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Abstract  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalister i formatet webb-TV och Youtubers arbetar med 

innehåll i sina inslag och videor. Det empiriska materialet består av 50 inslag från fem utvalda 

plattformar för webb-TV respektive 50 videor från fem utvalda YouTube-kanaler som har analyserats 

utifrån ett kodschema. Det empiriska materialet består även av intervjuer med tre journalister och tre 

Youtubers. I en kvalitativ innehållsanalys fick två testpersoner, utifrån kodschemat med angivna 

definitioner, analysera totalt fyra videor, två webb-TV inslag och två YouTube-videor. 

Forskningsfrågorna till denna studie är ”hur ser innehållet ut på fem, av uppsatsförfattarna, valda 

YouTube-kanaler respektive fem plattformar för webb-TV?” samt ”vad kan journalister som arbetar i 

formatet webb-TV lära av Youtubers när det kommer till det innehållsmässiga?” 

 

Youtubers, till skillnad från journalister, är inte pålagda att göra en nyhetsvärdering av innehållet. De 

lyder inte under ett yrkesetiskt regelverk med samstämmiga krav på ett demokratiskt ansvar gentemot 

sin publik. Youtubers kan anpassa och utforma sitt material och därmed förmedla egna åsikter och 

värderingar i innehållet. Den här studien har även påvisat att Youtubers har en mer personlig kontakt 

med sina tittare, till skillnad från journalister, som förväntas producera innehåll som är objektivt, sakligt 

och informativt.  

 

För vidare forskning inom ämnet kan en enkätstudie genomföras i syfte att reda ut och undersöka hur 

tittarna själva vill involveras och på vilka sätt de föredrar att kommentera innehållet. För vidare 

forskning är det även av stort värde att lyfta fram fler kvinnliga journalisters och kvinnliga Youtubers 

röster och åsikter när det kommer till innehållet. 

 

Nyckelord: journalist, publik, tittare, webb-TV, YouTube, Youtubers 
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1. Inledning 

Flera medieföretag började lansera webb-TV år 2008, bland annat Aftonbladet, Smålandsposten och 

Norrköpings tidningar. I början ansågs det på flera tidningsredaktioner att det som publicerades som 

webb-TV inte var tillräckligt bra för att sändas på traditionell tv (Nygren & Zuiderveld, 2011:85-87). 

Idag produceras webb-TV fortfarande av många medieföretag. Nygren och Zuiderveld beskriver hur 

processen bakom webb-TV såg ut. Webb-TV skulle kunna ses som en nisch mellan YouTube och 

traditionell tv (Nygren & Zuiderveld, 2011:85-87). I denna uppsats definieras webb-TV som rörlig bild 

på webben som publiceras av medieföretag och det kan både vara kortare inslag och längre program, 

främst nyhetsrelaterade videor (Nygren & Zuiderveld, 2011:85). Definitionen av ’’inslag’’ i den här 

uppsatsen innebär tv-program som distribueras över internet som producerats av videoreportrar aktiva 

inom formatet webb-TV (Hedman, 2008:182). Videor handlar följaktligen om rörligt material på 

YouTube och inslag handlar om rörligt material i webb-TV. Definitionen av ’’video’’ i den här 

uppsatsen härstammar ur ’’videoblogging’’ på YouTube som innebär att man berättar om sig själv och 

olika historier i rörlig bild (Hedman, 2008:178). Begreppet journalist i den här uppsatsen innefattar alla 

som arbetar på ett massmedieföretag som redaktionella medarbetare, exempelvis som reportrar, 

redigerare, fotografer och chefer (Häger, 2014:20).  

 

Det finns dock inte så mycket forskning om hur innehållet i webb-TV ser ut idag respektive hur 

innehållet på YouTube-kanaler ser ut. Sedan 2013 ger YouTube sina användare möjligheten att 

omvandla sina konton på YouTube till egna kanaler som är så kallade ’’YouTube-kanaler’’ (Weibull & 

Wadbring, 2014:200). Det finns heller inte så mycket forskning där webb-TV och YouTube jämförs, 

inte heller där journalister och Youtubers jämförs. Detta är dock relevant då att marknadsföra något via 

YouTube gör att det får större spridning då plattformen är så stor bland publiken (Andersson Schwarz, 

2016:145). Därför ska denna studie även ta upp vad journalister kan lära sig av Youtubers vilket det inte 

finns så mycket forskning om idag. Youtubers definieras i denna uppsats som de som har en YouTube-

kanal där de publicerar videor där de visar sig själva (Oxford Living Dictionairies, 2016), sina tankar 

och åsikter och tittarna känner att de lär känna dem. Det är vanligt bland Youtubers att “vlogga” vilket 

innebär att de gör en videoblogg vars stil liknar en dagbok som görs framför kameran (Gao, Tian, 

Huang & Yang, 2010:15:6). I denna uppsats kommer Youtubers även att benämnas som YouTube-

kändisar för att undvika alltför mycket upprepning. Genom att studera innehållet i webb-TV inslag och i 

YouTube-videor kommer eventuella likheter och skillnader mellan de olika plattformarna att 

uppmärksammas. 
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YouTube grundades 2005 och är idag världens mest populära webbplats för uppladdningar av videor. 

Användare söker sig till YouTube för att titta på, och dela ursprungliga videor. YouTube är ett forum 

där människor över hela världen kan titta på videoinnehåll. Varje dag publiceras miljontals videor av 

miljontals olika användare (Davidson, Liebald, Liu, Nandy, Van Vleet, Gargi & Sampath, 2010).  

2. Syfte 

Syftet med den här studien är att visa hur innehållet i webb-TV ser ut idag och hur journalister arbetar 

för att locka publik. Syftet är även att visa hur Youtubers arbetar för att locka publik och hur innehållet i 

deras YouTube-kanaler ser ut. För att kunna analysera detta ska videor och inslag på YouTube-kanaler 

och på de olika plattformarna för webb-TV granskas, och då framförallt ämnesval, tilltal, ton, målgrupp 

och struktur.  

 

Undersökningen ämnar ta upp skillnader i innehållet i webb-TV och på YouTube-kanaler och om det 

finns något som webb-TV kan lära av Youtubers. Detta då YouTube är den mest kända plattformen för 

publicering av videor (Weibull & Wadbring, 2014:200). 

3. Frågeställning 

Utifrån syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: 

- Hur ser innehållet ut på fem, av uppsatsförfattarna, valda YouTube-kanaler respektive fem plattformar 

för webb-TV som har analyserats i denna studie? 

- Vad kan journalister som arbetar med formatet webb-TV lära av Youtubers? 

4. Bakgrund 

På YouTube kan användare ta del av varandras videor och inleda samarbeten tillsammans, även via 

olika nätverk, som exempelvis Splay Networks och United Screens. Ytterligare ett exempel på hur 

Youtubers och deras ”fans” kan träffas är via anordnade nätverksträffar som exempelvis Youtube-

eventet TubeCon Sverige. Kunskap om samarbeten mellan Youtubers och olika nätverk bidrar till en 

ökad förståelse för relationen mellan YouTube-kändisar och deras prenumeranter. 

