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Sammanfattning
Sveriges Radio började sända radio i Sverige år 1925. 1957 genomfördes de första
TV-sändningarna i Sverige av samma företag. Med åren kom företaget att delas i
flera mindre delar och en av dessa var det nya företaget Sveriges Television som
snabbt etablerade sig som Sveriges primära Tv-station.
Genom åren har både radio och TV förändrats men även själva tittandet. Idag
tittar väldigt många människor på TV via sina datorer eller mobiltelefoner. Detta
gör att satsningarna på TV-program och deras hemsidor samt sociala medier blir
allt viktigare.
Efter att ha funnits sedan år 1980 skulle TV-programmet 
"Mitt i Naturen" inte
sända någon vårsäsong år 2015. Det fanns en önskan om att fylla detta tomrum
med en satsning på webben för att programmet skulle leva kvar på något sätt
under vårmånaderna. Strategier lades fram och efter detta valdes några av dessa
ut. Artiklar och små miniavsnitt skulle produceras varje vecka under vårmånaderna
fram till sommaren. Publiceringar på Instagram och Facebook kom även att ingå i
arbetet.
Programmets huvudmålgrupp är barnfamiljer och här vill man få så stor räckvidd
som möjligt genom satsningen. Efter arbetet kunde man summera att det i några
fall gått väldigt bra för vissa artiklar som publicerats på hemsidan. Det som gett
bäst genomslag var videoklippen på Facebook.
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Summary
Sveriges Radio (Swedish Radio) began broadcasting in Sweden back in 1925.
1957 the very first TV-shows was broadcasted by the same company. Throughout
the years the company split into two where the new company Sveriges Television
(Swedish Television) broadcasted television and became the main TV-network in
Sweden.
Over the year’s people’s consumption of television have changed and today a lot of
people watch television on their computers or via their smartphones. This makes it
important for the broadcasters to invest more in their websites. After existing
since 1980 the Swedish TV-show "Mitt i Naturen" (In Mid-Nature) was planning not
to broadcast the spring season of the show in 2015. The wish was to replace this
with a mini web season on the website and social media, so that the show still
should exist in some form.
Strategies ware planned and the best of them were later brought about.
It was decided that this mini season would be videos and articles about different
subjects around what happened during that spring season. Publications would also
be done on Instagram and Facebook as part of the work.
Families with kids were the target group and the goal was to reach out to as many
people as possible. When the work, the conclusion was that a few of the articles
on the website had been successful. What had worked out best in the end were the
videos that had been uploaded on Facebook.
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Kort beskriving av varje kapitel
2 Bakgrund
Radiotjänst var namnet på det företag som år 1925 började sända radio i Sverige
och senare efter krigsåren började TV sändas i Sverige år 1956. 
[2]
Radiotjänst kom senare att byta namn till Sveriges Radio och 1979 delades det upp
i flera mindre delar varav en var företaget Sveriges Television.
Sveriges Television hade monopol på TV-sändningar i Sverige till slutet på
1980-talet då TV3 och några år senare den stora konkurrenten TV4 kom. I takt med
ankomsten av fler kanaler slutade folk titta på tv i sina vanliga mönster och bytte
ofta kanal. Något som är ett stort hot mot TV-tittandet är internet där många
hittar andra former av videokanaler att titta på. Detta kräver att TV-bolagen
måste satsa mer på kanaler på webben för att nå ut till sin publik.
2.2 Nuvarande
Mitt i Naturen är ett TV-program som sänts sedan 1980 och har genom åren sett ut
på olika sätt med olika programledare. Återkommande har varit de tittarfilmer som
man visar i programmet som tittarna skickat in.
3 Projektgruppen
Johanna Sävelind jobbar som gruppchef för allmän-TV och webb på Sveriges
Television i Umeå. Malin Sunna jobbar som webbredaktör för "Mitt i Naturen".
4 Problembeskrivning
Under våren 2015 kommer "Mitt i Naturen" inte att sända någon vårsäsong. Istället
ska en satsning på webben genomföras fram till sommaren.
4.1 Mål
Att genom denna satsning nå ut till så många människor som möjligt på hemsidan
och genom sociala medier.
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4.2 Målgrupp
Programmets målgrupp är småbarnsfamiljer.
4.3 Fördjupningsarbete
Denna satsning på webben inleddes med att lägga upp ett förslag på olika
strategier för publiceringarna.
4.4 Avgräsning
Det bestämdes att artiklar på hemsidan tillsammans med videoklipp skulle vara det
som vårsatsningen bestod av.
5 Frågeställning och metodbeskrivning
Genom dessa publiceringar undrade man hur stor räckvidd man kunde nå genom en
satsning på webben.
6 Utfört arbete
Arbetet utfördes på Sveriges Television i Umeå under tio veckor från mars till maj.
Ibland spelades de planerade videoklippen in på olika ställen runt om i Umeå under
till exempel fågelskådningsutflykter eller skolklassers naturutflykter.
7 Resultat
Efter publiceringsveckorna hade 4,331 personer tagit del av artiklarna på
hemsidan, bilderna på Instagram hade totalt 738 gilla markeringar och den totala
räckvidden på Facebook var 119.106.
8 Diskussion
Tydligt var att publiceringarna på Facebook nått ut till fler personer i jämförelse
med hemsidan där mest arbete lagts ner.
9 Slutsatser
Rekomendationen är att man satsar mer tid på publiceringar på Facebook framöver
där det når ut till fler personer.
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Ordlista
SVT1:
SVT1 är Sveriges första kanal och en kanal med syfte att sända bred television,
program som tilltalar alla.[1] I denna kanal återkommer några program väldigt ofta i
tablån vid samma tider varje dag, 
“SVT Lokala Nyheter”
, 
“Go’morron Sverige”
,
“Rapport” och 
“Go’kväll” 
är exempel på några av dessa program. År 2014 var 22%
av alla tittade program sända i SVT1.
TV4:
TV4 är den näst största kanalen i Sveige och lyckas fånga publiken genom stora
nöjesproduktioner såsom “Idol”, “Let’s Dance” och “Gladiatorerna”. År 2014 hade
TV4 20% av tittarandelen.
SVT2:
SVT2 har till uppdrag att sända TVprogram i ämnena kultur, samhälle och fakta. År
2008 då en stor tablåföränding skedde i alla Sveriges Televisions kanaler började
man sända programmet “Vem vet mest”
, där frågor i allmänbildning ställs till de
medverkande. 
“Vetenskapens Värld” sänds även i kanalen. År 2014 var 7% av alla
tittade program sända i SVT2.
Barnkanalen:
Barnkanalen är Sveriges Televisions primära sändningsplattform för barnprogram.
Tidigare har barnprogram legat som ett block under kvällstid 18:00 i SVT1 genom
bland annat TVprogrammet 
“Bolibompa”
. 2008 gick Bolibompa över till Barnkanalen
som tidigare haft stor konkurens från 
“Disney Channel”
, men år 2010 hade kanalen
tre gånger så mycket tittare som konkurrenten. Tittarandelen år 2014 för kanalen låg
på 3,4%.
SVT 24:
SVT 24 börjar sändas 21:00 på samma plats som Barnkanalen och slutar 02:00
varje dag. Kanalens funktion är främst att sända nyheter under natten samt repriser
av andra tvprogram. Kanalen sänder även vid tillfällen sport och år 2010 gjordes en
större satsning i kanalen genom att sända 
“Junior Eurovision Song Contest 2010”
,
vilket hade en publik om endast 63 000 personer. Kanalen hade 0,6% av alla
tittarandel under 2014.
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SVT World:
SVTWorld, vars tidigare namn var SVTEuropa, sänder framför allt SVT1s program
och finns tillgänglig i stora delar av världen. Kanalen finns till för svenskar och
svenskspråkiga människor som bor eller befinner sig i andra delar av världen.
SVTPlay:
Är den plattform där nästan alla Sveriges Televisions program hamnar efter att de
sänts i TVkanalerna. Det publiceras även väldigt mycket TVprogram och
specialklipp enbart för SVT i denna tjänst. År 2014 stod Sveriges Televisions
webbplattformar (framförallt SVTPlay) för 56% av alla videostarter (någon börjar titta
på ett videoklipp) bland de stora mediehusens videowebbtjänster i Sverige.
TV4Play:
TV4Play är nästan identisk i jämförelse med SVTPlay, skillnaden är att man måste
betala för att titta på TVprogram som är äldre än sju dagar. Videoklippen i tjänsten
innehåller reklam.
År 2014 stod TV4Play för 22% av alla videostarter bland de stora mediehusens
videowebbtjänster i Sverige.
SVTFlow:
SVTFlow var en tjänst som skapades för att skapa en plattform på nätet där man
kunde se TVprogram utan stopp, precis som i en TVkanal, därav namnet "flow".
SVTFlow kom dock att läggas ner under våren 2015 på grund av att man inte tyckte
man nådde tillräckligt stor publik.
Edit:
Är ungefär som en bloggportal för många unga bloggare. Denna tjänst kommer
framöver att bli ett TVprogram och portalen kommer att fungera som
marknadsföring för detta innan sändningsstart.
Kunskapskanalen:
Kunskapskanalen är en kanal som sänder dokumentärer och utbildningsprogram
liknande de i 
“Utbildningsradion”
. Ett knep kanalen använder sig av för att skilja sig
från 
“Utbildningsradion” är temadagar, där varje dag i veckan innhehåller ett visst
ämne, till exempel 
“natur” 
eller 
“omvärlden”
.
Kanalen har tidigare legat på SVT24s nuvarande sändningsplats efter Barnkanalens
sändningar varje dag. Men sedan några år tillbaka sänds kanalen helt ensam.
Tittarandelen låg under 2013 på 1%.
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Facebook:
Facebook är ett socialt medium, en hemsida där man som medlem kan skapa och
hålla kontakt med vänner, kollegor och bekanta. Detta kan man göra på olika sätt,
bland annat genom att skriva meddelanden till varandra eller skriva texter som ses
av alla vänner. Dessa texter kallas statusar och beskriver ofta vad man gör eller vad
man känner, och personer kan i sin tur både gilla och kommentera statusen. På
Facebook finns också sidor för till exempel TVprogram eller filmer som man som
medlem kan gilla och genom detta följa ett visst TVprograms uppdateringar. [15]
Instagram:
Instagram är en app som man kan ladda ner till sin smartphone och sedan använda
för att lägga upp bilder. Det går även att söka på bilder och personer för att hitta
någon person eller företeelse eller organisation man vill följa. [17]
Twitter:
Twitter är ett socialt medium där man som användare kan uttrycka åsikter eller
känslor med maximalt 144 ord. 
[16]
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2 Bakgrund
År 1924 grundades Radiotjänst med tillstånd från staten att bedriva något som idag
kallas broadcasting. Broadcasting är ett namn för att beskriva distribution av
signaler för ljud eller bild. Den 1:a januari 1925 hade Radiotjänst sin första
utsändning från en högmässa i Stockholm.
Den första tiden sände Radiotjänst endast kvällstid, men detta utökades med tiden
och 1933 sändes nästan åtta timmar radio om dagen. 1956 tog riksdagen ett beslut
om

