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Förord 
Vi har full förståelse för att TV-aktörernas personal har fullt upp. Eftersom vi hade problem med att få 

respondenter att ställa upp, vill vi framföra ett varmt tack till de personer som tog sig tid.  

Det var oerhört uppskattat och tacksamt att de ställde upp på våra intervjuer: Gösta Backlund SVT 

Skåne, Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, Jesper Mattsson SVT Örebro, Jonathan Nordin TV4 Stockholm, 

Pelle Råssjö TV4 Karlstad, Frank Stenström SVT Karlstad och Andreas Wiss TV4 Stockholm. 

 

Tack så mycket! Utan Er hade vår studie inte kunnat genomföras! 

 

Vi vill givetvis även tacka vår handledare Karin Fast, för hennes ovärderliga hjälp med massor av tips 

och råd. Tack för ditt tålamod och goda humör! 

 

Ett stort tack till våra familjer som stod ut med vårt usla humör under denna intensiva period.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra, för att vi fortfarande är vänner efter denna tunga men roliga 

process. Vi har slitit, diskuterat, tjafsat och suckat. Men framförallt har vi skrattat mycket!  

Ett stort tack till oss själva, Sabina och Marie! 
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Abstract 
 
Title: By what strategies is the old media using the new media? A qualitative essay on TV: s use on 

social media 

 

Number of pages: 54 

 

Authors: Marie Magnusson och Sabina Karlsson 

 

Tutor: Karin Fast 

 

Course: Media and Communication Studies C  

 

Period: Spring 2011 

 

University: Karlstad University 

 

Purpose/Aim: Our purpose is to examine which strategies and why two TV-channels, SVT and TV4, 

are using social media. Our anticipated view is that SVT as a public service organization and TV4 as a 

commercial operator may have different motives with its use of social media. 

 

Material/Method: A qualitative method consisting of interviews by informants from SVT and TV4. 

 

Main results: Our result is that there isn’t any big difference between SVT and TV4 in the way they’re 

using social media. However, that SVT has to more specifically make sure no commercialism exists, 

while TV4 don’t have to think about it. 

 

Keywords: Social networking, convergence, commercialism, communication, Internet, public service, 

television. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Genom vilka strategier använder gamla medier de nya? En kvalitativ studie om TV:aktörernas 

användande av sociala medier 

 

Antal sidor: 54 

 

Författare: Marie Magnusson och Sabina Karlsson 

 

Handledare: Karin Fast 

 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-nivå 

 

Period: Våren 2011 

 

Universitet: Karlstads Universitet 

 

Syfte/Mål: Syftet med den här studien är att undersöka vilka strategier och varför två svenska TV-

aktörer, SVT och TV4, använder sig av sociala medier. Vår förtida uppfattning är att SVT som public 

servicebolag och TV4 som kommersiell aktör kan ha olika syften med sitt användande av sociala 

medier. 

 

Metod: Kvalitativa intervjuer har gjorts med informanter från SVT och TV4. 

 

Resultat: På vilket sätt och vilka sociala medier man använder sig av verkar i grunden vara det samma 

hos båda aktörerna, SVT och TV4. Men SVT måste mer specifikt se efter att reklam inte existerar, 

medan TV4 som är kommersiella inte behöver rätta sig efter det.  

 

Nyckelord: Sociala medier, konvergens, kommersialisering, kommunikation, Internet, public service, 

television. 
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1. Introduktion 
Motivet till valet av sociala medier är för att det idag är ett högaktuellt ämne som de flesta använder 

både privat och i yrket. Ett exempel vi vill framhäva som Eva Hamilton nämnt i en artikel är att SVT 

fortfarande har mycket att lära om sociala medier. I artikeln nämner hon att Facebook då hade cirka 2 

miljoner användare enbart i Sverige (medievarlden.se 2011-05-24). Artikeln är från 2009 och det antalet 

har säkert ökat fram tills idag. Eftersom det är via sociala medier publiken finns, i dagens interaktiva 

samhälle innebär det att SVT måste bli bättre på att använda sig av dessa sociala plattformar. 

Hemmakanalen.se som är en av TV4:s nischade sajter, framhäver de i en annan artikel att genom dessa 

nischade kanaler och olika TV-produktioner som sedan finns på nätet, får även publiken en chans att 

vara medieskapare. Det talas om den spännande utveckling som sker med sociala medier (bonnier.se 

2011-05-24). 

 

I den här uppsatsen vill vi ta upp just sociala mediers betydelse för TV-aktörerna SVT och TV4. Valet 

av dem beror på att de är de två största aktörerna inom TV i Sverige. SVT som står för Sveriges 

Television är den äldsta och första TV-stationen Sverige fick. TV4 startade som en av de första 

kommersiella kanalerna i Sverige efter en lagändring 1989 (Hadenius et al. 2008:109). Eftersom SVT går 

under strikta regler för public service, medan TV4 kan agera mer självständigt och har friare regler vad 

gäller reklam kan man tänka sig att verksamheten ser annorlunda ut hos de båda aktörerna 

(radioochtv.se 2011-05-30).   

 

Internet konkurrerar 

TV:n uppfanns i början av 1900-talet och har sedan dess alltid haft en central roll i människans hem. 

Plötsligt gick det att se nyheter från hela världen, sport och underhållning i sitt eget vardagsrum. TV:n 

blev en social plattform för människor. Idag spelar TV:n fortfarande en stor roll men har på senare år 

fått konkurrens av Internet. Det är allt vanligare bland ungdomar att de kollar på film och musik genom 

denna plattform, eller deltar via olika communities. För de äldre handlar det däremot mer om att 

använda e-post (Hadenius et al. 2008:369).  

 

Massmedierna har anpassat sig till Internet genom sociala medier som är länkade från deras hemsidor, 

Facebook, Twitter, bloggar och olika communities. SVT hade till exempel en stor satsning under 

Vinter-OS i Vancouver 2010, då programledarna var engagerade via Facebook och uppmuntrade 

publiken att delta. På motsvarande sätt har TV4:s Idol-sajt blivit en av kanalens största satsningar inom 

sociala medier.  

 

En annan intressant aspekt är att både SVT och TV4 Sport till exempel har en väl organiserad 

Facebook sida, med kontinuerlig uppdatering, både från dess journalister och publik. Efter vad vi sett 
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när vi sökt på de två kanalerna på Facebook verkar det vara just sportsidorna som är mest 

välutvecklade. Men det finns även andra som bland annat nyheter, nöje, väder och specifika sidor för 

populära program som går på båda kanalerna. Exempel på program som SVT sänder och som kan 

hittas på Facebook är Eurovision Song Contest, Vem vet mest och SVT Plus. För TV4 hittar vi program som 

Idol, Kalla Fakta och Solsidan (facebook.com 2011-04-17).  

 

Är public service på väg att försvinna 

När det gäller public service användande av sociala medier har det uppstått debatter kring att de går 

mot en viss kommersialisering. På Internet cirkulerar gott om annonser, till exempel via Facebook och 

bloggsidor. Detta är reklam, vilket kan anses strida mot det avtal public service har.  

 

I och med Vinter-OS 2010 skapades det debatt på grund av programmet ”Vinterstudion”. Debatten 

gällde att journalister hänvisade till om vad man kunde läsa på Facebook eller Twitter.  Det fanns till 

exempel uppmaningar till tittarna att de skulle gå in via Facebook och rimma på olika saker och även 

hitta på låtar. Programledarna berättade sedan för sina tittare hur många som hade hört av sig. 

Granskningsnämnden blev tillkallad för att utreda, då de ansåg att underhållnings - och 

informationsvärdet gynnades av att varumärken nämndes (se bilaga 2). Resultatet slutade med att SVT 

inte fälldes. Men Granskningsnämnden ansåg ändå att ett visst gynnande hade skett av webbplatserna, 

men att det finns ett informations - och underhållningsintresse att redogöra för vad tittarna har sagt (se 

bilaga 2). 

 

Även om det är ok för SVT att använda Facebook får de inte öppet uppmana tittare att besöka denna 

sida då det anses som ”reklam”. Facebook tillhör kategorin sociala medier, vilket innebär att SVT inte 

heller får hänvisa till andra sociala medier som Twitter eller bloggar (se bilaga 3). På bland annat 

Facebook är det svårt att undvika annonser med reklam då det automatiskt ligger på sidan. Vid ett 

besök på SVT sport hittar vi annonser för bland annat Venus och Comviq 

(facebook.com/SVTSport?ref=ts 2011-05-16) 

 

Det har tillkommit en regel efter årsskiftet att SVT måste informera andra mediebolag och ansöka hos 

regeringen om att få starta nya tjänster av större betydelse. Det diskuteras att om denna 

förhandsprövning hade funnits för ett par år sedan, är det möjligt att svt-play aldrig hade tillåtits (dn.se 

2011-05-24). 

  

TV4, å andra sidan, har inte sådana restriktioner. TV4 lever under de villkoren att reklam får användas 

och behöver annonsintäkter för att överleva. 
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Förändringar i takt med nya medier 

Sociala medier är ett begrepp som växt sig fast i dagens samhälle och många – främst de yngre 

generationerna – har nog svårt att se ett liv utan dessa. Dessa nya medier används som hjälp för att nå 

en ny kundkrets idag inte bara genom medierna, utan de flesta företag och organisationer finns idag på 

framförallt Facebook. Men många använder sig även av bloggar, Twitter och communities för att 

annonsera, informera om vad som händer i företaget eller dela med sig av gammal information. Det 

innebär att den linjära TV:n med dess schemalagda tv-tablå är på väg mot en förändring (Hvitfelt & 

Nygren 2008). Om den kommer att försvinna kan ingen veta nu men den har helt klart fått konkurrens 

av Internet i form av play-kanaler och webb-TV. Massmedierna försöker idag anpassa sig till det nya 

medielandskapet i form av dessa nya möjligheter på Internet för publiken. Mediekanalerna flyter idag 

ihop genom det som forskare kallar för mediekonvergens. Det innebär att samma material kan 

återanvändas flera gånger på olika plattformar. Att en nyhet sänds på en viss kanal behöver inte 

innebära att den kanalen producerat materialet, de kan lika gärna ha köpt in det färdigt från en annan 

mediekanal.  

 

I takt med Internets ankomst och framförallt med de nya mediernas framväxt är det intressant att 

undersöka vilka strategier etermedierna använder sig av. Den allt tuffare konkurrenssituationen mellan 

SVT och TV4 väcker även frågor kring hur kommersiella kanaler respektive public service anpassar sig 

till det nya medielandskapet. Framförallt med tanke på att medierna idag står under en ständig 

förändring.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka strategier två svenska TV-aktörer, SVT och TV4, 

använder sig av via sociala medier och varför. Vår förtida uppfattning är att SVT som public 

servicebolag och TV4 som kommersiell aktör kan ha olika syften med sitt användande av sociala 

medier. Detta för att de två kanalerna är verksamma under olika villkor. För att undersöka om detta 

stämmer riktar vi följande frågor till vårt empiriska material: 

 

1.2 Frågeställning 

1. Vilka motiv finns bakom SVT:s respektive TV4:s användande av sociala medier? 

2. Vad menar SVT och TV4 själva med begreppet sociala medier? 

3. Anser TV-aktörerna att det är kommersialisering att använda sociala medier? 
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1.3 Definitioner  

Här kommer det att presenteras några begrepp som kommer att dyka upp längre fram i denna studie. 

Vi har valt dessa begrepp på grund av att ni som läsare ska ha en tydligare bild av vad de betyder. 

Varför vi förklarar dessa begrepp är för att det är benämningar som de flesta känner till, men som man 

kan ifrågasätta vad de faktiskt innebär och vad den korrekta betydelsen står för. Det är även begrepp 

som är speciellt relevanta för den här studien och som återkommer flera gånger.  

 

Communities – nätgemenskap, nätmötesplats, Internetbaserad sammanslutning av individer med 

gemensamt intresse; varierar i bland annat storlek, tillgänglighet och syfte. Exempel är Facebook och 

Myspace  (ne.se/community 2011-05-22).  

 

Kommersialisering – Information är en vara. När ett företag tillverkat en produkt hamnar den på 

marknaden. Syftet för aktörerna är att öka sin vinst: Produkten är huvudpersonen på en marknad som 

är konkurrensfastställd, publicitet skapas kring runt produkten i hopp om att det ekonomiska värdet ska 

öka. Exempelvis om artister går med på att bli intervjuade i medier om de får ekonomisk ersättning för 

det uppstår en sorts lönearbete. Medierna nöjer sig inte med att publicera faktiska händelser för att nå 

kommersiell framgång utan på egen hand producerar händelser, händelsen får pseudokaraktär (Berglez 

& Olausson 2009:46)1. Innehållet och utseendet av en medieprodukt ska vara gjord på ett säljande sätt. 

Mot betalning erbjuder medierna att offentliggöra en persons privata liv. Mediet blir mer kommersiellt 

beroende på hur bra de visuella är, framförallt attraktionen. Exempel på det är reklamfinansierade 

etermediets estetik. En utmärkande händelse kan bidra genom de här faktorerna till att kommersialism 

uppstår (Kotler & Armstrong refererad i Berglez & Olausson 2009:46–47). Kommersialiseringen i 

samhället blir då synonymt med ett samhälle där allt fler produkter introduceras, och där uttrycket ”det 

genomkommersialiserade samhället” refererar till ett tillstånd där det mesta blivit, eller kan bli, föremål 

för ekonomiska utbyten (Berglez & Olausson 2009:48–49). Till detta kan vi dra paralleller till sociala 

medier, då olika mediekanaler har introducerats genom Internet. Som till exempel SVT rör sig in på 

marknader där produkter marknadsförs i form av annonser (bland annat på Facebook och Twitter), 

och TV4 tar betalt för TV-innehåll som annars är gratis (tv4play.se 2011-05-30).  

 

Traditionella medier – Innefattar TV, Radio och papperspressen (Hadenius et al. 2008).   

 

Nya medier – I första hand handlar det om Internet (Hvitfelt & Nygren 2008:276)  

     

 

                                                 
1 Pseudokaraktär betyder i detta sammanhang att en nyhet/historia kan ha en uppdiktad karaktär 

http://(www.ne.se/community
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Play-kanal: Webb-TV erbjuds inte bara på kanalernas hemsidor utan erbjuds även alltmer på andra 

sajter också. Till exempel kan du få se olika klipp på tidningarnas sajter.  2007 räknas som det år då 

webb-TV slog igenom. Detta jämförs med att år 2007 låg webb-TV tittandet på sex procent. Och det 

var en tredubbling jämfört med 2006. SVT leder tittandet tillsammans med Aftonbladet (Hadenius et al 

2008:367–367). 

 

1.4 Tidigare forskning 

Då det verkar finnas många uppsatser om ämnet sociala medier, har vi försökt att inrikta oss på att hitta 

undersökningar om etermediers användande av sociala medier. 

 

Vi har nedan två exempel på studier som är närliggande inom vårt ämne. 

 

”En uppsats om Sveriges Radios närvaro på Facebook” av Nina Willén. Även hon diskuterade om ett public 

service företags fokus på sociala medier. I detta fall Facebook och Sveriges Radio. Hon lade fokus på 

politiska teorier, och precis som vi, hur kommersialisering och public service går ihop. Hennes resultat 

är liknande vårt, då det är svårt att undkomma att det är en sorts kommersialisering av att finnas på 

olika nätverk. 

 

Den andra studien vi vill framhäva, är en kandidatuppsats som inte har fokus på sociala medier, men 

som har gjort en jämförelse mellan SVT och TV4. I detta fall en jämförelse hur de använder webb-TV. 

Det vill säga play-kanalerna. Vi valde att ta med studien, då ni kommer att få läsa om play-kanalerna i 

denna forskning. 

 

”Webb-tv – en konkurrent eller ett komplement till linjär tv? En studie av hur SVT och TV4 ser på sin webb-tv” av 

Therese Thorgersen och Sabina Hansson. De undersökte om play-kanalerna ansågs som ett hot och 

konkurrent till den linjära TV:n. De kom fram till att SVT och TV4 inte ansåg webb-TV som något 

hot, utan ett komplement till den linjära TV:n. Men de tror att TV som medium kommer att brukas 

annorlunda ut i framtiden. 

 

Det finns en mängd internationella studier kring hur televisionen fungerar i det nya medielandskapet, 

och nyskrivna böcker om televisionen borde beröra hur denna smälter samman med internet. Vi har 

dock sökt uppsatser via uppsatser.se, och via Google men har inte hittat fler undersökningar som är 

relevanta till vårt ämne. Det är möjligt att vi har sökt fel eller missat liknande studier, men som det ser 

ut nu verkar vår studie unik i sitt ämne. Detta gör ämnet ännu mer intressant att undersöka. 
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2. Bakgrund 

Public service har vissa uppsatta värderingar de måste eftersträva. Så här sade Olof Palme 1966: 

 

Etermedia skall ge kunskap och information om fakta och händelser – opartisk och allsidig. 

