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Abstract  

Under de senaste åren har svenska folkets medievanor ändrats. Det har skett ett digitalt skifte och 

det har blivit allt vanligare att titta på tv via webben istället för att ta del av den linjära tv-tablån. 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur SVT anpassar sig till den nya 

mediesituationen. För att ta reda på detta har vi gjort en fallstudie över SVT:s tvoddar. En tvodd 

är en tv-sänd podcast och ett nytt format som SVT har utvecklat där en eller två programledare 

diskuterar ett utvalt ämne med varandra eller med inbjudna gäster. Med en kvalitativ riktad 

innehållsanalys på sju tvoddar har vi undersökt innehållet kopplat till teorier om 

kommersialisering, kvalitet och värdeskapande i medier. Utöver denna innehållsanalys har vi 

också gjort åtta kvalitativa intervjuer med programledare för tvoddarna och personal inom SVT:s 

organisation. Intervjuerna har fokuserat på drivkrafterna bakom utformandet av tvoddarna, samt 

vilken roll tvoddarna spelar i SVT:s satsning på framtiden. 

 

Resultatet av innehållsanalysen visar att tvoddarna innehåller inslag av personifiering och 

trivialisering. Produktionen av tvoddarna kännetecknas av spontanitet och en vilja att 

experimentera med teknik och format. Tvoddarna produceras i SVT:s minsta studio med 

robotstyrda kameror och endast en sändningsproducent som sköter all teknik. I förhållande till 

dessa förutsättningar håller tvoddarna en hög teknisk nivå, men ibland märks det av i klippning 

och kameraval att det är få personer bakom kameran. De främsta drivkrafterna vid utformandet 

av nya format för SVT är att utforska nya tekniska möjligheter, anpassa sig efter det nya 

medielandskapet, producera kostnadseffektiv tv och att distribuera programmen på digitala 

plattformar.  

    

 

Nyckelord: SVT, tvoddar, YouTube, tv, podcast, kommersialisering, kvalitet, värdeskapande, 

medielandskap, sociala medier, format, teknik 
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1. Introduktion 

Under de senaste åren har det skett ett skifte i svenska folkets medievanor. Fler och fler 

användare börjar titta på tv via webben istället för att ta del av den linjära tv-tablån (Findahl, 

2015). I år blev YouTube den mest använda kanalen bland unga och i dagsläget konsumeras 

medier via datorer, smartphones och läsplattor allt mer. 2014 uppmättes den lägsta nivån av 

traditionellt tv-tittande sedan 2005, då Sverige ännu inte hade övergått till digital-tv 

(Mediavision, 2015). Det har också blivit lättare för privatpersoner att producera eget material. 

Att distribuera videomaterial var innan internet en dyr historia. I takt med att bandbredden har 

ökat har också kostnaderna och möjligheterna att dela videomaterial blivit allt lättare (Stefanone 

& Lackaff, 2009).  

 

I detta nya medielandskap måste SVT anpassa sig för att behålla publiken (Allen, 2012). Jakten 

på annonsörer påverkar inte SVT direkt då de inte drivs av ekonomisk vinning, däremot påverkas 

de indirekt genom att marknaden tar nya uttryck som SVT måste följa med i. För en tid sen var 

SVT och deras kanaler kända av alla och de behövde inte arbeta lika mycket med att 

marknadsföra sig. Men med dagens ökade utbud satsar SVT allt mer på att göra utbudet bekant 

för publiken. Att ha en stor räckvidd ses som ett av de viktigaste målen för public service och för 

att lyckas med det behöver SVT finnas på flera olika plattformar. SVT, som med sitt public 

service-uppdrag har varit stommen i det svenska medielandskapet, medger att detta är den största 

utmaningen de står inför just nu (SVT, 2014). 

 

SVT håller just nu på att utveckla flera digitala satsningar för att fånga den yngre publiken, som 

är den åldersgrupp som överger de traditionella medierna i snabbast takt (SVT, 2014). Denna 

uppsats är en fallstudie över SVT:s tvoddar, en av SVT:s satsningar där de testar ett nytt format i 

en ny studio, med färre mellanhänder och mindre team. Denna studie undersöker SVT:s 

drivkrafter och strategiska beslut gällande utvecklingen av framtida format. Studien undersöker 

också tvoddarnas innehåll och tvoddens roll i SVT:s satsning på digitala plattformar. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt lyfts fakta fram om SVT:s organisation och public service-stadgarna, 

kommersiella och revolutionerande format i början av 90-talet, situationen med SVT i det icke-

linjära medielandskapet samt en introduktion till YouTube och podcastens ökande popularitet. I 

skrivande stund finns det inte några tidigare studier om tvoddar, iallafall inte i Sverige. Vår 

målsättning med denna undersökning är bidra med kunskap inom detta område.  

 

2.1 SVT:s organisation och Public Service-stadgarna 

Denna studie undersöker hur SVT förhåller sig till den digitala marknaden. Därför inleds 

bakgrundsavsnittet med en grundläggande redogörelse för hur organisationen är uppbyggd och 

mål som SVT eftersträvar. SVT sänder ut sina program i fem kanaler: SVT1, SVT2, 

Barnkanalen, SVT24 och Kunskapskanalen som är ett samarbete med UR. Utöver kanalerna har 

de webbtjänsterna SVT Play och Öppet Arkiv (SVT, 2014). Tidigare fanns även tjänsten SVT 

Flow som SVT beslutade att stänga ned den 16 april 2015. Anledningen till nedläggningen var 

att satsningen misslyckades. Tittarsiffrorna var för låga för att motivera satsningen men SVT 

motiverade nedläggningen med att tittarna har haft svårt att förstå skillnaden mellan Play och 

Flow och haft svårt att hitta dit (Broden, 2015). Den 8 april 2015 lanserade SVT den nya sajten 

Edit1 som är en interaktiv plattform för populärkultur och samhälle (Lindkvist, 2015). Edit 

innehåller bloggar, texter och webb-tv och riktar sig till den yngre publiken.  

 

Public service-uppdraget som SVT har vilar på tre grundpelare: oberoende, genomslag och 

värde. Med oberoende menas fri från kommersiellt och politiskt inflytande genom ett sakligt och 

opartiskt utbud. Med genomslag menas att SVT är till för alla och att utbudet ska nå ut till så 

många som möjligt. Att behålla genomslaget under de stora förändringarna i medielandskapet är 

en av SVT:s största utmaningar. För att uppnå genomslag arbetar SVT med kännedom, 

användning och räckvidd. Det är rimligt att anta att tittandet i broadcast kommer att fortsätta 

minska om man utgår från att tv-branschen står inför ett paradigmskifte av samma slag som 

andra branscher redan utsätts för. Det kan accepteras så länge SVT lyckas öka värdet av 

programmen för tittarna (SVT, 2014). 
                                                
1 http://www.svt.se/edit/ 
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Den ambition som SVT har är att värdet av public service per minut ska öka. Med värde menas 

samhällsvärde, individuellt värde och professionell kvalitet. Samhällsvärde innebär att 

medborgare ska anse att utbudet har stort värde för samhället i avseendena demokrati, kultur, 

kunskap, social sammanhållning och innovation. Individuellt värde innebär att alla har rätt att 

förvänta sig ett personligt utbyte och att utbudet som helhet måste kännas angeläget för alla 

medborgare och dessutom upplevas som prisvärd i förhållande till radio- och tv-avgiften. Med 

professionell kvalitet avses yrkesskicklighet och att produktionen ska hålla en hög och stadig 

kvalitet och leveranssäkerhet genom hela produktionskedjan. Genomgående betonas vikten av 

hög kvalitet och i SVT:s public service-redovisning från 2014 definieras kvalitetsaspekten på 

följande vis: “Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll” (SVT, 

2014:25). 

 

Den professionella kvaliteten definieras på följande sätt: ”Med professionell kvalitet avses 

yrkesskicklighet. SVT ska vara bäst i sitt fack, originalet som andra vill efterlikna. Kreatörerna 

ska vara modiga, kreativa och de bästa berättarna. En hög professionell kvalitet leder till ett högt 

förtroende hos allmänheten” (SVT, 2014:6). Dessutom betonas det att den tekniska kvaliteten på 

sändningarna ska vara hög (SVT, 2014). 

  
SVT har åtta fokusområden som de avser att särskilt arbeta med under det kommande året. Två 

av dem är ‘Innovation och utveckling’ och ‘Digital kompetens och leverans’. Målen är att leda 

utvecklingen oavsett om det gäller att sätta nyhetsagendan, att utveckla nya programformat eller 

nya tjänster. Särskilda resurser avsätts för utveckla nya program. De skriver även att SVT står 

mitt i ett paradigmskifte och företaget behöver förberedas för det digitala skiftet (SVT, 2014). 

 

2.2 Kommersiella format inom television som påverkat public service  
Redan på 40-talet började Sverige experimentera med tv-sändningar. Till en början fanns det 

bara en tv-kanal, men 1969 infördes TV2 som också var en del av Sveriges Radio.  

Under 80-talet startade TV3. Kanalen gick att se genom kabelnätet och sändes via satellit från 

London (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2009). 
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Sommaren 1987 lanserades också tv-kanalen MTV i Europa och blev en del av Sveriges kabel-

tv-utbud. Musikvideor och konserter avlöste varandra under guidning av tv-kanalens 

programledare, så kallade videojockeys. Det sändes dygnet runt utan början eller slut. Kanalens 

programledare pratade korta stunder och intervjuade musikartister mellan musikvideorna. 

Kanalens estetik i form av snabba klipp, häftiga kamerarörelser och fragmentariska berättande 

anammades av svenska tv-kanaler (Furhammar, 2006).       

   

Den svenska tv-kanalen ZTV blev en egen kanal i MTG-sfären 1992 och sågs till en början som 

en svensk motsvarighet till MTV. I grunden visade de musikvideor och hade egna VJs som 

pratade mellan låtarna. Målgruppen riktade sig till tittare i åldern mellan 15-29 år och med tiden 

började de ta ut svängarna för vad deras egna produktioner skulle innehålla. Kanalen blev uttryck 

för en ny tv-estetik i Sverige. Men kanalens experiment behövde struktur och 1994 blev Henrik 

Schyffert rekryterad för att ansvara över programutbudet. Programledarna var de som fick forma 

programmen de ledde och de styrde tilltal, urval och estetisk form. Många av de framgångsrika 

programledarna blev senare upplockade av andra tv-kanaler. Till exempel Per Sinding-Larsen 

vars program ’Tyck till’ senare återuppstod som ’Studio Pop’ i SVT (Furhammar, 2006). 

 

2.3 SVT i det icke-linjära medielandskapet 
Internet gjorde entré i de svenska hemmen i mitten av 90-talet (Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2009). 2003 började SVT sända ’Aktuellt’ reguljärt på webben och 2006 startades SVT Play i 

den version den finns nu (Snickars, 2008). Sedan dess har tv på internet ökat i en stadig takt. 

Under 2014 minskade det traditionella tv-tittandet dramatiskt och tappade fyra procent jämfört 

med 2013. Detta är den lägsta uppmätta nivån sedan 2005 då Sverige ännu inte hade övergått till 

digital-TV och utbudet var mycket mer begränsat. Detta trots att året innehöll flera stora 

sportevenemang som vinter-OS och fotbolls-VM vilket brukar öka tittarsiffrorna. Det har också 

lett till minskade annonsintäkter, drygt 200 miljoner kronor mindre än 2013. Intäkterna för 

internetdistribuerad tv har ökat i snabb takt under 2014 medan intäkterna på den traditionella 

TV-marknaden har minskat. Denna utveckling skapar en oro bland svenska TV-aktörer då 

konkurrenssituationen online är svårare än på den traditionella TV-marknaden. Globala aktörer 
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har stora andelar av tittandet och även av intäkterna. Detta har lett till att flera svenska aktörer 

har meddelat att de under 2015 kommer utöka sina satsningar online (Mediavision, 2015). I det 

nya medielandskapet blir det också vanligare med narrowcasting, att nischa sitt program för att 

rikta sig till specifika målgrupper (Smith-Shomade, 2004). 

 

SVT redovisar i sin public service-redogörelse att tittandet på SVT:s tv-kanaler har minskat med 

cirka 6 procent, en ökning som är större än på marknaden i stort. Drygt 75 procent av tittandet på 

rörlig bild på internet kommer från andra bolag, ofta från internationella aktörer där några av de 

största är YouTube och Netflix. SVT skriver att de därför måste agera på båda marknaderna för 

att inte marginaliseras och tappa i relevans. SVT:s räckvidd för 2014 var 89 procent av 

befolkningen (SVT, 2014). Av dessa 89 procent konsumerar fortfarande den största andelen 

enbart gamla plattformar, en mindre del både gamla och nya plattformar och en liten del endast 

nya plattformar. 

 

Figur 1. Måluppfyllelse räckvidd hos SVT. Diagram över vilka plattformar som används hos 

SVT:s användare. Statistik från TNS Sifo. (SVT, 2014) 

 

Idag använder minst 90 procent internet dagligen mellan åldrarna 6-65 år. En av orsakerna till 

ökningen är smarta mobiler och surfplattor som allt fler använder. Internet är idag den viktigaste 

informationskällan hos befolkningen. Hos personer upp till 45 år har internet en helt 

dominerande ställning. Personer från 65 år och uppåt använder främst använder tv, radio och 
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dagstidningar som informationskälla. Även när det kommer till underhållning finns det en tydlig 

skiljelinje mellan de yngre och äldre användarna, för de yngre är internet utan konkurrens den 

viktigaste underhållningskällan samtidigt som internet är utan betydelse för de äldre. YouTube 

och Spotify är de populäraste underhållningstjänsterna hos internetanvändarna (Findahl, 2015).  

 

 

Figur 2. Vilka underhållningstjänster som är populärast bland internetanvändare. Statistik från 

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014). 

 

Det går nu att se en helt ny situation bland barn och ungdomar som inte har funnits tidigare. 