att television

skulle införas

i Sverige. Radiotjänst kom att sända

TV-sändningarna och inledde den fjärde september genom att sända ett program
om det årets riksdagsval. En månad senare blev man som ägare av en TV-apparat
skyldig att betala TV-licens, en licens som finansierade Radiotjänsts TV-sändningar.
År 1957 bytte Radiotjänst namn till Sveriges Radio och började sända ännu mer TV.
Genom sändningarna från VM i Fotboll 1958 fick TV sitt stora genombrott i Sverige.
Under åren kom vad som kallas 
“lägereldar” att skapas inom televisionen.
“Lägereldar” är en term för TV-program som lockar storpublik år ut och år in.
“Kvitt eller dubbelt - tiotusenkronorsfrågan” 
blev den första stora lägerelden
inom svensk television.
[3] Här tävlade ungdomar inom ett ämne som de var duktiga
på och kunde vinna tiotusen kronor. Under hela 1960-talet var det tal om att starta
en andra TV-kanal och 1969 startades TV2 som vi idag kallar för SVT2.
Genom åren har SVT2 kommit att se ut på olika sätt och haft olika innehåll. Under
en lång tid har denna kanal varit den största kanalen i landet där allt som
producerats regionalt, det vill säga utanför Stockholm, har sänts. 
“Rapport”
,
“Fråga Doktorn”
,
“Go’kväll”
,
“
Ex
pedition Robinson” och 
“Mitt i Naturen” är några
program som börjat sändas i SVT2.
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Melodifestivalen är ett program som blivit en lägereld för TV-publiken och 1974
efter att ABBA vunnit 
“Eurovision Song Contest” 
ställdes Sveriges Radio inför den
stora utmaningen att genomföra följande års internationella utsändning av
programmet. Programmet sändes den 22 mars 1975 från St. Eriksmässan i
Stockholm med en publik på nästan 500 miljoner människor. Efter detta har har
Sveriges Television organiserat tävligen vid fyra tillfällen: 1985, 1992, 2000 och
2013. Under 2016 kommer Sveriges Television producera Eurovision Song Contest
ännu en gång efter ytterliggare en vinst i tävlingen. 1980 blev kabel-TV tillgängligt,
vilket gjorde att bland annat MTV gick att se i Sverige. Den kanske största
milstolpen inom svensk television skedde 1979 då företaget Radiotjänst delades
upp i flera delar. Dessa var 
“Sveriges Radio” (SR)
, 
“Sveriges Riksradio” (RR)
,
“Sveriges Lokalradio” (LRAB)
, 
“Sveriges Utbildningsradio” (UR) och 
“Sveriges
Television” (SVT)
. Sveriges Television kom att omorganiseras bara några år senare.
1987 bytte 
“TV1” och 
“TV2” namn till 
“Kanal 1” 
och 
“Kanal 2” där 
“Kanal 1”
fokuserade enbart på Stockholmsområdet och 
“Kanal 2” på sändningar från andra
ställen i landet. 1987 var året då TV3 började sända och Sveriges Televisions
därmed förlorade sitt monopol. Vad denna kanal erbjöd kallades länge för
“trash-tv”, 
översatt 
“skräp-tv”
. TV3 reklamfinansierades och sände från London,
vilket gör till exempel alkoholreklam möjlig eftersom de inte sänder från Sverige.
1988 började SVT en helt ny kanal, TV4, som främst sände i Finland. Denna kanal
sänder främst “SVT1”:s utanför Sveriges gränser. Genom åren har denna kanal bytt
namn några gånger, först till SVT Europa, och numera heter denna kanal SVT World
och finns tillgänglig på många ställen i världen. 1990 startades ännu en
reklamfinansierad kanal, även den kallad 
“TV4”
. Denna kanal gick in för att bli en
konkurrent till Sveriges Television genom att satsa väldigt mycket på seriös
journalistik och nyheter.
1995 lanserades 
www.svt.se
.
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1996 sändes 
“Expedition: Robinson” i Sveriges Television som en av de första
realityprogrammen och fick en enorm genomslagskraft. Detta program kom att gå i
Sveriges Television under många år fram till 2004 då TV3 tog över och gjorde om
programmet en hel del. De valde att sända programmet flera gånger i veckan
istället för en gång på helgen. Dock sändes Expedition: Robinson bara i TV3 under
ett år men kom tillbaka 2009 i TV4 där det sändes under tre år. Just nu sänds en
variant av programmet på TV4-gruppens kanal 
“Sjuan”
. Den första sändningen på
det digitala TV-nätet var 
“Allsång på Skansen”
den 26 juni 2001.
2003