De skall ge utrymme för meningsbrytningar om skilda åsikter och värderingar – rättvist, 

utan påtryckningar. Deras uppgift är att ge underhållning och förströelse, men också staka 

ut vägar mot morgondagen. De skall tillgodose de stora majoriteternas krav, men också 

tänka på de begränsade minoriteternas önskemål (Jutterström 2008:29–30).  

 

När dessa ord yttrades fanns endast public service på den svenska etermediemarknaden. Public service 

ska vara opartisk och ha ett allsidigt innehåll. Idag har publiken ett mycket större utbud av TV-aktörer. 

Public service är detsamma, men de har idag fått utveckla för att hänga med de kommersiella kanalerna. 

Bland annat att finnas med på Internet genom olika sociala medier. 

 

Den största förändringen inom de fem stora mediehusen (SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5) på den 

svenska mediemarknaden uppstod förmodligen mellan åren 2002-2006. Genom ett flertal 

tillvägagångssätt såg de stora kommersiella bolagen till att få ett övertag på public service (Jutterström 

2008:9). När TV-året för 2010 presenterades stod det klart att det tittarna och public service var stora 

vinnare. Tittarna på grund av att de fått uppleva mer påkostade tablåer än någonsin, och public service 

– bolagets underhållningskanal som ökat tittartidsandelen i hela befolkningen med 2,3 procentenheter, 

till 23,2 procent. Medan samtliga större kommersiella konkurrenter backar, enligt MMS 

(dagensmedia.se 2011-05-19). 

 

För att få sälja till annonsörer måste alla medier, alltså inte bara Internet och dagstidningar ge publiken 

vad de vill ha (Hvitfelt & Nygren 2008). Till exempel TV4. Konkurrensen om publik, källor och 

annonsörer kommer av att det finns flera olika medier på marknadsplatsen. Internets tillkomst har 

hjälpt till att utöka denna konkurrens. I de sociala nätverken spelar alla medier olika roll till varandra 

och de producerar olika innehåll men konkurrerar fortfarande om samma publik (Hvitfelt & Nygren 

2008).  

 

Men innan vi kan gå vidare, bör vi definiera mediernas historia för att få en uppfattning och kunskap 

för hur de har utvecklats.  

 

 

 

http://dagensmedia.se/asikter/ledare/article3073448.ece


 

13 

TV:s historia    

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet var det debatt i Sverige om TV:n överhuvudtaget var 

lämplig. Politiker och opinionsledare ansåg det nya mediet som en typisk produkt från USA. Det 

diskuterades att TV:n skulle verka oseriös och att den skulle sänka kvalitén, då radion ansågs som en 

seriös media - och nyhetskanal. Det fanns även starka röster som önskade det motsatta och kraven på 

att införa TV ökade. De ansåg att TV:n skulle kunna vara ett unikt reklammedium. 1954 kom de första 

svenska reguljära sändningarna och 1956 beslöt regeringen att en utbyggnad av televisionen skulle ske 

(Hadenius et al 2008:100). 

 

Det som kan karaktäriseras mellan 1950 och 1990 är att det länge var strid om reklam och företag, 

inom den privata sektorn, skulle få existera eller inte i Svensk television. Det tog 40 år för den här 

kampen att få ett slut och det startades kanaler som idag är kända för sin kommersialisering och reklam 

i svensk TV (Jutterström 2008:32). Sveriges riksdag kom 1984 med en lag som tillät försök med 

satellitmottagning via kabelnät. Senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet började dock många 

nationella etersändningar upphöra efter ifrågasättanden angående TV-monopolet. Motiven bakom var 

dels ekonomiska och dels politiska. En av de största anledningarna var just det ekonomiska, där man 

ansåg att investeringarna som gjordes i TV-reklam borde stanna inom landet och inte domineras av de 

kanaler som producerade sina program utomlands. Av dessa skäl beslöts 1989 att ändra 

förutsättningarna för kommersiella TV-kanaler i Sverige. Det blev starten till att TV4 1991 kunde starta 

sina etersändningar (Hadenius et al 2008:108).    

 

De traditionella massmedierna håller idag eventuellt på att förändra sin karaktär men de har definitivt 

inte spelat ut sin roll som medium. För trots att Internetanvändningen ökar konstant och blir mer och 

mer naturlig i våra liv är vi enormt beroende av traditionella medier (Hadenius et al 2008:396). Detta 

leder troligtvis till att vi kommer fortsätta att se på TV, lyssna på radio och läsa dagstidningen även om 

det innebär att vi gör det via datorn.  

 

Internets historia 

Det som vi idag kallar Internet, startade i mitten på 1960-talet. Från början hette det ARPAnet 

(Advanced Research Project Agency Net). Redan 1958 var ARPAnet etablerat. Det var från början 

centralenheten för den militära rymdforskningen i USA. Amerikanska datacentraler blev senare en 

samordningsenhet (Hadenius et al 2008:113). 

 

Den medieteknologiska utvecklingen har gått allt fortare framåt vilket man tydligt kan se genom 

Internets framväxt. Som exempel kan det nämnas att det tog radion 20 år för deras masspridning. För 
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TV:n tog det mindre än 10 år och för Internet drygt 5 år. Även om dessa siffror är något förenklade, 

visar de ändå att digitaliseringen har gått framåt i en enorm takt (Hadenius et al 2008:128). Denna nya 

plattform gör att olika mediekanaler sammanflätas, vilket i teorikapitlet kommer att leda oss in på 

mediekonvergens. 

 

Sociala medier 

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som ”kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. Användaren kan interagera 

genom tvåstegskommunikation genom exempelvis kommentarsfunktioner, att genom sociala medier 

kommunicerar många till många, på samma villkor och genom samma kanaler. Exempel på sociala 

medier är bloggar, Internetforum, wikier, webbplatser för videoklipp, chattprogram, IP-telefoni och 

webbaserade fotodagböcker. Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett företag äger de 

servrar som tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar 

webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Hit hör Facebook, Myspace, YouTube och Twitter. 

Sociala medier kan beskrivas som en mötesplats på nätet där man kan diskutera och interagera med 

andra användare (ne.se/lang/sociala-medier 2011-05-24) 
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3. Teorier  

I denna digitaliserade värld vi lever i, har nya och olika mediekanaler skapats. Televisionens anpassning 

till Internet kan förstås mot bakgrund av begreppet mediekonvergens.  

Internet har visat sig vara en populär samlingsplats. I början var bloggar något som uppskattades av 

ungdomar (Hvitfelt & Nygren 2008:174). Idag har det utvecklats ytterligare och är något som används 

även av etermedierna, dels för att kommunicera mer med sina tittare och dels finna sina nyheter. Vi ska 

presentera olika teorier kring begreppet mediekonvergens. Med dessa olika medieplattformar som 

konsumenter och massmedier tar del av idag, vill vi hävda att mediekonvergens är en process, som vi 

anser vara aktuell till våra frågeställningar. Nämligen, användandet av nya mediekanaler. 

 

3.1 Mediekonvergens bakgrund och dess betydelse 

”I en värld av mediekonvergens, får varje viktig historia bli berättad. Varje varumärke blir såld och varje 

konsument får uppvaktas på flera medieplattformar” (Jenkins 2006:15). Genom att varje mediums 

information finns tillgänglig via fler plattformar, till exempel att TV-program kan ses även via Internet 

och inte bara genom etermedier, främjar det även konkurrensen mellan TV-kanalerna.  

 

Svenska massmediemarknaden har alltid påverkats av den ökade globaliseringen med den nya tekniken 

samt med hög grad av konkurrens och koncentration. Detta är inte något nytt. Vad som har förändrats 

efter 1980-talet är övergången till digitaliseringen. Den digitala tekniken har skapat nya villkor. För att 

nämna en av de största och viktigaste förändringarna, kan det sägas att olika medier tidigare var 

uppbyggda runt sin egen teknik, som TV-signaler. Detta har lett till att den digitala tekniken har byggts 

upp till en gemensam grund. Genom detta har det skapats konstellationer, som gör det svårare att 

urskilja olika typer av media, vilket kallas konvergens (Hadenius et al. 2008:215). Konvergens innebär 

att olika medieformer närmar sig varandra och att flödet av innehåll mellan olika plattformar därmed 

underlättas.  

 

I takt med att nya medier skapas får samhället även nya informationskanaler. Det resulterar i nya sätt att 

presentera, använda och strukturera hur innehållet har skapats. När det gäller dagens mediekonsumtion 

pratas det även om apparatkonvergens som i sin tur stöds av en nätkonvergens. Det innebär att 

konsumenterna kan ta del av samma information från flera olika kanaler. Förändringarna gör att 

tekniken idag alltså kan hantera flera olika medier. Den digitaliserade TV:n kan till exempel lika gärna  

fungera som en Internetdator. En nyhet från ett nyhetsprogram kan ses igen via play-kanaler eller ligga 

som en artikel eller ett videoklipp på TV-kanalens webbsida. Tekniken i den digitaliserade världen är 
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alltså inte bestämd till en tjänst, istället kan de välja vilka och hur många tjänster deras konsumenter ska 

kunna ta del av innehållet från idag (se bilaga 4). 

Medierna har under de senaste 20 åren gjort rejäla omstruktureringar i och med digitaliseringen. 

Framförallt har digitaliseringsprocessen påverkat de som tidigare var analoga etermedier. I första hand 

handlar det om en teknologisk process. Men digitaliseringen påverkar även metoderna för att skapa 

informationen som bland annat redigering och grafik. Konsumenter, distribution och produktionen av 

medier blir också påverkade vilket innebär att påverkan inte bara sker på en organisatorisk nivå (Bolin 

2010).  

 

I boken ”Mediesamhället – Centrala begrepp” (2009), diskuterar Berglez och Olaussen om hur synlig 

konvergens är idag, och hur den definieras.  Till exempel undrar de om när SVT och TV4 visar 

program via deras webb-TV, ”är det webben som har konvergerat mot TV-mediet eller innehållet i 

utsändningarna som konvergerat” (Berglez & Olausson 2009:180)? Det finns en rad olika definitioner 

av konvergens. Pavlic och McIntosh säger så här: ”The coming together of computing, 

telecommunications, and media in a digital environment. Convergence and the changes it is bringing 

are fundamentally changing many aspects of mass media and communication”.  

 

Detta är ett vanligt sätt att förklara konvergens. Digitaliseringen förändrar många aspekter av 

massmedia och kommunikation (Berglez & Olausson 2009:182). 

 

Jenkins som kanske mer än någon annan fört upp begreppet konvergens på dagordningen, framhåller 

dock att begreppet konvergens egentligen innefattar fem olika kategorier. 

1. Teknisk konvergens - Vilket står för digitaliseringen av allt medieinnehåll. När ord, bilder och ljud 

omvandlas till digital information, utökar vi de potentiella relationerna mellan dem och ger dem 

möjlighet att flöda mellan plattformar. Exempel på den teknologiska konvergensen är 

Internetanvändning genom TV:n eller radiolyssnande på nätet. 

2. Ekonomisk konvergens - Den horisontella integrationen av underhållningsindustrin. Till exempel ett 

företag som AOL Time Warner kontrollerar nu olika intressen inom film, TV, böcker, spel, webb, 

musik, fastigheter och mycket mer. Resultatet har skapat kulturella "synergieffekter", vilket innebär att 

samma innehåll utnyttjas i olika kanaler (se bilaga 5). Resultatet av denna konvergens är, enligt Jenkins, 

att innehållet blir ”transmedialt”2. 

                                                 
2 Transmedia storytelling är att mediekonvergens uppmuntrar och utvecklar innehåll i flera kanaler. Transmedia betyder 
utnyttjande av märkesvaror eller franchise som till exempel Harry Potter och Star Wars. Eftersom producenterna i större 
utsträckning utnyttjar ekologisk konvergens kommer berättarna använda varje kanal för att kommunicera olika typer och 
nivåer av narrativ information – Convergence? I Diverge 2001 
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3. Social eller ekologisk konvergens - Konsumenternas ”multitasking”-strategier för att navigera i ny 

informationsmiljö. Ekologisk konvergens är vad som sker till exempel när en skolungdom lyssnar på 

techno på stereon och skriver e-post till sina vänner samtidigt. 

4. Global konvergens - Den så kallade kulturella hybriditet som leder till den internationella spridningen 

av medieinnehåll. Som till exempel att asiatiska filmer formar Hollywoods nöjesliv. 

5. Kulturell konvergens: En explosion utav nya former av kreativitet vid korsningarna från olika 

medietekniker, branscher och konsumenter. Mediekonvergens främjar en ny medborgardelaktighet 

genom att ge vanliga människor verktyg för att kommentera återcirkulerande innehåll. Smarta företag 

trycker på den här kulturen för att öka konsumenternas lojalitet och att generera låga innehåll (se bilaga 

5). 

Dessa fem är olika kategorier av mediekonvergenser. I fortsättningen är det främst den tekniska, 

ekonomiska och den kulturella konvergensen som ska återges i teoridelen.  

3.2 Mediekonvergens som tekniskt fenomen 

I en artikel av Simone Murray, säger hon att sammanhängande strömmar av konvergens under det sena 

1900-talet kring den digitala tekniken, har varit avgörande för överföring av innehåll från ett medium till 

ett annat med relativ lätthet och snabbhet. Eftersom den digitala tekniken medger text, grafik och ljud, 

allt som en binär kod, har tidigare oförenliga medieformat alltmer kunnat ses som en variant av 

utföringsformer ifrån samma styrande teknologi (Wolf 2000 refererad i Murray 2005).  

 

Content Streaming är ett begrepp som används för att beskriva förflyttningen av innehåll från en 

plattform till en annan. Detta fenomen utökar den strikta betydelsen av begreppet i mediebranscherna, 

som innebär leverans av video eller ljud via Internet.  I takt med att tekniken utvecklats har alltfler 

företag insett värdet av att maximera återanvändandet av innehåll. Detta har idag blivit ett viktigt sätt 

för medieproducenter att spara resurser. Exempel som kan lyftas fram är att publiken länkar in ett TV-

program till sin Facebook sida för att hänvisa fler att ta del av materialet eller att publiken tittar på TV 

via Internet (Murray 2003). 

 

Utifrån samma tekniska plattformar kan allt medieinnehåll idag produceras med hjälp av den digitala 

tekniken. I olika apparater flyter medierna samman i konsumentledet och innehållet kan distribueras 

digitalt över samma kanaler. På Internets webbplatser har en långt driven konvergens skapats och de 

nya men ännu outvecklade medieformerna förenar där text, ljud, bild och rörlig bild. I bloggar, 

communities och medieföretagens webbplatser har nya konvergerande genrer växt fram (Hvitfelt & 

Nygren 2008:21).  Den nya tekniken gör att SVT och TV4 kan styra sitt innehåll från deras hemsidor 
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och via de sociala medier som används. Detta innebär att de inte är låsta vid traditionella medier idag 

som de tidigare har varit.  

Genom detta verkar det numera klart att digitaliseringen och konvergensen har suddat ut gränserna 

mellan producenter och publik. På det hela taget, verkar den befintliga forskningen acceptera att en stor 

förändring pågår, som möjligheter för publikaktivitet och delaktighet att expandera, på olika plattformar 

och på internationell basis (Sundet & Ytreberg 2009). Jenkins (2006) hävdar att konvergenskulturen 

innebär ett paradigmskifte. Att övergången från ett medelspecifikt innehåll till förmån för innehåll som 

strömmar över flera mediekanaler, mot ökat ömsesidigt beroende av kommunikationssystem, mot flera 

olika sätt av tillgång till medieinnehåll, och mot allt mer komplexa relationer mellan Corporate Media 

och deltagande kultur (Jenkins 2006:15). 

 

Vi kan återknyta det med Internet och etermedierna genom att användargenererat innehåll används allt 

mer. SVT och TV4 är två medieföretag som använder SVT-play och TV4-play som mediekanaler 

utöver den traditionella televisionen. Och det har blivit en succé för dem. Genom TV och Internet 

betyder det att dessa mediekanaler har närmat sig varandra. Dessa tekniska förändringar som har skett 

under det sena 1900-talet har fått en betydelse för förhållandet mellan medierna och dess publik. När 

TV-företag finns på Internet som aktiva aktörer, konkurrerar de med renodlade nättjänster (Hadenius 

et al. 2008:216). Det ger publiken en chans att i efterhand titta på ett program de missat under 

sändningstid tack vare att play-kanalerna finns på Internet. Digitaliseringen har gjort att tidigare 

medietyper som var separerade nu kan lagras, bearbetas och distribueras i viss mån med samma 

verktyg. Den tekniska utvecklingen gör att olika medieformer blir mer otydliga eller suddas ut helt 

(slidefinder.net 2011-05-23). Konvergens skapar många möjligheter att sälja sitt innehåll till 

konsumenter. 