Hälften av tvååringarna använder redan internet och vid 7 år är siffran uppe på 90 procent. Den 

stora ökningen de senaste åren har framför allt skett i denna grupp och det går även att se att 

frekvensen av tid på internet ökar hos de yngre. Den största aktiviteten hos de yngsta användarna 

på internet är att se på film och video, 94 procent av användarna i åldrarna två till tre år gör det 

(Findahl, 2015).  
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2.4 Podcastens och YouTubes historia 

En podcast är en ljudfil i mp3-format som distribueras via internet i ett RSS-flöde, ett flöde vars 

data uppdateras fortlöpande. På detta sätt är det möjligt att prenumerera på ljudfilerna och sedan 

ladda hem dem till mobil, dator, surfplatta eller annan plattform som kan önskas. Det gör det 

möjligt att lyssna på filerna offline (Jham, Duraes, Strassler & Sensi, 2007). I Sverige var det inte 

förrän 2012 som det verkligen blev populärt att lyssna på podcast och enligt Statistiska 

centralbyrån lyssnade nio procent av Sveriges befolkning på en podcast 2012 (Statistiska 

centralbyrån, 2013).  

 

År 2005 lanserades YouTube på internet och köptes upp av Google drygt ett år senare. Tjänsten 

innebär att vem som helst kan ladda upp sina videoklipp, helt gratis. Till en början var det främst 

amatörklipp som laddades upp, men under årens gång har allt fler företag påbörjat ett samarbete 

med YouTube för att publicera sitt material BBC och SVT är två exempel (Snickars, 2008). 

Användare kan välja att endast titta på uppladdat material eller att även skapa egna kanaler som 

andra användare kan välja att prenumerera på. YouTube har själva olika kanaler där företaget 

publicerar eget material. Nyligen investerade företaget 100 miljoner dollar i sina kanaler 

(Winston Dixon, 2013).  

 

I början av år 2000 laddade Adam Kontras upp sitt första videoklipp på hans blogg om flytten 

från Ohio till Kalifornien. Det anses vara det första videoblogginlägget, men det skulle dröja 

fram till YouTubes intåg som videobloggandet fick en plattform för fler mottagare. Mängden 

material på tjänsten ökade explosionsartat under året 2007. Då laddades det upp sex timmar 

videomaterial per minut (Kaminsky, 2010). Idag har uppladdningen av material ökat till 300 

timmar per minut och det finns över en miljard registrerade användare (YouTube, 2015). 82 % 

av alla internetanvändare tittar på YouTube (internetstatistik.se, 2015). På senare år har även 

företag som samlar populära YouTube-kanaler under ett tak tagit plats på marknaden. I Sverige 

finns bland annat Splay2, vars olika kanaler har över 7 miljoner prenumeranter tillsammans 

(Wallenberg, 2014). 

                                                
2 https://www.youtube.com/user/SPLAYsverige 
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YouTube är numera den största kanalen bland unga. Räckvidden har uppnått till 21 procent av 

hela befolkningen. Tillväxten det senaste året har främst utgjorts av äldre konsumenter. Bland 

65–74-åringarna har daglig räckvidd fördubblats jämfört med förra året. Man ser också en stor 

ökning i hur många som börjar prenumerera på vissa konton eller kanaler jämfört med tidigare. 

De genrer som är vanligast att följa är komedi, musik och spel men den största ökningen syns 

framför allt bland kanaler för hälsa, matlagning, skönhet och mode. En breddning av innehållet 

håller på att ske och ett tydligt led i detta är tillkännagivandet om att YouTube ska börja 

producera egna långfilmer och originalserier (Mediavision, 2015). 
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3. Teori och tidigare forskning 

I denna studie har vi valt att fokusera på teorier om kommersialisering, kvalitet inom tv-

produktion och journalistik, värdeskapande i medier och formatets betydelse. Kvalitet är ett 

svårdefinierat begrepp, men vi har valt att delvis analysera den tekniska aspekten, men också 

kvaliteten på informationen och intervjuerna i tvoddarna, samt hur ämnena diskuteras på sociala 

medier.  

 

3.1 Kommersialisering 

Det råder ständig kamp om läsarna, tittarna och lyssnarna. En av anledningarna till att media 

kommersialiseras är för att locka fler intressenter, vilket innebär att redaktioner lägger mindre 

vikt vid att kritiskt granska och rapportera för att istället sikta in sig på ämnen som upplevs vara 

mer säljbara, till exempel kändisnyheter, sport och underhållning (Allen, 2012). Med fokus på att 

locka publik kommer andra krav än vid seriös journalistik. Journalisten ska inte agera folkbildare 

i kommersiell journalistik, istället ska journalisten vara underhållare och skapa innehåll 

(Hvitfeldt, 2008). Grävande journalistik är kostsamt för medieföretagen eftersom att det kräver 

tid och resurser, därför blir det ofta underprioriterat. När medierna blir kommersialiserade blir 

det också större utrymme för journalister att själva tycka till om ämnet som de rapporterar om. 

Om journalisten uttalar sig utifrån egna tankar minskar utrymme till att förklara händelsen 

objektivt och låta mottagaren dra sin egen slutsats. Både Asp (1995) och Strömbäck & Jönsson 

(2007) påpekar att kommersialisering i sig inte behöver vara något negativt. Materialet kan 

framställas på ett lättsamt sätt men det kan fortfarande vara viktigt (Strömbäck & Jönsson, 2007). 

 

Kovach och Rosenstiel (2007) har samlat tio punkter som ska fungera som riktlinjer för god 

journalistik. De flesta av dessa punkter är främst riktade mot nyhetsjournalistik och är inte 

relevant för den mer underhållande journalistik som återfinns i tvoddarna. Därför nämner vi 

enbart Kovach och Rosenstiels punkter som vi anser går att applicera på innehållet i tvoddarna 

(2007). 

Journalistiken första skyldighet är till sanningen. 

Dess första lojalitet är till medborgarna. 

Dess utövare måste upprätthålla ett oberoende från dem de täcker. 
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Det måste vara ett forum för offentlig kritik och kompromiss. 

Journalistiken måste sträva efter att göra det betydande intressant och relevant. 
 

I egenskap av public service-program får tvoddarna också en del skyldigheter. De får till 

exempel inte ta en politisk ståndpunkt, så samtalen som förs har vissa restriktioner. 

Som Kovach och Rosenstiel (2007) skriver är det viktigt att låta journalistiken agera forum för 

demokratin och olika röster. Vår tids information är inte lika enkelriktad som förr, utan det går 

att sända information och kommunicera fram och tillbaka mellan sändare och mottagare 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2009). Hashtagar kan fungera som mötesplatser för diskussion, 

men de kan också vara en kanal för tittaren som vill få något sagt till programledaren, eller 

försöka påverka innehållet. 

 

Enligt Kent Asp är kommersialiseringen en konsekvens av ökad konkurrens på marknaden. I en 

jämförelsestudie mellan Rapport i TV2 och Nyheterna i TV4 (1995) har Asp studerat 

kommersialiseringens effekter på nyhetsrapporteringen. Han tecknar fyra kännetecken för 

kommersialisering i tv-mediet. 

 

Snuttifiering – Nyheterna presenteras i ett högt tempo med lösryckta informationsbitar 

utan att ge något sammanhang. Mediedebatten är underförstådd. Ju kortare inslag, desto 

högre snuttifiering. 

Personifiering – Presentationen av nyheterna är mer personlig där medarbetare och 

programledare är mer i centrum. Desto mer personlig reportern/programledaren är, desto 

högre personifiering.  

Trivialisering – Val av intervjuperson, ämnesbevakning och fördelning av 

nyhetshändelser spelar roll i hur trivialiserat innehållet är. Ju lättsammare 

intervjupersoner, ämnen eller händelser som får utrymme, desto mer trivialiserat är 

innehållet.  

Dramatisering – Nyhetsurvalet lägger stort fokus på händelser och ämnen av dramatisk 

karaktär. Val av ord och bilder kan vara av dramatisk karaktär, vilket ger högre 

dramatisering.  
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3.2 Kvalitet inom tv-produktion 

Kommersialisering kan påverka kvaliteten på journalistiken och tv-produktionen. Det kan dock 

vara svårt att definiera vad som är kvalitet och vad som inte är det. Begreppet bygger på 

värderingar och kan vara subjektivt. Katharina Brummer har i sin avhandling ’Att skapa kvalitet’ 

(2014) utvecklat en modell för hur personer som jobbar inom tv-branschen bedömer kvalitet och 

vilken betydelse kvaliteten har för produktionen. 

 

 
 

Figur 3. Modell för kvalitet inom tv-produktion. (Brummer, 2014) 

 

Modellen lyfter fram tre teman som de mest centrala: kulturell verkningsgrad, processer och 

teknologi. Kvalitetsaspekterna som är viktiga inom den kulturella verkningsgraden är berättelsen, 

livslängd, beröring och tittarna. Berättelsen innefattar traditionella narrativa bildningsideal som 

vuxit fram under historien. Det innebär även att berättelsen är rik på referenser från litteraturen, 

dramat och filmen. Med livslängd menas hur länge ett program konsumeras och efterfrågas. När 

ett program väcker känslor hos tittarna och når fram med sitt budskap används beröring. Det 

innebär att kunna identifiera sig i ett program, med karaktärerna eller miljön. Kunskaperna som 

krävs för att åstadkomma detta är att personerna som jobbar med produktionen har mycket 

erfarenhet bakom sig och bemästrar hantverket (Brummer, 2014). 
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Det andra temat som är viktigt för skapandet av kvalitet är processen. Processen innehåller fyra 

huvudsakliga delmål vilka är finansiella mål, logistik, tid och tittarsiffror.  

Med finansiella mål menas att man använder pengarna väl och gör det bästa möjliga med de 

villkor man har. Om logistiken är väl genomförd och genomtänkt kan det spara pengar och tid 

samtidigt som produktionen uppnår sitt mål. Målet är att minimera spilltid och utnyttja 

resurserna maximalt. Mycket tid gagnar kvaliteten eftersom att det tar tid att tänka och skapa. 

Här kan det dock uppstå en paradox mellan tid och pengar. Kunskaperna som krävs för att 

åstadkomma detta är starkt kopplade till projektets organisation och ledarskap (Brummer, 2014). 

 

Varumärkning är betydelsefullt vid uppfyllandet av de finansiella målen. Två viktiga faktorer vid 

varumärkning är kändisar och format. Kändisar kan användas som profiler för ett program eller 

en kanal då de har ett högt värde och därmed lockar tittare i högre grad. Formaten kan också bli 

varumärken och kring dessa växer ett kommersiellt nätverk av närliggande produkter och tjänster 

fram (Brummer, 2014). 

 

Det tredje temat är teknologi och med det menas foto, ljud och distribution. Med foto och ljud 

menas hur bilden ser ut och hur ljudet låter, men även i form av vilka estetiska element och 

uttryck i berättandet de skapar. Distribution innebär hur många som kan komma åt programmen 

och vilka kanaler som har flest och mest tillgängliga plattformar. För att skapa kvalitet inom 

teknologi behövs kunskaper i redigeringskonst och återigen kunskaper inom hantverket 

(Brummer, 2014). 

 

3.3. Värdeskapande i medier 

Viljakainen & Toivonen (2014) har studerat tidningars anpassningar och satsningar inför 

framtiden med fokus på hur värde skapas tillsammans med mottagaren. Värdet har förändrats i 

den digitala marknaden där medierna konvergerar och medieanvändarnas användning och behov 

förändras. Motiven för att skapa mervärde kan delas in i tre olika motiv; ekonomiska motiv, 

användarbehov och konkurrens. Ett företag som vill odla sitt värdeskapande måste vara 

innovativt, flexibelt och även kunna skräddarsy efter mottagarens behov. Konsumentens roll har 

blivit allt mer central när det talas om värdeskapande. Mottagaren skapar ett värde av produkten 

och tjänsten när det sätts i kontext med något annat. Medieföretag kan inte själva skapa ett värde 
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för sin produkt, utan det måste ske under interaktion med konsumenten. Exempel på metoder 

skulle kunna vara möjligheten att skriva till programmet i direktsändning och delta i samtal via 

sociala medier.  

 

Viljakainen & Toivonens resultat från studier i Norge och Finland visar att mediehus testar nya 

metoder för att följa med i medieutvecklingen. Mediehusen testar nya resurser och kunskaper, till 

exempel genom att använda bloggare som journalister, publicering på flera plattformar och öka 

den experimentella aktiviteten med sikte på utveckling och snabbare beslut där de testar sig fram. 

Den nya tekniken tillåter mediehusen att experimentera med nischade program och bilagor. De 

testar också olika format i hopp om att tillgodose medborgarnas nya medievanor (Viljakainen & 

Toivonen, 2014). 

 

Värdeskapande bygger på samspel med andra faktorer än enbart konsumenten. Pierre Bourdieu 

utformade fältteorin i sina böcker ‘The Rules of Art’ (1992/1996) och ‘The Field of Cultural 

Production’ (1993), en teori och en modell som kan användas för att bedöma det kulturella 

värdet. Bourdieu menar att det kulturella värdet bedöms i samspel med det ekonomiska värdet i 

ett fält där alla deltagare är överens om att värdet är värt att sträva efter, till exempel pengar. 

Bolin (2012) är kritisk till fältteorin och vill utveckla den. Enligt Bolin är det inte enbart det 

ekonomiska värdet som avgör hur högt det kulturella värdet är. I Figur 4 nedan går det att se hur 

Bolin ritade upp fältteorin efter Bourdieu. Kommersiell produktion, riktat till den stora massan 

återfinns till höger av modellen. Mindre produktioner som inte strävar efter ekonomisk vinning, 

med högt kulturellt värde, återfinns till vänster. Exempel på kulturella verk med högt kulturellt 

värde, men lågt ekonomiskt värde, är poesiböcker. Ett verk med högt ekonomiskt värde, men lågt 

kulturellt värde, kan vara exempelvis en storbudgetfilm. 
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Figur 4. Bourdieus modell för fältteorin (Bolin, 2012) 

 

I vissa kommersiella medier är det en ekonomisk framgång som eftersträvas, till exempel en 

storbudgetfilm som ska visas på bio, men det kan lika gärna vara något annat värde som vill 

uppnås. Bolin vill utforma fältteorin och anpassa den till den digitala marknaden vi har idag. 

Med on-demand och möjlighet att se de flesta program, höra de flesta låtarna och läsa de flesta 

texterna, var och när vi vill, är den digitala marknaden numera utformad för att finna sin publik. 

