)  

5. Hur många arbetar på redaktionen? Och hur många av dessa arbetar med livesändningar? 

6. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att sända live? 

 

7. Vi ställde frågan “Ungefär hur ofta går du aktivt in och kollar på livesändningar på webben 

från olika nyhetsbolag?” med alternativet “dagligen”, “någon gång i veckan”, “någon gång i 

månaden”, “någon gång om året” eller “aldrig”. Hittills ser vi en tendens att de flesta svaren 

lutar åt någon gång i månaden eller någon gång om året. Vad har ni för uppfattning om 

publikens intresse för livesändningar idag? Är det större eller mindre jämfört med tidigare? 

8. Är det möjligt för publiken att interagera med reportern/redaktionen under era 

livesändningar genom t.ex. kommentarer eller hashtags? 
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9. Brukar publiken höra av sig till er med sina synpunkter på annat sätt som t ex via mail, efter 

pågående live? 

10. Vilka slags synpunkter från publiken har ni fått på era livesändningar?  

11. Anpassar ni er efter publikens önskemål och efterfrågan?  

12. Vilken/vilka typer av livesändningar har ni fått mest positiv respons på respektive mest 

kritik för? 

13. Har ni någon uppfattning om vem det är som väljer att kolla på era livesändningar? T.ex. 

ålder/kön osv. 

 

14. Vilka slags nyheter väljer ni att sända live och varför? 

15. Vilka slags nyheter väljer ni att inte sända live och varför? 

16. Vad är det som avgör ifall en nyhet passar som livesändning eller inte? 

17. Vem är ansvarig för det som sänds ut? Hur löser ni dilemmat med att ansvarig utgivare är 

ytterst ansvarig vs. reportern som sänder live:s ansvar? 

18. Finns det något fall där ni har tvekat om ni ska sända live eller inte? Vad var det som 

gjorde att ni tvekade? 
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