 

Nygren och Hvitfelt (2008) kallar denna digitalisering för mikrofiering. De beskriver tekniska apparater 

som kan användas till fler och fler tjänster i en och samma anordning, exempelvis mobiltelefoner som 

förutom att ringa med även fungerar som bland annat dator och kamera. Tekniken blir allt mindre 

vilket även innebär att den blir mer lätthanterlig. Dessutom skapas det nya mediala tjänster ur denna 

digitalisering (Hvitfelt & Nygren 2008:21). 

Till exempel kan du idag – förutom de tekniska funktionerna – även få all information du behöver 

genom mobiltelefoner. Du kan lyssna på musik, se på film och få dina nyheter. Allt genom samma 

mediekanal som man skapat med hjälp av ny teknik. 

 

Bolin säger i en artikel att även om medieteknologier såsom TV, radio, Internet och mobiltelefoner är 

mer sammanlänkade tekniskt och organisationsmässigt idag, kan det hävdas att de knyts samman i 
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hierarkiska relationer, där de gamla massmedierna, och kanske i synnerhet TV, har en framträdande 

plats. TV-program sträcker sig in på webben och drar fördel av mobiltelefonin för att ansluta sig till 

tittarna, medan det motsatta inträffar mer sällan (Bolin 2010).  

 

Utökningen av tjänster på Internet, gör det möjligt för publiken att synas på nätet och göra sig hörd. 

Varför ska man då förmedla sitt material på TV, när det går att göra via bloggar (Jenkins 2006:240)? 

 

Det här sade Ashley Highfield, chef för BBC New Media & Technology: 

 

Framtidens TV kommer kanske att vara radikalt olik dagens och inte bara utmärkas av 

linjära TV-kanaler, paketerade och schemalagda av TV-chefer, utan snarare påminna om ett 

kalejdoskop, med tusentals innehållsflöden, varav vissa är omöjliga att särskilja som faktiska 

kanaler. Dessa flöden kommer att blanda nätverkens innehåll och program med våra 

tittares bidrag. På den mest grundläggande nivån kommer publiken vilja organisera och 

omorganisera innehållet så som de vill ha det (Highfield refererad i Jenkins 2006:241). 

 

Med detta kan vi säga att publiken kommer kunna vara egna debattörer till TV-kanalernas program, 

även rösta och kunna omorganisera dem i största allmänhet. Men det betyder även att publiken själv 

kommer vilja skapa dessa videoströmmar från grunden. I detta fall kan det betyda att det traditionella 

förhållandet mellan den ”ostörde sändaren” och den ”tacksamma tittaren” kommer att brytas ned 

(Highfield refererad i Jenkins 2006:241).  

Det kan återigen återknytas till hur digitaliseringen har påverkat TV:n, samt hur vissa menar att 

framtidens TV-tablå riskerar att försvinna. Samtidigt som en del säger det motsatta. Detta för att det 

alltid kommer finnas ett behov och intresse av schemalagd programtid. Genom digitaliseringen är 

medierna inte bundna till en distributionskanal längre. De tekniska förändringarna ledde dock inte till 

en samordningsvinst när det gäller spridningen av meddelanden till allmänheten, som medieföretagen 

hade hoppats på. Istället har tekniken blivit ett komplement till medierna genom att den skapar större 

möjligheter till interaktivitet.  

Frågan är hur det framtida utbudet kommer att se ut? Vad man ser idag med etermediernas samarbete 

med Internet, är medieaktiviteten efter ett visst program. Som till exempel ett debattprogram, inbjuds 

du att debattera på programmets respektive hemsida efter själv avsnittet. Det kan vara styrt av 

mediebolaget eller spontan yttring från programledarna. Hvitfeldt och Nygren (2008) säger att TV-

utbudet kommer fortsätta att vara marknadsstyrt för att bolagen vill hålla sina tittare så nära som 

möjligt. Tack vare digitaliseringen som har skapat fler TV-kanaler innebär det en stor konkurrens inte 

bara för public service utan även för de kommersiella kanalerna såsom TV4. TV4 för att de måste 
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konkurrera och för SVT eftersom representanterna inte vill tänka i marknadsföringsbanor eller att de 

inte har resurserna för det heller (Hvitfelt & Nygren 2008:196). 

3.3 Mediekonvergens som deltagarkultur 

I boken Konvergenskultur (2006) påpekar Jenkins att konvergens är mer än bara en teknologisk process. 

En process som inom samma apparat knyter samman många funktioner inom samma skal. Exempel: 

TV:n kan förutom TV-program användas till att titta på bilder, dvd eller koppla upp sig på Internet. 

Återigen hävdas att konvergens handlar om ett kulturellt skifte där publiken uppmuntras att själv söka 

information och sammanställa innehåll från olika medier. Att konvergens inte uppstår på grund av nya 

prylar, hur bra det än har blivit, utan det beror på publikens sociala interaktion (Jenkins 2006:15). Det 

kan återkopplas till att det är på grund av publiken som sociala medier har blivit så stort. Det är det nya 

teknologiska samhället som startade det, men om konsumenterna inte hade varit intresserade hade till 

exempel inte Facebook blivit den succé sajten har blivit. Då hade såklart inte SVT och TV4 startat sina 

sajter eller play-kanalerna.  

 

Under 1990-talet debatterades det om den digitala revolutionen med påståenden som att Internet skulle 

ersätta både radio och TV. Detta skulle göra det enklare att komma åt medieinnehållet som var 

betydelsefullt för varje individ. I boken ”Being digital” av Nicholas Negroponte (1996) diskuterade han 

febrilt gränsen mellan ”gammal passiv media” och ”ny interaktiv media”. Att förutspå TV-bolagens 

kollaps till förmån där konsumenten själv kunde välja var och vilken tid på dygnet (Negroponte 

referererad i Jenkins 2006). I och med att IT-bubblan sprack började det talas allt mindre om den 

digitala revolutionen. Konvergens är en viktig referensterm som idag har kommit tillbaka och då 

medieföretagen vill kunna förutspå hur nöjesindustrins framtid ser ut. Det finns antaganden som säger 

att den digitala revolutionen har gett liv åt en debatt där nya och gamla medier under komplicerade 

former ska kunna börja samarbeta (Jenkins 2006:17)  

 

I USA försökte Al Gore 2005, få fram en TV-kanal vars innehåll skulle styras av publiken. Kanalen blev 

kallad ”Current”. Internet öppnade nya vägar för publiken att delta. Löftet om Currents ideal, där man 

skulle demokratisera televisionen, ställdes frågan varför. Var det för att man genom denna 

demokratisering skulle kunna locka den unga publiken att delta? Andra menade att detta tryck från 

marknaden, genom att tillfredsställa annonsörer och blidka aktieägare, skulle göra det omöjligt för 

kommersiella TV-kanaler att vara demokratiska. En helt demokratisk form av TV skulle bara kunna 

växa fram utanför bolagsmedierna (Jenkins 2006:239–240).  

 

Denna digitalisering har även skapat nya vägar för etermedierna att nå oss konsumenter. Möjligheten till 

tvåvägskommunikation har skapats. Sajter, som Facebook och Twitter, där användaren kan använda sig 
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av funktioner för att interagera med andra användare (många använder sig av de funktionerna för att till 

exempel länka vidare nyheter de hittat på nyhetssajterna) har bidragit till att kommunikationen har gått 

från envägs- till tvåvägskommunikation (Shoemaker & Vos 2009:124). Det är en av effekterna som 

bidragit till att användarna, som tidigare nämnts, idag är mer engagerade i det som publiceras. Det är en 

förändring som kommit med de nya medierna, jämfört mot gammelmedierna där användaren bara 

kunde titta på TV och ta till sig det som stod utan att delta i diskussioner kring ämnet. En så kallad 

participatory culture – deltagarkultur, har skapats. Enligt en artikel av bland andra Jenkins, skriver att 

det är en kultur med relativt låga hinder för konstnärliga uttryck och samhällsengagemang. Med ett 

starkt stöd för att skapa och dela sina alster. Men Karlsson (2010) skriver att medborgarkulturen 

fortfarande är begränsad i många länder, även om man kan ana att det gradvis ökar (Bucy 2004; Greer 

& Mensing 2006; Tremayne et al. 2007 refererad i Michael Karlsson 2010). Redskapen finns men det är 

inte säkert att det utnyttjas.  

 

Deltagarkultur är också en kultur där medlemmarna tror att deras bidrag betyder något och känner en 

viss grad av social förbindelse med varandra, till exempel via bloggar.  Jenkins nämner olika former av 

deltagarkultur: 

 

· Samarbetspartners - medlemskap, formellt och informellt, i olika online communities som är 

centrerade kring olika former av medier, såsom Facebook och Twitter. 

· Uttryck - ta fram nya kreativa former, till exempel fiktivt skrivande eller att en beundrare av en 

artist, skapar en video. 

· Gemensam problemlösning - att arbeta tillsammans i team, formella och informella, att utföra 

uppgifter och utveckla ny kunskap (till exempel genom Wikipedia).  

· Upplagor - Forma flödet av material (till exempel podcasting, blogga) (Jenkins et al. 2009). 

 

Enligt en amerikansk studie som gjordes 2005, kom man fram till att 57 % av amerikanska tonåringar 

som använder Internet, kan bli kallade medieskapare (Jenkins et al. 2009). Idag är det inte bara media 

som skapar media, utan alla människor gör det. Vilket etermedierna utnyttjar i form av sociala medier, 

där den traditionella rollfördelningen mellan producent och konsument utmanas. 

 

Ett exempel som är från en artikel av Lundström och Olin-Scheller (2010), framhäver de SVT:s serie 

Andra Avenyn. Där tillät SVT publiken agera som ”prosumenter” via Internet. Detta betyder att 

publiken inte bara tittade på serien men fick även aktivt bli en medskapare till innehållet. De fick 

vidareutveckla innehållet och publicera material på olika fansajter innanför och utanför SVT:s ramverk. 

Detta ledde till en kulturell konvergens (Lundström & Olin-Scheller 2010). 
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Hadenius, Weibull och Wadbring (2008:214) säger att: 

 

Den moderna informationsteknologin har medfört en globalisering inom medieområdet 

som inte tidigare varit möjlig. Mediekoncernerna är inte längre begränsade till den egna 

nationen eller regionen och nationalstaten är inte längre skyddad från påverkan av globala 

medier, oavsett om det är satellitkanaler eller Internetbaserade medier.  

 

Vi kan nå all slags information från världens alla hörn. Ett exempel är tsunamin som hände i Asien 

2004. Den händelsen berörde en stor del av världen och med ett klick, fanns informationen ute världen 

över. Därefter gick det under lång tid att följa utvecklingen av vad som skedde där. 

    

Ett annat exempel är bland annat att Facebook idag används som ett hjälpmedel vid olika situationer. 

Med gammelmedierna var det medierna som styrde vilka nyheter som var viktiga att rapportera och om 

det till exempel behövdes en efterlysning av saknade personer. Idag kan den enskilde individen själv 

eftersöka information genom Facebook, Twitter och bloggar när det behövs. Det har blivit vanligt när 

människor har försvunnit, råkat ut för brott eller har ett bortsprunget djur att gå den vägen för att ta 

reda på om någon sett eller hört något. Vänners vänner sprider sedan informationen vidare som i sin 

tur sprider den vidare. Det vi idag kallar medborgarjournalistik skapades och tog fart ordentligt i 

samband med att tsunamin ägde rum (Allan & Thorsen 2009:28–30). Vi såg då möjligheterna med att få 

kontakt och hjälp via sociala medier trots långa geografiska avstånd emellan.   

 

Jenkins (2006) menar att mediekonvergens är bra för oss konsumenter, medan Murray (2003) menar att 

den är bra för företagen. Vi vill ha information från alla håll och kanter idag. Vilket skapar fördelar för 

medieföretagen eftersom de syns på fler plattformar. De gamla medierna blir långsamt men märkbart 

snabbare och mer interaktiva. Men detta är inte för att de vill utan för att de måste ta de nya kanalerna 

på allvar. Konkurrensen med de nya medierna ökar flödet på nyheter, vare sig man önskar det eller 

inte (Walker refererad i Jenkins 2006:213–214). Deltagarkulturen kan ha mer makt än vad många 

kanske tror. 

 

Men är då denna deltagarkultur tillsammans med konvergens bra? Journalisten Mats Johansson (2010:7) 

diskuterar i sin artikel ”Divergens eller Konvergens? Medierna och Mediepolitiken” att televisionen tvingas gå 

mot konvergens. Han menar att det försvagar möjligheten att nyansera och korrigera mediebilden av 

komplicerade förhållanden. Författaren skriver att Internet är ett hot mot TV:n, då fler och fler tar del 

av nyheter via Internet istället för via TV:n (Johansson 2010:10). Vad bidrar publiken egentligen med? I 

artikeln Digitization, Multiplatform Texts, and Audience Reception (2010), tar Bolin (2010:74) upp att publiken 

är produktiva men bidrar egentligen med mycket limiterad information.  
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Men vi lever i en tid då förhållandet mellan företag och konsumenter kan tvingas att modifiera sig 

därför att gamla regler förändras. Men är konsumenterna redo för ett större deltagande, eller är de 

redan nöjda med förhållandet som finns till massmedierna? Detta är en fråga som fortfarande återstår. 

Denna cirkulation av medieinnehåll med flera olika mediesystem, konkurrerande medier, ekonomier 

och nationella gränser, är starkt beroende av konsumentens aktiva deltagande (Jenkins 2006:15). 

 

Eftersom medievärlden förändras i en snabb takt, påverkar det mediernas innehåll, 

mediekonsumtionen, ekonomin och även människors liv. Konvergensen har sin grund i de tekniska 

framstegen, men även i mediernas ekonomi, där villkoren har förändrats (Hvitfelt & Nygren 2008:21). 

Just den ekonomiska aspekten inom konvergensen kommer att behandlas i nästkommande kapitel. 

 

3.4 Mediekonvergens som gynnar ekonomin 

Ett begrepp som har växt fram, som också hänvisas till i denna studie är transmedia. ”Transmedia 

storytelling”, som det oftast går under betyder att det är en ny sektor inom underhållningsbranschen 

som har utvecklats över tiden. Ett överflöd av plattformar som konsumenterna kan nå. ”Transmedia 

storytelling” engagerar konsumenterna genom olika medel. Snarare än att bara se på en film, kan 

tittarna interagera med karaktärer på webbplatser, uppleva världen i spel, följa Twitter, samt delta i en 

mängd andra möjligheter på olika plattformar (nmincite.com/?p=4002 2011-05-25). Så kallad 

”franchise”, som till exempel Twilight, Harry Potter etc. Multiproduktioner är inte bara integrerade 

medieorganisationer utan kan också öppna dörrar för innovativa och narrativa konstruktioner av TV-

program, i kombination med andra medier, framför allt Internet och webb (men även de mobila, radio 

och press). Dessa kombinationer tar sig an många former, varav en är just "transmedia storytelling", där 

flera plattformar för berättande kombineras för att bygga större berättande helheter än sina olika delar. 

I transmedia storytelling, betyder att så kallade media-innehållsleverantörer utvecklar texter över flera 

tekniska plattformar och därmed kan dra nytta av varje plattforms specifika egenskaper och förmågor. 

Det vill säga att en historia berättas med hjälp av flera plattformar och varje plattform bidrar till 

berättelsens ”fullbordande”. Det exempel som Jenkins framhäver är ”The Matrix”. Jenkins hävdar att 

denna science fiction-trilogi, inte endast kan förstås av filmen utan den behöver kompletteras med 

dataspel. Berättelsen utspelar sig alltså på flera plattformar, och det var ett medvetet val att göra så. 

Detta är hur konstnärer kan utveckla sitt berättandes uppbyggnad i mer "ambitiösa och utmanande 

arbeten". Transmedia storytelling, har den dubbla egenskapen att vara både ekonomiskt motiverad eller 

tvärtom, att drivas av både konstnärlig och ickekonstnärlig motivation (Jenkins 2006: kap 3). Varför 

detta begrepp används i denna studie är på grund av att eftersom SVT och TV4 syns på alltfler 

plattformar, desto fler användningssätt når dessa etermedier publiken. Detta pekar på den ekonomiska 



 

24 

aspekten av mediekonvergens. Det är en av många anledningar till att sociala medier har blivit så stort 

som det har blivit de senaste åren. SVT och TV4 kan göra oss tittare mer delaktiga i deras utbud.   