Annonsörer vill hellre ha rätt publik för sin produkt, istället för en stor publik. Men för att finna 

denna publik måste fältteorin utformas för att innefatta andra värden, till exempel politisk makt 

och möjlighet att utbilda. Den kulturella sfären kan bedömas i relation till den ekonomiska, men 

när det kommer till organisationer som inte drivs av ekonomisk vinning, exempelvis public 

service, ska det också bedömas i relation med den politiska sfären och den 

utbildande/akademiska (Figur 5) (Bolin, 2012). 
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Figur 5. Skiss av relationen mellan de politiska, ekonomiska och akademiska fälten kopplat till 

det kulturella fältet. (Bolin, 2012) 

 

3.4 Formatindustrins ökade betydelse för tv-produktion 
Brummer har i sin avhandling ’Att skapa kvalitet’ bland annat studerat hur formatindustrin får 

allt större betydelse för tv-produktion. Det går att se att fokus har flyttats från genre till format. 

Programmen skapas inte längre efter en viss genres regler utan först skapas program för att sedan 

sortera in dem i de genrer de passar i. En av orsakerna till tv-formatens tillväxt är ny teknik och 

kreativa innovationer. I utvecklingen av nya format blir interaktionen med andra former av 

kulturella näringar viktig. När nya satsningar prövas blir formatindustrin värdefull, genom att 

testa format eller serier på marknaden kan man relativt snabbt se vad som funkar. Det är alltid en 

risk med nya format då det kan bli en ekonomisk förlust om programmet går dåligt. I och med att 

den svenska marknaden är relativt liten är det därför få format som testas här. Av detta skäl har 

vi också många utländska format som redan har prövats mot en stor publik. Exempel på 

utländska format som har producerats i Sverige är Big Brother, Idol och Vem vill bli miljonär. 

Flera verksamma inom branschen menar dock att den ökade formatindustrin leder till fler smala 

och nischade program (Brummer, 2014). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Genom denna undersökning vill vi skapa förståelse över vad tvoddar är, vad de innehåller och 

vilken funktion de har i SVT:s utbud. För att få en större bredd på studien har vi delat upp den i 

två delar. Resultatet analyseras i ljuset av den teori och tidigare forskning vi tidigare har 

redovisat. 

 

Den första delen av undersökningen riktar in sig på tvoddarnas innehåll genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Vi har analyserat vad som utmärker en tvodd och dess innehåll med fokus på 

kommersialisering, kvalitet och värdeskapande i medier. 

 

Den andra delen utgörs av kvalitativa intervjuer med upphovsmännen till tvoddproduktionen på 

SVT. Denna del riktar in sig på tankegångar kring SVT:s projekt med att utveckla tvoddarna, 

vilka drivkrafter som ligger bakom projektet, samt tvoddens roll i SVT:s satsning på den digitala 

marknaden i framtiden. 

 

Utifrån syftet har vi formulerat frågeställningarna för uppsatsen på följande vis: 

 

– Vad är tvoddarnas innehåll i förhållande till teorierna om kommersialisering, kvalitet 

och värdeskapande i medier? 

– Vilka är drivkrafterna vid utformandet av nya format? 

– Hur formas strategiska beslut om innehållet och den journalistiska kvaliteten? 

– Vilken funktion har tvoddarna i SVT:s satsning inför framtiden? 

 

 

! ! ! ! ! !  
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5. Metod  

I denna undersökning har två metoder använts. Metoderna som har tillämpats är kvalitativ 

innehållsanalys och kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa innehållsanalysen har använts för att 

analysera tvoddarnas innehåll. De kvalitativa intervjuerna har använts för att få djupare förståelse 

om hur tvoddarna har vuxit fram och blivit en del av tv-klimatet i public service. Här nedan 

följer en beskrivning av hur de två metoderna har utförts och utformats, samt en redogörelse av 

undersökningens urval och metodkritik. 

 

5.1 Material 
Vi har undersökt sju tvoddar: Tvodd med Anna och David3, Tvodd med Ebba och Kitty4, Tvodd 

med Emma och Johannes5, Tvodd med Hannah och Amanda6, Tvodd med Moa och Matilda7, 

Tvodd med Sandra och Michelle8, samt Hundtvodd med Martina9. Tvoddarna är av varierande 

längd mellan tjugo minuter och en timme. 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys    

För att kunna analysera och tolka innehållet behövs det tid och teorier att basera analysen på. I 

studiens analys har vi sökt efter bakomliggande teman. Hsieh och Shannon (2005) nämner tre 

olika innehållsanalyser; konventionell, riktad och summerande. Vi valde en riktad 

innehållsanalys som återknyter till tidigare forskning på närliggande ämnen, samt teorier som vi 

har valt ut för denna studie. Genom att analysera samtliga sju tvoddar och undersöka om de bär 

identifierbara drag sker en “måttlig generalisering” (Bryman, 2008). Genom att belysa tvoddens 

innehåll från olika teman tolkade vi materialet efter olika infallsvinklar, vilket är en viktig del i 

en kvalitativ analys. 
                                                
3http://www.svtplay.se/video/2544063/tvodd-med-anna-och-david/tvodd-med-anna-tascha-larsson-och-
david-fjall-avsnitt-26 
4 http://www.svtplay.se/video/2045438/tvodd-med-ebba-och-kitty/avsnitt-11 
5 http://www.svtplay.se/video/2376235/tvodd-med-emma-och-johannes/avsnitt-9-bianca-och-tiffany-
kronlof 
6http://www.svtplay.se/video/2641434/tvodd-med-hannah-och-amanda/tvodd-med-hannah-widell-och-
amanda-schulman-avsnitt-19 
7http://www.svtplay.se/video/2549316/tvodd-med-moa-och-matilda/tvodd-med-moa-de-bruin-och-
mathilda-magnisson-avsnitt-9 
8 http://www.svtplay.se/video/2117296/tvodd/avsnitt-8-sandra-och-michelle 
9http://www.svtplay.se/video/2816786/hundtvodd-med-martina-thun/hundtvodd-med-martina-thun-
hundtvodd-med-martina-thun 
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5.3 Kvalitativa intervjuer 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med personer som jobbar på SVT och programledare för 

tvoddarna. Intervjuerna är semistrukturerade, där vi på förhand har definierat de teman som 

intervjun behandlar och utformat en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 

en stor flexibilitet eftersom att det är möjligt att ställa följdfrågor och anpassa intervjun efter svar 

och nya insikter (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004). I ett tidigt stadie utförde vi en 

pilotintervju med Anders Wistbacka, som är ansvarig för tvoddarna på SVT, för att sätta oss in 

ämnet och lägga grund för den fortsatta studien. Det var också ett bra tillfälle att testa 

intervjuguiden. För att på bästa sätt dokumentera intervjuerna spelade vi in dem på en 

smartphone. Att spela in intervjuer kan ha många fördelar mot att endast anteckna då de kan 

efterbehandlas på fler sätt. Information som vid första början inte verkar relevant kan upptäckas 

ha stor betydelse vid ett senare tillfälle. Det kan vara svårt att göra den upptäckten om endast 

anteckningar har förts. Inspelningen kan även göra det enklare för intervjuaren att fokusera på 

själva intervjun, snappa upp nyanser och ställa följdfrågor (Østbye et al., 2004). 

 

Efter pilotintervjun tog vi kontakt med personer högre upp i SVT:s organisation, samt några av 

programledarna för tvoddarna. Inför varje intervju formulerade vi en intervjuguide anpassad efter 

intervjupersonens roll i produktionen. Totalt sett intervjuade vi åtta personer som är listade i 

avsnittet Urval.  

 

5.4 Tillförlitlighet - generalisering, validitet och reliabilitet 
Det råder delade meningar om begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är relevanta 

gällande kvalitativa metoder. Vanligtvis används de i kvantitativa metoder, men begreppen är 

också relevanta i kvalitativa undersökningar. Däremot bör uttrycken vara trovärdighet för 

validitet, bekräftningsbarhet för reliabilitet och överförbarhet för generaliserbarhet. För 

enkelhetens skull använder vi de förstnämnda begreppen: trovärdighet, bekräftningsbarhet och 

överförbarhet (Østbye et al., 2004). 

 

Antalet tvoddar vi har analyserat är sju stycken, vilket är tillräckligt många enheter för en 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2008). Innan studien utfördes valde vi ut de teorier som 
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innehållet skulle knyta an till, något som kännetecknar en riktad innehållsanalys. Men samtidigt 

var vi öppna för att finna fler teman. Det ökar studiens pålitlighet och antalet data säkrar studiens 

trovärdighet. 

 

Innehållsanalysen utfördes utan något bortfall. En tvoddsändning är statisk och innehållet ändras 

inte efter publicering. Däremot är interaktionen på sociala medier dynamisk. Det är något vi har 

tagit med i beräkningen vid analysen. Det finns också en risk att tvoddarna försvinner från SVT:s 

streamingtjänst när tillgänglighetsperioden har gått ut. Men inga tvoddar ändrades eller försvann 

under tiden för undersökningen. Tvodd är ett begrepp som främst SVT använder, men vår studie 

är möjlig att överföra till liknande program som visas via olika youtubekanaler.  

 

Det var två bortfall i våra kvalitativa intervjuer. Vi bad om en intervju med Lena Glaser, 

programdirektör för interaktivt utbud på SVT, som hänvisade oss vidare till Karin Tideström 

istället. Det andra bortfallet var Karin Schmidt, kanalchef online, som hänvisade oss till Thomas 

Hall.  

 

Intervjuerna med Anders Wistbacka och Thomas Hall utfördes vid ett möte på SVT-huset och de 

övriga intervjuerna utfördes via telefon. Efter varje avslutad intervju transkriberades frågor och 

svar. Det är dessa transkriberingar som har utgjort underlaget för vår analys.  

 

5.5 Urval  
Eftersom tvoddar är ett relativt nytt fenomen inom public service är det tillgängliga materialet 

begränsat. Urvalet var strategiskt, vilket innebär att det inte är representativt. Vi ville med urvalet 

få ut största möjliga innehåll ur analysen (Halvorsen, 1992). På grund av den begränsade 

mängden tvoddar var det möjligt att den kvalitativa innehållsanalysen kunde utföras på ett avsnitt 

per tvodd. Varje tvoddavsnitt finns uppladdat på SVT:s streamingtjänst i ett års tid. I början av 

studien fanns det åtta tvoddar, men Tvodd med Jens von Reis utgick innan undersökningen hann 

starta. Det senaste avsnittet i respektive tvodd är det som har längst tillgänglighetstid och är även 

det avsnitt som är mest dagsaktuellt, trots att vissa tvoddar sändes flera månader innan denna 

studie. Vi ville dock undvika att analysera det sista avsnittet i varje program då de tenderade till 

att handla om att avsluta serien och tacka tittarna för tiden. Vi valde därför det näst sista avsnittet 
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i respektive tvodd som var publicerade vid tillfället som vår analys började. Kort beskrivning av 

varje tvodd finns i bilaga A. 

 

De personer vi har intervjuat i denna studie är: 

 

Anders Wistbacka - Producent, projektledare och exekutiv producent för utläggningar 

och programutveckling på nöjesavdelningen på SVT, 2015-04-17 

Thomas Hall - Programchef för underhållning på SVT, 2015-05-06 

Haida Jamshidi - Sändningsproducent, projektledare och producent på SVT, 2015-05-11 

Karin Tidegård - Redaktör och projektledare på digitala projekt på SVT, 2015-05-07  

Ebba Kleberg von Sydow - Programledare på Tvodd med Ebba och Kitty, 2015-05-05 

Michelle Pino - Programledare på Tvodd med Sandra och Michelle, 2015-05-04 

Moa de Bruin - Programledare på Tvodd med Moa och Matilda, 2015-05-05 

Jens von Reis - Programledare på Tvodd med Jens von Reis som lades ned efter två 

avsnitt på grund av tidsbrist, 2015-05-05  

 

 

5.6 Operationalisering av teman 

Vi valde en tematisk analysmetod för innehållsanalysen. Vi sorterade in vår data efter olika 

teman och subteman för att kunna kategorisera innehållet till våra teorier. På detta sätt fick vi en 

överblick och det var enkelt att applicera tvoddarnas innehåll till olika teman i schemat (Bryman, 

2008). Kodschemat (Bilaga B) visar de teman vi har baserat analysen på. Efter våra teorier och 

tidigare forskning valde vi att skapa fyra teman: Kommersialisering, målgrupp och tilltal, kvalitet 

och värdeskapande. 

 

Kommersialisering är uppdelat i fyra subteman efter Asps (1995) punkter snuttifiering, 

personifiering, trivialisering och dramatisering. I analysen studerade vi också tilltal och 

målgrupp som placerades i tre subteman: nischat, exkluderande och inkluderande. Nischat 

innebär att innehållet är smalt och riktad till en liten publik, exkluderande är att innehållet främst 

är till för tittare som redan har kunskap i ämnet som diskuteras. Inkluderande är att ämnet i 

tvodden behandlas på en nivå som de flesta tittare kan se och förstå direkt. 
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Kvalitet innefattar tre subteman som syftar på olika faktorer som påverkar ett tv-programs 

kvalitet. Brummer (2014) nämner flera aspekter som ökar ett programs kvalitet och vi har 

fokuserat på syftet med programmet, det vill säga vilka narrativa bildningsideal som finns i 

sändningen, samt möjligheten att identifiera sig med innehållet och slutligen den tekniska 

kvaliteten med fokus främst på ljud, ljus och klippning. 

 

Under temat ’värdeskapande’ finns två subteman. Interaktion med tittare fokuserar på hur 

relationen med tittarna gick till både i studion och på sociala medier, där programledarna kan 

uppmana tittarna att skriva till dem eller diskutera innehållet. Viljakainen och Toivonen (2014) 

nämner också i sin studie att profilstyrd journalistik är ett sätt att locka läsare/tittare. Därför har 

vi noterat om programledarna är en känd person eller inte under subtemat ’profilstyrd 

journalistik’. 

 

5.7 Procedur 

Den kvalitativa innehållsanalysen har utförts av studiens båda författare. Analysmaterialet har 

setts av båda två, men kodningen skedde individuellt. Därför valde vi att koda den första tvodden 

tillsammans. Detta gav oss en förståelse för hur analysens ramverk skulle se ut. Sedan kodade vi 

på varsitt håll. Vi skrev en sammanfattning över händelser och ämnen, skrev ned citat och 

noterade visuella händelser som inte kom med i samtalet. Sedan diskuterade vi varje enskilt 

avsnitt tillsammans för att se om vi hade samma tankar kring innehållet. De kvalitativa 

intervjuerna har utförts av båda författarna. Transkriberingen har skett individuellt.  