skedde

en

annan stor förändring

inom

Sveriges

Television:

man

omorganiserade och bestämde att allmän-tv och alla sändningar utom nyheter och
sport skulle läggas på fyra orter i Sverige. Dessa orter var Umeå, Stockholm,
Göteborg och Malmö. Den 15 oktober 2007 började SVT:s kanaler att sända i
widescreen 16:9 efter att EBU vid åsskiftet angett detta som standard.
De senaste åren går det att se en förändring där publiken lämnar traditionell,
tablålagd TV för kanaler på nätet, men publiken har fortfarande tittat på TV. 2014
kunde man se en stor förändring i tittarnas beteende på Sveriges Television i och
med att mer tid lades på SVT Play. Denna förändring i tittarbeteende gör arbetet
med att etablera webbplattformar ännu viktigare för TV-kanalerna. Sveriges
Television är i ett väldigt bra läge, man ligger i topp tre över företag som
svenskarna känner mest förtroende för och svt.se som är kanalens startsida är
bland de mest besökta hemsidorna i landet. 
[4] [5] [6] [12] [13]
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2.1 Uppdragsgivare
1980 började TV-programmet 
“Mitt i Naturen” att sändas på TV2.
[7] I programmet
fick tittarna följa programledarna Bertil Wahlin och Gunnar Arvidsson språka om
djur och natur i avslappnat tempo. Precis som i 
“Fråga Doktorn” leddes
programmet av en programledare (Arvidsson) och en expert i ämnet (Wahlin).
Programmet spelades in i studiomiljö där programledarna kommenterade klipp och
besvarade frågor om naturen. Efter nio år kom programledarna att bytas ut mot
Jan Danielsson och Lena Liljeborg. Genom åren kom programledarna att flytta ut
ur studiomiljö och vidare ut i naturen på utflykter. 
[9]
1997 kom Charlotte Permell in som programledare och ersatte Lena Liljeborg, men
Jan Danielsson var kvar. 2000 kom Linda Olofsson in som programledare och
stannade kvar till 2005 och ledde de sista åren programmet helt själv efter att Jan
Danielsson slutat 2003. 
[11] 
2007 flyttades produktionen till Umeå efter att ha varit
i Sundsvall under alla år och Martin Emtenäs kom in som programledare för
programmet. 
[10]
Martin Emtenäs ledde programmet under tio år och fick hjälp från Yvette
Hermundstad under de sista tre åren. Något programmet förknippas med är de
tittarfilmer som skickas in på djur som tittare sett, det kan vara allt från gulliga
ekorrungar till en huggorm som äter upp en padda.
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2.2 Nuvarande
Mitt i Naturen är för närvarande under stor förändring. Vad tittarna kommer att
märka mest är den trio nya programledare som från och med hösten 2015 kommer
att leda programmet.
[8] Sedan hösten 2014 satsar programmet även extra mycket
på webben genom bland annat en podcast som sänds efter varje avsnitt under
namnet 
“Mitt i Naturen - Eftersnack”
. Under hösten 2015 kommer 
“Mitt i
Naturen” att, som nämnts, få tre helt nya programledare: Joakim Odelberg,
Anders Lundin och Magdalena Forsberg. Joakim är naturfotograf och har tidigare
medverkat i programmet. Anders är en rutinerad programledare som genom åren
lett 
“Robinson”
, 
“Melodifestivalen”
, 
“Eurovision Song Contest” och senast
“Allsång På Skansen”
. Magdalena Forsberg har en karriär inom skidskytte bakom sig
med flera medealjer i både världsmästerskap och olympiska spelen. Dessa tre
programledare kommer i varje avsnitt att åka ut på olika resor runt om i landet
och världen och skåda djur och natur.
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3 Projektgruppen
Arbetsgruppen kring programmet leds av Johanna Sävelind som arbetar som
gruppchef för alla som arbetar med webben i TV-huset i Umeå. Malin Sunna är
webbredaktör för 
“Mitt i Naturen” och var arbetsledare under vårsatsningen för
programmet. Maria Viklands är redaktör för programmet och ansvarig för
innehållet. Johan Erhag är projektledare för 
“Mitt i Naturen”
. Helena Cot och
Magdalena Bergling är programmets researchers.
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4 Problembeskrivning
“Mitt i Naturen” sänder ingen vårsäsong på TV under våren 2015. Tanken är att
denna ska ersättas med en vårsatsning på programmets hemsida och i sociala
medier under april och maj. För detta behövs en person som genomför och driver
denna satsning tillsammans med programmets webbredaktör.
4.1 Mål
Det huvudsakliga målet för webbsatsningen är att fylla det tomrum som uppstår
när programmet utgår och att programmet om än på ett mindre vis ska leva kvar
under vårmånaderna. Målet är att publiceringarna ska nå ut till en så stor räckvidd
som möjligt på nätet och i sociala medier.
4.2 Målgrupp
Många av de som besöker och interagerar på hemsidan är naturfantaster som ofta
är påfallande kunniga om djurarter och naturhändelser i allmänhet. Vad som
önskas är att man genom denna satsning når nya människor, inte bara de så kallade
naturnördarna. Redan innan vårsatsningen var folk i medelåldern väldigt aktiva och
delade vidare och kommenterade innehållet som publicerades på Facebook.
Skolbarns- och småbarnsföräldrar är programmets huvudsakliga målgrupp och
denna önskar man fortsätta aktivera samt även nå fler från denna målgrupp.
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4.3 Fördjupningsarbete
Arbetet började med att Johanna Sävelind som arbetar som gruppchef för
Allmän-TV och Webb på Sveriges Television i Umeå kontaktades. Efter en tid hölls
ett möte med både Johanna och Malin Sunna som är webbredaktör för 
“Mitt i
Naturen” för att diskutera planeringen inför vårsäsongen av programmet. För
första gången skulle inte 
“Mitt i Naturen” sända någon vårsäsong i broadcast.
Detta skulle istället fyllas med en satsning på webben under vårveckorna.
Tidigare hade man mestadels skrivit artiklar om programmet och vad som hände
runt det på hemsidan. Andra sociala medier gjorde liknande saker och använde
programinnehållet för att fylla flödet. Man var nu intresserad av förslag på hur en
eventuell vårsatsning skulle se ut och bjöd därför in nya idéer och även någon som
kunde utföra detta. Man ville att något skulle hända trots att programmet inte
sändes. 
Arbetet med projektet inleddes genom att ta fram en mängd olika förslag
om hur man kunde aktivera publiken med denna satsning.
Tidigare säsonger granskades på Sveriges Televisions interna mediebibliotek Meta
och det kunde summeras att de tidigare vårsäsongerna av programmet handlade
mycket om att jaga våren tillsammans med olika väder-, natur- och djurexperter.
Detta var redan planerat för hemsidan där man samlade in hemsidebesökarnas
olika vårtecken och vårbilder.
Arbetet på redaktionen började 27 mars och inleddes med att titta igenom det
material som tidigare hade publicerats på hemsidan och i sociala medier. Förutom
hemsidan på www.svt.se har man även kanaler på sociala medier som facebook,
twitter och även en ny mitt i naturen-applikation. Hemsidan används framför allt
för att skriva artiklar relaterade till programmet och vad som händer i
programmet. Hemsidan är uppdelad i olika delar och Mitt i Naturen är inte det
enda naturprogram som sänds i Sveriges Television.