 

Ett annat vanligt begrepp inom marknadsföring och licensierande näringsliv är ”cross promotion” – 

Korsvis marknadsföring. Det handlar om att marknadsföra sitt ett eget varumärke på så många platser 

som möjligt. Som till exempel TV4:s program ”Idol”. De marknadsför under programmet att man via 

Facebook eller hemsidan kan läsa, titta och diskutera mer om programmet och deltagarna. CD-skivor 

och DVD-skivor som ska släppas med artisterna, promotas även under programmets gång. Genom att 

göra det på det här sättet ökar man synligheten för sitt varumärke, man visar upp det via olika 

plattformar på Internet. Genom detta säger Murray (2003) att content streaming är ytterligare en högre 

nivå av cross promotion.  

 

Det man eftersträvar när man utnyttjar samma innehåll i flera kanaler är så kallade synergieffekter. 

Synergieffekt är: ”inom ekonomin en samordningsfördel som kan uppnås mellan företag eller 

verksamhetsgrenar avseende bland annat inköp, tillverkning och marknadsföring, genom bättre 

utnyttjande av till exempel kompetens. Synergieffekt är ofta ett motiv vid förvärv av andra företag”  

(ne.se/synergieffekt 2011-05-04). I slutändan gör synergieffekten att produktionskostnaderna blir lägre 

för medieföretagen. Detta på grund av att man utnyttjar samma innehåll genom olika plattformar. 

 

Då dessa nya mediekanaler växt fram, skapar det en konkurrens och ett komplement till de traditionella 

medierna (Hadenius et al. 2008:216).  

 

Vi kan ta som exempel att Internet har skapat nya vägar för TV-kanalerna. De kan ha hemsidor där 

publiken kan få interagera och ta del av innehåll som aldrig förr. Vilket styrks av det faktum att de nya 

kanalerna kan bli ett komplement för TV-aktörerna. Konkurrensen är dock stor, eftersom vi 

konsumenter egentligen bara behöver ett medium, då vi som sagt kan få ta del av allt på Internet idag. 

 

Denna medieindustri drar fördel av konvergens på flera sätt. Dels för att de konvergenser som är 

baserade på strategier utnyttjar de fördelar som finns med mediekonglomeration. Konvergens skapar 

även möjligheter att sälja innehåll till konsumenterna (Jenkins 2006:242), vilket somliga play-kanaler gör 

med delar av sitt programutbud. Det kan fungera som en extra inkomstkälla, till exempel kan du bli 

medlem mot en liten summa pengar för att få tillgång till programmet. Detta kan även stärka lojaliteten 

hos konsumenten då vi lever i en tid där fildelning existerar. Företag använder även konvergens som ett 

sätt att forma konsumenternas beteende. Det kan även göras på motsatt vis, det vill säga att 

konsumenten använder sig av konvergens. Detta betyder att kunderna själva styr innehållet efter deras 

tycke och smak (Jenkins 2006:242). 
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3.5 Sammanfattning av teorier   

Mediekonvergens handlar som sagt om olika mediekanaler som flätas samman (i detta fall TV-

kanalernas användande av olika communities). 

Mediekonvergens kan delas upp i tre kategorier, nämligen: 

1. En konvergens mot nya uttrycksformer och tjänster i nya medier där traditionella  

    massmediers konkurrensfördelar kan bli irrelevanta. 

2. Ett ökande krav från konsumenternas sida på närvaro i många medier. 

3. Ett ökat behov av profilering av tjänster och förankring av varumärken (se bilaga 4). 

 

Genom dessa tre punkter anser vi att detta begrepp är en intressant och högst relevant teori som i 

grund och botten knyts ihop till frågeställning och syfte. De olika konvergensformerna knyts samman 

då SVT och TV4 tar del av alla aspekter av konvergens. Detta genom de tre delar vi har tagit upp, 

teknik, deltagarkultur och ekonomi. Den nya tekniken gör att det går snabbt och enkelt att överföra 

information genom plattform till plattform. Deltagarkulturen skapar närvaro för publiken och gör dem 

till aktiva deltagare. Och slutligen att varumärken kan stärkas, vilket skapar ekonomiska fördelar. Man 

skapar fler inkomstkällor, som till exempel TV4 behöver då de lever på annonsintäkter. 

 

De tre delarna teknik, deltagarkultur och ekonomi hänger ihop rakt igenom. De tekniska, kulturella och 

ekonomiska drivkrafterna i mediekonvergens är viktiga, för att förstå varför mediekonvergensen gått så 

långt.  Genom att använda mediekonvergens som teori har det noterats att gammelmedierna har 

numera ofta en stark närvaro bland de mest populära nationella webbsidor och nyhetswebbtjänster. 

Återigen som till exempel Facebook och Twitter. Sammantaget kan vi säga att vilket medium det än 

gäller krävs det nästintill idag att de använder sig av sociala medier. Public service för att konkurrera 

med de andra bolagen. De kommersiella för att inte mista sin publik, för dessa gäller dock att de 

behöver hitta sätt att tjäna pengar på sina sidor. Annars riskerar de att gå back istället när det krävs 

extra personal. 
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4. Metod 

Vi ville undersöka om TV4 och SVT har samma fokus på användandet av sociala medier eller om det 

finns skillnader? Vårt mål var att ta reda på så mycket som möjligt om bakgrunden till varför 

etermedierna använder sig av sociala medier, samt vilka strategier TV-aktörerna säger sig använda. 

Detta gjorde vi inte via en innehållsanalys, utan vi ville undersöka de strategier aktörerna säger sig 

använda via sociala medier. För att undersöka det valde vi att göra en kvalitativ studie. Den metod som 

kom att användas var kvalitativa intervjuer. Detta för att vi kunde få information som det annars kunde 

ha varit svårt att få tillgång till. Det krävdes personer med speciell yrkeskompetens för rätt information. 

När det gäller att förstå eller hitta samband mellan olika mönster inom forskningen används en 

kvalitativ studie istället för kvantitativ (Trost 2007:23). Vår avsikt med samtalsintervjuerna var att 

”hämta informationen eller bli informerad av intervjuobjektet istället för att mäta på förhand 

definierade variabler” (Östbye et al. 2004:101–102). 

 

När vi nämner de personer vi har intervjuat använder vi begreppet informanter. Informanter ”ger sak - 

och bakgrundsupplysningar med värde för forskningsuppgiften” (Ekström & Larsson 2000:52). Att vi 

som forskare ska bli informerade om ”insikter, värderingar och reflektioner som den intervjuade 

förvaltar” (Östbye et al. 2004:102). Vi ansåg att de frågor vi valde knyter an till vårt syfte, vilket var att 

ta reda på vilka strategier etermedierna använder inom sociala medier. 

 

När det kommer till kvalitativ och kvantitativ forskning används i regel två begrepp, validitet och 

reliabilitet. Om forskningen ska få hög validitet och genom det betraktas som godtagbar, måste teorin 

och metoderna stämma överens. Validitet får forskaren genom att visa att han/hon undersökt och 

analyserat det som utlovats. Det gäller även att ställa rätt frågor som ger representativa svar. I den här 

studien har validiteten vidareutvecklas då vi har redogjort steg för steg hur metod och idé har planerats 

(eki.mdh.se 2011-05-17). 

 

Reliabiliteten handlar om undersökningens pålitlighet. För att få hög reliabilitet gäller det att 

undvika slarvfel och missuppfattningar.  Till exempel genom valet att spela in intervjun på band – 

istället för att bara anteckna - kunde vi på detta sätt förstärka den metodologiska reliabiliteten i 

forskningsprojektet. Som forskare kunde vi då inrikta oss på det som blev sagt, ord för ord. Det hjälpte 

till att stärka projektets reliabilitet (Östbye et al. 2004:121), vilket ordagrant innebär projektets 

trovärdighet (Östbye et al. 2004:40). Eftersom vi gjorde telefonintervjuer, använde vi högtalarfunktion 

på telefonen för att kunna använda diktafonen. I två av intervjuerna blev ljudet sämre, vilket försvagade 

reliabiliteten (eki.mdh.se 2011-05-17). Det blev mer tidsödande att försöka tolka vad som sades. Ett 
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annat problem med reliabiliteten i intervjuanalysen är att vi hade velat få fler intervjuer för att stärka 

uppgifterna ytterligare.   

 

Bara för att validiteten blivit hög garanterar det inte att även reliabiliteten har blivit det. Undersöker 

man till exempel fel sak spelar det ingen roll hur noga undersökningen genomförts. För 

att slutresultatet ska bli relevant krävs det att både reliabiliteten och validiteten är hög, annars spelar den 

höga validiteten ingen större roll. Validiteten och reliabiliteten är viktig att vara noga med som forskare, 

detta på grund av ansvaret att se till att undersökningarna blir seriöst genomförda. Undersökningarna 

ska även gå att tillämpa på verkligheten. Till den här studien kan vi styrka reliabiliteten där alla 

intervjuer spelades in och materialet finns tillgängligt via diktafon, som sedan sparades över på dator. 

Samt att dessa blivit transkriberade.  

 

4.1 Urval 

När det gäller urvalsprocessen, är det viktigt att tänka på vilket syfte man har med intervjun och vad 

man vill att urvalet ska representera (Ekström & Larsson 2000:56). Urvalet för den kvalitativa studien 

sattes till två TV-aktörer. Vi valde att göra avgränsningar till endast TV, ej radio, papperstidningar eller 

andra medier. Den här uppsatsens avgränsningar blev satt till SVT och TV4. Vi valde SVT och TV4, 

för att de är Sveriges största kanaler samt för att vi skulle kunna göra en intressant jämförande studie 

mellan en public service kanal och en kommersiell kanal. 

 

Vi gjorde tre intervjuer med SVT och fem med TV4. Varför vi valde fler intervjuer med TV4 var från 

början en slump, då vi fick fler informanter från TV4 att ställa upp. Målet var att få samma antal 

intervjuer från båda TV-aktörerna, men svårigheten i att få tag på informanter på SVT, gjorde att 

urvalet blev något ojämnt. Att vi ändå valde att genomföra den åttonde och sista intervjun med TV4 – 

där vi redan hade en mer – beror på att den behövde kompletteras med frågor vi missat vid första 

intervjun.   

 

Vi tog kontakt med olika stationer via telefon och mail för att se vilka som kunde tänka sig att ställa 

upp. Vi lät redaktionerna själva välja ut representanter de ansåg kunniga om ämnet sociala medier. De 

flesta redaktioner blev positivt inställda till vår uppsatsidé och ville ställa upp, men det var många som 

föll bort på grund av tidsbrist. 
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4.2 Intervju 

Det finns olika varianter av kvalitativa intervjuer, vårt val var att göra en semistrukturerad intervju. 

Detta innebar att vi från grunden hade en mall med frågor, en intervjuguide, att utgå ifrån. Detta på 

grund av att det ger en större flexibilitet, en större möjlighet att följa upp med följdfrågor.  Följdfrågor 

som kunde ge oss ytterligare information och som kunde ha varit ovärderlig (Östbye et al. 2004:103). 

Dessa semistrukturerade frågor gjorde intervjuerna mer flexibla och frågor som inte fanns i 

intervjuguiden kunde ställas efterhand. Därför fick informanten även tala relativt fritt. Detta för att nå 

information som endast kunde nås vid fritt talande.  

 

Frågorna har i stora drag handlat om:  

· vilka sociala medier används  

· varför  

· hur de ser på de olika kanalernas användande  

· hur de ser på framtiden  

· om kommersialiseringsaspekten 

 

Den här metoden ansåg vi därför i högsta grad knyta an till våra forskningsfrågor och till syftet.  

 

Vi har i stora drag använt samma frågor vid varje intervju för att på ett bättre sätt kunna jämföra 

resultatet mellan intervjuerna. Vi har systematiskt försökt undvika ledande frågor, då det är viktigt att 

inte påverka informanten mot ett svar som denne inte kan styrka eller stå för (Ekström & Larsson 

2000:61). Men samtidigt är det viktigt att inte vara för opersonlig, vilket vi försökte uppnå genom att 

föra mer av ett samtal. 

 

Vi ville helst ha personligt möte med alla informanter, för att det blir en mer avslappnad miljö och 

chansen till att ställa fler frågor ökade. Men då vi har valt att intervjua etermedier, kunde vi inte 

begränsa oss till endast en ort, på grund av att vi då inte hade fått ihop tillräckligt med intervjuer. Det 

blev därmed även telefonintervjuer, för att lyckas få en mer realistisk analys. Telefonintervjuerna var i 

detta fall till fördel eftersom vi behövde intervjua människor som är geografiskt avlägsna (Kvale & 

Brinkman 2009:165).  

 

Varje intervju har legat mellan cirka 15 minuter och 30 minuter. De intervjuer som varit på 30 minuter 

är de intervjuer som har gjorts på plats. Telefonintervjuerna är på 15 minuter. Detta på grund av att via 

telefon kan ett stressmoment uppkomma och personen automatiskt talar fortare. Man håller sig även 

mer strikt till sin intervjuguide utan att följdfrågor dyker upp lika naturligt, som vid personlig kontakt. 

En annan aspekt vid telefonintervjuer, är att man blir mer försiktig då man inte vill testa informantens 
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tålamod och samtalet bör inte vara längre än 20 minuter (Östbye et al. 2004:133). Personal på 

etermedier är även mycket upptagna och kan inte avlägga mycket tid. Dessa intervjutider är räknade 

efter det som är inspelat via diktafon. Det hände att diskussioner uppkom även efter det att vi hade 

slutat spela in. Vi anser dock att vi har fått den information vi behövde. Tiden innebär även att de har 

fått prata ungefär lika mycket om ämnet. 

 

Två av intervjuerna skedde i Karlstad, både på TV4 och SVT, på deras respektive redaktion. Samt en på 

plats på SVT i Örebro. Resterande intervjuer har varit, fyra via telefon och en på mail.  

 

Vi var noga med att fråga informanterna om de ville vara anonyma och om det var ok att vi spelade in 

dem via diktafon. Att spela in via diktafon underlättade för oss att koncentrera oss på våra frågor och 

att kunna lyssna på informanternas svar utan att behöva fokusera på att skriva, eftersom det är viktigt 

att kunna dokumentera vad som har sagts (Östbye et al. 2004:105). Det har då även underlättat att 

kunna komma på följdfrågor. När vi i efterhand lyssnade av materialet försvann risken att väsentlig 

information föll bort. 

 

4.3 Bearbetning 

Samtliga intervjuer bandades för att kunna göra en ordentlig transkribering och bearbetning av 

materialet. Vi valde att skriva så ordagrant som möjligt, men utelämnade stakanden, för att spara tid. 

Bearbetningen hjälpte oss, då förståelsen gentemot frågeställningen kunde förändras av de nya 

kunskaper vi fick genom intervjuerna. Detta på grund av att information som från början kanske inte 

verkade intressant, kunde få större betydelse senare i arbetet, vilket skedde genom nya insikter från det 

inspelade materialet (Östbye et al. 2004:106). 

 

Vi valde att sammanställa all information på ett sätt som hade anknytning till våra frågeställningar och 

intervjuguiden. Detta på grund av att när man undersöker ett visst ämne, får man oftast en stor 

informationsmassa, större än vad man behöver. Därför försökte vi sålla ut den mest väsentliga 

information på ett så ekonomiskt - och informationsrikt sätt som möjligt (Backman 2008:42).  

 

Vid denna empiriska redogörelse valde vi att presentera vårt resultat med direkta citat från våra 

intervjuer samt med våra objektiva reflektioner om vad som sades. Detta på grund av att vi ville ge 

läsaren ett intryck av intervjuernas innehåll samt lägga tyngd på vad vi ansåg vara viktigt i intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann 2009:299). Det finns några riktlinjer att tänka på när man redovisar med citat i 

resultatet. Vi har valt att tänka på att citaten ska vara relaterade till texten och att de ska tolkas utifrån 

dem. Med detta menar vi att vi som forskare bör redovisa vad citaten belyser och styrker, att vi bör 

redovisa citaten utifrån vårt perspektiv. Citat får heller inte vara för långa, utan längden ska vara max en 
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halv sida, undantag är intervjuavsnitt som anses livfulla och som kan läsas som en historia. Utifrån vår 

intervjuguide och frågeställning valde vi ut de bästa citaten (Kvale & Brinkmann 2009:300–301).  