 

5.8 Metodkritik 

Vi har valt ut ett antal teorier som studien baseras på. Det finns en risk att resultatet tolkas efter 

dessa teorier utan att vi som utför studien ser andra tecken, teorier och teman som skulle kunna 

passa in på resultatet (Hsieh & Shannon, 2005). Därför skulle samma studie kunna få ett 

annorlunda utfall om den utfördes av någon annan. Det finns kritik angående kvalitativa 

metoders transparens (Bryman, 2008). De personliga tolkningarna av materialet är svåra att 

framföra och det försvårar möjligheten att se hur forskaren kom fram till sin slutsats. Det är en 

kritik vi själva vill framföra om studien. Vi analyserade bara ett avsnitt av respektive tvodd och 
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därför kan vår generalisering vara snedvriden och analysen kunde ha sett annorlunda ut om vi 

hade analyserat samtliga avsnitt för varje tvodd.  

 

5.9 Etiska aspekter   

Vi har samtalat med programledare, projektledare och sändningsproducenter på SVT som har 

varit involverade i produktionen av tvoddarna. Samtliga inblandade har blivit informerade om 

vad de har deltagit i för intervjuer och var uppsatsen kommer att publiceras. De har blivit 

erbjudna att få läsa sina citat och godkänna dem. Eftersom deras titel och position i projektet är 

relevanta för resultatet har vi valt att inte göra några citat anonyma.    
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6. Resultat 
Vi har valt att presentera resultatet i två delar. Den första delen är ägnad den kvalitativa 

innehållsanalysen och den andra delen behandlar de kvalitativa intervjuerna.  

 

6.1 Kort om tvoddarna 

Gemensamt för samtliga tvoddar är att de är inspelade i studio 21 på SVT från våren 2014 fram 

till våren 2015. Studion är uppbyggd med en teknik som gör att man kan producera program utan 

bemanning bakom kameran. Tvoddarna produceras av programledarna tillsammans med 

projektledaren Anders Wistbacka och en sändningsproducent som sköter tekniken under 

sändningen. Till varje program har programledarna förberett ämne och bjudit in eventuella 

gäster. Varje tvodd har också sin egen hashtag där tittarna kan kommunicera med 

programledarna. Hashtagen visas i vinjetten och på tv-skärmen i studion, samt nämns för det 

mesta av programledarna i slutet av sändningarna.  

 

6.2 Analys av tvoddarnas innehåll  
Innehållsanalysen har lagt grund för att besvara frågeställningen om vad tvoddarnas innehåll är i 

förhållande till teorierna om kommersialisering, kvalitet och värdeskapande. Nedan presenteras 

resultatet av innehållsanalysen.  

 

6.2.1. Tvodd med Ebba och Kitty 

Ebba Kleberg von Sydow är programledare, bloggare och journalist. Kitty Störby Jutbring är 

programledare, bloggare, radiopratare och krönikör. Tillsammans i tvodden listar de fenomen 

som provocerar. Veckans ämne är hur kvinnor porträtteras i media och gäst var Tomas 

Gunnarsson. Han driver sajten Genusfotografen där han analyserar bilder från medievärlden ur 

ett genusperspektiv.  

  

Upplägget går översiktligt ut på att Ebba och Kitty hälsar tittarna välkomna, sedan förklarar 

Kitty dagens ämne som är genus i bilder. Båda programledarna drar exempel på hur kvinnor 

behandlas i medierna och sedan presenterar de dagens gäst. Det visas exempel på reklambilder 
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som kan upplevas som sexistiska och i slutet av programmet ger programledarna och gästen 

tittarna tips om vad de borde ha i åtanke när de tar bilder. 

  

Programledarnas samtal har starka inslag av personifiering. Under programmets gång återknyter 

programledarna veckans ämne till personliga erfarenheter. Kitty presenterar ämnet genom att 

berätta om när hon upptäckte att dotterns hoodie kom från American Apparel. Hon visar upp 

reklambilder för märkets unisexkläder. Det är ett inslag av dramatisering där kraftfulla bilder 

prioriteras. Mannen på bilden är fullt påklädd, men kvinnan är naken på underkroppen. Det här 

fick Kitty att fundera på bilden av kvinnor som media sänder ut. Under programmets gång passar 

Ebba på att fråga Kitty hur hon tänker kring sig själv och hur hon har upplevt objektifiering som 

offentlig kvinna. Det finns också drag av personifiering från Ebbas sida. Hon visar bilder från sitt 

yrkesliv som hon har kritiserats för. Tomas Gunnarsson agerar enbart i rollen som expert som 

svarar på Ebba och Kittys frågor. I vår analys kunde vi inte finna några inslag av trivialisering 

eller snuttifiering. Programmet innehåller narrativa bildningsideal där programledarna och gästen 

hela tiden visar exempel och påpekar för tittarna vad som kan vara viktigt att tänka på. 

  

Avsnittet är inte nischat mot en specifik målgrupp och det behövs inga särskilda förkunskaper 

eftersom programledarna visar exempel och pratar på en allmän nivå om genus och bilder. I 

slutet av programmet vänder sig de två programledarna till kameran och säger att de hoppas att 

någon har lärt sig något av dagens program. Hela avsnittet är fyllt av patos där Ebba och Kitty 

ger exempel, personliga reflektioner och anekdoter där de tänker på hur detta påverkar dem. 

Programmets identifikation höjs på så sätt när innehållet kopplas till något personligt. 

  
När det kommer till den tekniska kvaliteten är ljud och bild bra, men när Tomas går in i kameran 

på väg in i studion börjar bilden skaka en kort stund. Nästa bild som sänds ut visar ryggen på 

studiomannen som hjälper honom koppla in mikrofonen. 

  
Både i vinjetten och i bakgrunden av studion presenteras programmets hashtag #ebbakitty som 

användare på sociala medier kan tagga för att vara med i diskussionen. På Twitter finns det ett 

fyrtiotal inlägg som har taggats #ebbakitty och det är främst positiva omdömen efter ett avsnitt 

eller puffar från programledarna själva. På Instagram fanns det ungefär lika många inlägg som 
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har taggats. De flesta inläggen är omslagsbilden till tvodden och en del skärmdumpar från 

showen, men inte någon interaktion mellan programledare och tittare. Både Ebba och Kitty 

bloggar på varsin plattform och det är främst där interaktionen med läsarna har skett. Responsen 

har varit varierad, vilket de påpekar i avsnittet. 

  
Ebba: Folk verkar ha blivit peppade, inspirerade och irriterade. Och det var väl jättebra? 

Kitty: Vad var de mest irriterade på? Innan jag går in på dagens grej. 

Ebba: Jag skulle säga att det är själva fenomenet att här får vi sitta och pladdra och ha kul. 

(Kleberg von Sydow & Störby Jutbring, 2014) 

 

6.2.2. Tvodd med Emma och Johannes 

Komikerna Emma Knyckare och Johannes Finnlaugsson bjuder varje vecka in en komiker och 

tillsammans går de igenom vad som formade deras barndom. Gästen tar med sig tre ämnen som 

är tidstypiska för den period de ska prata om. I det analyserade avsnittet är Bianca och Tiffany 

Kronlöf gäster och de ämnen som tas upp är: kinderägg, röd penna och kassettband. 

  

Emma och Johannes hälsar tittarna välkomna till tvodden. Här använder de sig av de visuella 

möjligheterna genom att klippa in en stor röd pil på Emma när hennes namn kommer upp som 

grafik och detsamma sker på Johannes. De presenterar dagens gäster, Bianca och Tiffany 

Kronlöf, som kommer in i studion och kopplar in sina mikrofoner. Grafiken med de röda pilarna 

används igen vid presentationen av gästerna. Gästerna har förberett tre ämnen att prata om och 

de börjar diskutera det första ämnet direkt. De tre ämnena som behandlas följs av sidoämnen.  

  
Några tekniska brister framträder under programmets gång. När de samtalar om kinderäggen har 

Tiffany med sig några kinderleksaker som hon placerar på bordet i studion. Det dröjer några 

minuter innan en av kamerorna har hunnit få in en närbild på figurerna och då är vinkeln något 

för låg för att det ska kännas som en traditionell närbild i ett studioprogram. 

  
Det sista ämnet är ’Tusen och en natt’ på kassettband. Tiffany berättar om sagan på 

kassettbandet. De nämner också det erotiska tv-programmet med samma namn som gick på 

TV1000. Johannes och Bianca, de två äldsta i studion, minns programledaren Ylva Marie 
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Thompson och försöker imitera hennes röst. Flera minuter senare, när gästerna och 

programledarna diskuterar Tiffanys kassettband, dyker det plötsligt upp en bild på denna Ylva 

Marie Thompson på tv-skärmen i mitten av studion. 

  
Johannes: Oj, vår producent verkar ha haft en bild på Ylva Maria Thompson 

Emma: Oj vad konstigt Thomas att du hade en sån bild på din data-laptop (Knyckare & 

Finnlaugsson, 2014) 

  

Programledarna Emma Knyckare och Johannes Finnlaugsson kommer in med personliga 

anekdoter med jämna mellanrum och på så sätt har programmet en personifierad vinkel. Vinkeln 

på programmet är att prata om något som kännetecknar gästens barndom och därför finns det 

ingen möjlighet för tittarna att påverka innehållet om de ens försökte. Det är gästerna som styr 

samtalsämnena. Programledarna och deras gäster är alla komiker och deras ingång till 

barndomen, som kan vara ett ganska allvarligt ämne, blir i detta format något lättsamt och enkelt 

att ta till sig. På så sätt kan innehållet bli trivialiserat. Formatet kan uppfattas nischat då de som 

inte är 80-talister eller tidiga 90-talister kan ha svårt att följa med i alla utläggningar som 

programledarna och gästerna gör, exempelvis när det pratas om kassettband och pennor. 

Programmet anspelar också på nostalgi för sin målgrupp och väcker på så sätt känslor. 

 

Både Emma och Johannes ser in i kameran vid olika tillfällen, men de tilltalar bara tittarna i 

början när de hälsar dem välkomna. I slutet av programmet säger programledarna tack och hej 

till sina gäster och påminner inte om programmets hashtag. På Twitter är det endast ett fåtal som 

har använt taggen och på Instagram finns det sju inlägg på taggen. Ett är från en 

sändningsproducent och ett annat är från en av gästerna.  

 

6.2.3. Tvodd med Hannah och Amanda 

Systrarna Hannah Widell och Amanda Schulman tar sin serie Ett härligare liv till tvodden och 

diskuterar sina upplevelser och tankar från veckans avsnitt. Det avsnitt som analyserades 

handlade om makt. Av de sju tvoddarna är det enbart Hannah och Amanda som har ett 

förinspelat intro. 

 



30 

De två programledarna välkomnar tittarna och veckans ämne, makt, presenteras. Hannah sitter 

med sin bebis i knät och vaggar honom under programmets gång. Veckans ämne diskuteras ur 

flera olika perspektiv. Makt genom att klä sig på ett visst sätt, politisk makt och makt i relationer. 

Hannah och Amanda berättar hur det kändes när de träffade Fredrik Reinfeldt och hur de kunde 

känna hans makt. Denna tvodd är den enda som har korta vinjetter som bryter av när 

programledarna byter ämne. Programmets logga och en kort musiksnutt spelas och sedan är vi 

tillbaka i studion igen. Programledarna börjar prata om makt i medievärlden, ämnet bryts senare 

av med den korta vinjetten och sedan pratar de om härskartekniker. Programledarna avslutar med 

att fråga varandra vem som har makten över den andres liv just idag. Sedan avrundar de och 

tackar för idag. 

  
På ett sätt trivialiseras ämnet makt. De pratar om makt på ett personligt plan och ger personliga 

exempel hur de själva kan känna makt. Ett mer övergripande och seriöst sätt att prata om makt 

skulle kunna ta upp strukturer och normförtryck i samhället. Men programidén går ut på att de 

två programledarna är personliga och utgår från sina egna upplevelser. Schulman drar ett 

exempel ur hennes eget liv där hon tar till ett knep för att få makt. 

  
Amanda: Min man brukar skratta väldigt mycket åt mig när vi ska gå i affärer. Inte i Sverige, om 

du har varit nån gång på typ Rivieran eller någonting. Du vet Cannes när vi har varit där och 

jobbat och så. 

Hannah: Där pengarna spelar roll. 

Amanda: Där pengarna spelar och där det finns väldigt fina affärer som man inte har råd att 

köpa någonting i. Men man vill ändå gå in och titta lite. Då är ju de så sjukt otrevliga där inne. 

För att de, för det första är fransmän, för det andra så ser ju de direkt att ”hon kommer inte köpa 

någonting här så hon har ingen makt”. 

Hannah: Då har de makten istället. 

Amanda: Då tar de makten över en själv och så blir man som ett mähä som inte vågar ta ut ens… 

Och då går jag in och så är jag så sjukt otrevlig. 

Hannah: Jaha, så du kör värsta otrevliga stilen? 

Amanda: Jag gjorde det en gång och det har gått så bra, men Alex kan inte vara med mig. Bara 

jag är så får jag makt. Förstår du hur lätt det är att gå in i en maktroll? (Widell och Schulman, 

2015) 
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På detta sätt blir det enkelt att förstå hur makt kan utövas. Det är hög personifiering eftersom 

programledarna hela tiden drar exempel ur deras eget liv och det skapar också möjlighet till 

identifikation. Genom de exempel som ges kan det finnas vissa narrativa bildningsideal, men 

programledarna belyser mer ett slags fenomen än att föreläsa om det. Istället fokuserar Widell 

och Schulman på personliga åsikter och upplevelser av makt och funderar över hur de själva kan 

gå till väga för att få makt. På så sätt upplevs diskussionen mer som självhjälp än folkbildning. 

Programmet är inkluderande och inte särskilt nischat.  

  
Hannah och Amandas tvodd är genomarbetad på flera sätt. Strukturen förtydligas när den korta 

vinjetten klipps in mellan varje ämne. De använder mer scenografi än vad de andra tvoddarna 

gör. I de andra tvoddarna är det programledare, projektledare och sändningsproducent som 

nämns i eftertexterna. I denna tvodd är det programledare, producent, projektledare, redaktör, 

redigerare, scenograf, makeup och produktionsassistenter. Det kan vara så att samma team 

arbetar med den ordinarie serien ’Ett härligare liv’. Den tekniska kvaliteten är bra, det är bara 

några klipp mellan kameror som har vissa fördröjningar.  