 

Interaktionen mellan Youtubers och deras fans samt hur olika kulturformer och medier leder till ett 

samskapande finns att hämta ur begreppet ”deltagarkultur” vars innebörd utvecklas i ’’Spridbar media: 

att skapa värde och mening i en nätverkad kultur’’ (Jenkins, Ford & Green, 2014). Detta är relevant för 

journalister med då de också arbetar för att sprida sitt material till sin publik och även nå ny publik. Då 

gör olika plattformar det lättare för att sprida material och detta är viktigt både för Youtubers och webb-

TV då de vill ha en stor publik och är vinstdrivande.   
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Webb-TV började spridas år 2008 och allt fler medieföretag började använda sig av det (Nygren & 

Zuiderveld, 2011:85). Då denna studie fokuserar på att undersöka hur arbetsprocessen för webb-TV ser 

ut idag så är Nygrens och Zuidervelds studie relevant. För att marknadsföra något på internet i dag 

måste företag i de flesta västerländska länder i allt större grad direkt eller indirekt använda sig av 

Facebooks och Googles tjänster; en video får i praktiken ingen spridning om den inte distribueras på 

Google-ägda YouTube eller på Facebook. Sökresultat och Facebookdelning är extremt avgörande för 

huruvida webbsidor blir populära eller inte, för att inte tala om dessa plattformars roll beträffande 

nätbaserad annonsering. När webb-TV började spridas år 2008 kunde det ses som en nisch mellan 

traditionell tv och YouTube.  

 

Sedan 2004 har tv över internet blivit allt vanligare. Utvecklingen av webb-TV har påverkat, eller 

snarare avreglerat, hela marknaden för digital television då kabeloperatörerna inte längre blir ensamma 

aktörer för utbudets bredd och pris. (Hedman, 2008:190). YouTube har blivit en plattform som når ut till 

enorma skaror av tittare. Varför webb-TV satsades på från början handlade mycket om den nyvunna 

tekniken som gjorde det möjligt för konsumenterna att delta i en dubbelriktad kommunikation (Hedman, 

2008:191). De som konsumerar webb-TV har inte varit särskilt upptagna av vem som stått bakom 

programmen, utan det har snarare varit innehållet eller programledaren i sig som legat i fokus hos 

tittarna (Hedman, 2008:192). Denna studie kommer senare visa att när det kommer till YouTube så är 

det just Youtubern själv som bidrar till intresset hos publiken, alltså upphovsmannen bakom videorna 

och den personen som står bakom videorna lockar publiken. 

5. Tidigare forskning 

YouTube köptes upp av Google 2006 (Snickars & Vonderau, 2009:9). Det framgår även i boken hur 

YouTubes framväxt såg ut och hur plattformen kunnat bli så stor. Detta tillför relevant 

bakgrundsinformation om YouTube och underlättar processen då slutsatser ska dras då hela YouTubes 

framväxt kan has i åtanke och det bidrar med mer reliabilitet.  

 

Studien ’’Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube?’’ 

är relevant för den här uppsatsen. I studien undersöks vad som motiverar YouTube-användare att delta 

och använda sig av YouTube (Khan, 2016). I den här uppsatsen kommer studien att motivera att 

närmare titta på Youtubers arbetsprocess och hur Youtubers arbetar med formatet för att locka publik. 
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I C-uppsatsen ’’I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!’’ (Backman 

& Källback Winter, 2016) undersöks själva interaktionen mellan YouTube-kändisar och deras publik. 

Att läsa detta skulle kunna bidra till en ökad förståelse för hur YouTube-kändisar arbetar mot sin publik 

och ge inspiration för hur intervjufrågor till YouTube-kändisarna skulle kunna utformas och formuleras. 

 

I en brittisk studie, publicerad för sju år sedan, diskuteras YouTubes olika funktioner och kulturen på 

nätet (Burgess & Green, 2009). Genom att ta del av studien kan en bredare insyn ges för hur YouTube 

fungerar och vad det egentligen är som bidragit till den ökade populariteten för YouTube som plattform. 

För att förstå hur popularitet fungerar på YouTube behöver man inte enbart identifiera och förklara vilka 

videor som har fått flest visningar (Burges & Green 2009:39). Detta kan vara en intressant ingång när 

Youtubers intervjuas för att undersöka hur de arbetar och hur de tänker kring sin egen YouTube-kanal 

och sitt eget material. 

6. Teoretisk ram  

6.1 Medielogik 

Teorin medielogik handlar om att innehållet i ett medium beror på vilket innehåll som passar mediets 

organisation, format, normer och behov av uppmärksamhet (Strömbeck, 2015:161). Det betyder att det 

är medierna och deras behov som styr vad och hur medierna rapporterar. Denna teori skulle användas 

för att undersöka vad som styr Youtubers innehåll och för att se om denna teori även stämmer in på 

produktioner inom webb-TV. Den är relevant då den kan användas för att förstå vad som blir nyheter 

och det kan vara en anledning till varför inslagen i webb-TV ser ut som de gör.  

 

En central del inom medielogik är tanken om att det råder ett överskott av information och ett underskott 

av uppmärksamhet och att det måste hanteras. Ett sätt för medierna att hantera detta och vinna publik är 

att utveckla olika berättartekniker. Bland annat tillspetsning, polarisering, personifiering, förenkling, 

intensifiering, konkretion och stereotypisering (Strömbeck, 2015:162). Ju mer dessa berättartekniker kan 

forma en nyhet journalistiskt desto större är sannolikheten att den nyheten ska bli en del av 

nyhetsurvalet. Denna teori är relevant för denna studie då olika webb-TV inslag ska undersökas och 

analyseras utifrån tilltal och ton i inslagen.  

6.2 Objektivitetsmodell 

Objektiviteten delas in i två delkrav: saklighet och opartiskhet i mediernas uppdrag (Johansson, 

2015:191). Saklighet innebär att en nyhet ska vara sann och relevant och då är sanningskravet centralt. 

Relevanskravet kan vara problematiskt då det inte är självklart vad som avgör om en händelse är 

relevant. Det utgår ifrån publikens personliga bedömning om något är relevant eller inte. Opartiskhet 
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handlar om att man vid en konflikt behandlar båda parterna lika (Johansson, 2015:192). För opartiskhet 

är det krav på både balans och neutral presentation. Neutral presentation betyder att ordval och 

uttryckssätt ska användas så att journalisten inte tar ställning för en av parterna i en konflikt. Detta 

märks på journalistik inom webb-TV då journalisten håller sig objektiv i inslagen, med andra ord är 

saklig och opartisk. Youtubers däremot har inget krav på sig att de ska vara objektiva. De är istället ofta 

motsatsen då de ofta uttrycker åsikter, känslor och är partiska i vissa situationer.  

6.3 Styrfält  

Nyhetsmedierna behöver förhålla sig till två viktiga styrfält som leder fram till ett visst nyhetsurval i de 

redaktionella processerna. De två styrfälten är betydelse som styrfält och intresse som styrfält 

(Strömbeck, 2015:160).   

 

Betydelse som styrfält handlar om vad nyhetsmedier tycker att deras publik bör känna till, det som 

nyhetsmedier tycker är viktig information (Strömbeck, 2015:160). Det kan ses som att om det är ett 

marknadsmässigt styrfält så är det utbudet som står i centrum som i detta fall är betydelsen.   

 

Intresse som styrfält handlar om vad nyhetsmedier anser att deras publik vill veta. När intresse är styrfält 

kan det ses utifrån ett marknadsmässigt styrfält att efterfrågan står i centrum (Strömbeck, 2015:160).  

 

För att ett nyhetsmedium ska bli framgångsrikt ekonomiskt och värna om demokrati så bör det balansera 

mellan information som publiken vill ha och som de behöver. Om ett nyhetsmedium bara fokuserar på 

vad publiken vill ha så leder det till ett bakslag för demokratin och om det bara fokuserar på vad 

publiken behöver så leder det till ett bakslag för marknaden (Strömbeck, 2015:161). Detta påverkar 

innehållet för nyhetsmediernas material. Däribland webb-TV:s innehåll. Det medför att journalister har 

en viss ram som de ska följa när det gäller vad de publicerar. Till skillnad från Youtubers som endast 

lyssnar på publiken för att få fler prenumeranter.   