 

Vi valde som sagt att ta med informanternas namn i resultatet då ingen kände behovet av att vara 

anonym.  Vi ansåg via detta sätt, att informanterna kunde få ett offentligt erkännande, då vi är 

tacksamma över deras tid och informationen de gav oss. Vi vill dock poängtera att svaren i stora drag är 

personliga, vilket innebär att dessa kanske inte representerar hela SVT och TV4:s organisationer i en 

helhet. 

 

4.4 Metodkritik 

Att genomföra kvalitativa intervjuer är tidsödande och bearbetningen kan ta lång tid. I slutändan är det 

inte heller helt säkert att man kommer fram till något som är användbart (Krag Jacobsen 1993:18–19). 

Ett problem som uppstod under telefonintervjuerna var att ljudet blev väldigt ”brusigt” och det var 

svårt att höra vad informanterna sade. Det vi borde ha gjort var att göra en testintervju innan via 

telefon, för att kunna åtgärda dessa ljudproblem och för att spara tid. 

 

Vårt mål var att göra åtta kvalitativa intervjuer, vilket vi gjorde med 7 olika informanter. En av dessa 

blev det två olika intervjuer med för att vi behövde ställa följdfrågor som vi missade första gången. Ju 

fler intervjuer vi gjorde, desto lättare flöt det på och blev enklare att genomföra då vi kände oss mer 

och mer säkra. De två första intervjuerna genomfördes möjligtvis lite tidigt, innan vi var helt på det 

klara med hur upplägget av uppsatsen skulle se ut. Därför krävdes det att en av de första intervjuerna 

behövde följas upp med följdfrågor.  

 

I ett enstaka fall blev det en mail-intervju. Det var något vi ville och försökte undvika, då det finns 

nackdelar med datorbaserade intervjuer. Det kan vara svårt att få fram detaljerade beskrivningar samt 

att både intervjuaren och informanten måste vara skickliga på att skriva (Kvale & Brinkmann 

2009:165). Men för att få tillräckligt många informanter att ställa upp, blev vi till slut tvungna att 

godkänna det som en metod, för att få ihop tillräckligt med antal intervjuer. 

 

Tanken var att vi skulle få en bra spridning över Sverige. Informanterna valdes därför ut på måfå efter 

geografiskt läge. Tyvärr uteblev stora delar av norra Sverige då de inte fick möjlighet att ta intervjun via 

mail. Detta innebär att vi har lyckats täcka upp ungefär halva Sverige. Detta kan hänvisas till att det är 

ett så kallat ”bekvämlighetsurval” – Ickesannolikhetsurval. Att vi väljer de vi kan få tag på. Analysen 

riskerar då att inte bli tillräckligt slumpmässig (Östbye et al. 2004:249). Vi vill dock understryka och 

poängtera att vi blev tvungna att göra detta urval utifrån de personer vi fick tag i, som kunde ställa upp, 

vilket var tidsödande och svårt nog. 
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5. Resultat   

När det gäller resultatet har vi strävat efter att komma åt informanternas resonemang kring våra 

frågeställningar. Då vi har för många intervjufrågor, fanns det inte plats att redovisa alla. Vi har därför 

valt att ta upp de som är väsentligast till vårt ämne. Många av frågorna vävs samman och kommer 

därför att behandlas i viss mån ändå. 

 

Genom vår definition av sociala medier, förstår vi att frågan över huruvida play-kanalerna anses som ett 

socialt medium kan uppkomma. Vi är införstådda med att det inte är ett användargenerat material, då 

användaren till exempel inte kan kommentera innehållet. Vi har dock valt att ändå ta upp play-

kanalerna, eftersom det är en viktig del av verksamheten för både SVT och TV4, och att det trots allt 

finns olika svar på hur de definieras. Det intressanta är därför, att när vi har ställt frågan om 

informanterna anser det vara ett socialt medium, har en viss osäkerhet dykt upp men i slutändan svarar 

de ändå nej.  

 

5.1 Presentation av informanterna 

SVT:  

· Gösta Backlund Sydnytt. Arbetar som redaktör.  

· Jesper Mattsson Örebro. Gruppchef, varit på SVT sedan 1993.  

·    Frank Stenström Karlstad.  Programredaktör för Värmlandsnytt. Varit där till och från sedan 

1991, permanent sedan 2002. 

TV4 

· Lizzie Gandskog. Arbetar som videoreporter för TV4 Kalmar. Varit journalist i 30 år.  

· Jonathan Nordin Stockholm. Arbetar som projektledare och digital producent på 

nyhetsavdelningen. 

· Pelle Råssjö. Nyhetschef för TV4 Värmland. Arbetat både som journalist och inom radio tidigare.  

· Andreas Wiss Stockholm. Affärsutvecklare, TV4 digitala medier.  På TV4 sedan hösten 2009.  

 

5.2 Intervjusvar      

Här presenteras det resultat vi fått på frågorna till informanterna. I den mån det går ska alla informanter 

ges lika mycket utrymme för att inte ge vare sig SVT eller TV4 fördel. Vi börjar med att förklara frågan 

kortfattat, för att sedan lägga in informanternas svar som blockcitat för att inte tappa väsentlig 

information från dem. Här kommer även ges förklaringar till varför citaten tas upp och är viktiga för 

den här uppsatsen. Grundtanken är att ge läsaren förståelse för hur resultatet har sammanställts. Under 

en del av frågorna kommer vi inte kommentera citaten i någon större omfattning då vi tycker att det 

talar sitt egna tydliga språk.   
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5.2.1 Vilka sociala medier använder sig SVT och TV4 av? 

I första hand verkar det vara Facebook som alla använder sig av. Både SVT och TV4 använder sig 

dessutom mycket av play-kanalerna, som inte är ett socialt medium men likväl en viktig del av 

verksamheten. Vissa använder sig även av Twitter, och i viss mån bambuser3. Dessa verkar dock inte 

kommit långt i utvecklingen hos någon av aktörerna än. Intervjuerna säger oss att användandet av de 

sociala medierna än så länge verkar vara utvecklat på olika nivåer. Vissa stationer använder det mer än 

andra. Framförallt kunde vi se en skillnad mellan större och mindre stationer. Exempelvis att de i 

Stockholm använder sig av sociala medier mer än de i Kalmar. Facebook är det som slagit igenom mest 

och ingen av de vi pratat med har sagt att de inte använder sig av Facebook överhuvudtaget. Bloggar 

var populära i början men har börjat avta och till viss del stannat upp nu, mestadels på grund av 

tidsbrist.   

 

Ja dels så har vi en egen Facebook-sida och dels så har vi enskilda både Facebook och 

Twitter-konton. Rätt många av oss. SVT som företag har ju en väldigt stor viss fungerande 

verksamhet som nog använder sig i stort sett av allting som finns på olika redaktioner. Men 

om vi tänker oss inom nyhetsverksamheten.. när det gäller sociala medier vi är väl lite (...) 

inte riktigt i framkant när det gäller sociala medier, tycker jag väl vore synd att säga. Men vi 

använder oss på olika sätt utav framförallt Facebook och Twitter, kan jag väl säga4. 

 

Ja det är Facebook, sedan (...) Ja vad använder vi oss av mer?  Alltså, twittrar gör vi ju inte 

och bloggar gör vi ju inte (...) Det är ju möjligt att (...) Vissa program har ju bloggar och så, 

och vissa deltagare i program. Men nyhetsredaktionen (...) Alltså lokalt kan jag säga så 

använder vi det inte i någon större utsträckning5. 

 

Vi har ju faktiskt, vi har ju närvaro i olika grad på de flesta sociala medier då. Vi finns på 

Facebook, vi finns på Twitter och YouTube, vi har flera TV4-profiler och anställda som 

driver egna bloggar i sin yrkesroll. Och sen så har vi (...) på vissa sajter har vi möjlighet för 

tittarna att chatta6.  

 

Den här frågan är viktig för att poängtera vilka sociala medier vi pratar om. Som tidigare nämnt kan 

resultatet utläsas att det är Facebook som är viktigast. De informanter som inte nämns här har till 

största del svarat Facebook. Deras svar har varit kortfattade och därför väljer vi att utelämna de här. 

                                                 
3 Bambuser: Är ett företag som har bland annat knutit avtal med SVT och TV4. Det är en mobilfunktion, som visar 

livesändningar från mobiler. http://www.nyteknik.se/33listan/article3136762.ece 2011-05-21  

4 Gösta Backlund SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12 
5 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
6 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 

http://livepage.apple.com/
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5.2.2 När började ni använda er av sociala medier? 

Sociala medier inom etermedierna är ännu relativt nytt och som tidigare nämnt inte speciellt utvecklat. 

Av de vi intervjuat ser det ut som att det på allvar börjat arbeta med sociala medier inför Sveriges val 

2010. Twitter har uppkommit mer och mer och bloggandet sker i olika utsträckningar runt om i landet. 

De större stationerna – bland annat i Stockholm då - verkar ha kommit längre i utvecklingen och 

använder sig av de mer än på mindre orter, där de rapporterar mer på en lokal nivå.  

 

Det varierar ju lite, några har vi ju, det har funnits länge i olika omfattningar, nu vet jag 

inget exakt, något årtal när vi började med det. Men på YouTube, så har vi haft en profil 

där sen 2008, Facebook började vi med för ett par år sen, jag vet inte exakt där heller, hur 

många år sedan men (.) Ja några år sedan. Där vi har skapat olika Facebook sidor kopplade 

till olika program. Till exempel, Idol har gått väldigt bra. Den har över 50 000 fans. Och (...) 

där finns även en interaktions dimension där man kan skicka in bidrag och sådär (.) vara 

med och tävla7. 

 

Det har blivit allt vanligare att ge tittarna en chans att engagera sig i programmen även vid sidan av. Det 

handlar till stor del om att finnas där tittarna finns och de finns på Internet idag. Det innebär alltså att 

det blir allt viktigare att finnas med på olika plattformar idag.   

 

Tv4 började etablera sig med Facebook-sidor 2009 och Twitter kom under 2010. Främsta 

orsaken var att börja ge tittarna en möjlighet att interagera i programmen kanalen erbjuder8. 

 

Pelle Råssjö, TV4 Karlstad nämnde att man trodde sociala mediers genombrott i Sverige skulle bli 

under valet 2010. Att nu skulle det bli en stor succé precis som i USA:s val 2008. Men succén uteblev, 

det var full fart i början, alla skulle ha sina egna Facebook sidor. Men under sommaren och fram till 

själva valet ägde rum rann det ut i sanden, det var ingen som riktigt engagerade sig då. Det krävs ett 

engagemang för att det ska fungera9.  

 

Det räcker inte bara med att ha en Facebook sida och säga att titta nu finns vi på 

Facebook. Utan det är (..) det kräver ju fortfarande en väldig massa mänsklig ansträngning 

faktiskt. Det är ju ingenting som händer av sig självt. Och så till slut, inför själva valet så var 

det faktiskt inte särskilt mycket snack om Facebook och det. Den enda som egentligen var 

                                                 
7 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 
8 Jonathan Nordin TV4 Stockholm, mailintervju 2011-05-06 
9 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
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riktigt på, var ju han Tomas Bodström som åkte till USA, och det berodde ju bara på att 

han var inte ens i Sverige så han var ju tvungen att hålla på med det10.  

 

Under Sveriges val 2010 - som en av informanterna nämnde – kom inte det genombrott av sociala 

medier som man trodde. Det kan bero på att det inte hade hunnit växa i någon större utsträckning i 

Sverige än. Det man kan se är att det fortfarande handlar om vilken generation publiken tillhör. De 

yngre använder nätet dagligen medan de äldre fortfarande föredrar exempelvis traditionella program i 

etermedier för att få information om vad som händer.  

 

Ja några år sedan kanske (..) Men det är fortfarande väldigt lite, man märker en 

generationsklyfta där11. 

 

Det man kan se på till exempel Facebook är att även fler och fler äldre använder sig av det sociala 

mediet. Därför kan vi ana att om några år kanske den här generationsklyftan de pratar om har minskat. 

Till nästa val exempelvis kan det bli så att det används mer för att informera sig om olika partier och 

vad de står för. Det har även blivit allt vanligare det senaste året att specifika program får en egen 

Facebook-sida där publiken kan diskutera programmet och lämna sina synpunkter på det.   

 

5.2.3 Varför använder Ni sociala medier? 

Sociala medier är ännu en relativt ny form av integration på Internet. Ofta används dessa som 

hjälpmedel för att kommunicera, men även leta information och skapa ett kontaktnät.  Det verkar som 

om redaktionerna använder sociala medier, för det är vägen att gå idag. Samtidigt är det ett enkelt och 

lätthanterligt verktyg att söka information på även geografiskt avlägsna platser. Det underlättar därför 

rapporterandet om nyheter som händer världen över. Internet har ju otroligt mycket information som 

går att hämta. Idag försöker de därför använda sig mer och mer av att inhämta information där, 

framförallt genom sociala medier.  

 

Information som är enormt värdefull och central för research kan inhämtas där samtidigt 

som stora kontaktytor skapas genom integrationen12.  

Alltså jag har jobbat som journalist sedan de använde skrivmaskiner på redaktioner.  Faxen 

var det som man kommunicerade med. Jag menar när jag började som journalist då var 

man ju tvungen att faktiskt ta kontakt med varje parti på telefon eller be dem skicka 

material eller ja du vet (..) det kunde ta veckor och samla ihop och få reda på vad partierna 

                                                 
10 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
11 Jesper Mattsson SVT Örebro, intervju 2011-05-06 
12 Gösta Backlund SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12 
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tyckte. Nu klarar du det på en kvart liksom på Internet. Så att på det viset har det blivit 

mycket enklare13.  

 

Det är ju ett väldigt spännande område med väldig snabb tillväxt. Och det förändrar liksom 

hela kontexten för hela webben. Men jag ser det som, sociala medier är liksom en naturlig 

utveckling av webben som egentligen, i grunden så är ju webben social i sig. Internet är ju 

ett nätverk av datorer och personer och så14.  

 

För att skapa möjligheter för tittarna att interagera i programmet, kanalerna. Aktiviteten är 

olika beroende på programformatet. I vissa fall agerar journalisterna själva på till exempel 

Twitter, för att snabbt interagera och snappa upp nyheter15. 

 

Här visar det att medborgarjournalistik är en form som växer och har fått stor del i massmedia idag. 

Detta är något som mediekonvergens skapar idag.  

 

Men där har man ju en väldig nytta av att man kan liksom utbyta information på Facebook 

och få (..) det man hör där är ju rykten (..) men då har man ändå någonting att gå vidare 

med och kolla upp där. Men jag ska inte säga att vi har (..) vi använder inte de i det dagliga 

arbetet så. Det är inte jättevanligt att vi fiskar upp nyheter från Facebook eller från andra 

sociala medier så16.  

 

Däremot kan sociala medier användas för att även ”skvallervägen” leta fram nyheter. Det är inte 

speciellt vanligt att nyhetsredaktionerna använder sociala medier på det viset men det sker emellanåt. 

Exempel på detta är: En tjej som åkte in på sjukhus för hon hade ont i magen, där visade det sig att hon 

var gravid och att det var dags att föda. Tjejen i fråga hade ingen aning om att hon var gravid ens. Detta 

spred sig på Facebook först varvid en inom samma bekantskapskrets läste detta som jobbar på TV4 i 

Karlstad17.  Detta visar att sociala medier idag kan användas till det mesta och att det är därför även 

etermedierna börjat använda sig av dessa plattformar.  

 

TV4 Karlstad har även haft en som bloggade, och tanken med den var att publicera 

nyheter som inte fick plats i de vanliga nyhetssändningarna18.  

 

                                                 
13 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
14 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 
15 Jonathan Nordin TV4 Stockholm, mailintervju 2011-05-06 
16 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
17 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
18 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
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Jag tycker det är bra och använder det själv i en viss utsträckning. Jag använder inte 

Facebook, twittrar själv eller bloggar och så här så (..) utan det är mer att söka information 

(...) söka folk. Ja, som har olika åsikter om saker och ting19.  

 

För etermediers del är sociala medier bra därför att de förlänger deras sändningar. Nyhetssändningar är 

ofta korta inslag som tar lång tid att producera. Genom sociala medier kan de idag få ut nyheter på 

webben istället om de inte får plats i de ordinarie sändningarna. Nyheter som redan har publicerats kan 

även uppdateras dygnet runt med ny information.  

 

5.2.4 Varför har sociala medier blivit så stort? 

Sociala medier är ett nytt spännande och intressant ämne som verkar beröra många som arbetar inom 

medier. Det generella svaret till varför sociala medier etsat sig fast i dagens medievärld är att det är 

lättillgängligt och alla tillåts vara med där. Vem som helst kan idag ta del av gammalt material som 

numera finns på webben.  