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Man sänder naturfilmer som köps in från exempelvis BBC samt sänder Studio Natur
i Kunskapskanalen. Allt detta ligger tillsammans med Mitt i Naturen på en
gemensam naturportal på svt.se. På denna naturportal finns även naturnyheter
från de lokala nyheterna samt nyhetsartiklar från TT.
Om exempelvis en gibbonapa som suttit i bur släpps ut skriver man en artikel om
detta. Facebooksidan används för länkning till artiklar på hemsidan samt
videoklipp som tittare skickat in. Facebook är den publiceringsplats där mest saker
händer och där flest tittare interagerar. Flödet på Facebooksidan såg väldigt bra ut
och visar främst det som genom åren varit mest dominerande i programmet:
inskickade videoklipp som visar djur i olika situationer.
Twitterflödet har varit mest aktivt under ett avsnitt om apor där föräldrar dödats
och deras barn fotograferats med turister. Programmet väckte debatt och i övrigt
har inte twitterkontot varit speciellt aktivt. Mitt i Naturens applikation fungerar
som en sorts mini-instagram där man precis som på 
“Instagram” lägger upp bilder
och hashtaggar dem efter tema, exemeplvis träd. Applikationen hade även en
annan funktion som också finns på 
“Instagram”
, nämligen att tagga sitt foto på
platsen där det är tagit, vilket gör att man kan följa exempelvis vårtecken i hela
landet i realtid under våren.
När allt tidigare publicerat material gåtts igenom var det dags att lägga upp
strategier för de kommande vårveckorna, både strategier för arbetet och
publiceringarna (se bilaga 8 och 9). De tre nya programledare som skulle
introduceras till hösten kunde 
“
smyganvändas
” i den här satsningen. Att identifiera
och aktivera besökare kom att bli ett mål inför satsningen. Samt att bli bättre på
att identifiera besökare genom att svara på deras frågor så att de känner att de får
vara med och att deras röst blir hörd och att de förhoppningsvis även senare
aktiverar sig på sociala medier som kretsar kring programmet. Hashtaggen #minvår
hade använts tidigare och kom även att bli namnet på hela satsningen. Förslagen
och strategierna som tagits fram presenterades senare för hela redaktionen.
Presentationen innehöll förslag till alla sociala medier och hemsidan.
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För att twitter skulle aktiveras på ett bättre sätt introducerades en ny term:
“live-tweeta”
, vilket innebär att precis som på en livechatt att bjuder man in
tittare att under en viss tid diskutera ett visst ämne med en expert. Detta ämne
kunde vara det aktuella för veckan, exempelvis fåglar, grävlingar eller vårvädret i
allmänhet.
Applikationen kunde aktiveras genom en utmaning i att ladda upp sina vårbilder i
appen. Joakim Odelberg, en av de nya programledarna, arbetar som fotograf och
kändes därför som den givna kandidaten till att utse veckans vårbild, och när han
gjort detta skulle en kort artikel skrivas om detta på hemsidan. Förslaget för
“Facebook” var att det skulle fungera som en sambandscentral mellan de olika
publiceringsplatserna och länka till artiklar och bilder från andra sociala medier,
framför allt 
“Instagram”
. Tittarfilmer kunde också läggas upp i Facebookflödet.
Det fanns planer på att ett Instagramkonto för 
“Mitt i Naturen” skulle skapas
under vårveckorna. Den redaktionella visionen för detta konto var att det skulle
baseras på instagramkontot för 
“National Geographic”
. Det kontot består av vackra
bilder på natur, djur och naturfenomen, exempelvis solnedgångar och udda
formationer i de arktiska isarna.
Förslagen inför vårsäsongen innehöll även andra saker än just vackra bilder. Att
uppmana folk att ta så kallade 
“springfies” var ett sådant förslag. En springfie är
en selfie fast med en vårhändelse eller vårtecken i bakgrunden. En selfie är en bild
man tar på sig själv med mobilen och som väldigt ofta läggs upp i sociala medier.
Tanken med en så kallad “springfie” var att aktivera publiken på ett nytt sätt och
samtidigt gagna Mitt i Naturens hashtag och skapa en ny och rolig term.
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4.4 Avgränsning
När alla dessa förslag lagts fram hölls ett möte med Malin Sunna där man
diskuterade vilka av dessa förslag som skulle ingå i vårsatsningen. Det bestämdes
att artiklar tillsammans med en video skulle publiceras varje vecka i ett vårämne.
Artiklarna skulle publiceras på Mitt i Naturens hemsida och videoklippen skulle
först överföras till SVT-Play och sedan fällas in i artikeln. Dikttävlingen uteblev då
man trodde att det inte fanns tillräckligt med publik för detta. Idén med
“springfies” kändes till sist som om det blev för mycket fokus på människor istället
för djur och natur. Istället skulle man lansera en kampanj med “fun facts”, roliga
fakta, om olika djur. Det var dock osäkert hur denna idé skulle genomföras, om
man skulle använda foton från en bildbank eller illustrera dessa på något vis. Det
som var givet var att bildtext skulle författas till dessa bilder innan publicering på
Instagram. Joakim Odelberg skulle bli den som valde ut veckans vårbild istället för
den omröstning som tidigare pågått.
Twitter-idén att skapa diskussioner i olika ämnen var tänkt att återupptas i
framtiden, men att genomföra denna idé under vårveckorna kändes för kort
eftersom dessa diskussioner helt plötsligt kan få nytt liv igen under sommaren och
då utan bemanning tendera att slå tillbaka mot programmet eller kritisera
medverkande eller folk som uttalat sig i ämnet. (Se bilaga 10 & 11 för schema)
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5 Frågeställning och metodbeskrivning
Arbetets vetenskapliga fråga är att undersöka hur en etablerad aktör som SVT kan
lyckas med att publicera material via en egen hemsida, Facebook och Instagram
med bästa resultat i ett läge där själva programmet tar ett längre uppehåll.
Rapporten kommer att svara på frågan: hur stor räckvidd når programet Mitt i
Naturen genom en vårsatsning på webben när det inte ligger i broadcast?
Arbetsmetoderna som kommer att användas för att planera, genomföra och
slutligen verkställa arbetet och besvara frågan är följande: research, produktion av
text, bild och video, publicering på sociala medier och SVT:s webb och slutligen
mätning av räckvidd med hjälp av en webbaserad tjänst. Detaljer kring arbetets
genomförande finns i nästa kapitel (“Utfört arbete”).
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6 Utfört arbete
Arbetet med denna satsning inleddes i slutet av mars och redan från början v
ar en
sak viktig i denna vårsatsning: att det skulle finnas en grafisk helhet rakt igenom
hela satsningen. Första dagarna skapades grafik för de videoklipp som skulle
publiceras, precis som det går till när TV-program görs. En grafisk profil togs fram
som senare skulle användas i kommande publiceringar. Profilen liksom namnet för
satsningen var “#minvår”, detta trots att hashtaggen inte förknippades spreciellt
mycket med vare sig programmet eller dess webb. Typsnittet som användes var
“Pauta One”, samma som TV-programmets logotyp. Typsnittet letades upp och
skickades av projektledare Johan Erhag via e-post vilket möjliggjorde användning.