  

Både Widell och Schulman talar direkt till tittarna i början och i slutet av programmet, men de 

nämner aldrig någon hashtag och denna syns inte heller i bild. Detta skiljer tvodden från 

resterande tvoddar som vi har analyserat. Förmodligen har programledarna en hashtag knuten till 

deras podcast ’Fredagspodden’ och till tv-programmet ’Ett härligare liv’, som tvodden är ett 

eftersnack till. 

 

6.2.4. Tvodd med Moa och Matilda 

De två programledarna Moa de Bruin och Matilda Magnisson driver podcasten ’Moa&Matildas 

podcast’ och har flyttat in sin podcast i tvodden och tv-studion under tio veckor. De samtalar 

tillsammans om vardagliga ting och veckans avsnitt handlar om julen. 

  

Tvodden har ingen gäst, utan de två programledarna samtalar med varandra. Det analyserade 

avsnitt är ett julavsnitt och studion är julpyntad. Vinjetten som består av hashtagen 

#moaochmatilda har julpyntats i kanterna. Programledarna hälsar tittarna välkomna, sedan 

berättar de för varandra vad de tycker om julen. Efter det listas fyra roller som svenskar 
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anammar kring juletider. Programledarna turas om att berätta om hur de firar sin jul och hur det 

skiljer sig från jularna då de var barn. Magnisson uppmanar de Bruin att berätta historier vid 

olika tillfällen under programmet. Sedan presenteras en lista på vad som är bäst med julen. de 

Bruin gör ett test på Magnisson för att se vilken julpersonlighet hon är. Det är tydliga övergångar 

när den ena programledaren frågar ut den andra och vice versa. Alla anekdoter anspelar på 

nostalgi och egna upplevelser, därför är ämnet både personifierat och upplagt för att väcka 

identifikation och beröra tittaren. 

  
Varje gång en historia berättas eller en fråga ställs är svaret detaljerat och utförligt, därför ser vi 

inga inslag av snuttifiering. Julen är också ett brett ämne som de flesta svenskar kan känna igen 

sig i. Därför känns det inte exkluderande, snarare inkluderande, fast utan några förhoppningar 

om att folkbilda tittarna. Det är mer ett mysigt komplement och en reflektion över julen, nischat 

på just det ämnet, men det krävs ingen förförståelse. Men i deras lättsamma ton finns det en viss 

trivialisering. Tvoddsamtalet tar inte upp några baksidor med julen, exempelvis julstress och 

ensamhet. Den här tvodden är en av de tvoddar som är mest strukturerad och välrepeterad. 

Scenografin är enhetlig med vinjetten, vars bakgrund är i ljusgrå marmor och texten är en 

klippmask av papperslöv. 

  
Magnisson och de Bruin bloggar på varsin blogg och de har båda skrivit om tvodden. Under 

analysen av hashtagen #moamatilda var det inte något utbyte mellan tittare och programledare. I 

programmet nämndes aldrig något om en interaktion mellan tittare och programledaren, således 

verkar det inte vara något som prioriteras. 

 

6.2.5. Tvodd med Sandra och Michelle 

Beijer och Pinos tvodd riktar in sig på att vara rolig och uppiggande med fokus på bra historier. I 

det analyserade avsnittet har de bjudit in sina vänner Joakim Hedblad och David Dennerkrans 

som ska berätta roliga historier, samt bedöma programledarnas egna. 

  
I det analyserade avsnittet sitter veckans gäster redan i studion när programmet börjar. 

Programledarna hälsar tittarna välkomna och presenterar sina gäster. Gästerna är där i egenskap 

av skämtexperter som ska dra roliga historier och dela ut betyg till de skämt som berättas. Sedan 
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turas alla fyra om att dra roliga historier. Efter varje historia analyserar gästerna skämtet och 

delar ut betyg, sedan är det nästa person på tur. Programmet avslutas med att programledarna och 

gästerna listar de fem roligaste sakerna de vet.  

  
De flesta av historierna som gästerna och programledarna berättar i tvodden får en kort 

förklaring till varför berättaren tycker att den är rolig. Dessa förklaringar är personligt förankrade 

och skapar en personifiering. Det sker ingen form av dramatisering, utan det är snarare 

trivialisering som sker. Skämten kommer in på tunga ämnen, till exempel berättar Pino en 

historia där slutklämmen är att en elev våldtar sin lärare. Alla fyra skrattar lite åt osmakligheten, 

men går sedan vidare. Hon har själv inte insett att det var ett skämt om våldtäkt förrän just då och 

hon säger att de borde klippa bort det hela. Korta inslag av snuttifiering eller exkludering sker i 

tvodden. Både programledarna och gästerna refererar ett par gånger till Joakims kräftskiva som 

den andra gästen, David, också vill gå på. Denna kräftskiva har dock inget med ämnet att göra, 

men det är en personlig och skämtsam jargong mellan vänner som tittarna inte är involverade i.  

 

I tvodden ger främst gästerna, men också programledarna, korta analyser av skämtet. Det är inte 

riktat till publiken för att de ska lära sig berätta roliga historier. Av detta skäl har tvodden inte 

några narrativa bildningsideal. Snarare är det underhållning där experterna är vänner till 

programledarna och där samtalet och frågorna går kors och tvärs mellan alla fyra. 

  
Joakim: Det är svårt det där med att dra skämt. Jag tror att ni har tagit hit mig för att jag är rolig 

med er, i ert sällskap. Jag är inte den som sitter och slänger ur mig one liners sådär ”Det här var 

ett jätteroligt skämt”. 

Michelle: Men kör nu! (Beijer & Pino, 2014) 

  
Tekniskt sett har tvodden bra kvalitet. Ljud och bild fungerar, men ibland tappar kameran fokus 

en kort stund. När någon av de fyra drar ett skämt ökar närvaron av att kameran långsamt zoomar 

in på den som berättar historien. Klippbilder på de andra som lyssnar och reagerar ökar 

stämningen. Det används inte visuella medel för att visa tvoddens lista över roligaste sakerna, 

utan programledarna plockar fram sina mobiler och läser från dem. 
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I slutet av programmet uppmanar Beijer och Pino sina tittare att skriva till dem på deras hashtag 

#sandraochmichelle. Där har flera användare skrivit positiva omdömen om tvodden, men allra 

mest om podden som de gjort innan och efter tvoddens produktion. Vi kunde inte finna någon 

interaktion mellan tittare och programledare, men Sandra Beijer har bloggat om avsnitten och där 

har läsarna också kommenterat. Hashtagen har använts på Instagram av några användare, men 

främst som puffar av programledarna. 

 

6.2.6. Tvodd med Anna och David 

Programledarna Anna Tascha Larsson och David Fjäll är sportjournalister som bjuder in olika 

gäster för att tala om fotboll ur ett fanperspektiv. Veckans gäst är Nora Henriksson som också är 

sportjournalist. 

  
Programmet börjar direkt med att David Fjäll och Anna Tascha Larsson sitter och pratar med 

varandra om lottningar till urval i stora turneringar såsom UEFA och Champions League. De 

berättar sedan för varandra att det är dags för veckans gäst, sportjournalisten Nora Henriksson. 

Programledarna ställer frågor till Henriksson under programmets gång. Exempel på frågor är 

”Vad är din favoritklubb?” och ”Vad är din favoritspelare?”. En bild visas på gästens 

favoritspelare, men det tar en stund innan bilden visas på tv-skärmen. Längre in i programmet 

diskuteras stämningar på arenor och hur det skiljer sig mellan klubblag och landslag. 

Avslutningsvis ger Henriksson ett boktips, de diskuterar boken en kort stund och därefter 

avslutas programmet. 

 

Den här tvodden skiljer sig från de andra tvoddarna på flera olika sätt. Både början och slutet av 

programmet tonar in och ut i samtalet, som om tittaren bara kliver in och bevittnar deras samtal 

en stund och sedan försvinner ut igen. På slutet är det gästen Nora som frågar programledarna 

Anna och David hur de två känner varandra. Vid svaret tonar bilden ut och eftertexten visas, 

tittarna får inte höra svaret.  

 

Programledarna tilltalar aldrig publiken och tittar aldrig in i kameran. Endast vid boktipset 

påpekar de att kamerorna är där. 
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Anna hjälper Nora att visa boken mot kameran. 

Anna: Håll upp den mot någon av kamerorna, jag vet inte vilken (Tascha Larsson & Fjäll, 2014).  

 

Vid detta tillfälle uppstår en brist i den produktionstekniska kvaliteten. Omslaget syns både på 

tv-skärmen i studion och sedan klipps den även in som helbild. Förutom svårigheten att visa 

bokomslaget i närbild, väntan innan bilden på Pirlo visas i tv-skärmen och svårigheten att koppla 

in Nora Henrikssons mikrofon håller programmet en bra teknisk kvalitet. Samtalet består av 

analyser, åsikter och reflektioner från alla tre i studion. Programledarna har en informell roll där 

de nämner personliga anekdoter och drar internskämt.  

  
Denna tvodd är också den som är mest nischad av de sju tvoddarna vi har analyserat. Den visar 

inte tecken på narrativa bildningsideal där tittaren ska lära sig någonting. Exempelvis förklarar 

programledarna aldrig vem Andrea Pirlo är, de nämner bara hans namn i förbigående efter en 

stund. På så sätt kan det upplevas som exkluderande. Eftersom programmet är inriktat på 

fankulturen kan det vara ett roligt komplement till andra sportprogram. Det pratas mer om fans 

än om sporten. På så sätt kan tittaren också identifiera sig med experterna, både programledarna 

och gästen. Men att prata om fans på detta sätt kan upplevas som att det blir trivialiserat, 

eftersom det inte riktar in sig på det baksidor som denna kultur har, exempelvis huliganism. 

  
Anna och David nämner aldrig sin hashtag #annadavid, men den syns både i vinjetten och i 

eftertexten, samt i bakgrunden på tv-skärmen. Hashtagen används också av en dansk sångerska 

vid namn Anna David. Både på Twitter och på Instagram handlade de flesta inläggen med taggen 

om sångerskan. Någon interaktion mellan tittare och programledare gick inte att finna via 

#annadavid. Innehållet påverkas främst av gästen, eftersom det är dennes val som avgör om vad 

programmet ska handla om, förutom avsnittets givna tema.  

 

6.2.7. Hundtvodd med Martina Thun 

Martina Thun, tillsammans med sin hund Irma, träffar kända gäster som också är hundägare. De 

pratar om hundar och hur deras husdjur är en del av deras liv. Gästen i det analyserade avsnittet 

är Tobias Blom, som också är känd som Tobbe Trollkarl, med sin hund Bosse.  
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Avsnittet är uppbyggt som en klassisk intervjusituation där Martina Thun är programledaren som 

ställer frågor till Torbjörn Blom om hans liv tillsammans med Bosse. Intervjusituationen bär inga 

drag utav narrativa bildningsideal, utan den fokuserar på att förstå Tobias Blom och hans relation 

med hunden Bosse. Intervjun bär starka drag av personifiering där Tobias Bloms svar och hennes 

egna reflektioner gör det möjligt för identifikation. Thun reagerar också på vad Blom säger och 

är personlig i sina reaktioner. 

  
Martina: Jag har kollat upp dig lite vad gäller din bakgrund med hund och med Bosse. Och då 

förstår man att han var så extremt önskad och älskad. För när man hittar såhär lite tidiga 

hundartiklar om dig så är det att du beskriver honom som att ni har ett förhållande som far och 

son. Han är som Prozac. Det är en mycket, mycket älskad hund. Det får man säga ändå. Det är så 

stora ord, jag älskar det. 

Tobias: Ja, det är härligt. Men jag får sån här ångest nu när du säger det. För nu är det inte alls 

likadant. 

Martina: Nämen gud! 

Tobias: Ja, jag vet! 

Martina: Nämen sluta! 

Tobias: Jag vet, jag älskar ju honom. 

Martina: Bryt, bryt sändningen! (Thun, 2015) 

  
Varje gång Blom svarar på en fråga om hur han och hunden Bosse har det så svarar Martina med 

en personlig reflektion över hur hon och hunden Irma har det tillsammans. Exempelvis förklarar 

Tobias att anledningen till att Bosse inte spelar samma roll i hans liv längre är för att han har fått 

barn. På detta svarar Thun: 

  
Martina: Det här är intressant. För jag har pratat med andra om det här, bland annat Carin da 

Silva som berättar om hur det är när det kommer barn, och jag har ju själv fått barn. För mig 

måste jag säga att jag började älska Irma ännu mer. Det blev jättestarka band. (Thun, 2015) 

  
Stämningen är avslappnad och Thun och Blom sitter i varsin soffa med sina hundar bredvid sig. 

Tobias Blom sitter ofta och tittar på hunden Bosse och klappar honom under tiden han pratar. 

Trots att de främst pratar om hundar kommer de också in på personliga ämnen som 
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familjeförhållanden och hur det är att leva i en familj med hund. Tvodden kan tänkas nischad för 

främst hundälskare, men hundämnet är ingången för bredare ämnen.  

  

Thun vänder sig till kameran i slutet av avsnittet och uppmanar tittarna att tagga gulliga 

hundbilder eller ställa frågor till henne. På Twitter skickar hon ut påminnelser och det är ett 

fyrtiotal användare, mestadels hundägare, som både skriver direkt till Thun och taggar 

programmet med hashtagen #hundtvodd. Närmare 150 inlägg på Instagram finns med taggen där 

olika användare har lagt upp bilder på sina hundar. Därmed är detta den tvodd som har den mest 

flitigt använda hashtagen på Instagram, av de analyserade tvoddarna. Användare har också 

kommenterat Thuns bilder och ställt frågor om programmet och de har fått svar.  