6.4 Osäkerhetsprincipen  

Det finns olika processer som används för att minimera osäkerheten, tekniska och strategiska 

överväganden inom nöjesbranschen. Dessa processer har som mål att innehållet finns tillgängligt i de 

former publiken vill (Jenkins, Ford & Green, 2014:231). Det är billigare att producera spridbar media 

eftersom publiken inte påverkar produktionskostnaderna och inte ökar dessa. Kostnaderna för spridbar 

media sjunker även genom att kringgå betald distribution (Jenkins, Ford & (Jenkins, Ford & Green, 

2014:231-232).  
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Det finns en rad tekniska och strategiska aspekter som kan öka chanserna att ge ett visst innehåll 

spridning (Jenkins, Ford & Green, 2014:232-233). Om publiken vill ha specifikt material och det finns 

tillgängligt så har det innehållet störst chans att få spridning. Detta innebär att kreatörerna, trots att de 

kan mer, måste våga frigöra sig från föreställningen som bygger på en konklusion om att ’’publiken 

kommer till verket’’. Kreatörerna kan istället förflytta materialet till en plattform där publiken kan 

komma att ha störst användning av det. En annan aspekt är att det är portabelt, vilket handlar om att 

publiken inte vill vara låsta till en specifik plats för att ta del av medietexter utan vill kunna ’’ta med’’ 

sig dem. Material som inte går att ta med och som är svårt att dela väljs bort av publiken. En annan 

aspekt är att det är lätt att återanvända då medieskapare och mediepublik cirkulerar innehåll av olika 

anledningar. Om man vill sprida ett material så är det viktigt att skapa öppna medietexter lämpad för 

publiken. En annan aspekt är att det är relevant för många olika publiker, alltså att innehållet inte bara 

tilltalar den tänkta målgruppen utan även tilltalar andra. Den sista aspekten handlar om att innehållet ska 

ingå i en ständig ström av material. Detta kommer från ett viralt tänkande om att varumärken ska 

investera energi i en medietext som förväntas få många träffar. Denna aspekt är viktig framför allt på 

blogg- och mikrobloggsplattformar där det är viktigt med en regelbunden ström av material och 

gensvaret ter sig annorlunda.  

 

Den kanske allra viktigaste processen handlar om att uppbyggnaden av materialet måste ha fokus på de 

underliggande mönster och drivkrafter, för att människor ska vilja sprida material. Detta handlar om 

möjligheterna att utvinna mening ur innehållet (Jenkins, Ford & Green, 2014:233). Det är inte alltid 

uppenbart varför människor agerar som de gör i vissa sammanhang, men för att skapa texter som sprids 

är det viktigt att försöka förstå vad som motiverar och intresserar en person. Människor delar material 

som stödjer något de intresserar sig för och utvärderar och delar innehåll utifrån personliga kriterier 

(Jenkins, Ford & Green, 2014:233). 

6.5 Deltagarkultur 

Begreppet deltagarkultur används för att studera själva utvecklingen till en deltagarinriktad 

kulturmodell. Deltagarkultur speglar övergången från distribution till cirkulation (Jenkins, Ford & 

Green, 2014:20). Idag är publiken med och formar, delar och bearbetar medieinnehåll vilket ger dem en 

möjlighet att sprida innehåll som är långt bortom det geografiska närområdet. Publiken är inte bara 

individer, utan tillhör större gemenskaper och nätverk. 
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Det har tillkommit en rad nya kommunikationsverktyg som underlättar delning på webben. 

Plattformarna gör det enklare att föra vidare material, men trots att nya verktyg skapats för att cirkulera 

material så är personliga rekommendationer och delning inget nytt. (Jenkins, Ford & Green, 2014:21). 

7. Metod 

7.1 Kvalitativ metod 

För att kunna besvara frågeställningarna så användes en kvalitativ metod. Den mest relevanta metoden 

för att undersöka skillnader och likheter mellan Youtubers innehåll och innehåll i webb-TV är en 

kvalitativ innehållsanalys så att innehållet kan tolkas och analyseras. 

 

Målet är att analysera innehållet för att se hur de olika kanalerna gör för att nå ut till sin publik. För 

uppsatsen önskades det få kvalitativ kunskap som är av vikt då målet är att få nyanserade beskrivningar 

(Larsson, 2010:58). Metoden intervju valdes för uppsatsen för att kunna få nyanserade beskrivningar. 

Det empiriska materialet består av intervjuer med tre Youtubers och tre journalister som på olika sätt 

arbetar med att producera videomaterial. Totalt skickades 21 förfrågningar om intervju via e-post till 

Youtubers respektive sju förfrågningar till journalister. Förfrågningarna gällde antingen 

telefonintervjuer eller platsintervjuer. Två Youtubers hade möjlighet att träffas för intervju på plats och 

en Youtuber hade möjlighet att ställa upp på en telefonintervju. Vid de två intervjuerna då vi träffade 

Youtuberna på plats så spelades dessa in via mobiltelefon. De andra intervjuerna antecknades för hand 

och finns sparade. Av journalisterna ställde samtliga tre upp på telefonintervjuer.  

 

Som metod genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. I analysen granskades 100 videor/inslag utifrån 

ett kodschema där variablerna formulerades vartefter arbetet pågick. När videorna/inslagen analyserades 

så framgick det vilka variabler som var mest relevanta för kodschemat. Bland annat så framgick det att 

det förekom mycket klippbilder, nyheter, vloggar, tävlingar, sport, med mer och då blev bland annat 

dessa variabler i kodschemat. Vartefter fler relevanta variabler upptäcktes så lades de till i kodschemat. 

Fördelningen var totalt 50 inslag från webb-TV och 50 videor från YouTube. Kodschemat består av 

olika identifikationsvariabler (Nilsson, 2010:144). De identifikationsvariablerna som användes för 

denna studie var: publiceringsplattform, bilden ändrar form, tilltal, ton, ämne, struktur och längd. Dessa 

identifikationsvariabler var relevanta för att kunna undersöka innehållet i de olika inslagen/videorna från 

webb-TV och från YouTube för att se eventuella likheter och skillnader. Till varje variabel fanns en 

definition i syfte att underlätta inför ett upprepande av denna procedur. Eftersom detta var en kvalitativ 

innehållsanalys så ansågs det viktigt att definiera alla svarsalternativ tydligt, då det annars skulle finnas 

alltför stort utrymme för egna tolkningar, spekulationer och slutsatser. För att pröva kodschemats 
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funktion, tillämpbarhet och de angivna definitionerna fick två testpersoner granska samma fyra videor 

var, två YouTube-videor och två inslag från webb-TV. Resultatet blev att testpersonerna till större del 

lyckades tillämpa kodschemat med hjälp av definitionerna som de var ämnade att fungera. 

7.2 Urval & avgränsningar 

Till den kvalitativa innehållsanalysen beslutade vi att videoinslag från fem olika medieföretag som 

producerar webb-TV skulle analyseras. När fem medieföretag valts ut beslutade vi även att analysera tio 

inslag från respektive plattform. Detta innebär att totalt 50 inslag analyserades från webb-TV. Samtliga 

50 inslag analyserades utifrån kodschemat med de givna definitionerna. Medieföretagen som valdes ut 

var Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Sydsvenskan. Samtliga 

medieföretag förutom Sydsvenskan är rikstäckande och två av dessa är dagstidningar och två är 

kvällstidningar. Anledningen till att Sydsvenskan valdes beror på att de är aktiva inom formatet webb-

TV och har många tittare. När det var dags att analysera inslagen från Svenska Dagbladet så kunde 

tittarna bara titta på cirka två videor gratis. Därefter behöver man fylla i sitt namn och ange 

kreditkortsuppgifter för att få se fler videor gratis i två månader. Förutom detta debiterades även en 

krona. Med bakgrund av detta togs ett beslut att byta ut Svenska Dagbladet mot Metro TV istället. Valet 

av Metro TV kunde motiveras med att det är en stor och rikstäckande dagstidning. 