(
Ovan:
Den grafiska profilen för vårsatsningen.
Under:
Den grafiska profilen för 
“Mitt i Naturen”
)

Grafiken som skapades för satsningens videoklipp var ett vinterlandskap som
övergick till sommar där blommorna fick färg och snön smälte bort.

(
Ovan:
Bilderna visar vårgrafiken som gjordes.
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Under första publiceringsveckan var det påsk, och en artikel om påskharen var
planerad att läggas upp på hemsidan under veckan. Denna artikel skulle handla om
myten kring påskharen men även de olika arterna av svenska harar.
Arbetet med detta inleddes med research. För denna och kommande veckors
research lånades en mobiltelefon från Johanna Sävelind. Denna användes sedan för
att ringa naturexperter, ofta universitetsbaserade eller vid något museum, till
exempel Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
När research gjorts i detta fall, främst genom att läsa källor och publiceringar på
internet, började artikeln skrivas i ett worddokument. Efter att webbredaktören
tittat igenom den skulle bilder till artikeln väljas. Precis som vid skapandet av
vinjetten till de miniavsnitt som producerats skulle bilder från en bildbank
användas, men denna gång tillsammans med den skrivna artikeln på hemsidan.
Återigen användes en bildbank.
Sveriges Television har konton på TT där det går att hitta stillbilder för
användning, lite som en streamingtjänst där man betalar en viss summa och kan
titta på vissa filmer eller lyssna på viss musik. I detta fall kan man istället använda
sig av vissa bilder för publicering. På TT valdes sedan bilder ut på påskharar och
påskgodis och redigerades till storleken 1280x720 bildpunkter. Sedan var allt klart
för publicering på hemsidan.
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Publiceringar på Sveriges Televisions hemsida sker genom programmet Escenic där
varje

program

har

sin

egen

mapp

precis

som

i

“utforskaren”


på

“Windows”
-datorer.

(
Ovan:
Bild på hur en ny artikel skapas i Escenic)
I denna mapp med programmets titel lägger man sedan in sin text med tillhörande
bilder och publicerar sedan artikeln på hemsidan. Det går att spara artikeln och i
efterhand klistra in både bilder och text utan att dessa publiceras och det går även
att tidsinställa publiceringen så att den publiceras en viss dag.

(
Ovan:
En artikel färdig för publicering i Escenic)
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Information om att en svart svan hade uppenbarat sig i Avesta kom in till
redaktionen.
En

artikel

samt

video

om

detta

skulle

publiceras

under

den

andra

publiceringsveckan. Efter mycket research fick man reda på att svanen troligtvis
hade flytt från en fågelpark i Nederländerna eller Tyskland. Videoklipp på denna
svan hade även kommit in till redaktionen från två olika naturfilmare. Dessa
videoklipp lades senare in tillsammans i ett videoklipp inbäddad i grafiken som
gjorts för vårens videoklipp till Mitt i Naturens webb. Dessa videoklipp
publicerades på hemsidan tillsammans med en artikel om den svarta svanen.

(
Ovan:
Stillbilder ur videon med den svarta svanen)
Under denna första vecka gjordes även den första 
“fun fact”
:en, en svart svan i
Lego byggdes och fotograferades sedan i naturmiljö varpå text med intressant
information lades på i datorn.
Något som skulle genomföras var en lansering av ett Instagramkonto. Inför denna
lansering skulle även en trailer för publicering på hemsidan och Facebook skapas.
Tanken med trailern var ett den väldigt snabbt skulle visa många av de bilder som
skulle läggas upp på kontot. Detta genom att snabbspola igenom alla bilder för att
väcka intresse för bilderna på kontot. Bilderna som skulle användas var från
inspelningarna som redan gjorts inför kommande program och de hade beskurits
inför publicering på Instagram och i videon. Videon gjordes i Adobe Premiere Pro
och föreställde en mobiltelefon med Mitt i Naturens instagramkonto uppe på
skärmen som föll ner och landade mitt i bild och sedan zoomades en av bilderna i
Instagramflödet in och bildspelet startade.
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(
Ovan:
Stillbilder från trailern för lanseringen av Instagramkontot)
När videoklippet sedan publicerats upptäcktes att man såg att det stod 
“Halebop” i
ena hörnet av mobilens skärm som var en skärmdump från en smartphone och
eftersom det är publicering för public service så ska ingen reklam eller inga
varumärken förekomma. Därför fick videon tas bort och omredigeras. Det löste sig
till sist. 
Varje vecka laddas en tittarfilm upp på webben. En video med en gepard
som satt på ett biltak och bajsade hade kommit in från en tittare som varit på
safari i Afrika. Denna video kändes självklar att laddas upp men det fanns ett
problem - de som satt i bilen under geparden syntes väldigt väl och eftersom ingen
tillstånd fanns från dem att medverka var man tvungen att klippa i videon så att de
inte syntes. Videon var filmad i 1080p och den gjordes om till 720p och det gjorde
att personerna försvann och att man fortfarande såg geparden och vad den gjorde.