 

6.3 Sammanfattning av tvoddarnas innehåll 
Det finns många likheter i tvoddarna. Personifieringen är genomgående hög där samtalen mellan 

gäst och programledare präglas av att programledarna ger personliga reflektioner och refererar 

till egna erfarenheter. Detta ger tvoddarnas intervjuer känslan av ett samtal mellan två vänner, 

istället för en fråga-svar-intervju. Det är enbart i Ebba och Kittys tvodd (Kleberg von Sydow & 

Störby Jutbring, 2014) som gästen kan anses vara en regelrätt expert på sitt område och där 

programledarna har tagit in en person som kan hjälpa dem att folkbilda tittarna. Kvaliteten är 

genomgående god och jämn i alla sju tvoddarna. Eftersom de är inspelade i samma studio med 

samma teknik gäller liknande förutsättningar. Ljud och ljus håller god kvalitet, men i samtliga 

tvoddar blir det ibland svårt med fokus, klippningen kan vara något sen och programledarna har 

svårt att finna rätt kamera. Vi upplevde inte några tekniska begränsningar i programmen, men 

när något utöver den vanliga klippningen skulle ske, till exempel att visa en bild, kunde det vara 

några sekunders väntan innan det skedde. I alla tvoddar utom fotbollstvodden med Anna Tascha 

Larsson och David Fjäll, vänder sig programledarna mot kameran och tilltalar publiken någon 

gång under programmet. Samtliga tvoddar förutom Schulman och Widells har en hashtag som 

lyfts fram i programmet. När vi har analyserat hashtagarna på sociala medier har vi sett puffar 

för tvoddarna från programledarna, gästerna och tittarna, men vi fann ingen interaktion mellan 

tittare och programledare, förutom några svar på deras privata instagramkonton. 
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6.4 Intervjuer med SVT:s personal kring tvoddarna 

Intervjuerna har gjort underlag för att beskriva de drivkrafter som finns vid utformandet av nya 

format, hur strategiska beslut om innehållet och den journalistiska kvaliteten formas och vilken 

funktion tvoddarna har haft i SVT:s satsning inför framtiden. Resultatet presenteras vid varje 

frågeställning och inleds med en kort summering. 

 

6.5 SVT:s drivkrafter vid utformandet av nya format 
Resultatet från intervjuerna visar att det finns flera drivkrafter vid utformandet av nya format. 

Några argument för som ofta formulerades vid intervjuerna var: att anpassa sig till det nya 

medielandskapet, använda den nya tekniken för att få ned kostnaderna för produktionerna, att 

genom lägre kostnader för produktion kunna göra fler smala och nischade program, att vara 

moderna och innovativa för att nå den yngre publiken och att sedan distribuera programmen på 

nya plattformar. 

  
6.5.1 Utforska nya tekniska möjligheter 

Vid utvecklingen av tvoddarna berättade Anders Wistbacka och Thomas Hall att de blev 

inspirerade av Morgonpasset som de jobbade med tidigare. De arbetade då med en ny teknik och 

upptäckte att det är möjligt att göra tv för 700 kr i timmen. Under sändningarna användes en 

automatisk tv-produktion som sköttes genom en röststyrd teknik och det gjorde att man inte 

behövde någon bemanning alls. I studion fanns fyra kameror och en dator kopplade till 

mikrofonerna och sedan programmerades regler för hur kamerorna skulle filma. Den röststyrda 

tekniken gjorde då att kamerorna växlade mellan helbilder och närbilder beroende på vilka 

mikrofoner som tog in ljud. Om det var en mikrofon som det pratades i tog kameran en närbild 

på personen med den mikrofonen. Om fler personer pratade gick kameran ut i helbild. 

  
Även sättet att utforma innehåll i radio och podcast bidrog till viljan att skapa en tvodd, både 

Wistbacka och Hall ville ta in den spontana och avslappande stämningen från podcasten in i tv-

studion. Tanken var att det skulle vara billigt, enkelt och profilstyrt, att de som sitter i studion ska 

vara dem som är drivande. Enligt Haida Jamshidi som bland annat jobbar som 
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sändningsproducent på tvoddarna är skillnaden mot att jobba tekniskt med andra produktioner 

stor. Den största skillnaden är att jobba i en liten studio där en person sköter allt. 

  
I vanliga större studios finns det massa personal, fotografer, scripta, redigerare, producent, 

redaktör, någon som bildmixar, ljud, ljus, scenografi och många fler. I tvoddarna är det du som 

ensam person som fixar allt det där. (Jamshidi, 2015) 

  
6.5.2 Det nya medielandskapet 

SVT betraktar anpassningen till det digitala skiftet som sin största utmaning just nu och 

förändringarna är påtagliga. Enligt Wistbacka är det viktigt att försöka följa med i utvecklingen 

som pågår och se att det är en process som tar tid. 

 

SVT håller på och flyttar över pengar från broadcast till det digitala. Fast det går inte att göra i 

ett steg, de allra flesta tittar på fortfarande vanlig traditionell tv. Men den går ju neråt. Skiftet 

har börjat. Och då måste vi liksom vara med på den resan. Och tvoddarna är en liten del av den 

resan. (Wistbacka, 2015) 

 

En ytterligare inspiration utöver den nya tekniken och podcast-fenomenet för produktionen av 

tvoddarna har varit YouTube. Wistbacka som även har jobbat med ungdomssatsningen ’MVH’ 

beskrev hur de till stor del castade på YouTube inför starten. Då har de letat efter profiler som är 

populära på YouTube och sedan frågat om profilerna vill komma till SVT. På SVT har de nu en 

redaktör med uppgift att spana efter vilka profiler som är på gång på YouTube för att sedan höra 

om de eventuellt vill komma till SVT och medverka i program hos dem. Castingen på YouTube 

bidrar till färre mellanhänder och därmed en billigare produktionsteknik. Det har även anställts 

en redaktör på SVT som bara ska jobba med SVT:s kanal på YouTube.  

  
Där är det mycket mer påtagligt att det är ett sätt att bli sedd. Och sen kommer de hit, så håller de 

på här ett tag och sedan går de tillbaka till YouTube och för det mesta går det ännu bättre för dem 

på YouTube än hos oss. (Hall, 2015) 

  
6.5.3 Ekonomiska aspekter 

Centralt i samtalen om tvoddarna var att det är så billigt att producera dem. 
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SVT har traditionellt varit riktigt, riktigt dålig på att göra tv-program med olika budgetar. Allting 

är så enormt dyrt från början. Det har bara varit stora studios och bara att kliva in där och sätta 

igång där kräver tre-fyra-fem personer. Sen så ska man ju göra innehållet på det. Allting är 

jättedyrt. Så det här tror jag var chefernas ingång. Det är ett experiment, vi måste ha olika 

kostnadsnivåer. (Wistbacka, 2015) 

  
Wistbacka menar vidare att SVT måste producera program med olika kostnadsnivåer. Inte minst 

vid skiftet över till de digitala plattformarna då tittarskarorna ofta blir mindre och smalare. Han 

lyfter fram hundtvodden som ett exempel, hundägarna i Sverige är ganska många men 

fortfarande långt ifrån hela svenska folket. Om hundägarna får ett program om ett ämne de 

verkligen tycker om blir de nöjda även om det är ett program med en enkel budget. Med 

tvoddarna har SVT försökt visa att det går att göra program på olika budgetar. Programledaren 

Ebba Kleberg von Sydow beskrev de ekonomiska förhållandena som en av den största skillnaden 

mot att jobba med andra produktioner. 

  
Den största skillnaden mot andra produktioner var den minimala budgeten och ingen sluttid och 

förstås väldigt lite tid för förberedelser, och det var ju också en del av formatet att det skulle vara 

oplanerat. (Kleberg von Sydow, 2015) 

   

6.5.4 Distribuering på digitala plattformar 

Även distributionen spelar en viktig roll. Då allt fler tittare konsumerar tv på digitala plattformar 

behöver även SVT finnas där med ett angeläget utbud för målgruppen. Tvoddarna lanserades på 

SVT Flow som efter ett år av försöksverksamhet lades ned. Enligt Karin Tideström som var 

planeringsansvarig för Flow var tanken att SVT Flow skulle bli en plats där man kunde utforska 

framtidens sätt att se på tv digitalt och att vända sig till en yngre publik som har flyttat sina 

medievanor till digitala plattformar. 

 

Vi står inför samma utmaningar som jag skulle säga hela branschen gör som vill överleva. Att 

liksom tätt, tätt, tätt följa publiken, men också vara innovativ och leda publiken. Och det är 

jättesvårt och vi vet inte hur det kommer se ut om fem år, tio år eller femton år eftersom vi är i en 

så otroligt stark utvecklingsperiod. (Tideström, 2015) 
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Enligt Tideström är det samma komponenter som är viktiga för att ett format ska funka i 

broadcast som digitalt: starka profiler, bra berättelser, någonting i ett avsnitt eller episod som 

väcker lusten att se mer. Skillnaden uppstår istället i den tuffare konkurrensen på webben. 

Tittarna slår inte längre bara på en tv som brusar i ett vardagsrum utan numera söker de upp och 

väljer bort snabbt. Det gör att bruset man ska konkurrera med blir mycket större och då krävs det 

att programmen är starkare och tydligare för att synas och slå sig fram. SVT:s uppdrag går ut på 

att vara till för alla och då menar Tideström att det är viktigt att hänga med hos den yngre delen 

av publiken. Inte minst barnen som man i stor utsträckning kan se inte är lika intresserade av 

tablå-tv som den äldre publiken. Den nya typen av konsumtion gäller även för användare från 

tjugo upp till trettio år. 

 

Samtliga intervjupersoner konstaterar att SVT står inför stora utmaningar i och med det digitala 

skiftet. Förflyttningen i tittartid till onlinetjänster ligger nu på ungefär fyra, fem procent och 

Thomas Hall berättade hur han tror att nästa rapport om tittarnas användning kommer visa att 

den tiden ökar. Speciellt hos yngre tittare och även från program i prime time som hittills legat 

på en ganska stabil nivå. 

  
Det här med broadcast som idag ses som det stora kanske är ett nisch-medium för äldre om fem 

år, och då måste vi börja förhålla oss till det. Och om vi ska lyckas med vår ambition att vara den 

största tv-kanalen och ha 30 procent av tittartiden osv så kanske dags att skaffa sig nya mål och 

omformulera de gamla. (Hall, 2015) 

  

6.6 Hur strategiska beslut formas om innehållet och den journalistiska kvaliteten 

 Resultatet från intervjuerna visar att beslut om innehållet och den journalistiska kvaliteten till 

stor del baserats på ämne och profiler. Strategin har varit att ta fram profiler som lockar tittare 

och att de i sin tur tar fram intressanta ämnen som gärna ska vara smala och nischade. Det var 

också ett strategiskt beslut att ta med programledare med nätverk på sociala medier då 

interaktion via sociala medier har eftersträvats. Innehållet i tvoddarna har formats av 

programledarna själva och det har inte funnits någon redaktör. Överlag har utformandet av 

tvoddarna kännetecknats av spontanitet och en vilja att experimentera och pröva sig fram. Flera 
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av de intervjuade formulerade att det är viktigt att våga chansa i arbetet med att ta fram nya 

program, inte minst med tanke på det digitala skiftet som branschen står inför. 

 

6.6.1 Ämne och profiler 

Wistbacka berättade att processen kring urvalet har varit informell. Han gick aldrig ut med en 

formell uppmaning och vissa gånger var det han som kontaktade programledarna medan andra 

gånger var det programledarna som kontaktade honom. Processen har även kännetecknats av ett 

högt tempo. Wistbacka tar hundtvodden som exempel. Martina Thun mejlade honom med ett 

antal idéer, varav hundtvodden var en. Wistbacka gillade direkt idén och efter en vecka var de 

igång med inspelningen. I och med att det inte finns någon redaktör har programledarna själva 

styrt allt innehåll. Wistbacka som har varit projektledare beskrev hur hans utgångspunkt var att 

programledarna själva skulle få bestämma vad de skulle prata om i programmen och att det ska 

komma ifrån dem. 

  
Jag försöker släppa dem så mycket som möjligt, vilket är en väldigt ovanlig situation. Som 

producent är man också ytterst ansvarig för innehållet. Men jag tänkte att det inte blir bättre av 

att jag sitter och bestämmer. Jag har haft en dialog med dem, men det är de själva som måste 

brinna för det de pratar om. (Wistbacka, 2015) 

  
Av de programledare vi har intervjuat har alla tyckt att det har varit bra att få utforma innehållet 

själva utan en redaktör. Programledaren Moa de Bruin berättade att det kändes roligt att få så fria 

tyglar och såg det som ett unikt tillfälle att få sända sitt program på SVT och helt fritt bestämma 

vad de skulle prata om. Ett av målen med tvoddarna var att försöka skapa den spontana och 

avslappnade stämningen som ofta finns på radion i tv-studion. Enligt programledaren Ebba 

Kleberg von Sydow var det en av sakerna som hon tilltalades av med tvodden. 

  
Fördelarna är en spontanitet som är svår att hitta i stora produktioner som exempelvis 

Nobelfesten och annat som jag har jobbat med, och att man har mindre ramar att förhålla sig till. 

(Kleberg von Sydow, 2015) 
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6.6.2 Programledare med sociala nätverk  

En strategi när programledarna valdes ut var att de skulle ha egna nätverk på sociala medier. 

Enligt Hall var tanken att försöka fånga upp programledarnas befintliga följare och få in dem till 

SVT. Samtliga tvoddar har haft en hashtag och tanken med den var att programledarna skulle 

kommunicera med tittarna via den. Ingen av programledarna vi pratade med upplevde att 

hashtagen användes utan istället skedde interaktionen med tittarna på deras egna kanaler och 

nätverk. 

  
Kontakten med tittarna har varit baserad på våra bloggar och instagramkonton, inte så 

jättemycket genom hashtagen utan det är mer att folk har skrivit till oss i våra egna forum. (de 

Bruin, 2015) 

  
Thomas Hall lyfte att han tror att interaktion i sociala medier och direktsändningar är två viktiga 

komponenter när format utformas i dagens medielandskap. Det som skapar ringar på vattnet och 

får efterföljande reaktioner. 

   
6.6.3 Målgrupp unga kvinnor 

 STV Flow var en målgruppssatsning som ville nå kvinnor mellan 20 och 44 år, vilka är de som 

kollar mest på tv men minst på SVT. Eftersom att SVT Flow var plattformen som tvoddarna 

lanserades på hade även tvoddarna samma målgrupp. Det har påverkat bland annat valet av 

programledare, Anders Wistbacka berättade att det därför har varit övervägande kvinnliga 

profiler. Det har även funnits en strävan efter att göra mer lättsamma program. 

  
Jag har fått ganska många förslag på traditionella SVT-program, men då har jag känt att det 

måste vara yngre och lite mer kvinnligt. En annan tonträff. SVT har en tendens att göra problem 

av allting. Jag tänker tvärtom. Till exempel här med hundtvodden där det ska vara kärleken till 

sina hundar som står i fokus. (Wistbacka, 2015) 

  
6.6.4 Journalistiska ambitioner 

Programledarna sinsemellan har haft olika ambitioner och utgångspunkter med sina tvoddar. de 

Bruin berättade att deras främsta ambition har varit att ta upp saker som folk kan känna igen sig. 