 

Även 50 videor från fem olika YouTube-kanaler analyserades utifrån samma kodschema, med samma 

givna definitioner. YouTube-kanalerna som analyserades var Therése Lindgren, HejaInternet, Thomas 

Sekelius, Misslisibell och Keyyo. I urvalet fanns det en variation både vad gäller ålder och kön. 

YouTube-kanalerna skulle ha minst 45 000 prenumeranter.  

 

Innehållsliga avgränsningar behövdes göras när det gällde vilka 100 inslag/videor vi skulle undersöka 

(Nilsson, 2010:133). Ett kriterium som skulle gälla inslag i webb-TV var att de skulle vara publicerade 

den 7 november. Ett utav medieföretagen i undersökningen publicerade sällan webb-TV vilket bidrog 

till dateringen på inslagen varierade något. Den här undersökningen tog rum mitt i det amerikanska 

presidentvalet och när Donald Trump redan valts, vilket bidrog till att många inslag i webb-TV kom att 

handla om just valet. För att inte riskera att få ett skevt urval, på grund av detta, beslutades även att 

inslag från olika kategorier i webb-TV skulle undersökas. De olika kategorierna var politik, kultur, sport 

och ekonomi. Variationen av kategorier bidrog till att undersökningen inte enbart kom att handla om det 

amerikanska presidentvalet.  
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Kriterierna som videorna på YouTube skulle uppfylla var att endast de senast daterade videorna skulle 

undersökas från det breda utbudet. På YouTube gick det inte att välja ett specifikt datum eller tidsperiod 

mellan två olika datum och de flesta YouTube-kändisarna lade inte upp fler videor samma dag. 

Tidsperioden för videorna på YouTube sträckte sig mellan perioden 25 augusti – 7 november 2016. 

 

Intervjupersonerna valdes utifrån ett variationsurval. För uppsatsen behövdes olika YouTube-kändisar 

och journalister inom webb-TV som kunde representera YouTube och webb-TV som helhet. Därför 

bestod intervjugruppen av personer som kunde representera en bredd inom fenomenet (Larsson, 

2010:61). 

 

Urvalet för Youtubers var att YouTube-kanalerna skulle ha minst 45 000 prenumeranter och vara på 

svenska. Förfrågningar om intervju skickades till tio manliga YouTube-kändisar och elva kvinnliga 

YouTube-kändisar via e-post. Åldern skildes åt bland de YouTube-kändisar som intervjuades och de var 

i åldrarna 23-33 år. Inga kvinnliga Youtubers intervjuades vilket berodde på att det enbart var manliga 

Youtubers som svarade på förfrågningarna och ställde upp på en intervju. Detta kan ha påverkat 

resultatet då kvinnliga Youtubers möjligen hade tillfört en annan aspekt eller lyft fram en annan typ av 

information genom intervjuerna. 

 

För urvalet av journalister som arbetar inom webb-TV gjordes ett variationsurval. Då webb-TV inslag 

på medieföretagen Metro, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Aftonbladet och Expressen skulle analyseras 

så kontaktades journalister inom webb-TV från de fem angivna medieföretagen. Journalister som 

arbetade inom webb-TV och till exempel var videoreportrar, inslagsproducenter eller ansvariga ansågs 

relevanta som intervjupersoner. 

 

Förfrågningar om intervju skickades till tre manliga och fyra kvinnliga journalister inom webb-TV via 

e-post. Det var endast en kvinnlig journalist från Metro TV som svarade på förfrågan via e-post och var 

intresserad av en intervju. Då ingen annan journalist svarade på förfrågningarna så beslutade vi att ringa 

till medieföretagen istället. Detta resulterade i att två manliga journalister ställde upp på 

telefonintervjuer. Det var två manliga journalister och en kvinnlig journalist inom webb-TV som 

intervjuades.  

7.3 Metodkritik 

Det blev en viss undertäckning då hela populationen som i detta fall är Youtubers inte kunde nås 

(Johansson, 2010:89). Metoden som användes var att skicka förfrågningar via e-post till de som ansågs 
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relevanta som intervjupersoner, vilket bidrog till att alla inte nåddes. Vissa relevanta Youtubers hade 

ingen e-postadress att finna på Internet och vissa Youtubers har troligen inte tillgång till sin egen e-post 

när det gäller den här typen av förfrågningar. Det var exempelvis en Youtuber som hade en assistent 

som läste hens e-post och svarade åt hen. Det var desto enklare att kontakta journalister inom webb-TV 

då medieföretagen de arbetar på lätt kunde nås antingen via e-post, chatt eller per telefon. 

 

Eftersom att urvalet i webb-TV för inslagen som skulle undersökas var begränsat till den 7 november, 

samma dag som USA:s nästa president utsågs, så finns det en risk att inslagen som undersöktes såg 

annorlunda ut än vad de egentligen brukar. Strukturen och innehållet av inslagen kan ha skiljt sig från 

hur de brukar se ut en dag när det inte är någon stor nyhet av särskild vikt som det var den 7 november 

då Donald Trump valdes till USA:s nästa president. Denna undersökning bör dock inte ha påverkats allt 

för mycket då olika kategorier inom webb-TV togs med. 

 

Att bara manliga Youtubers intervjuades, två manliga journalister och endast en kvinnlig journalist gör 

att nettourvalet kan vara skevt (Johansson, 2010:94). Det är inte en jämn könsfördelning och det skulle 

kunna ha tillkommit relevant information som skiljer sig från det material som har samlats in för denna 

studie om fler kvinnliga journalister och Youtubers hade intervjuats. Detta bör beaktas då det, ur ett 

genusperspektiv, är viktigt att synen på kvinnor ska vara som aktiva och handlande subjekt istället för 

passiva objekt. Därför är det viktigt att de också får plats i forskning (Hammarström, 2004:20). 

 

De två testpersonernas kodning och resultat av två webb-TV inslag och två videor på YouTube skiljdes 

åt från uppsatsförfattarnas resultat. Båda testpersonerna analyserade de fyra inslagen/videorna utifrån 

samma kodschema med samma identifikationsvariabler och givna definitioner som uppsatsförfattarna 

(Emma Hammarfeldt och Harald Nylund) använde. Den största variationen i kodningen återfanns under 

rubriken ’’bilden ändrar form’’. Under denna rubrik valdes flera olika identifikationsvariabler av 

uppsatsförfattarna och testpersonerna. För att säkerställa kodschemats validitet kunde definitionerna ha 

omformulerats något i efterhand, men i och med att testpersonerna till större del redovisade samma 

resultat som uppsatsförfattarna så ansågs detta inte nödvändigt. Detta är dock något som bör tas i 

beaktande och redogörs för senare i uppsatsen under kapitel ’’fortsatt forskning’’.  

 

Ytterligare en kritik som kan riktas mot det valda tillvägagångssättet är att kodschemat enbart baserades 

på uppsatsförfattarnas egna iakttagelser och formuleringar, och utarbetades inte efter ett tidigare prövat 

kodschema, som använts i ett liknande sammanhang i en tidigare studie. Dock så valdes de variablerna 

som ansågs vara relevanta för denna studie och för att kunna svara på forskningsfrågorna. Efter att 
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studien utförts och resultatet hade analyserats så framkom det att variablerna som använts i kodschemat 

var tillräckliga då det gick att se skillnader i innehållet mellan webb-TV och YouTube-kanaler, och på 

så vis kunna svara på forskningsfrågorna.  