 

Att det har blivit så stort, beror väl på att det är en väldigt praktisk och lättillgänglig 

kommunikationsform20.  

 

Det är spännande i alla fall, det händer mycket och det förändrar ju (..) det är inte bara 

inom de sociala medierna som det sker förändringar utan det är ju hela nätet i stort21.  

 

Internet är ännu relativt nytt, det är ännu bara en liten del av samhället som har växt upp med datorer. 

Vad gäller sociala medier är det ett ännu nyare fenomen vilket gör att det ses som ett spännande och 

intressant ämne. Framförallt för de som varit vana vid att man var tvungen att faktiskt gå ut och röra på 

sig för att träffa människor och få reda på information.  

 

Idag går det att ta fram information på en kvart via Internet. Även det politiska arbetet 

underlättas. Förr var journalisterna tvungna att gå ut och prata med människor och be dem 

skicka informationen, vilket gjorde att de kunde ta flera veckor att ta reda på vad respektive 

parti stod för. Idag går det att via Internet plocka fram alla politiska partiers värderingar 

och frågor de vill ta upp22. 

 

                                                 
19 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
20 Gösta Backman SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12  
21 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11  
22 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 



 

37 

Förutom att sociala medier och Internet underlättar arbetet för många är det också ett socialt nätverk. 

Det är framförallt de yngre generationernas sätt att kommunicera idag. Många har hela sitt kontaktnät i 

form av vänner och familj via sociala medier. Det är en stor anledning till varför det är ett måste för 

medierna att idag finnas även på de plattformarna.  

 

Lite är det nog, förvåning egentligen över hur det kan bli så stort, så snabbt. Jag såg siffran 

500 miljoner användare på Facebook och det startades 2005. Det är enormt. Det saknar ju 

motstycke23.  

 

Sociala medier ger tittarna en enorm möjlighet till att vara med och kommunicera om 

innehållet som publiceras via bild, text och video24.  

 

Det är ett utmärkt verktyg för Internet som skapar den tvåvägskommunikation vi ser idag 

istället för envägskommunikation som det var med de tidigare massmedierna. Innan 

Internet slog igenom var det som sagt bara envägskommunikation och att ordet skulle vara 

fritt var egentligen inte sant. För de enda som hade möjlighet till 

kommunikationsmöjligheterna då var de som ägde medierna. Det är det som är den stora 

skillnaden idag jämfört med de gamla massmedierna25.  

 

Sociala medier bidrar som sagt med både positiva och negativa konsekvenser. En positiv 

orsak är att tittarna kan engagera sig i realtid under programmets gång. Det ger en starkare 

relation mellan aktörerna och tittarna. Till exempel under SVT:s sändning av Eurovision gick 

det att gå in och chatta och diskutera vilka låtar som var bra. För TV4 har de haft samma 

funktion under bland annat programmet Idol som är ett populärt program. Däremot 

uppstår det tyvärr negativa konsekvenser med, som att gott om falsk information sprids 

över nätet26.  

 

Informanterna påpekar att sociala medier har skapat en större kommunikation mellan media och publik 

och att det välkomnas bland informanterna. Samtidigt finns det förvåning över hur snabbt utvecklingen 

har gått framåt.  Det uttrycks även ett missnöje över att sociala medier kan sprida falsk information på 

nätet.  

 

                                                 
23 Frank Stenström SVT Karlstad, intervju 2011-04-26 
24 Jonathan Nordin TV4 Stockholm, mailintervju 2011-05-06 
25 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
26 Jonathan Nordin TV4 Stockholm, mailintervju 2011-05-06 
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Alla nya kommunikationsmöjligheter som ger då vem som helst möjlighet att tycka vad 

som helst och det kan läsas av vem som helst i hela världen. Och det är ju en fantastisk 

möjlighet som både brukas och som också missbrukas naturligtvis på väldigt många sätt27.   

 

5.2.5 Finns det skillnader på användandet av sociala medier?  

Vi kunde inte hitta några större skillnader på användandet mellan de två kanalerna. Både SVT och TV4 

använder sig som sagt av Facebook och play-kanalerna i första hand. Twitter används i viss mån men 

eftersom det inte funnits på marknaden så länge tycks ingen direkt ha utvecklat det än. Användningen 

av sociala medier, framförallt bloggande tar en hel del tid vilket är något det ofta är ont av inom 

medierna, där allt i regel måste ske snabbt.  

 

Nej, det tror jag inte faktiskt. Vi jobbar nog på samma sätt skulle jag tro, och vi har ju 

också den här (..) Jag menar, funktionen att gå in och kolla och gå in och gilla och gå in och 

ja (...) det är nog på samma sätt ungefär28. 

 

Jonathan Nordin, ser den största skillnaden som ekonomisk. Hans personliga åsikt är att sociala medier 

kommer fortsätta utvecklas på TV4. Han tror även användandet kan skilja sig åt en del jämfört med 

public service eftersom TV4 måste täcka upp sina kostnader med annonser medan SVT har stöd från 

licenspengarna. 

 

SVT drivs genom licenspengar och har inget beroende av reklamintäkter. TV4 måste 

härleda en intäkt till alla format och därmed också på sikt låta till exempel Facebook-sidor 

bidra till nätverkstrafiken29.  

 

Det är enda frågan jag inte riktigt vet svaret på. Jag har inte så jättebra koll på vad SVT har 

för policy. Däremot så verkar SVT ha ökat sin närvaro vad gäller sociala medier en aning 

på sistone. Och särskilt då på Twitter har jag noterat. Så om det är ett steg i deras strategi 

ser det ut som att de går samma väg som vi gör30.  

 

Jag vet faktiskt inte hur mycket dem jobbar med det. Jag vet ju att SVT har gjort stora 

satsningar på Internet och egna webbsidor och den här SVT-play och så, som ju har varit 

väldigt framgångsrik. Men hur de agerar på sociala medier det vet jag faktiskt inte, om de 

har någon speciell policy där, jag tror inte det. TV4-play har vi ju väldigt mycket besökare 

                                                 
27 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
28 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
29 Jonathan Nordin TV4 Stockholm, mailintervju 2011-05-06 
30 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 
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på. Och även då TV4 webb har ju (..) där har man haft problem med att den har hetat 

nyhetskanalen.se. Vilket var en korkad idé från början, för att de hade ishockey-kanalen 

och fotbolls-kanalen och istället då för att ha TV4-nyheterna eller något sådant där, satte de 

nyhetskanalen som namn och det betydde ju att nästan ingen hittade dit. Nu håller man på 

och komma tillrätta med det där, så nu heter det nyheterna.se, vilket är ju åtminstone 

samma namn som nyheterna har31.  

 

Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte en aning om hur de gör, hur gör dem? Men jag tror 

också att det skiljer väldigt mycket om man pratar om oss som är ute i landet som är en 

ganska liten del av organisationen eller om man går väldigt högt upp. Tittar man på SVT 

då, jag har en kompis som har jobbat som sociala medier reporter, bara inriktat på det på 

heltid. Och så är det inte här utan det är något man gör vid sidan av32.  

 

5.2.6 Ser du play som ett socialt medium? 

Här råder det lite osäkerhet. Play-kanalerna nämns, men när den direkta frågan dyker upp, kommer 

eftertanke om vad play-kanalerna faktiskt innebär. Det enda säkra svaret är att det anses som en viktig 

del av verksamheten som används i stor omfattning.  

 

Vad definitionen är på ett socialt medium, tycker jag är en intressant fråga. Nej, jag ser inte 

SVT-play så som det är utformat idag, som ett socialt medium. Jag ser det mer som en 

distributionsform33.   

 

Det är ett material som publiceras väldigt ofta på sociala medier, det länkas väldigt ofta till, 

så att det är ett innehåll för sociala medier. Det är väldigt anpassat för det men det är inte i 

sig ett socialt medium34.  

 

Ja, det funderar jag också på. Är det ett socialt medium så använder vi ju det. Där ligger ju 

allt vi gör, och det använder vi ju lokalt också. Där lägger vi ju alla inslag och alla 

sändningar och så. Jag är osäker själv där. Är det ett socialt medium35? 

 

Nej (..) det är väl kanske en tolkningsfråga. Men när man tar en sådan stor aktör som 

YouTube, det skulle väl jag vilja säga att det är ett socialt medium. För där har du ju hela (..) 

                                                 
31 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
32 Jesper Mattsson SVT Örebro, intervju 2011-05-06 
33 Gösta Backlund SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12  
34 Jesper Mattsson SVT Örebro, intervju 2011-05-06 
35 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
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community aspekten av det hela, att man har en profil. Man kan ha en profil och du kan ha 

en profil och kommentera och kommunicera med andra användare. Men när det gäller 

play-tjänsterna så är det snarare en integration av systemet sociala medier36.  

 

Ja, alltså det beror ju lite vad man lägger i betäckningen socialt medium, det är ju inte tänkt 

som det i första hand. Det är ju egentligen ytterligare en kommunikationskanal för TV4:s 

program i första hand men sedan har det ju Internet som ger möjlighet till interaktivitet, 

och då kan man väl säga att så fort man har det så är det ju en form av socialt medium, i 

och med att tittarna kan gå in och kommentera och sådär. Så jag tycker, alltså man kan väl 

säga att det är både och. Men som TV4-play, för oss är det främst en distributionskanal vid 

sidan av den vanliga TV-kanalen. Våran (..) alltså webben är ju också ett problem för 

medierna eftersom det är så svårt att tjäna pengar där, även om man säljer reklam så får 

man nästan inget betalt för den37. 

 

5.2.7 Tidigt eller sent ute med play? 

SVT-play har ungefär 3-4 år på nacken och har fler besökare som tittar på videoklipp än vad det är som 

läser artiklar på webbsidan. På TV4 är det TV4-play som används mest. De använder funktionerna för 

research, uppdateringar med mera inom arbetet.  

 

Nej men tittar man på nyheterna, egentligen är det väl bara TV4 då som vi har som 

konkurrent i Sverige och nyhetsmässigt så tycker jag då att SVT är överlägset TV4:s 

nyheter. Play till exempel är ju en enorm succé, så där ligger vi långt före38.  

 

Om vi nu pratar om SVT-play, som jag ser som något annat än sociala medier, så tror jag 

att vår tjänst är mer utvecklad, ja det tror jag. Jag menar (..) Om inte annat så tror jag att 

reklamfriheten är väldigt bra konkurrensfaktor. Och vi ser ju SVT-play som en väldigt bra 

(..) själv använder jag ju det oerhört regelbundet39. 

 

Det vet faktiskt inte jag, jag kan inte svara på ärligt på det. (..) Jag skulle tro att TV4 var 

ganska tidigt ute men samtidigt så, (..) jag vet ju att sådana företag som NTG som äger TV3 

och TV6 och dem här (..) dom var ju nästa för tidigt ute med Internet överhuvudtaget40.   

 

                                                 
36 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 
37 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-05-18 
38 Frank Stenström SVT Karlstad, intervju 2011-04-26 
39 Gösta Backlund SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12  
40 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
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Jag tror att det var ungefär samtidigt, faktiskt. Det kom igång och exploderade ju där. Jag 

kan inte säga något årtal, månad eller så. Men jag tror att vi var ungefär (..). Vi var nog inte 

pionjärer på något sätt och vi var inte sist heller utan vi låg nog i strömmen där41. 

 

Resultatet ger oss inga direkta svar på när det började använda sig av play-kanalen. Det märkliga är att 

både TV4 och SVT svarar att de var ute ungefär samtidigt med play-kanalerna.  

 

5.2.8 Kommersialiseras public service?  

Det finns en debatt kring att public service går mot en kommersialisering i och med de sociala 

medierna. Åsikterna går isär huruvida detta stämmer eller inte, och egentligen finns det nog inte ett 

korrekt svar på den frågan som det verkar. Både medarbetare på SVT och TV4 tycks dock eniga om att 

det vore konstigt om public service inte tilläts vara med bland de sociala medierna, eftersom det är 

nästintill ett krav från deras konsumenter idag. Gränsen är hårfin huruvida SVT trampar över gränsen 

eller inte när det gäller bland annat Facebook som automatiskt lägger ut annonser på sidorna som inte 

går att ”slippa undan”.  

 

Nej, jag förstår inte. Jag förstår inte varför sociala medier skulle vara lik den som 

kommersialism. Det förstår jag inte. Det är klart att det finns ett antal kommersiella 

faktorer på nätet som vi måste förhålla oss till hela tiden. Och vara lite vaksamma för att vi 

inte blir liksom utnyttjade. Men annars är det ju (...). Annars kan jag inte se att det är något 

likhetstecken på sociala medier och kommersialism. Det är ju inte konstigare (...). Det är ju 

en distributionsform. Det är ju inte konstigare än att Viasat sänder våra program42.  

 

Jonathan Nordin, har dock en annan synvinkel på det hela: 

 

Min personliga reflektion är att SVT i flera fall går ifrån sitt huvuduppdrag att bidra till 

oberoende journalistik. De balanserar på en smal bräda där det lätt resulterar i att de, med 

skattefinansierade projekt, stör näringslivets ambitioner att utveckla TV på nya 

plattformar43. 

 

 

 

 

                                                 
41 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
42 Gösta Backlund SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12  
43 Jonathan Nordin TV4 Stockholm, mailintervju 2011-05-06 
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Medan Andreas Wiss, säger såhär:  

 

Jag tycker det är tydligt att SVT har blivit mer kommersiella i sin tablåläggning, av sitt 

programutbud. Åtminstone bland oss som jobbar med kommersiell TV. Det är klart att det 

finns även en uppfattning om att SVT, alltså (...). Ett problem är också att SVT har en 

konkurrensmentalitet gentemot kommersiella kanaler. Och den borde egentligen inte 

finnas. Sedan får man väl se hur det utvecklar sig, det är klart att man kan använda sociala 

medier ur ett kommersiellt perspektiv. Men som SVT gör det idag tycker jag väl inte att de 

gör det, än så länge i alla fall. Men däremot så tycker jag som sagt att dom rör sig tydligt 

mot det kommersiella hållet i sin profil vilket man ser, (..) på många olika sätt, alltså det 

finns många olika undersökningar som pekar på det också. Ja, så tycker jag 44. 

 

Det finns tankar att SVT går mot kommersialisering, att de inte är en oberoende TV-aktör idag, som de 

en gång var. Än så länge är SVT inte kommersiella via sociala medier idag, men kanske i framtiden.  

 

Det klart man kan sura över det, men samtidigt så tycker jag inte att det vore rimligt att de 

inte skulle få finnas på webben, att de inte skulle få, för att ur tittarnas och lyssnarnas 

perspektiv så är det ju fantastiskt att man plötsligt kan hämta upp gamla radioprogram som 

man gillade när man var ung eller titta på när man missar ett avsnitt på en TV-serie så kan 

man när som helst gå in och titta på det, och det (..) jag menar för alla så är det ju bättre, 

och det skulle vara jättekonstigt om andra TV-kanaler och radiokanaler lade ut sina 

program på webben och SVT och Sveriges Radio som ändå är störst inte tilläts vara där45. 

 

Nej men det är intressant för att (..) för några år sedan så var det väldigt många som 

resonerade så att vi kan inte publicera, vi kan inte finns i sammanhang där det finns reklam 

och sådär. Men nu har det ju (..) det funkar ju inte riktigt med att man länkar och sådär (...) 

ofta är det ju så att störst spridning får ju vi på våra inslag om olika typer av forum för 

entusiaster46. 

 

Alltså debatten känner jag ju igen att man kommersialiseras mer eller känns mer 

kommersiella. Fast (...). Om det beror på sociala medier är jag inte säker på. Jag tror att det 

är mer att man är (...). Alltså det här publikfrieriet, att man vill ha höga publiksiffror på sina 

program och då köper man liksom de här lättsammare underhållningsprogrammen och så 

                                                 
44 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 
45 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
46 Jesper Mattsson SVT Örebro, intervju 2011-05-06 
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där då. Det är inte så mycket dyra, djupgående dokumentärproduktioner. Sedan kan det ju 

också kännas att man (..) när det gäller reklam, sponsring och så att där, luckras det också 

upp när det gäller SVT, att man i idrottsevenemang till exempel tillåts ju att SVT sponsras. 

Eller ja, sponsrar. Och det kan man ju också känna att liksom, det är ett steg från public 

service på något sätt. Hur sociala medier påverkar det har jag inte tänkt på. Jag vet inte. Jag 

har nog ingen uppfattning om det. Nej, jag vet inte på vilket sätt det skulle (...). Det är klart, 

det handlar ju också om publikfrieri så att säga. Att vara med i utvecklingen och så, men 

samtidigt så är det ju att hänga med (...) Nej, det är svårt. Jag stannar där47. 