De vill ta upp personliga och vardagliga saker på ett humoristiskt sätt. Michelle Pino som har 
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tvodden tillsammans med Sandra Beijer berättade att deras främsta ambition med tvodden är att 

underhålla. Ebba Kleberg von Sydow som har en journalistisk bakgrund berättade att hennes 

ambitioner är journalistiska. 

  
Jag har journalistiska ambitioner i allt jag gör. Det är en självklarhet för mig. Med min bakgrund 

som chefredaktör och skrivande journalist så är ambitionen i tvoddformat också att hitta en vinkel 

och knyta ihop det på ett bra sätt och hitta en dramaturgi och fånga tittare och lyssnare. (Kleberg 

von Sydow, 2015) 

 

6.6.5 Pröva sig fram 

Samtliga personer som vi har intervjuat har lyft att de har sett tvoddarna som ett experiment och 

en chans att pröva ett nytt format med en ny teknik. Både ur SVT:s perspektiv och ur 

programledarnas egna perspektiv. 

 

Min ambition med tvodden var att jag är intresserad av testa gränser vad gäller digitalt innehåll, 

jag har bloggat länge, jobbar mycket med sociala medier och tycker det är spännande och detta 

såg jag som en möjlighet att testa för mig ett nytt format. (Kleberg von Sydow, 2015) 

 

Intervjuerna med dem som jobbar på SVT ger ett samlat intryck av att man just nu prövar 

sig fram och ser vad som funkar. Tvoddarna var ingen succé tittarmässigt men de har gett 

kunskaper internt om vad som går att bygga vidare på. 

  
I det här digitala skedet och övergången som håller på just nu måste man våga pröva saker. Jag 

kan ju inte säga att tvoddarna har funkat, tyvärr, men vi måste fortsätta. Flow var ju också ett 

prov. Nu tyckte man inte att det funkade, då får man pröva något annat. Ingen vet ju vad som 

händer sen. Då måste man pröva. (Wistbacka, 2015) 

 

6.7 Tvoddarnas funktion i SVT:s satsning inför framtiden 

Resultatet från intervjuerna visar att de som arbetar med tvoddarna till stor del har sett dem som 

ett experiment för att pröva hur man kan göra tv på ett nytt sätt. En chans att pröva en ny teknik, 

att pröva ett nytt format och hur man kan utforma en produktion efter dessa nya förhållanden. 

Tvoddarna inte har gått så bra som SVT hoppades på, istället anses de vara en vinst för SVT 
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internt då de har fått kunskap och insikter om hur de kan ta ny teknik och nya format vidare i 

framtiden. Några av de möjligheter som nämns är att utveckla tvodden till en portabel studio och 

göra annat än att bara prat-tv. Det har även varit en chans att lyfta nya profiler inom SVT. 

  
6.7.1 Chans att pröva tekniken 

Den nya tekniken har varit central för satsningen av tvoddar. Men den innebär inte bara 

möjligheter utan den hotar även många personers jobb inom branschen. Många roller har skalats 

bort vilket i förlängningen hotar många arbetstillfällen. Men trots detta har respons och 

samarbete på SVT gått bra ansåg både Hall och Wistbacka. 

  
Jag trodde ju att det skulle vara betydligt värre, att jag skulle få skit för att jag drev jobbet för att 

den här studion skulle byggas, inte minst av att folk blir arbetslösa, alla dessa studiomän, sminka, 

tom och mix och bing och allt vad dem heter, men så har det faktiskt inte varit. Någonstans tror 

jag att folk förstår att vi måste kunna göra tv på olika sätt. (Wistbacka, 2015) 

  
Den nya tekniken möjliggör till och med att programledarna själva skulle kunna producera ett 

helt tv-program, utan någon sändningsproducent, med hjälp av en surfplatta eller mobil. Enligt 

Wistbacka används idag tekniken bland annat i programmet ’Eftersvett’ där programledarna 

själva sätter igång jinglarna. Detta skulle dock kunna utökas så att det även är programledarna 

som sätter igång grafik, inslag och eftertext och på detta sätt styra hela programmet. 

  
Vi har valt att fega lite, vi har fortfarande en person som sköter sändningarna men det är ändå en 

stor skillnad om man jämför med kanske 15 personer som jobbar bakom kameran i en ordinarie 

studio. (Hall, 2015) 

 

Enligt sändningsproducenten Haida Jamshidi är den okomplicerade processen en stor fördel med 

studion. Det underlättar om någon vill testa en ny idé. Då är det bara att boka studio 21 och så 

finns allt redan där. I en större studio måste hon boka all utrustning, vilket tar mycket tid. 

 

6.7.2 Lyfta nya profiler 

Enligt Hall har SVT Flow varit en bra möjlighet att experimentera och testa profiler. Han menar 

att det är synd om de lågambitiösa satsningarna försvinner då man lär sig mycket om innehåll 
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genom att jobba med dem. Jens von Reis som i början av projektet hade en tvodd berättade att 

han tror att en av formatets stora styrkor är att man kan pröva nya profiler.  

  
En bra grej med tvodden är att man måste prova nya talanger och nya människor. Det är ett sätt 

att hitta framtidens tv-arbetare kan man säga. Det är billigare att göra det där än att göra det i 

linjär-tv. Det talar för att tvodden kommer finnas kvar. (von Reis, 2015) 

 

6.7.3 Möjligheter till narrowcasting  

Det som nästan förekommer oftast i diskussionerna om framtiden och nya format är möjligheten 

att med den nya teknikutvecklingen kunna producera billiga program. Därmed skulle det kunna 

vara möjligt att göra flera smala programmet istället för ett fåtal breda. I och med att det tidigare 

har varit dyrt att producera tv har man varit tvungen att jaga publik och nå ut till en så bred sådan 

som möjligt. Men när kostnaden för att producera smal tv nu har kommit ifatt kan man se det 

som en parallellgång till broadcasting och jobba mer med smala och nischade program. 

Tvoddarna har varit ett medvetet sätt att jobba mot narrowcasting men Wistbacka och Hall för ett 

resonemang kring att tvoddarna hade kunnat vara ännu smalare. 

 

6.7.4 Möjlighet att ta in allmänheten 

Det finns flera tankar om hur man skulle kunna använda tekniken och narrowcasting i framtiden. 

En är att låta allmänheten ta större plats i programskapandet. Wistbacka berättade att han fick 

mycket inspiration när han var på ett studiebesök hos YouTube i London. Där har de en studio 

dit du kan komma och få hjälp med att producera ett program så länge du har en kanal med över 

5000 prenumeranter. Även Thomas Hall formulerade tankar i liknande banor. 

 

Det här är bara egna personliga spekulationer, men jag ser framför mig att man skulle kunna 

införa någon form av körkort. På tekniken men även på innehållet och om ni är betrodda 

människor ska vi kunna låna ut studion till er så ni får komma och göra ert favoritprogram och då 

få hjälp att producera upp det i någon underdomän på Play av användare för användare. (Hall, 

2015)  
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6.7.5 Portabel studio och annat än prat-tv 

Flera av de intervjuade tog upp att tvoddarna skulle kunna utvecklas till att vara mer än bara 

prat-tv. Att faran med produktioner med låg budget är att fastna i en studio med människor som 

pratar med varandra på grund av att det är det billigaste sättet att producera tv på. En tanke med 

Jens von Reis tvodd som tidigt lades ned på grund av tidsbrist från programledarens sida var att 

undersöka tvoddens olika möjligheter. De ville göra något åt att det ofta är svårt att få de stora 

stjärnorna att komma till en studio för intervjuer. 
 

Man skulle kunna ta den här utrustningen till Globens källare, rigga upp och sedan ha en intervju 

med en artist efter soundcheck. Det är verkligen superenkelt. Tekniken möjliggör den här typen av 

produktioner. Och det var precis det som var tanken. (Wistbacka, 2015) 

  
Jens von Reis tvodd hann aldrig utvecklas till detta då den lades ned efter bara två avsnitt, men 

Wistbacka berättade att SVT, efter dessa diskussioner om tvodden, köpte in motsvarande teknik 

som de nu använder när de spelar in bland annat ’Eftersvett’ eftersnacksprogrammet till Svett 

och Etikett. Istället för en stor OP-buss är det en person som sköter hela direktsändningen. 
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7. Diskussion och slutsats 

Vad är tvoddarnas innehåll i förhållande till teorierna om kommersialisering, kvalitet och 

värdeskapande i medierna? Genom att analysera tvoddarna har vi kommit fram till att vissa 

förhållanden är starkare än andra. Teorin om kommersialisering, utformad i fyra punkter av Kent 

Asp (1995) har varit en av utgångspunkterna i innehållsanalysen. Två av dessa, personifiering 

och trivialisering, fann vi inslag av i tvoddarna. Intervjuerna mellan programledare och gäst, 

samt samtal mellan programledarna själva utgick oftast från personliga reflektioner. En av 

följderna av kommersialisering är att säljbara ämnen, till exempel sport, kändisnyheter och nöje 

prioriteras över kritiskt granskande (Allen, 2012). I tvoddarna behandlas ämnena på ett enkelt 

och lättillgängligt vis. Strömbäck & Jönsson (2007) understryker att kommersialisering inte 

behöver vara något negativt. Materialet kan framställas på ett lättsamt sätt men det kan 

fortfarande vara viktigt. Det personliga samtalet gav en avslappnad dialog mellan alla parter i 

programmet och många ämnen som diskuterades hade inslag av trivialisering på grund av det 

stora ämnet som behandlades på ett lättsamt sätt. Vi fann dock i princip inga inslag av 

snuttifiering och dramatisering. Dessa två punkter är troligtvis mer applicerbara till ren 

nyhetsjournalistik. De inslag av snuttifiering vi fann var internskämt och när programledare och 

gäster refererade till händelser utanför programmet som aldrig fick en förklaring.  

 

Bolin (2012) påpekar att rätt publik är viktigare än en stor publik för att ge högsta möjliga värde. 

Vid första anblick verkade tvoddarna vara smala och nischade som bara tilltalade en liten del av 

den stora massan, men vi fann under innehållsanalysen att tvoddarna inte var lika nischade som 

vi trodde. Tascha Larsson och Fjälls tvodd om fotboll upplevdes nischad när de diskuterade 

fotbollsspelare utan att förklara för tittarna vilka dessa personer var. Emma och Johannes tvodd 

fokuserade på nostalgi och är främst intressant för tittare som är födda på 80-talet eller tidigt 90-

tal. Men de flesta av tvoddarna behandlade ämnen som boende i Sverige kan ta del av utan 

problem, till exempel roliga vitsar, genustänk inom fotografi, maktrelationer och hur julen firas.  

  
Kommersialiseringen av media har lett till ett helt annat klimat och SVT är inte drivna av rena 

vinstintressen men samtidigt måste de följa med i utvecklingen för att behålla publik (Allen, 
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2012). SVT:s motivering blir, istället för vinst, att lyckas uppfylla sitt uppdrag med ett stort 

genomslag och känna sig angelägna för den svenska befolkningen. 

 

Enligt Brummer är det bland annat livslängd, beröring, bildningsideal, finansiella mål, 

varumärkning och distribution som avgör om kvaliteten på en tv-produktion är god (Brummer, 

2014). Då tvoddarnas tittarsiffror inte blev höga blev livslängden kort. Vissa av tvoddarna, 

exempelvis Ebba och Kittys och Hundtvodden med Martina Thun, väcker känslor hos tittarna 

och kan därmed skapa beröring. Ambitionen med bildningsideal skiftar mellan tvoddarna. 

Kleborg von Sydow berättade att hon har journalistiska ambitioner i allt hon gör medan Pino 

berättade att syftet med deras tvodd främst är att underhålla. De finansiella målen har i högsta 

grad varit närvarande då ett av syftet med tvoddarna var att producera billig men smalare tv. De 

två faktorerna som enligt Brummer är viktiga vid varumärkning, kändisar och format, har varit 

närvarande vid utformandet av tvoddarna. SVT har använt kända profiler för att locka tittare och 

för att fånga in profilernas befintliga följare på sociala medier. SVT har också lagt stort fokus på 

formatet och på att försöka att skapa något nytt. Distributionen har också varit central för 

tvoddarna som är utformade för att distribueras på digitala plattformar. Tvoddarna lanserades på 

sajten SVT Flow som senare lades ned och numera finns de endast på SVT:s webbtjänst SVT 

Play.  

 

Den tekniska kvaliteten är förhållandevis bra, både ljud- och bildkvaliteten är överlag god men 

då och då märker man att det endast är en person som sköter alla roller bakom kameran. Som 

exempelvis när programledarna ska visa något på bildskärmen och det blir fördröjningar, när 

mindre föremål ska visas och kameran inte hinner zooma in eller när klipp mellan kamerorna är 

osynkade med vad som sker i studion. Det bidrar ibland till att strukturen på programmet 

försämras. 

 

Flera av Kovach och Rosenstiels punkter för journalistik (2007) var svåra att applicera på 

tvoddarna då punkterna främst är anpassade efter nyhetsjournalistik. Två av dessa fann vi mest 

relevanta för vårt ämne: 

 

Journalistiken måste sträva efter att göra det betydande intressant och relevant. 
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Det måste vara ett forum för offentlig kritik och kompromiss. 
 

Genom att göra smalare och mer nischade program strävar de som producerar dem efter att öka 

relevansen och intresset för just den specifika publiken programmet riktar sig mot. Ur den 

aspekten går det att säga att tvoddarna följer denna första av punkterna vi nämnt ovan. I och med 

hashtagen och uppmaningen till interaktion via sociala medier går det att på ett sätt tolka tvodden 

som forum för offentlig kritik och kompromiss.  

 

Innehållsanalysen har främst besvarat vår första frågeställning. Genom att se på sändningarna av 

tvoddarna och analysera dem i förhållande till våra teorier fick vi svar på hur de förhåller sig till 

kommersialisering, kvalitet och värdeskapande. Vissa av de teoretiska punkterna som vi använde 

i innehållsanalysen hade inte så stor inverkan på analysen, exempelvis snuttifiering och 

dramatisering, men det gick att knyta an olika element av tvoddarna till kodschemat för att se 

vad för slags innehåll programmen hade, samt vilka försök till mervärdesskapande som fanns. 