8. Resultat 

8.1 Intervjuer med Youtubers 

Två av intervjuerna med de YouTube-kändisarna som intervjuades är utförda på plats och den tredje 

gjordes via telefon.  

 

De tre YouTube-kändisarna som intervjuades är Joakim Kvist, Petter Egnefors och Alfred Svensson.  

 

Joakim Kvist arbetar som channel manager på YouTube-nätverket United Screens och bedriver även en 

egen YouTube-kanal som går under namnet ’’HejaInternet’’. YouTube-kanalen har 64 849 

prenumeranter. En intervju gjordes med Joakim på United Screens huvudkontor den 15 november 2016. 

Intervjun bandades och transkriberades i efterhand.  

 

Petter Egnefors och Alfred Svensson kommer från en trio tillsammans med Tom Ljungqvist. 

Tillsammans bildade de YouTube-kanalen ’’Inte Helt Hundra’’ som är en humorkanal. Kanalen har i 

skrivande stund 48 094 prenumeranter men trion har tagit en paus ifrån kanalen “Inte Helt Hundra”. 

Alfred Svensson har startat en ny YouTube-kanal tillsammans med Klas Eriksson som går under namnet 

’’Jokemock - Nordic Hillbillies’’. Den kanalen har 133 177 prenumeranter. Petter och Tom producerar 

idag material på plattformarna Instagram och Facebook. Intervju gjordes med Petter på restaurang Arom 

på Södertörns högskola den 22 november 2016. Intervjun bandades och transkriberades i efterhand. En 

telefonintervju gjordes med Alfred den 25 november 2016.  

 

8.1.1 Ämnesval  

Joakim Kvist säger att det är han själv som är ensam beslutsfattare över vilka ämnen han tar upp på sin 

YouTube-kanal. Han betonar samtidigt att han lyssnar mycket på sina prenumeranter och tittare och tar 

emot deras önskemål på ämnen. Han har märkt av att det sker ett skifte just nu på YouTube och att det 

brukar gå i trender. Just nu producerar Joakim mest vloggar där tittarna får följa med honom i hans liv, 

dels för att tiden är knapp och han för tillfället har tre olika jobb. Vloggar går snabbare att klippa ihop 

jämfört med andra videor. En vlogg klipper Joakim ihop på under en timme och andra sorters videor tar 

längre tid då han lägger in ljudeffekter, jobbar med inzoomningar och så vidare. Att filma en sådan 
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video tar, till skillnad från vloggar, tjugo minuter, varav tio minuter material att publicera och den tar 

timmar att redigera.  

 

Tidigare har Joakim gjort mycket material av underhållningsvärde, men beskriver just nu ett slags skifte 

han befinner sig i för att ’’rebranda’’ sig. Han vill använda plattformen för att göra skillnad och prata 

om egna erfarenheter om exempelvis mobbning eller psykisk ohälsa. Han beskriver detta som ämnen 

som ligger honom varmt om hjärtat.  

 

Petter, Tom och Alfred gick alla tre på Calle Flygare teaterskola. När de hade avslutat sin utbildning var 

alla tre intresserade av att göra humor. Idag måste man skapa ett eget märke och ha ett underlag för att 

folk ska vilja titta på en, säger Petter. Folk vill att man ska kunna visa hur många prenumeranter man 

har på YouTube och hur många följare man har på Instagram. Detta var anledningen till att de startade 

YouTube-kanalen ’’Inte Helt Hundra’’ tillsammans och varför de valde humor berodde på deras 

gemensamma intresse för genren. Ursprungligen tänkte de att målet var att hamna på linjär-TV för att 

det är där pengarna finns. Trots att linjär-TV har mycket mindre besöksantal än YouTube så finns 

fortfarande pengarna där, menar Petter.  

 

Med YouTube-kanalen ’’Inte Helt Hundra’’ gjorde de parodier och låtar, men i huvudsak material som 

roade dem för stunden. Det var den typen av ämnen de valde att satsa på. Petter säger att en av de 

gemensamma nämnarna är att de alla tre är teatermänniskor och sitter och skämtar tillsammans som alla 

människor gör med sina kompisar men de gör även film utav det. Detta gjorde att deras innehåll på 

YouTube-kanalen blev brett, vilket inte var till deras fördel i och med att tittarna på YouTube vill ha en 

tydlig “nisch” och de vill veta exakt vad de får när de väljer att prenumerera på en kanal.  

 

Petter säger att det egentligen skulle ligga i deras intresse att bli mer nischade för att nå en större publik, 

men både Petter, Tom och Alfred är olika i sin humor. De blev därför tvungna att kompromissa. Den 

videon som blivit störst är en parodi på dokusåpan Paradise Hotel där Alfred skulle gestalta en knäpp 

bonde. På YouTube gjorde de ganska många olika saker. De jobbade inte så mycket med igenkänning 

utan mer att de ville kunna göra humor om vad som helst. En sketch som är ganska talande för hur de 

ville ha det, säger Petter, var när han satt och sköt pappersbollar genom ett sugrör på Tom vilket 

utvecklades till att de började bråka och Tom drog fram ett lasersvärd. Exemplet följde processen 

ganska bra för hur de hade tänkt innan. Något de har genomgående är att det är en tydlig process för hur 

de vänder på saker hela tiden, de vill att det ska vara oväntat på ett orealistiskt sätt.  
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Videorna på YouTube-kanalen ’’Jokemock - Nordic Hillbillies’’ är lika varandra då de har ett bestämt 

format så de bestämmer inte riktigt vilket ämne de ska ta upp utan deras videor fortsätter på storyn om 

två bröder i Norrland som gillar att jaga. Alfred säger att de dock håller koll på vad publiken gillar och 

att de måste lyssna på vad folk vill se. Detta för att de vill skaffa fans och ha en stor publik. De har alltid 

med humor i sina videor säger Alfred och de har med sådant som är kul i sin kanal.   

8.1.2 Målgrupp 

Joakim beskriver att han kommer att märka av vad publiken tycker om hans nya stil på sin kanal genom 

att se om publiken och antalet tittare minskar eller ökar. Han har redan börjat röra sig i den nya 

riktningen. Han har redan börjat tappa den yngsta publiken, men vill öka medelåldern på tittarna från 15 

åringar och 16 åringar upp till en publik i 30 årsåldern. Joakim beskriver att den yngsta publiken (10 

åringar eller yngre) är en svår publik. Detta klargör han genom att förklara att den yngsta publiken är 

den publik som han fått anpassa sitt material mest efter, både genom hur han pratar och hur han lägger 

fram saker på. Joakim vill producera materialet för sin egen skull, för att få ut något av det själv, istället 

för att anpassa innehåll helt efter publik. 

 

Målgruppen för ’’HejaInternet’’ är bred. Det har varit 10 åringar upp till 25 åringar, men idag är den 

största målgruppen tjejer i 18 årsåldern upp till 24 årsåldern.  

 

Petter säger att “Inte Helt Hundra” inte hade någon bestämd målgrupp i början. Men YouTube-

målgruppen är från 3-35 år. Humor-kanaler i synnerhet, och deras YouTube-kanal ’’Inte Helt Hundra’’ 

hade 60 procent killar, 18-25 år gamla. De har dock inte sökt sig till en specifik målgrupp.  

 

I början riktade sig inte ’’Jokemock - Nordic Hillbillies’’ riktigt sig till någon målgrupp specifikt. Alfred 

säger att deras publik nu består av cirka 90 procent män och att majoriteten är mellan 25-32 år. Alfred 

säger att det främst är norrländska killar som är intresserade av jakt som tittar på deras YouTube-kanal.  