(
Höger:
Oredigerad video där ansikten syntes. 
Vänster:
Redigerad video där
ansikten inte syns.
Temat för kommande vecka var träd och deras vårförändring. En artikel och en
video i ämnet skulle publiceras. Videon skulle gestalta trädets år och vilka
förändringar det genomgår.
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(
Ovan:
Stillbilder från videon om trädets årstider)
En expert i ämnet på Umeå Universitet kontaktades för att ta reda på mer. Videon
som sedan producerades började med att skapa ett träd som sedan ändrade färg
genom hela videon.
Dessutom började löv växa på stammen och föll i slutet av trädet. Videon började
på vintern då det var snö och avslutades på hösten då löven föll och det blev
mörkare. Dessutom hade ännu en “fun fact” skapats i Lego av ett träd.
Veckans tittarfilm denna vecka föreställde en kråka som spelade fotboll.
En video med en kråka som knuffade på en fotboll hade skickats in, men den hade
spelats in på sidan. Vilket gjorde att den fyllde väldigt liten del av videoskärmen.
Flera olika sätt att redigera videon testades, bland annat att blurra den tomma
bakgrunden med en förstorad version av videon, men det blev fortfarande för
mycket tomrum i bilden. Denna video var inspelad i 1080p. Vad som gjordes var att
den lades in i ett format på 720p och zoomades in lite vilket gjorde att den då
fyllde hela skärmen. Sedan publicerades den på Facebook.
Flyttfåglar är något som är ett väldigt tydligt vårtecken och under våren samlas
många fågelskådare runtom i landet för att titta på olika fågelarter.
Det fanns en idé om att följa med någon fågelskådningsförening under ett tillfälle
och spela in deras fågelskådning med en kamera. Redan i planeringsstadiet några
veckor tidigare letades en fågelförening i närområdet upp, Värsterbottens
Ornitologiska Förening annonserade under våren om fågelskådningstillfällen där
alla var välkomma att följa med, det enda man behövde göra var att komma till
mötesplatsen där alla träffades innan de sedan gemensamt åkte ut till olika ställen
runt Umeå för att leta reda på vårfåglar. Doktor Tomas Brodin som forskar på
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Umeå Universitet kontaktades eftersom han var en av kontakterna på föreningens
hemsida. Han fick inforamtion om att “Mitt i Naturen” ville följa med och göra ett
videoreportage och skriva en artikel till hemsidan varpå han mejlade tillbaka de
tider och platser som föreningen hade planerat fågelskådning.
Tiderna var mellan den 12:e april och den 25:e maj och veckan som valts som tema
“fågelskådning” var vecka 16. Den veckan skulle ett fågelskådningstillfälle hållas
från och med klockan 09:00 på morgonen på söndagen.
Denna tid preliminärbokades, och sedan åkte doktor Tomas Brodin iväg på en resa
under några veckor och gick inte att nå. På fredagen vecka 16 kom återkoppling
från Pär som också var egngagerad i föreningen och något av en fågelexpert.
Han tog i sin tur kontakt med Andreas Garpebrink som skulle vara guide under
söndagens fågelskådningsutflykt och även var den som godkände att någon fick
följa med och filma under utflykten. Från redaktionen medtogs en kamera och ett
stativ. På söndagsmorgonen klockan nio samlades alla fågelskådare på Ålidhem
Centrum i Umeåområdet. Sedan åkte alla vidare ut till fågelskådningsplatsen där
inspelningen inleddes.
Idén kring videon var att gestalta den gemenskap som finns mellan dessa
fågelentusiaster. Innan inspelningen startade hade alla som var där tillfrågats om
de ville medverka i bild. Ingen förhöll sig negativ men ingen blev heller filmad utan
att först bli tillfrågad. Något som var viktigt var nämligen att inte störa dem i
deras aktivitet.
Alla på plats fick även lite regi: de ombads att först gå till platsen och låta
kameran följa efter. I grundidén skulle det färdiga klippet avslutas med att alla tog
ett gruppfoto och sedan skulle bilder frysas för att likna ett fotografi. En kvinna
som hade med sig en kamera ombads att låtsas ta ett kort och alla andra
regisserades att posera som för ett fotografi och då var kameran placerad framför
dem på stativet.
Under inspelningen användes inte enbart stativet, kameran togs loss en hel del och
bilder togs med kameran i handen, detta för få bilder med känsla och rörelse.
Fågelskådningsplatsen låg mitt ute på ett fält och en hel del bilder togs på miljön
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och himlen för att skildra det fina vädret. Platsen var också väldigt nära de platser
där de olika fåglarna landade och det gav mycket bra bilder på dem. Efter några
timmar ute på platsen var inspelningen klar och alla åkte hem.
Minneskortet tömdes, men eftersom det spelats in i så hög kvalité och datorn bara
klarade av att redigera videoklipp i storleken 1280x720p, fick alla videoklipp som
spelats in i 1920x1080p konverteras om till en mindre bildupplösning.
Detta gjordes i Adobe Premiere Pro och tog totalt nästan en och en halv arbetsdag
då detta var väldigt tungt för programmet.
I slutändan ansågs 68 av alla de över hundra bilder som spelats in vara tillräckligt
bra för redigering.
Den ursprungliga idén kring videoklippet fick frångås då det inte blev riktigt bra
med grundtanken: det var alldeles för mycket som hände som tog fokus från den
fågelskådning som faktiskt var berättelsen. I den lite för långa versionen började
allt med att någon gick ur sin bil för att sedan byta till en bild där man följde med
personen till sin kikare och sedan såg man genom kikaren fåglar som flög och
landade och höll till ute på slätten framför dem.
Många hade också med sig hundar den dagen och det hade även lagts in lite bilder
ur deras perspektiv, men dessa hundar var kopplade, vilket syntes väldigt tydligt i
bild och eftersom “Mitt i Naturen” inte vill representera “djur i bur”, det vill säga
djur i fångelskap, togs inte de bilderna med.
I denna första långa version fanns fotografislutet också med, det när alla samlades
för en gruppbild. Det slutet kändes dock för “off-topic” och byttes ut mot en bild
där fåglar fotograferades istället för gruppen. Varpå bilden frystes och sedan
tonades ner i svart. Delen med att man såg fåglarna i kikaren behölls. I den
slutgiltiga versionen var det nästan bara det som var kvar, och det kändes som att
det var berättelsen.
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(
Ovan:
Stillbilder från fågelskådningsvideon)
Några dagar efter fågelskådningstillfället hade videon redigerats färdigt och då
hade en annan video laddats upp på Youtube föreställande en delfin. Efter att ha
kollat upp det visade det sig vara en flasknosdelfin. Bilder föreställande
flasknosdelfiner letades upp på TT och redigerades sedan för publicering.
Efter detta gjordes research kring varför flasknosdelfinen hamnat i Sverige, och
tydligen beror det på att vattentemperaturerna höjs. Det framgick att
flasknosdelfinerna vistas en hel del i Sverige på grund av att vattnet blivit
tillräckligt varmt.
Webbredaktören fick halsfluss och stannade hemma några dagar. Då behövdes
några av hennes arbetsuppgifter utföras. Bland annat skulle “Veckans vårbild” på
hemsidan publiceras tillsammans med ett inlägg på Facebook. “Veckans vårbild” är
en tävling där hemsidesbesökare skickar in sina vårbilder och de bästa av de
inskickade publiceras på hemsidan. Alla som inte är för suddiga. Sedan väljer
fotograf och programledare Joakim Odelberg ut den bästa bilden ur ett fotografiskt
perspektiv varpå personen med den vinnande bilden skildras i en artikel.
Detta gjordes och sedan “puffades” det om detta på Facebook. En tjäder hade
observerats i Stockholms innerstad för första gången på 144 år och en bild på den
hade