Viljakainen och Toivonen (2014) nämner att experimentlusta och interaktion med tittarna är 

viktigt för att skapa ett mervärde hos tittaren. Flera av programledarna för tvoddarna uppmanade 

tittarna att skriva till dem på deras hashtag, men när vi analyserade taggarnas användning i 

sociala medier fann vi ett flertal inlägg som hade taggen, men inte något direkt interaktion 

mellan tittare och programledaren. I våra intervjuer med programledarna påpekades det också att 

den mesta av deras interaktion har skett via andra plattformar, exempelvis bloggar och egna 

instagramkonton. 

 

Som Bolin (2012) påpekar i sin kritik till Bourdieu är det digitala medieklimatet något annat än 

det analoga. Nu gäller det inte längre att nå så stor publik som möjligt, utan det gäller att finna 

rätt publik. SVT:s intresse att nå rätt publik och målgrupp är inte främst ur ekonomiskt intresse, 

men de låga produktionskostnaderna gör det möjligt att producera smalare program i hopp om att 

nå ut till rätt publik. Thomas Hall nämnde att hans personliga förhoppning var att det skulle bli 

möjligt att skapa fler tvoddar fast med ännu mer nischade ämnen. En förhoppning var också att 

allmänheten ska kunna bli mer delaktig och själva kunna producera tvoddar baserade på egna 

intressen. 
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Det var främst i intervjuerna vi fann svar på de tre resterande frågeställningarna. Genom att 

intervjua personer på SVT med olika kopplingar till tvoddarna fick vi svar på hur tankarna kring 

tvoddarna har gått. Det var värdefullt att få intervjuer med personer med olika yrkesroller och 

därmed olika ingångar och perspektiv till tvoddarna. Vi fick svaren att de främsta drivkrafterna 

vid utformandet av nya format är att utforska nya tekniska möjligheter, anpassa sig efter det nya 

medielandskapet, producera kostnadseffektiv tv och att distribuera programmen på digitala 

plattformar. Anpassningen efter det digitala medielandskapet är central och ett uttryck för att 

följa efter publiken som i allt högre utsträckning befinner sig på internet när de konsumerar 

medier (Findahl, 2015). De strategiska besluten som lagt grund för tvoddarnas innehåll har 

främst varit att ta fram intressanta profiler och ämnen, att programledarna ska ha ett socialt 

nätverk, att innehållet ska locka målgruppen unga kvinnor och att experimentera och pröva sig 

fram för att se vad som funkar. Varumärkning är centralt i de strategiska besluten och tvoddarna 

använder sig både av kändisar och format som är två viktiga faktorer vid varumärkning 

(Brummer, 2014). I linje med vad Viljakainen och Toivonen framför om mervärdets viktiga 

funktion i värdeskapande eftersträvar SVT att skapa mervärde genom interaktion i sociala medier 

(Viljakainen & Toivonen, 2014). Tvoddarnas funktion i SVT:s satsning inför framtiden har varit 

att pröva den nya tekniken, lyfta fram nya profiler, undersöka möjligheter till narrowcasting och 

att ta in allmänheten till SVT, att utveckla formatets möjlighet till att bli en portabel studio och 

återigen att experimentera och pröva sig fram. Dessa svar knyter an till de fokusområden 

‘Innovation och utveckling’ och ‘Digital kompetens och leverans’ som SVT i sin public service-

redogörelse formulerar att de ska arbeta särskilt med under året. Särskilda resurser har avsatts för 

att utveckla nya program vilket tvoddarna är ett exempel på (SVT, 2014). 

 

7.1 Sammanfattande diskussion 

Resultatet i vår studie tyder på att tv-landskapet allt mer går mot det som kallas narrowcasting, 

där man i motsats till broadcasting gör många smala program till flera olika publiker istället för 

att göra få program till en bred publik. Det skulle eventuellt kunna leda till att det individuella 

värdet som SVT eftersträvar höjs. Fler personer kan då känna att de får ett personligt utbyte av 

SVT:s utbud och att “det finns något just för mig”. Om allmänheten skulle kunna bli en del av 

produktionen bakom SVT och vara med och tillverka materialet skulle även det kunna öka det 
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individuella värdet hos publiken (SVT, 2014). Frågan återstår om det är “mer eller mindre” 

public service, men ett företag som riktar sig mot allmänheten kan nog bli bättre om allmänheten 

är med och tillverkar materialet. 

 

När SVT definierar den professionella kvaliteten skriver de att “SVT ska vara bäst i sitt fack, 

originalet som andra vill efterlikna” (SVT, 2014:6). Tvoddarna är dock ett uttryck på motsatsen 

när SVT snarare försöker efterlikna podcasten och YouTube-tv. På ett sätt påminner denna 

period oss om när TV4 och ZTV startades i början av 90-talet när det nationella tv-monopolet 

avskaffades. Då ritades hela tv-landskapet om och kännetecknades av att programmakarna 

experimenterade sig fram, tog ut svängarna för vad produktionerna skulle innehålla och prövade 

olika format och nya profiler. Även då riktade sig de nya formaten till den yngre publiken. Nu år 

2015 är vi inne i ett skede där tv-landskapet befinner sig i ett digitalt skifte och statistiskt kan vi 

se att den yngre publiken som konsumerar tv digitalt befinner sig på andra plattformar än SVT, 

såsom YouTube och Netflix. Detta leder SVT till en position där de måste efterlikna andra 

aktörer.  

 

Enligt Brummer (2014) skapas inte längre program efter viss genres regler utan först skapas 

programmen för att sedan sortera in det i de genrer de passar i. Tvoddarna utgör ett exempel på 

detta då genre inte har varit något man utgått från när man han format innehållet. Istället har man 

låtit innehållet skapas under spontana former för att sedan sortera in dem under Kultur & Nöje på 

SVT:s webbtjänst SVT Play.  

 

De vi har intervjuat beskriver flera fördelar med tvodden. En chans att pröva ny teknik, göra 

smalare program, lyfta nya profiler, få utforma innehåll utan strikta ramar och att på så sätt skapa 

en mer spontan och avslappnad stämning i tv-studion. Detta stämmer överens med Viljakainen 

och Toivonens (2014) studier som visar att det är allt vanligare att mediehusen ägnar sig åt 

experimentella aktiviteter med sikte på utveckling och snabbare beslut.  Resultatet av 

innehållsanalysen visar att det ofta blir privata samtal i tvoddarna. Både programledaren och 

gästen blir privata vilket kan vara ett resultat av spontaniteten.  

 



53 

Det som vi i början tyckte var anmärkningsvärt och som fick oss att intressera oss för tvoddarna 

var att de föreföll vara långt ifrån vad SVT brukar producera. Den tekniska kvaliteten, den lilla 

studion och upplägget med olika medieprofiler som pratade om ämnen baserade på personliga 

reflektioner med inslag och personifiering och trivialisering (Asp, 1995) I Ebba och Kittys tvodd 

nämns det att negativa kommentarer har kommit in som Kleberg von Sydow och Störby Jutbring 

tror beror på en irritation över att de som programledare “får pladdra och ha kul i tv”. Vi tror att 

detta uppstår just för att publiken inte förväntar sig den här typen av innehåll på SVT. I dagens 

medieklimat där intresset för podcasts och YouTube-tv växer är det accepterat att innehåll 

utformas baserat på profiler och personifierat innehåll. Men enligt många anses SVT fortfarande 

ägna sig åt mer traditionell tv och där kan en krock uppstå när SVT vill skapa innehåll för att 

fånga upp den yngre publiken. 

 

7.2. Vidare forskning 
I början av arbetet med studien upplevde vi den tekniska kvaliteten som en viktig komponent, 

men efter att ha analyserat tvoddarna och förstått hur pass nischat ett tv-program kan bli, upplevs 

innehållet och samtalet viktigare än hur allting ser ut. Men funderingar om vilka konsekvenser 

som kan uppstå om man producerar många program med lägre kvalitet än några få med högre 

kvarstår. Eller är det som betecknas som kvalitet idag något förlegat och irrelevant i framtiden? 

Det skulle vara intressant att följa upp vår studie med en enkätstudie för att se vad konsumenter 

anser vara viktigast.  

 

Ett förslag på vidare forskning är att intervjua konsumenter angående deras medievanor med 

fokus på webbaserat tv-material. Det skulle också vara intressant att göra en komparativ studie 

mellan SVT:s tvoddar och andra liknande format på YouTube. Under studien har vi förstått att 

SVT:s uppdrag innebär vissa skyldigheter, men dessa skyldigheter kan också fungera som en 

etisk guide som ger programmet en struktur som höjer dess kvalitet. Det digitala skiftet ändrar 

inte bara medievanorna utan också produktionen. Den nya tekniken erbjuder möjligheter att både 

se och tillverka tv-produktioner som förr ansågs för nischade för att produceras. Inom några år 

kan medievärlden ha genomgått skiftet och gränsen mellan producent och konsument har suddats 

ut. Konsumenterna är själva med och skapar tv-utbudet i ännu större utsträckning än idag. 

Tvoddarna kan vara ett steg på vägen.   
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9. Efterord 

Under studiens gång har vi även sett att antalet tvoddar har ökat. SVT Nyheter Småland har 

startat en tvodd kallad ‘Bakom nyheterna’ där det egna journalistiska arbetet står i fokus. 

Expressen har startat tvodden ‘Tvodd on Wheels’ i samarbete med Mercedes där Nisse Edvall 

åker till speciella platser i Stockholm tillsammans med kända gäster. Ännu en nyhet som dök upp 

under arbetet med studien var Spotifys tillkännagivande om att deras användare snart även ska 

kunna streama rörligt innehåll från tjänsten. Musiktjänsten kommer expandera med allt från 

nyhetssändningar till sketcher och komediserier. 

 

Vi ser dessa händelser som tecken på att de resurssnåla formaten håller på att etableras och att 

internet på tv blir allt större. Detta är något som ger ytterligare relevans till vår studie.  
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Bilaga A - Kort beskrivning av tvoddarna 

Tvodd med Ebba och Kitty: Kleberg von Sydow och Störby Jutbring listar de fenomen som 

provocerar Sverige och svenskarna allra mest just nu. Varje program tar på ett allvarligt och 

humoristiskt sätt upp en provokation och dess underprovokationer. 

 

Tvodd med Emma och Johannes: Knyckare och Finnlaugsson gästas av en komiker och 

tillsammans går de igenom vad som formade deras barndom. Gästen tar med sig tre ämnen 

typiska för den tidsperiod de ska prata om. Det kan vara leksaker, tv-serier eller ett samtal de 

minns. 

 

Tvodd med Hannah och Amanda: Widell och Schulmans tvodd är ett eftersnack till deras tv-serie 

Ett härligare liv. De diskuterar upplevelserna från inspelningen. 

 

Tvodd med Moa och Martina: de Bruin och Magnisson har en framgångsrik pod om vardagslivet 

i Skövde och i deras tvodd pratar de om livet i en småstad. 

 

Tvodd med Sandra och Michelle: Beijer och Pino leder fredagarnas tvoddar med fokus på skratt 

och bra historier. De pratar om sådant de undrar över och tänker på. 

 

Tvodd med Anna och David: Tascha Larsson och Fjäll tar upp fotboll ur ett fanperspektiv. Det 

handlar om de som sitter på läktaren och deras upplevelser. 

 

Hundtvodd med Martina: Thun samtalar med kända och mycket engagerade hundägare om 

hundlivets glädjeämnen och vedermödor. Det kan handla om allt från hur andra älskar att klaga 

på att hundägare aldrig plockar upp bajs, till hur svårt det är att få hunden att sluta skälla när det 

ringer på dörren.  
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Bilaga B - Kodschema 
Kommersialisering 
Snuttifiering 
Personifiering 
Trivialisering 
Dramatisering 
 
Tilltal och målgrupp 
Nischat 
Inkluderande 
Exkluderande 
 
Kvalitet 
Narrativa bildningsideal 
Beröring/identifikation 
Teknologi 
 
Värdeskapande 
Interaktion med tittare 
Profilstyrd journalistik 
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Bilaga C - Intervjuförfrågan 
 
Hej xx, 
       
Vi är två studenter som läser journalistik på Södertörns högskola. I höst skriver vi C-uppsats och 
vi har riktat in oss på tvoddar. Vi tycker att det är ett intressant format som vi vill fördjupa oss i. 
Uppsatsen kommer att bygga på kvalitativa innehållsanalyser av programmen och vi vill även 
komplettera med intervjuer med personer bakom produktionen. Därför är vi väldigt intresserade 
av ditt arbete som xx för tvoddarna på SVT Flow och skulle gärna vilja träffa dig för en intervju. 
Om du har möjlighet att träffa oss, när skulle det passa bäst för dig? Vi kan när som helst mellan 
xx, men vi är flexibla med tider om något annat datum skulle fungera bättre. 
 
Genom intervjuerna vill vi skapa oss en bild av hur ni har tagit fram formatet, vilka olika 
målgrupper som finns och hur ni har valt tema och programledare för de olika tvoddarna. Vi 
tycker ämnet är intressant att undersöka då det känns som en del i det nya TV-landskapet som 
domineras allt mer av streaming och on-demand. Vi tycker det är intressant hur podcasten har 
flyttat in i TV-studion och undrar om tvodden kan vara framtidens TV-format. Vi vill se närmare 
på SVT i förhållande till Youtube-TV och podcast-kulturen. 
             
Uppsatsskrivandet kommer att pågå fram till sommaren och vi är mycket flexibla när det gäller 
tidpunkt, plats och tillvägagångssätt. Om det finns möjlighet så träffas vi hemskt gärna för ett 
samtal men vi är även tacksamma för ett samtal över telefon eller via Skype. Vi vore väldigt 
glada om vi skulle få ta en del av din tid för en intervju, vi uppskattar att det kommer att ta 
ungefär en timme. Meddela oss gärna så snart du kan och i så fall när och hur det skulle passa 
dig så snart som möjligt. Har du några funderingar kring ämnet eller genomförandet så är du mer 
än välkommen att höra av dig! 
       
Vi ser fram emot ditt svar! 
       
Vänligen, Isabell Andersson och Sebastian Folcker 
       
Så når du oss: 
       
Isabell Andersson, isabell.andersson1@gmail.com, 072-7442451. Sebastian Folcker, 
sebastian.folcker@gmail.com, 070-8993096. 
       
Handledare: Ester Appelgren, tekn. Dr. Medieteknik, Södertörns högskola, 
ester.appelgren@sh.se, 08-6084183.  