8.1.3 Det publiken uppskattar mest 

Joakim tror att målgruppen har ökat på grund av att han har börjat göra mer, som han kallar för, ’’follow 

me around’’-vloggar som är videor på saker han gör i sin vardag. Han tror att den äldre publiken 

uppskattar den typen av material. Själv föredrar Joakim att titta på vloggar när YouTube-kändisar 

tvättar, diskar och lagar mat.  

 

Det har riktats en del kritik mot Youtubers om att tittarna upplever att de byggt upp en fasad. Joakim 

beskriver det som att Youtubers med större kanaler har blivit offentliga personer och ställs inför ett helt 
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nytt sätt att leva. Joakim anser själv att han inte kan vara anonym på stan längre. Han tror att både 

Youtubers och publiken tjänar på att Youtubern är lite mer ’’real’’ i slutändan. Själv beskriver han det 

som att han försöker vara personlig, men inte för privat.  

 

Petter säger att det finns saker som alltid uppskattas, speciellt parodier och igenkänningshumor. Folk 

taggar varandra i mycket högre utsträckning inom den genren, som är det YouTube går ut på; att göra så 

kallat ’’taggnings-kompatibelt material’’ för att det ska få spridning. Vilket innebär material som 

tittarna känner igen sig i och taggar sina vänner i. De sakerna som gått bäst är dock sådant som de själva 

inte har varit helt nöjda med. 

 

Alfred säger att publiken främst uppskattar sketcher som handlar om jakt. Situationshumor är också 

populärt bland publiken och Alfred tror att det är för att de kan känna igen sig och skratta åt sig själva.  

8.1.4 Uppbyggnaden av videon   

Om det är videor av underhållningsvärde så ska tempot vara högt hela tiden med musik, ljudeffekter och 

inzoomningar, säger Joakim. Om ämnet däremot är seriöst så har han så lite klipp och musik som 

möjligt. Syftet bakom detta är att seriösa ämnen ligger i det som sägs och inte i det som sker runt 

omkring.  

 

Genren ’’humor’’, mer än ämnet, har en ganska tydlig profil, säger Petter. Det måste gå fort och man 

kan inte ha ett intro. Folk stänger av efter sex sekunder om de inte känner av att nu kommer något bra. I 

början hade de själva ett intro på tio sekunder, vilket visade sig vara förödande, för att tittarna inte 

fångades in direkt. En snabb start och intensitet är viktigt. Man kan inte ha pauser. Det måste vara filat 

ner till exakthet, så att det går så snabbt som möjligt, säger Petter.  

 

Alfred säger att om det till exempel ska vara en sketch i skogen när de jagar björn och de ska börja 

skrämma varandra så blir videon mer hetsigt. Alfred säger att de då använder sig av mer klipp och mer 

musik för att videon ska kännas mer hetsigt och stressigt. Uppbyggnaden av innehållet påverkas av hur 

mycket energi det ska vara i videon enligt Alfred.  

8.1.5 Den rörliga bilden 

Joakim klipper mycket i sina videor. Själva arbetsprocessen går till som så att han tar pauser, tar om 

saker och tänker på hur han betonar ord och så vidare. I huvudet har han dock, redan i filmstadiet, en 

plan på hur han ska redigera materialet för att få ett ’’flow’’ i det.  
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Det snabba och intensiva är mest för Instagram och YouTube till en viss del. På YouTube kan man dra 

ut på det lite, enligt Petter, där kan videon vara lite längre och ha lite lägre tempo. Man tar upp 

Instagram för ett ändamål och YouTube för ett annat ändamål. Petter exemplifierar med att Instagram 

lämpar sig för de som sitter på tåget, och där kan man när som helst avbryta videon. Att gå in på 

YouTube är mer av ett projekt där man aktivt går in för att se på något och då har man lite mer tid på 

den plattformen. Petter tror att folk tänker annorlunda om YouTube jämfört med Instagram.  

 

YouTube-kanalen “Jokemock - Nordic Hillbillies” har inte så mycket klipp i sina videor, men arbetar 

ändå med klippbilder. Alfred säger att eftersom de arbetar med skriptad humor så behöver de inte klippa 

så mycket. Skriptad humor innebär att de i förväg har skrivit ett manus som ska vara roligt. Dock om en 

sketch ska vara hetsig så arbetar de med tätare klippning. 

8.1.6 Ton och tilltal 

Val av ton och tilltal är väldigt baserat på ämne. Om materialet ska vara av underhållningsvärde så säger 

Joakim att han försöker ha en lite mer ’’uppåt-approach’’. Han beskriver att han pratar fort i vanliga fall 

och om ämnet ska vara lite mer ’’allvarligt’’ så tänker han alltid på att prata långsammare för att 

publikens fokus ska ligga på det som sägs och inte på det som sker runt omkring. Joakim beskriver att 

han vill vara ’’storebrorsan’’ på nätet, den vuxna personen som han själv inte hade att prata med när han 

var yngre. Den rollen vill han ha på YouTube och den tonen hoppas och tror han att tittarna ser.  

 

Petter säger att de har fått mycket skit, som alla som gör humor eller något som har med sociala medier 

att göra överlag får, för sin kanal “Inte Helt Hundra”. Det viktiga är att kunna stå för det man säger, 

kunna försvara sina uttalanden och det man gör. De brukar ofta gå igenom tillsammans vad de menar i 

förväg, för att slippa anpassa materialet. Man kan aldrig styra över folks tolkningar, säger Petter. 

Däremot kan man styra över vad man själv tänker kring något så att man vet vad man sänder ut. Själva 

har de bara anpassat materialet så att de själva ska kunna stå för det. Inom humorn så är tonen ganska 

schysst, menar Petter.  

 

Tonen i “Jokemock-Nordic Hillbillies” YouTube-kanal är rolig då de arbetar med humor. Alfred säger 

att de vill att folk ska skratta när de tittar på deras sketcher på deras YouTube-kanal.  

8.1.7 Hur videorna ska uppfattas 

Budskapet på YouTube-kanalen “HejaInternet” ska vara att det är okej att vara sig själv. Joakim vill 

bara vara sig själv och vill att det ska inspirera andra att våga vara sig själva. Han vill även dock att 

publiken ska känna sig road och han vill vara underhållande, säger han.  
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Petter säger att de ville vara anonyma med sina namn till en början, vilket var anledning till varför de 

inte tog sina egna namn Petter, Tom och Alfred utan valde namnet ’’Inte Helt Hundra’’. Sedan började 

de prata med bland annat bloggerskan Kissie som uppmuntrade dem att börja använda sina egna namn 

istället, för att få folk att veta vilka de var och bli intresserade, för att de skulle bli framgångsrika och 

stora. Det handlade om att göra det tydligt och visa att ’’vi är vi’’ säger Petter. Till en början ville de att 

det skulle uppfattas som att ’’det här skulle kunna vara vilka tre som helst’’, men sedan började de 

känna att ’’det här är vår humor’’ och ville tydliggöra det. Petter säger att de blev mer sedda som 

YouTube-karaktärer än som skådespelare. Till en början ville de att det skulle uppfattas som bara 

’’humor-content’’ och sedan ’’vårt humor-content’’.  

 

Alfred säger att han vill att deras videor ska uppfattas som roliga. Han säger även att han vill att det ska 

märkas i deras videor och sketcher att de har tänkt till och att det är högkvalitativ humor.  