skickats

in till redaktionen. Denna händelse skulle publiceras på

Facebook-sidan och beskrivas i en kort text. Naturhistoriska Riksmuseet
kontaktades och det bekräftades att det var den första rapporterade tjädern i
innerstaden på så många år.
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Detta publicerades och sedan förekom ett inslag om tjädern på 
“Gomorron
Sverige”
, men där kom man med faktafel: en annan tjäder hade nämligen
rapporterats in, fast utanför Stockholmsområdet, och i programmet benämndes
detta som i Stockholm, vilket var fel. Detta bekräftade experten på Naturhistoriska
Riksmuseet.
Dock slutfördes inte artikeln då annat kom i vägen men lyckligtvis hade Sveriges
Televisions lokalnyheter i området där flasknosdelfinen setts skrivit om detta och
denna artikel lades sedan upp på naturportalen av webbredaktören.
Inför veckans “fun fact” hade färdiga Lego-djur införskaffats. Tanken var att det
tydligare skulle gå att se vilket djur det rörde sig om. Ändringar gjordes och en
delfin kom att bli veckans djur istället. En blå miljö med sjögräs i Lego skapades
med en liten röd krabba och sedan fotograferades detta med Legodelfinen i
förgrunden och redigerades och publicerades på Instagram.
Dock upplevdes detta inte som lika bra och istället fortsattes att det att byggas
djurfigurer helt från grunden i Lego. Detta var väldigt pillrigt och tidskrävande och
av den anledningen kom det inte att bli lika många figurer publicerade som
planerat från början.

(
Ovan:
Legofigurerna som skapades för Instagram)
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I planeringsstadiet några veckor tidigare hade flera skolor kontaktats med frågan
om de hade någon planerad naturverksamhet under de kommande veckorna.
Ålidhemsskolan var en av de skolor som hörde av sig med svar och dessutom hade
de en planerad naturaktivitet vid en sjö utanför Umeå under en vecka som passade
bra under just publiceringsveckorna.
Efter samtal med skolans rektor kontaktades den klassföreståndare för årskurs åtta
som ordnat denna kommande naturdag. Johan Lennestål hette han och torsdagen
den 16:e april hölls ett möte med honom samt med klassen.
Under mötet med Johan pratades det om att eftersom alla medverkande är
omyndiga behövs det godkännande från föräldrarna för att kunna genomföra detta.
Inför mötet hade ett papper förberetts med en presentation för alla föräldrar där
de fick frågan om det var tillåtet för deras barn att medverka.
Efter mötet med Johan ställdes denna fråga även till klassen och de blev upplysta
om att det var helt i sin ordning att ändra sig om man just under utflyktsdagen av
någon anledning inte ville vara med. Ytterligare en träff hölls med klassen en dryg
vecka innan utflykten.
Kommande vecka var det planerat att skriva om två olika saker och ingen video var
planerad för denna vecka. Den första artikeln skulle handla om paddor eftersom
det tedde sig naturligt att inte bara djur som lever kring torra land skulle
förekomma. Research gjordes om paddor och sedan publicerades en artikel om
dem. En tid innan hade Joakim Odelberg, programledare för programmet, tagit en
del bilder på paddor som var riktigt bra, och dessa publicerades tillsammans med
bilder som tittare skickat in. Ett videoklipp lades även in tillsammans med artikeln
av webbredaktören.
Den andra artikeln handlade om majblomman. När research gjordes kom det fram
att majblomman är baserad på blåsippan och då blev den kopplingen självklar.
Utöver blåsippan fylldes också artikeln med information om insamlingen till
majblomman. Liv Landell som arbetar som informationsansvarig för majblomman
kontaktades för att få mer information i ämnet.
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År 1907 hade den första insamlingen till majblomman skett och samlat in totalt 137
000 majblommor och Liv berättade att 2014 såldes över 60 miljoner majblommor i
Sverige. Med hjälp från Liv och information på hemsidan kunde artikeln skrivas och
kom senare att publiceras på Mitt i Naturens hemsida.
Följande vecka kom att handla om ormar och hur snokar och huggormar beter sig
under våren. Under fredagen den 8:e maj skulle utflykten med skolklassen från
Ålidhem göras. Morgonen startade kaotiskt då alla kameror i hela TV-huset var
bokade och ute på uppdrag.
Efter mycket om och men hittades en systemkamera på 
“Plus”
-redaktionen och
inspelningen med klassen kunde slutligen genomföras.
Detta gjordes vid Nydalasjön utanför stadsdelen Nydala i Umeå. I skogarna omkring
sjön hade klassen olika stationer. Varje station var en aktivitet, till exempel en
tipsrunda.
Dagen skulle avslutas med att fiska i sjön, något som inte spelades in eftersom det
inte är i linje med programmet att filma fiske eller jakt. Inspelningen skedde på
det viset att ungdomarna utförde sina aktiviteter precis som tänkt och kameran
bara “hängde med”.
När ungdomarna var färdiga med sina aktiviteter började de spontant bygga
barkbåtar, vilket filmades. Precis innan klassen skulle grilla och äta lunch ombads
de göra två saker framför kameran. En grupp på fyra personer fick först cykla på
vägen som ledde till platsen och sedan gå in i skogen, detta skulle inleda
videoklippet. Därefter ombads hela klassen ställa upp sig i ett gruppfoto som deras
klassföreståndare skulle fotografera. Klassföreståndaren filmades när han tog sitt
foto och sedan togs bilder av klassen i helbild, och detta skulle avsluta hela
videoklippet.
Efter detta började klassen grilla hamburgare. Videomaterialet togs tillbaka till
TV-huset och sorterades inför kommande veckas redigering. Instruktionerna från
webbredaktören var att det slutgiltiga videoklippet skulle vara två minuter långt.
När materialet var redigerat var det två minuter och 20 sekunder långt och när det
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tittats igenom tyckte redaktör Maria Viklands att det borde klippas ner. Det var
tveksamt om bilderna som tagits ner från bildbanken och lagts in i videon fick
användas på det sättet och eftersom det var Kristi himmelsfärdshelg och därför
inte full arbetsvecka beslutades att publiceringen skulle flyttas till kommande
vecka. Detta innebar att man kunde dubbelkolla att man använde stillbilder som
man fick använda i videoklipp. Dessutom kunde videoklippet arbetas igenom ännu
mer. Kommande vecka kom artikeln tillsammans med videoklippet att publiceras
på hemsidan.