 

5.2.9  Hur ser framtiden och utvecklingen ut?  

Uppfattningen om public service är att det kommer finnas kvar trots sociala medier. Ingen tror riktigt 

på att det kommer försvinna. Det verkar snarare bli mer och mer viktigt att ha en fri television i dagens 

samhälle där vi övergöds med information i form av bland annat nyheter och reklam. Intervjuerna säger 

oss även att teknologin inte har stannat upp utan kommer fortsätta utvecklas och om tio år ser vi 

förmodligen något nytt istället för Facebook. Det går dock inte att klargöra vad idag, utan det är upp till 

framtiden att visa.  

 

Frank Stenström SVT Karlstad hoppas på att det blir kvar. Men påpekar att en stor del av 

licenspengarna går till löner, och det inte är aktuellt att höja TV-licensen. Det resulterar i att de måste 

skära ner på en del, samtidigt som de måste förbättra sig och bli mer effektiva internt för att ha råd med 

det som ska göras48.  

 

Nej (...) Jag tror inte att det stannar upp. Jag tror kanske vi inte kommer använda det mer, 

vi kommer bli bättre och bättre och mer selekterade på att använda det. Användarmetod. 

Det finns ju två olika sätt för oss att använda sociala medier. Det ena är ju att vi kan nå nya 

tittargrupper via sociala medier. Och det andra är att vi kan inhämta information. Rent 

researchmässigt, via sociala medier49. 

 

Ja det vi ser är ju ett ökat intresse till våra program på nätet och då främst sociala medier 

och vi vill ju ta tillvara på det engagemanget och vidare underlätta möjligheterna för våra 

tittare med och kring våra program. Så ja, vi vill helt enkelt fortsätta den utvecklingen som 

vi har påbörjat och möjliggöra och öppna upp för våra tittare att prata50. 

 

                                                 
47 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
48 Frank Stenström SVT Karlstad, intervju 2011-04-26 
49 Gösta Backlund SVT Sydnytt, telefonintervju 2011-05-12  
50 Andreas Wiss TV4 Stockholm, telefonintervju 2011-05-11 
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Ja det hoppas jag och det, alltså, det är väldigt svårt att spå om framtiden så, och speciellt 

när det gäller utvecklingen på Internet. För jag (..) jag hade själv aldrig kunnat gissa att det 

skulle se ut såhär för tio år sedan. Men alltså jag tror, nyckeln ligger ju i att hitta vettiga sätt 

att tjäna pengar på Internet och även på sociala medier. Gör man inte det, då tror inte jag 

att särskilt många kommer att vara intresserade av att vilja bygga vidare där så att säga. Men 

historiskt sett så har man alltid lyckats hitta sätt och komma runt och finansiera saker och 

ting.  Och på något sätt så (..) och det tror jag att man kommer göra här också. Det har sagt 

att det är värt ett nobelpris om man kommer på hur man tjänar pengar Internet, men ja, det 

kommer säkert och bli så. (..) Och det visar ju också att det är väldigt oförutsägbart vad 

som (..) hur saker och ting kommer att utveckla sig, alltså hur viktiga de här sociala 

medierna blir (...). Det kan ju också hända att de sjunker tillbaka och blir liksom som en, 

som en så vardaglig del att vi inte ens tycker att de känns särskilt viktiga längre. Eller att vi 

kanske plötsligt tycker att det är tråkigt att inte träffa folk på riktigt utan att det liksom (..). 

ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Sen finns det ju alltid folk som har intresse av att skapa 

nya grejer och skapa nya behov. Det är också en sak med Internet, att man sprider ju 

väldigt fort, kanske speciellt genom de här bloggarna då51.  

 

Ja, alltså vi säger ju det i våra policydokument och så där, att vi ska finnas på flera 

plattformar och vi ska vara med liksom. Så att det är klart att vi kommer ju (..) vi vill ju 

vara med i utvecklingen och utnyttja det mer, visst. Det gäller bara att hitta något forum för 

det. Så det tror jag52. 

 

Det tror jag men så vet man ju aldrig vad som blir nästa sak. För om någon hade sagt 

Facebook för 10 år sedan så hade alla sagt ”vaddå?”, det där kommer aldrig funka. Men det 

är ju samma sak nu, det kommer ju komma något nytt om 10 år. Men det kommer vara så 

att det utvecklas under ett tag det här och det som funkar är väl det som bygger på dem 

principer som vi alltid levt efter, att vi vill ha kontakt med människor vi tycker om och det 

som berör oss och sen är vi inte så jätteintresserade av andra saker kanske. Det gör ju att de 

här riktigt nischade fanatikerna (..) är man intresserad av sport då håller jag ju verkligen koll 

på det, eller fotografi till exempel och de gör ju det svårare för oss som håller på med mer 

allmänna nyheter53.  

 

                                                 
51 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-04-26 
52 Lizzie Gandskog TV4 Kalmar, telefonintervju 2011-05-05 
53 Jesper Mattsson SVT Örebro, intervju 2011-05-06 
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Nej det kan jag inte se, (...) alltså de här (..). Internet och de sociala medierna lever ju eget 

liv så att säga vid sidan av de traditionella TV-kanalerna, jag ser det inte som ett hot utan 

snarare ytterligare en del i medielandskapet i så fall. Det är inte så att de kommer att ta över 

på något sätt, den andra verksamheten vi har54. 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Pelle Råssjö TV4 Karlstad, intervju 2011-05-18 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten från föregående kapitel att analyseras. I teorikapitlet nämndes Jenkins 

(2006) och hans diskussion om att det finns fem olika mediekonvergenser. Denna studie använde tre av 

dessa, nämligen kultur -, teknik - och ekonomisk konvergens. Dessa tre typer av konvergens, de 

begrepp som nämndes i teorikapitlet samt våra frågeställningar ligger till grund för analysen. 

 

6.1 Vilka motiv finns bakom SVT:s respektive TV4:s användande av sociala 

medier? 

Om vi diskuterar utifrån deltagarkulturen som mediekonvergensen har skapat, tyder informanternas 

svar på att sociala medier ger möjlighet till interaktion för publiken. De kan ta del av nyheter mer än 

bara genom TV:n, till exempel via Facebook. Där får publiken även chans att kommentera, fråga och 

diskutera programmen. Medan redaktionerna då kan utnyttja Facebook och dess publik till att söka upp 

nyheter ”skvallervägen”. Den kulturella konvergensen skapar här en möjlighet till 

tvåvägskommunikation. Informanterna säger att det har blivit en interaktion mellan producent och 

konsument. De låter publiken delta i sökandet efter nyheter. Som Jenkins (2006) påpekade kan 

deltagarkulturen ha mer makt än vad många tror. På grund av detta har vi diskuterat om TV-aktörerna 

inte är mer eller mindre tvingade att använda dessa nya mediekanaler, då de har chansen att ”utnyttja” 

publiken som gratis arbetskraft. Vårt argument är att TV-aktörerna kan få hjälp av medborgarna att 

hitta sina nyheter via till exempel Facebook. Detta är något som även Johansson (2010) diskuterade i 

sin artikel, vilket nämndes i teorikapitlet, att televisionen är pressad att gå emot en konvergens.  

 

Jenkins (2006) har diskuterat att det numera handlar om ett kulturellt skifte där publiken själva 

uppmanas att söka och skapa information via Internet. Enligt våra informanter ökar Twitter mer och 

mer, då det är en snabbare publiceringsform, än till exempel blogg eller hemsidor, om man vill lägga ut 

länkar till nyheter eller söka nyheter. Vissa informanter anser att Twitter är en skvallerfunktion, där 

användarna är de som måste konstant tala om för världen vad de gör och vad som händer. Människor 

har en enorm mängd åsikter och tankar kring saker de måste dela med sig av. Som Bolin (2010) sade att 

även om publiken är produktiva bidrar de inte med mycket information, vilket kan skapa detta skvaller 

informanterna talade om.  

 

Twitter kan, enligt vårt resultat, inom de närmaste åren öka mer. Än så länge är det relativt nytt och det 

kan antas vara den troligaste orsaken till att det inte används mycket än inom mediebranscherna. 

 

När vi i denna analys utgår ifrån de olika former av deltagarkultur Jenkins (2006) nämner, som togs upp 

i teorikapitlet, kan vi analysera och summera vårt resultat så här: 
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· Samarbetspartners – Både SVT och TV4 är formella medlemmar i olika communities som Facebook 

och Twitter. Deras personal är informella via privat bruk. 

· Uttryck – Ingen av TV-aktörerna använder nya kreativa former, såsom fiktivt skrivande av sig själva. 

Däremot har de låtit publiken delta i fiktiva program, som till exempel Andra avenyn och Labyrint. 

· Gemensam problemlösning – SVT och TV4:s verksamhet handlar mycket om att utföra uppgifter 

och utveckla ny kunskap, detta genom till exempel nyheter via sociala medier.  

· Upplagor – Flöde av material existerar då journalister bloggar. Däremot verkar det som, utifrån våra 

resultat, att den formen av deltagarkultur används allt mindre av redaktionerna. Detta kan vara på 

grund av tidsbrist. 

 

6.2 Vad menar SVT och TV4 själva med begreppet sociala medier? 

Resultatet visar att informanterna var osäkra om de är ett socialt medium, men de sociala medier som 

nämns är Twitter, Facebook, bloggar, vilket är användargenerat material. Det intressanta här är att när 

vi söker information om play-kanalerna på Internet, finner vi inte ett riktigt svar på i vilken form de 

uppfattas i allmänhet. Vi får både ja och nej - svar. När vi går in på det som fråga i vår intervju, blir den 

generella uppfattningen att play-kanalerna inte är ett socialt medium, utan mer en distributionsform. 

Murray (2003) diskuterade begreppet content streaming. Play-kanalerna är inte per definition ett socialt 

medium, men den handlar ändå om förflyttning av innehåll från en plattform till en annan. Publiken 

kan se klipp från TV-program, arkiverade program etcetera via Internet, vilket innebär content 

streaming. Vi anser och håller med våra informanter om att play-kanalerna är en plattform via Internet 

och eftersom man inte kan interagera med andra, ska de inte betraktas som ett socialt medium.  

Eftersom våra informanter säger att det är en distributionsform innebär detta att en mer driven 

konvergens har skapats via deras webbplatser, där video och ljud förenas (Hvitfelt & Nygren). Till 

exempel kan du titta på TV via Internet. Som Murray beskrev återanvänder TV-aktörerna sitt innehåll 

via play-kanalerna. 

 

Play-kanalerna handlar endast om att kunna få ut information till publiken men de kan inte delta på det 

sätt som går via Facebook, Twitter etcetera. Den här förändringen innebär dock att TV och Internet 

har närmat sig varandra som mediekanaler och att TV-företagen som finns på Internet konkurrerar 

med andra renodlade nättjänster enligt Hadenius (2008).  

 

Jenkins (2006) menar att konvergensen skapar möjlighet för medierna att sälja sitt innehåll. Till exempel 

TV4 har program publiken måste betala för, för att kunna se dem via play, vilket talar för den 

ekonomiska konvergensen. Detta leder till att en synergieffekt skapas, eftersom 

produktionskostnaderna kan bli lägre när medierna kan producera samma innehåll på flera olika 

plattformar 
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6.3 Anser TV-aktörerna att det är kommersialisering att använda sociala 

medier? 

Efter våra diskussioner anser vi att teorikapitlet om den ekonomiska konvergensen är närvarande i 

denna forskningsfråga. Syftet med denna fråga var att försöka få veta mer om debatten som existerar, 

nämligen huruvida public service går mot en kommersialisering. Resultatet visar att de flesta av 

informanterna inte riktigt verkar vilja kännas vid den debatten, en del menar att de knappt hört något 

om det. Om det är okunskap eller att ingen informant vill trampa någon på tårna, är fortfarande 

osäkert. Via sociala medier kan ett varumärke stärkas. Både SVT och TV4 syns på fler plattformar idag. 

TV-aktörerna använder sig av flera olika plattformar och kan då dra nytta av varje plattforms 

utmärkande kvaliteter och tillgångar. Genom fler användningssätt når de ut till en större publik. Detta 

innebär att transmedia storytelling uppstår, vilket Murray (2005) har diskuterat. Genom att finnas på 

webben i olika former, som SVT och TV4 gör enligt våra resultat, kan varumärket stärkas. Ett starkt 

och trovärdigt varumärke lockar mer än ett som är svagt och opålitligt. Då ett varumärke stärks, kan 

ekonomin påverkas. Men informanterna diskuterar trots allt att det är en balansgång mellan 

kommersialisering eller icke kommersialisering. Till exempel har Facebook rätten att lägga in annonser 

på varje profilsida, vilket leder till att SVT inte kan undgå reklam. Detta är en intressant aspekt då SVT 

inte ska ha ett ekonomiskt vinnande via reklam. 

 

Cross promotion är det andra begreppet vi har diskuterat i denna analys. SVT marknadsför sig på sätt 

och vis, via flera plattformar (cross promotion), över olika sociala medier. Även om cross promotion 

handlar mer om att sälja sitt innehåll, kan resultatet ändå bli att SVT på sätt och vis säljer ett innehåll. 

En informant påpekade att SVT ”tillåts” numera att sponsra sina program, till exempel Vinterstudion.  

 

Informanterna säger att användandet av sociala medier är som en sorts publikfrieri. Som även Hadenius 

(2008) diskuterar, kan de nya medierna vara ett bra komplement till SVT och TV4. TV-aktörerna vill 

locka fler tittare samt att publiken har fler olika valmöjligheter att ta del av, via exempelvis sina nyheter 

än tidigare vilket skapar konkurrens. Men enligt informanterna, verkar det inte som att SVT är 

kommersiella idag via sociala medier. Men de är på väg bort från den oberoende journalistiken, bland 

annat genom att de har program med stort underhållningsvärde. Som Enlund påpekade innebär 

mediekonvergens ett ökat behov av att framställa tjänsterna tydligare och bättre förankra sitt 

varumärke. Samtidigt säger en anställd på TV4, att det ändå skulle vara konstigt att inte låta SVT finnas 

med på Internet idag.  
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7. Slutsats 

Den här studien syftade främst till att undersöka etermediers användande av sociala medier. Vilka 

strategier de använder sig av, varför de används och ifall det fanns skillnader mellan en kommersiell 

kanal och public service.  

 

7.1 Vilka motiv finns bakom SVT:s respektive TV4:s användande av sociala 

medier? 

Vår slutsats av den här studien är att motivet till varför sociala medier används är att det är 

lättillgängligt. Vem som helst kan vara med och finnas på Internet idag. Resultatet från våra intervjuer 

visar att SVT och TV4:s användning av sociala medier främst handlar om informationssökning och 

finnas tillgänglig för publiken. Genom intervjuerna fick vi även fram att informanterna anser att 

begreppet sociala medier först och främst handlar om användargenererat innehåll. Där publiken ska 

kunna söka, dela och få information om det som händer hos SVT och TV4. Internet utvecklades till att 

bli enormt stort på väldigt kort tid, jämfört med de traditionella massmedierna som tog lång tid på sig, 

dels för att utvecklas men även för att bli accepterade som ett medium. Eftersom den tekniska 

utveckling har skapat att TV:n idag även finns på Internet, är det ett strategiskt val som SVT och TV4 

mer eller mindre tvingats göra. Gammelmedierna kan inte stå kvar på en och samma punkt, utan det 

gäller för TV-aktörerna att följa med i den tekniska utveckling som pågår för att hela tiden locka nya 

tittare samt behålla den redan existerande publiken. Därför anser vi att det är ett naturligt val för SVT 

och TV4 att finnas via sociala medier.   

 

När det gäller vår forskning, tycker vi det är intressant att se att motiven mellan public service och 

kommersiella kanaler liknar varandra när det gäller användandet av sociala medier. Att de använder 

samma sociala medier är inte överraskande men vi trodde att informanterna på ett tydligare sätt skulle 

marknadsföra och framhäva sin egen kanal som mer utvecklad inom sociala medier, eftersom det 

handlar om konkurrens om publik mellan public service och kommersiella kanaler. 

 

7.2 Vad menar SVT och TV4 själva med begreppet sociala medier? 

Om du missar ett program idag kan du se det i efterhand via kanalernas hemsidor. SVT-play verkar vara 

enormt populär bland publiken. Som exempel kan det nämnas att under år 2010 exploderade svtplay.se. 