8.1.8 Prenumeranterna involveras 

Joakim är lyhörd för vad tittarna vill se och märker på responsen, i form av kommentarer, att de i allra 

högsta grad är involverade gällande vad som kommer upp på YouTube-kanalen. Han vill i grund och 

botten göra det för sin egen skull för att det ska vara någon mening med att göra det han gör. Joakim 

brukar även göra så kallade ’’Q&A-videos’’ som innebär att Youtubern själv besvarar tittarnas frågor 

som de ställt på exempelvis Snapchat på förhand. Om någon video eller något ämne fått mycket respons 

så brukar han återkoppla till det ämnet vid ett senare skede, inte enbart på YouTube utan även på andra 

plattformar, som exempelvis Twitter.  

 

Petter säger att de inte involverade sina prenumeranter så mycket, vilket var en dålig sak, för att om man 

vill växa så ska man involvera sina prenumeranter och tittare. Man ska ha en kontakt med dem. På 

YouTube-kanalen ’’Inte Helt Hundra’’, till skillnad från i vloggar och pranks, så pratade de aldrig direkt 

till sina prenumeranter. De hade inställningen att de bara var ett serviceyrke som vilket annat som helst, 

och gjorde de ett dåligt jobb så ville de inte att prenumeranterna skulle stanna kvar bara för att det var de 

(Petter, Tom och Alfred) som gjort det. Petter menar att han även tror att det finns något ohälsosamt i att 

söka en bekräftelse som ligger i reaktionerna hos tittarna snarare än innehållet. 

 

För att prenumeranterna ska involveras så interagerar Alfred på sina olika plattformar enligt honom 

själv. De olika plattformarna är YouTube, Instagram, Facebook och Snapchat. En del av deras 

prenumeranter tar kontakt med dem via Instagram och Snapchat och Alfred säger att de vill ta hand om 
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alla prenumeranter och främst de som försöker ta kontakt med dem. På YouTube kan prenumeranterna 

även kommentera videorna och där skriver flera om vad de vill se mer av och det säger Alfred att de tar 

till sig. Enligt Alfred så brukar han och Klas även ibland fråga sina prenumeranter vad de vill se mer av 

så att de kan ge prenumeranterna vad de vill ha. 

8.1.9 Medvetna val för att locka publik  

Joakim vill just nu locka en äldre målgrupp till sin YouTube-kanal “HejaInternet” och han gör det 

genom att göra material som intresserar dem. Han gör inte så mycket egentligen, utan har haft turen att 

publiken hittat honom ändå, mycket tack vare att han började så pass tidigt som han gjorde. Det gick 

snabbt för honom i början att få en stor publik. På en månad hade han tusen prenumeranter, vilket var 

mycket på den tiden (fem år sedan). Att vara närvarande på internet och att finnas på alla plattformar, 

inte bara YouTube, är viktigt för Joakim. Han säger att han skulle vilja starta en Podcast, starta igång sin 

blogg igen och finnas överallt.  

 

Petter säger att de anpassade strukturen efter forumet. Till exempel om de gjorde något snabbt och kort 

med mycket klipp så passade det bättre på exempelvis Instagram. Om de istället hade en lite längre 

sketch så passade det på YouTube. På så sätt försökte de locka publik på olika plattformar.    

 

Alfred säger att de bland annat lägger upp korta trailers på sina videor på andra plattformar för att locka 

publik. Enligt Alfred så är Instagram den viktigaste plattformen för att locka ny publik. Alfred och Klas 

lägger även upp mycket på Snapchat för där ser de en möjlighet att interagera med sin publik. Enligt 

Alfred så lockas mer publik till deras kanal då de märker att de får svar från Alfred och Klas på bland 

annat Snapchat.       

8.2 Intervjuer med journalister  

De tre intervjuerna med journalisterna gjordes via telefon. 

Siri Amram arbetar som videoreporter på Metro. På Metro har de endast två personer som arbetar med 

webb-TV. Siri arbetar därför som både chefredaktör och videoreporter. En telefonintervju med Siri 

Amram gjordes den 14 november 2016.  

 

Bengt Arvidson är den enda video-reportern på Sydsvenskan. Det finns även en tv-chef på Sydsvenskan. 

Sydsvenskan är en lokaltidning som ska rapportera nyheter i västra Skåne. En telefonintervju gjordes 

med Bengt Arvidson den 17 november 2016.  

 

Nicklas Onerud arbetar som live-redaktör på Aftonbladet TV med ansvar för den dagliga tv-
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produktionen. Aftonbladet TV ingår i en så kallad ’’breaking organisation’’. En telefonintervju gjordes 

med Nicklas Onerud den 19 november 2016. 

8.2.1 Ämnesval  

Siri Amram säger att ämnesvalet avgörs på morgonmötet och även resurserna avgör vad de ska göra 

nyheter av. På Metro har de endast två personer som arbetar med webb-TV. Siri säger att de därför inte 

kan göra tv-inslag om allt som de kanske annars hade velat. Hon ser dock till att ämnesvalet blir aktuella 

ämnen. Hon som journalist vill ändå att om hon har arbetat med något inslag väldigt länge vill att det 

ska få mest plats. Det är dock de ämnena som publiken tycker mest om som får mest plats och det är inte 

så mycket sport utan mer nyheter som publiken vill ha. Siri säger att Metro använder sig av de ämnena 

som är aktuella när de ska välja ämne.   

 

Bengt Arvidson säger att de främst tar upp lokala nyheter på Sydsvenskan. De gör mycket tv-inslag om 

sport och främst fotboll. Det är dels för att fotbollsklubben Malmö FF som är med i Champions league 

har sitt säte i Malmö. Så fort de spelar en hemmamatch så publicerar Sydsvenskan ett inslag om det. En 

annan anledning till varför de just fokuserar på fotboll är för att det gör sig bra i bild enligt Bengt.  

 

På Aftonbladet TV är det nyhetsläget som avgör vilka ämnen som ska tas upp. Nicklas Onerud säger att 

om det exempelvis är USA-valet som är det aktuella ämnet så kommer fokus att ligga där. Det primära 

ämnesvalet är ’’breaking news’’ och materialet de producerar benämns som ’’klickisar’’. Nicklas säger 

att ’’klickisar’’ är en benämning för material som är renodlade tv-inslag om sensationsnyheter som 

tittarna är benägna att titta på. Han ger ett exempel på en ’’klickis’’ om en aggressiv säl som hoppade på 

en fiskare, något som tittarna uppfattade som något spektakulärt. 

8.2.2 Målgrupp 

Metro TV:s målgrupp är personer mellan 20-30 år säger Siri.  

 

Bengt säger att Sydsvenskan inte vet så mycket om målgruppen. Han säger att det är de som är på 

Sydsvenskans webbsida och som då aktivt söker sig till dem.  

 

Aftonbladet TV har en tittarskara som befinner sig någonstans i 19-45 årsåldern, även om det inte är en 

uttalad målgrupp som de valt att rikta sig till. 



23 

 

8.2.3 Det publiken uppskattar mest  

Siri säger att det är beroende på plattformen vad publiken uppskattar. Det beror på var de publicerar sina 

tv-inslag. Metro TV publicerar sina webb-TV inslag både på YouTube, Facebook och på Metros 

webbsida. På YouTube vill publiken mest se nöjesklipp, videor som underhåller. Medan på Facebook är 

det mer ämnen som berör och starka case som publiken vill se, enligt Siri.     

 

Enligt Bengt på Sydsvenskan lockar inte ämnen som politik och ekonomi publiken. Det är mer ämnen 

som sport och “bakom kulisserna” nyheter som uppskattas av publiken. Bengt säger att “bakom 

kulisserna” nyheter kan vara om en ny byggnad som ska byggas och så har Sydsvenskan varit där och 

filmat innan det öppnats. Det brukar få många visningar. Bengt säger även att “konstiga” ämnen är 

populära bland publiken. Han ger exempel på ett inslag han gjorde om att en pitbull bitit fast i en tax och 

att en kanin då kom och bet pitbullen för att rädda taxen. Bengt säger att han inte vet hur detta kunde ha 

blivit så populärt hos tittarna.  