(
Ovan:
Stillbilder från skogsutflyktsvideon)
Enligt planen skulle en artikel samt video om en båttur publiceras men detta kom
att ändras. Sista veckan skulle istället en summering av alla publiceringar som
göras. Efter detta var gjort avslutades arbetet och siffrorna för hemsidebesök och
räckvidd på sociala medier granskades.
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7: Resultat
Resultaten för artiklarna på hemsidan är mellan 19 och 1488 klick. De flesta ligger
mellan 19 och några hundra och det går att konstatera att normalläget ligger på
drygt några hundra när man publicerar en artikel på hemsidan. I två fall har
siffrorna dragit iväg och nått drygt 1400 och i ett av dessa fall hamnade en
artikellänk på Sveriges Televisions startsida och fick därför extra många läsare.
Antalet gilla-markeringar på Instagram har legat på samma antal med vissa
undantag under vårveckorna. Facebook är det som gått bäst om man tittar på
siffrorna där man genom denna satsning haft en total räckvidd på mer än
hundratusen personer. Detta kan jämföras med tittarsiffran för själva programmet
som ligger på mellan sex- och sjuhundratusen per avsnitt.
När statistik på Facebook tittas igenom granskas olika saker. Räckvidd står för hur
många gånger ett inlägg visats i andra Facebook-användares flöden. Visningar är
för videoklipp och står för hur många gånger videoklippet har visats. Delningar
visar hur många Facebook-användare som delat vidare inlägget på sina egna
personliga sidor. Gilla-markeringar är antalet personer som gillat inlägget, bilden
eller videon. Statistik och räckvidd på hemsidan mäts genom att se hur många som
klickat på artikeln. På Instagram mäts resultat genom att se hur många
“gilla-markeringar” en bild har.
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Publiceringar på egna webbplatsen
www.svt.se/mittinaturen
Artikel:

Datum:

Räckvidd:

Om påskharen

2 april

1,463

Svart svan i Sverige

1 april

1,488

Mitt i Naturen i sociala medier

10 april

19

Träden kommer till liv igen

17 april

458

Vi följer med på fågelskådning

24 april

303

Nu vaknar paddan för våren

30 april

391

Majblomman slår ut

30 april

99

Huggormar och snokar vaknar

7 maj

110
Totalt:
4,331
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Publiceringar på Instagram
@svtnatur
Publicering:

Gilla:

Solnedgång i Västerbottens inland

32

Lo på Nordens Ark

31

Kylig vinterdag

20

Kaktus på kanarieörarna

16

Frostens egna blommor

22

Solstrålar mot vackert landskap

21

Lego Svart Svan

15

Solnedgång på 15 sekunder

40

Programledaren

31

Legoträd

21

Vem skulle vandra här

40

Åh härliga sol

39

Legodelfin

23

Det här är magi

36

Mystiskt skogskimmer

37

Ökenmoln

38

Stjärnhimmel

53

Svan

48

Pilgrimsfalk

53

Bi

30
Totalt:
738
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Publiceringar på Facebook
@svtnatur
Publicering:

Datum:

Räckvidd:

Visningar:

Delningar:

Gilla:

Ormvideo

12 maj

4860

1694

2

65

Puff för padda30 april

5446

-

5

117

Fågelskådningsvideo 24 april

3668

1837

1

56

Puff för träd

22 april

2640

-

1

58

Veckans vårbild

21 april

5280

-

0

205

Tjäderbild

21 april

6124

-

1

247

Solnedgång timelap

17 april

4260

1556

4

78

Kråka spelar fotboll 15 april

8784

4373

29

268

Instagramtrailer

10 april

4896

1714

11

55

Svart svan-puff

13 april

8028

-

26

354

20418

187

247

3360

-

-

101

Totalt:

Totalt:

Totalt:

Totalt:

119.106

31.592

267

1.851

Gepard

9 april 61760

Puff för påskhare

2 april
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8 Diskussion
Jag konstaterar att resultaten för artiklarna på hemsidan är mellan 19 och 1488
klick och det är extremt lite om man jämför med satsningen och gensvaret på
Facebook. Artikeln som fått flest visningar på egna webben är cirka 1400 och den
som ligger högst på Facebook har över 60 000 visningar. Dessa siffror gäller det
som jag har publicerat. Andra publiceringar som inte gjorts av mig från Mitt i
Naturens Facebook-sida har haft större räckvidd och nått ut till som mest 300 000
personer.
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9 Slutsatser
Något hemsidan lyckades med i ett fall var att hitta ett ämne som engagerade folk.
Artikeln om den svarta svanen delades och fick högt läsarantal med hjälp från
Facebook. Sällsynta arter och ovanliga djur som besöker landet verkar vara något
som lockar läsare och för vilken det finns en stor publik. Det är att rekomendera
att publiceringar liknande denna fortsätter göras eftersom det aktiverar och
intresserar publiken.
En annan rekommendation är att publiceringarna på Instagram bör fortsätta på
samma sätt eftersom det går väldigt stabilt. Dock är att rekommendera att även
lägga upp bilderna från Instagram direkt på Facebook, detta eftersom man då kan
nå fler människor med bilderna. Eftersom majoriteten av räckvidden nåtts genom
Facebook är även detta en satsning som bör fortsätta. Videoklippen med djur som
anses gulliga eller gör tokiga saker har visat sig gå bäst hem där. Då videoklipp går
så bra på webben kanske man bör publicera miniatyravsnitt liknande de som gjorts
i vårsatsningen men med Facebook som publiceringsplats.
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