Förklaringen kan ligga i det kungliga bröllopet samt OS i Vancouver men att det ändå är en intressant 

aspekt om hur populär dessa play-kanaler är på Internet. SVT-play hålls fortfarande reklamfri efter de 

avtal och regler som public service står för. TV4-play har fortfarande reklam i olika program, vilket de 

behöver för sin överlevnad. Här har även tidigare forskning framhävt play-kanalerna som ett bra 

komplement till den linjära TV:n. 
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Vår slutsats är att play-kanalerna är en viktig verksamhet i TV-aktörernas organisation. Vi har diskuterat 

att möjligheten finns att de i framtiden kan bli förklarade som ett socialt medium, om de utvecklas mot 

ett mer användargenerat innehåll, som till exempel YouTube. Men idag är de endast en 

distributionskanal som är väldigt populär. 

 

7.3 Anser TV-aktörerna att det är kommersialisering att använda sociala 

medier? 

Som vårt resultat från intervjuerna sade, anser inte informanterna att det är reklam att använda sociala 

medier. Men handlar inte sociala medier på sätt och vis om marknadsföring ändå? Att förekomma på 

olika sociala plattformar ökar TV-aktörernas synlighet. Varför informanterna sade motsatsen är att vi 

tror kommersialiserings-debatten är tyngre än vad som framgick via våra intervjuer, men detta är endast 

spekulationer från vår sida. Nina Willéns studie sade också att det är en sorts kommersialisering för 

public service att befinna sig inom sociala medier. SVT har svårt att undkomma reklam via till exempel 

Facebook då det finns en hel del reklam och annonser där. Det verkar då orimligt att public service inte 

skulle gå åt kommersialisering, då det är svårt om inte mer eller mindre omöjligt, att undgå reklam via 

Internet. När man går in på SVT:s Facebook-sida möts man inte bara av SVT:s information utan du 

kan även se reklamannonser längs sidorna. Detta är inte något SVT kan påverka utan det är Facebook:s 

bestämmelser, men SVT undkommer ändå inte reklamen. Det är en intressant tanke om ingen i världen 

kan leva, höra eller se på en värld utan reklam. 

 

En sak är säker, det ekonomiska skiljer sig mellan SVT och TV4 eftersom SVT har stöd genom 

licensen och därför inga krav på sig att dra in pengar. Deras problem handlar då snarare om att de 

måste ha ett varierat utbud och tillräckligt med tittare för att det ska vara motiverat för dem att 

fortfarande få licenspengar. Vårt resultat säger att SVT har ökat sin närvaro bland de sociala medierna 

under senaste tiden och att gränsen mellan kommersialisering och reklamfrihet är hårfin. Problemet 

med Internet överlag är att det är svårt att tjäna pengar. Här drabbas främst kommersiella bolag som är 

beroende av annonsintäkter. För public service handlar det mest om ökade personalomkostnader.  

 

7.4 Avslutande diskussion 

Sociala medier anses och är en stor plattform. Genom sociala medier har det uppstått en form av 

tvåvägskommunikation genom Facebook, bloggar och Twitter. Där får publiken en chans att delta 

tillsammans med programledarna på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Det kan vara en strategi för att 

behålla publiken till TV:n och inte överge det totalt till endast Internet. Sociala medier är snarare ett 
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måste, en nödvändighet för att nå fler tittare och få mer information. Detta verkar vara grundreceptet 

till varför etermedierna använder sociala medier.  

 

Framtiden för sociala medier är det ingen som vet hur de kommer förändras. Det är heller ingen som 

vet hur den nya medievärlden kommer att bli eller hur demokratin kommer understödja det. Sociala 

medier verkar vara här för att stanna och vi får alla leva med de förändringar det innebär för samhället 

och det mänskliga livet (Hvitfelt & Nygren 2008:54). 

 

7.5 Brister i forskningen 

De brister som finns i denna forskning är att SVT har fått lite större utrymme än TV4. Som nämnt 

tidigare beror det på att SVT är mer informationsrikt via nätet samt genom böcker. Vi hoppas dock, 

genom att vi gjorde fler intervjuer med TV4 att läsarna fick lite mer insikt om dess organisation via 

sociala medier. Genom vårt presenterade har kunnat framhäva trovärdiga svar på vår forskning.   

 

7.6 Framtida forskning 

Det är svårt att uttala sig om framtida forskning inom sociala medier, då ingen vet vad som sker. För 

några år sedan var Myspace och Lunarstorm stora. Idag är det Facebook och Twitter som gäller. 

Imorgon är det något nytt och det som är spännande med forskningen är just att inget vet vad. 

 

Denna forskning som undersöktes var helt kvalitativ. För vidare forskning vore det därför intressant att 

få publikens perspektiv, hur de ser på användargenererat innehåll via etermedier? Detta ska uppnås 

genom en kvantitativ studie, till exempel enkäter. Det vore även intressant med en kompletterande 

innehållsanalys, av hur TV-aktörer faktiskt använder sociala medier. 

 

7.6.1 Förslag på vidare studier 

*Liknande studie med radio och tidningar istället, för att se skillnader mellan olika medier. Det vore 

intressant då även de tillhör kategorin traditionella medier men med annorlunda distributionssätt 

jämfört med TV samt mellan varandra. Metod: kvalitativ innehållsanalys.  

 

*Skillnader mellan TV4 och andra kommersiella TV-kanaler, till exempel TV3 som inte sänder från 

Sverige. Det vore intressant att undersöka konkurrensmentaliteten via dessa två TV-aktörer, utifrån ett 

kvalitativt perspektiv via intervjuer. 
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1. Intervjufrågor 

 

1. Grundinformation om informanten (Namn, utbildning, yrke/tidigare yrken, hur länge på 

SVT/TV4) 

2. Varför tror du att sociala medier har blivit så stort?  

3. Vad är din uppfattning om sociala medier? 

4. Vad anser du om att använda sociala medier i yrkeslivet? 

5. Vilka sociala medier använder SVT/TV4 sig av? 

6. När började SVT/TV4 av sig de olika sociala medierna (ex: FB, svtplay etc)? 

7. Varför började SVT/TV4 använda sociala medier? 

8. Inom vilka kategorier har Ni utvecklat Facebook? (T.ex. nyheter, sport, kultur etc.) 

9. Vad har gensvaret blivit? Positiva respektive negativa aspekter. 

10. Vilket ämne verkar vara mest populärt bland publiken? 

11. Varför är just det ämnet mest utvecklat? 

12. Tror ni att det är skillnad på Facebook användandet för er jämfört med andra 

      tv-kanaler? 

13. Hur ligger ni till tidsmässigt med starten av SVT-play, jämfört med andra TV-kanaler? 

14. Vilken kategori verkar populärast bland publiken på svtplay? 

15. Hur är responsen på svtplay? 

16. Hur är aktiviteten på Er hemsida både bland journalister och publik?  

17. Framtiden, kommer det utvecklas mer? Planer? 

18. Hur tror ni att ni ligger till jämfört med TV4/SVT? 

19. SVT var tidigt ute jämfört med andra kanaler? 

20. Public service utvecklas mot kommersialism? 
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2. SVT Intranätet 
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3. Riktlinjer för medarbetare och chefer i sociala medier (SVT) 
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4. Nils Enlund – Konvergens och identitet i medierna 

Nils Enlund 
 
Konvergens och identitet i medierna 
 
Det talas mycket om mediekonvergens – en framtida sammansmältning av det som idag är separata 
medier med egen identitet till en mer obestämbar samling av elektroniska tjänster där inget annat än 
logotypen skiljer dagstidningens webbtjänst från exempelvis tv- företagets nyhetstjänst. Och visst är det 
så redan idag. Till struktur och innehåll är t.ex. CNNs, Aftonbladets och Sveriges Radios nyhetssidor på 
webben väldigt lika varandra. Vad är tidning, vad är tv, vad är radio? Hur skall användarna lätt kunna 
identifiera och välja just tidningar på nätet? Och, framför allt, varför skall de välja tidningssajter? 
 
Ja, varför väljer man att läsa en tidning? Orsakerna är många och omfattar inte bara innehåll och 
information utan också tradition, vana, ritual, bekvämlighet, tillgänglighet, status, etc. Dagstidningen är 
sedan länge ett medium som är väl etablerat både i vår kultur och i våra medvetanden. Dagstidningen 
har en klar identitet och en tydlig roll – vi är alla medvetna om och känner omedelbart igen dags-
tidningens speciella väsen, utan att vi nödvändigtvis kan beskriva vad detta väsen egentligen består i. 
 
Då nu dagstidningsföretagen en masse ger sig ut för att erövra nya elektroniska 
kommunikationskanaler så måste vi fråga oss om identiteten är bunden till tidningarnas 
traditionella distributions- och konsumtionssätt, eller om den kan överföras på andra medier. 
 
Det ser onekligen ut som om en stor del av dagstidningens identitet är knuten till den fysiska 
informationsbäraren – pappret – och till den strukturering av innehåller som denna bärare medger och 
stöder. Nya medier och nya informationsbärare medför oundvikligen nya sätt att presentera, strukturera 
och använda innehållet. En webbtjänst ser ut som en webbtjänst, oberoende av vem som producerar 
den, på samma sätt som en tidning ser ut som en tidning och tv-nyheter ser ut som tv-nyheter. 
 
Det brukar ta litet tid innan ett nytt medium, eller en ny tjänst i en ny informationsbärare, finner sin 
form – den form som i första hand dikteras av mediets egenskaper. I tv:ns begynnelse var tv-nyheter 
radionyheter med bilder på uppläsaren. Då dagstidningarna först gav sig ut på Internet, så såg 
webbsidorna ut som tidningssidor i miniatyr, med samma struktur och innehåll som i den tryckta 
produkten. Men efter en tid konvergerar de likartade tjänster, som olika leverantörer tillhandahåller, 
mot en form och ett format som visar sig vara lämpat för mediet och attraktivt för användarna. 
 
I den situationen befinner vi oss nu på webben. Nyhets- och faktatjänsterna håller på att finna en 
mediespecifik form, där tidningarnas webbsidor sällan skiljer sig från de övriga annat än genom 
tidningens logotyp högst uppe på skärmen. 
 
Men mediekonvergens är mycket mer än bara likartade elektroniska tjänster. Det faktum att likartade 
tjänster i ett nytt elektroniskt medium tenderar att bli lika varandra trots att de produceras av olika typer 
av medieföretag, är bara en liten del av konvergensfenomenet. 
 
Den gemensamma grunden för en mer genomgripande konvergens ligger i mediernas och 
informationens digitalisering. Idag kan nästan alla typer av medial information – text, bild, ljud, rörlig 
bild – representeras digitalt av ettor och nollor. Digitaliseringen av informationen innebär också en 
anonymisering av informationen: de ettor och nollor som representerar ljud kan på inget sätt särskiljas 
från exempelvis de ettor och nollor som representerar bilder. All digital information kan därför 
bearbetas på samma sätt i datorer och transporteras på samma sätt över olika typer av tele-
kommunikationsnät – fasta eller mobila. Denna digitalisering kommer att förändra de sätt på vilka vi 
konsumerar medier. 
Ännu för något år sedan bestod konsumenttekniken för medieanvändning i hemmen av en 
varierande uppsättning artskilda anordningar, primärt baserade på analog teknik: brevlucka, 
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telefon, radiomottagare, tv- mottagare, videobandspelare, kassettspelare, cd-spelare (den enda 
digitala apparaten) och eventuellt en faxapparat. I dag har många ersatts, eller kommer inom 
några år att ersättas, av digitala apparater: hemdator med Internetanslutning, handdator, 
mobiltelefon, cd-rom- och dvd-spelare, digital-tv och digital radio. 
 
Tittar man närmare på dessa apparater, visar det sig snabbt att det i själva verket handlar om 
olika inkarnationer av samma tekniska principlösning: en dator med digital lagring, digital 
telekommunikation och olika in-/ut-organ, t.ex. bildskärm, högtalare, mikrofon, tangentbord, 
fjärrkontroll, pekverktyg, etc. Samma maskin, alltså! 
 
Det finns ingen principiell skillnad mellan en hemdator med Internetanslutning, cd-romspelare 
och en tv-mottagare med digital set-top-box och dvd-spelare. De kan dessutom användas för samma 
ändamål. Den bärbara dator som denna text skrivs på kan användas för att lyssna på cd-skivor, titta på 
dvd-filmer, faxa, e-posta, använda World Wide Web samt, via Internet, lyssna på radio, titta på tv, och 
tala i telefon. 
 
I denna riktning är all teknik för mediekonsumtion på väg. Den digitala tv:n blir en Internetdator. 
Mobiltelefonen blir, med nya protokoll och standarder, snart en fullvärdig dator. Apparaterna 
konvergerar mot ett slags generisk mediemaskin. Denna kommer givetvis i praktiken, bl.a. av 
marknadsförings- men även av bekvämlighetsskäl, att ha ett antal olika inkarnationer. Bärbara 
medieapparater för personligt, mobilt bruk, storskärmade vardagsrumsapparater för socialt bruk, osv. 
Gemensamt för alla dessa är dock att de alla kan användas för konsumtion av alla typer av digitala 
medieprodukter och -tjänster. Nyheter och annat redaktionellt material i form av text, bilder, video och 
audio kan man lika väl ta till sig via den mobila kommunikatorn i fickstorlek som via den stora platta 
underhållningsskärmen i vardagsrummet. 
 
Vi kan alltså tala om en apparatkonvergens då det gäller vår konsumtion av media. Denna 
apparatkonvergens stöds av en nätverkskonvergens – samma information kan distribueras till 
mediekonsumenterna över alla typer av kommunikationsnätverk. Tv kan distribueras över tvnätet, men 
också via Internet och, då överföringshastigheterna utvecklas, också över mobiltelefonnät och andra 
mobila nätverk. På samma sätt kan telefoni förmedlas över Internet, radio via mobiltelefonnätet, 
webbtjänster via tv-nätet, osv. I den digitala världen är varken apparater eller distributionsnät knutna till 
några specifika tjänster. 
 
Konvergensen verkliga betydelse är därför denna: De mediala tjänsterna blir centrala för 
konsumenterna. Inte de apparater man använder för att konsumera tjänsterna, inte heller de nätverk 
som förmedlar dem. Den aktiva mediekonsumtionen blir allt mer fokuserad på tjänster och allt mindre 
på medier. Man vill ha nyheter, eller börskurser, eller väder, eller recensioner, eller bilannonser, eller 
musikvideos, etc. Men man vill ha dem via den apparat och det nätverk som vid konsumtionstillfället är 
bekvämast, enklast, billigast, attraktivast. Har man en nätuppkopplad handdator i fickan så är det den 
som gäller. Sitter man framför tv-skärmen i vardagsrummet så skall tjänsten vara tillgänglig där. 
 
För medieföretage n innebär detta att de tjänster de erbjuder måste produceras parallellt för ett stort 
och ständigt ökande antal medier. Och de måste också profilera sina tjänster så, att de är omedelbart 
igenkännbara i de olika medierna. 
 
Och då är vi tillbaka där vi började. Hur överför man en identitet och ett varumärke från ett 
medium till ett annat? Är det överhuvudtaget möjligt? Aftonbladet har ofta nämnts som ett exempel på 
en tidning som på ett framgångsrikt sätt lyckats överföra sitt varumärke från tryck till webb. Men ett 
examensarbete som utfördes vid KTH under våren 2002 visar, att en stor del av de som nyttjar 
Aftonbladet på webben inte konkret associerar varumärket till den tryckta tidningen och därför inte 
heller läser Aftonbladet i tryck. Studien visar också, att webbtjänsten och den tryckta tidningen upplevs 
som olika vad gäller t.ex. trovärdighet och kvalitet, och att de två medierna till stor del appellerar till 
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olika konsumentgrupper. Aftonbladet förefaller alltså ha skapat två olika identiteter och, i många 
hänseenden, två varumärken – ett i tryck och ett på webben, båda framgångsrika. 
 
Oberoende av om man strävar till att skapa en identitet i varje medium eller en övergripande, 
multimedial identitet, så är det dock nödvändigt för varje tjänsteleverantör att i den hårdnande 
konkurrensen klart profilera sina tjänster. Sätten kan vara många, det kan röra sig om nischning av 
innehållet, kvalitet, förpackning, design, etc. Valet av profileringsstrategi är en av de största 
utmaningarna för alla tidnings- och medieföretag som vill etablera sig i nya medier. 
 
Den pågående mediekonvergensens viktigaste effekter kan summeras som: 1) en konvergens mot nya 
uttrycksformer och nya tjänster i nya medier där tidningarnas traditionella konkurrensfördelar kan bli 
irrelevanta, 2) ett ökande krav från konsumenternas sida på närvaro i många medier, och 3) ett ökat 
behov av profilering av tjänster och förankring av varumärken. 
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5.Henry Jenkins - Convergence? I Diverge 

 

 