 

Nicklas säger att de satsar på en del programformat som tittarna ser på mest. I programformatet 

’’kungligt’’ tar de upp kungliga saker från hela världen.  

8.2.4 Uppbyggnaden av inslagen  

För uppbyggnaden av inslag så arbetar Siri för att inslagen ska ha ett formspråk som känns som Metro. 

Publiken ska känna igen sig. Siri säger att punchline ska komma först, med andra ord att det starka ska 

komma först för att fånga uppmärksamhet. På så sätt vill de locka publik som inte aktivt går in på 

Metros webbsida utan de som kanske ser en video som Metro gjort via Facebook. Siri säger att de även 

publicerar grafiska inslag som ska undervisa och då ser uppbyggnaden annorlunda ut. Då är det mer 

grafer i själva inslaget.  

 

På Sydsvenskan jobbar de mycket med livesändningar som är långa och utan några klipp. Sydsvenskan 

har inga klipp alls i sina tv-inslag vilket gör att det är ett mer långsamt format vilket är bra enligt Bengt. 

Det gör dock nyhetsinslagen som det vanliga formatet ser ut på andra medieföretag med synk, speaker, 

inklippsbilder, med mer. Bengt säger att de traditionella nyhetsinslagen inte får vara för långa, det 

fungerar inte bra bland publiken. Samtidigt som livesändningarna kan vara längre.  

 

Mycket av det material som Aftonbladet TV sänder är sådant som videoreportrarna på redaktionen inte 

filmat själva. De får material från olika källor, till exempel TT Nyhetsbyrån, och måste då förhålla sig 

till det materialet i och med att de inte kan påverka det själva. När de producerar material själva så är 
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utgångspunkten alltid att det ska vara snygga inslag, menar Nicklas. Men det är återigen materialet och 

nyhetsläget som avgör uppbyggnaden av inslaget.   

8.2.5 Den rörliga bilden  

I inslagen ser Metro TV till att använda sig av Metros färger för att publiken ska känna igen sig säger 

Siri. Metros färger är antingen blå/grå eller rosa/grå. Klippen som görs i alla de olika inslagen blir dock 

liknande då det endast är två personer som gör jobben. Siri kommenterar att inslagen då automatiskt blir 

lika varandra. Siri säger att de arbetar mycket med inklippsbilder. Siri menar att de inte har gjort statistik 

på vad som fungerar bäst hos målgruppen.     

 

På Sydsvenskan har de inga klipp alls i videorna säger Bengt. Främst på grund av att de gör mycket 

livesändningar.  

 

Nicklas säger att en intervju på tio minuter vill de inte gärna klippa ner till en minut. Om de får en 

intervju från en annan källa, exempelvis från CNN, så kör de den utan att den är helt färdigredigerad. 

Själva försöker de inte jobba så mycket med hoppbilder och är, återigen, väldigt beroende av hur 

materialet ser ut som de får in och förhålla sig till hur det är redigerat och producerat. 

8.2.6 Ton och tilltal  

Siri säger att eftersom att Metro är en ’’nöjes-kanal’’ så vill de delvis underhålla men främst vill de vara 

aktuella då de producerar nyheter. Samtidigt säger Siri att de vill göra allt för att locka publik. De ser till 

att inslagen ska vara korta och tydliga då de arbetar med nyheter. Om de till exempel ska göra ett tv-

inslag om något tungt ämne exempelvis övergrepp så ser de till att inte ha några pop-ups. De har heller 

inte massa häftig och energifylld musik enligt Siri.  

 

Bengt säger att tonen inte är särskilt underhållande i inslagen. Eftersom de gör livesändningar så är 

tilltalet främst att han kommenterar i inslagen vad han ser. Korta och förklarande nyheter fungerar bäst 

bland publiken enligt Bengt. Inslagen ska helst vara snabba och enkla och det ska inte vara för mycket 

underhållning.  

 

Aftonbladet TV har som utgångspunkt att ha en personlig ton gentemot sin publik och vill inte att 

innehållet ska vara allmängiltigt. De försöker alltid vinkla materialet så att budskapet blir så tydligt som 

möjligt och försöker lyfta det som de själva anser vara viktigt, enligt Nicklas. Det ska vara 

lättförståeligt, tydligt och koncist.  
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8.2.7 Hur videorna ska uppfattas 

Siri säger att de vill att man ska se på inslagen att de är från Metro. Man ska som sagt känna igen 

färgerna enligt Siri. Inslagen ska även uppfattas som korta och tydliga.   

 

Bengt säger att inslagen inte ska uppfattas som underhållande hos publiken. Han säger att Sydsvenskan 

vill att de istället ska vara nyttiga, lärande och lokala och så vill han att de ska uppfattas.  

 

Enligt Nicklas på Aftonbladet TV är publiken mest benägen att titta på spektakulära saker (klickisar) 

snarare än ett specifikt ämne. Nicklas säger att Aftonbladet TV inte är en ren tv-kanal och nyhetsläget i 

stort styr produktionen. På Aftonbladet TV har de inga tv-möten utan har något som kallas för 

’’breaking desken’’; snabba nyheter. I anslutning till ’’breaking desken’’ går de under dagen igenom hur 

de ska lägga upp allt. De ingår i den så kallade ’’breaking organisationen’’ och jobbar tillsammans som 

ett team. 

8.2.8 Publiken involveras  

Ett sätt för att involvera publiken är att de får ställa frågor via Metro till kändisar enligt Siri. Under 

livesändningar frågar Metro sina tittare vad de har för frågor till någon specifik kändis och sedan ställer 

Metro frågorna vidare till den kändisen. På Metros tv-sida kan inte publiken kommentera.    

 

I dagsläget involverar inte Sydsvenskan sin publik. På sin webbsida har de ingen chattfunktion och det 

finns ingen möjlighet till att kommentera på hemsidan. Bengt säger att de dock borde bli bättre på att 

involvera sina tittare men vet än inte hur.  

 

Aftonbladet TV involverar sina tittare i en ganska stor utsträckning. Nicklas säger att de har en kanal där 

tittarna kan skicka in tips som går under namnet ’’Tipsa’’. Tittarna kan själva skicka in amatörfilmer 

från nyhetshändelser och foton via ’’Tipsa’’. Detta innebär att vem som helst som har tillgång till en 

smartphone kan filma något som Aftonbladet TV kan ta in i produktionen. I anslutning till stora 

händelser så förekommer det även att de skickar ut efterlysningar på material, i första hand på webben. 

De använder sällan Facebook eller andra sociala medier för att skicka ut efterlysningar. Nicklas lägger 

även till att de har en Facebooksida där tittarna kan skicka in tips. Dock så kan tittarna inte kommentera 

inslagen på webb-TV sidan. 
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8.2.9 Medvetna val för att locka publik  

För att locka publik så vill Metro TV fånga tittarnas uppmärksamhet direkt. Då kan även de som inte 

aktivt går in på Metro utan som kanske bara tittar på tv-inslag från Metro via Facebook lockas och 

börjar söka sig till Metro TV.  

 

För att locka publik så väljer Sydsvenskan att vara lokala. De rapporterar om västra Skåne och väljer då 

lokala berättelser därifrån istället för att rapportera inrikes-/utrikesnyheter. Bengt säger att de vill vara 

snabba att rapportera om aktuella händelser och de sänder live. Bengt säger även att de inte försöker att 

se ut som till exempel SVT eller TV4. Med det menar han att de inte har en studio där de presenterar 

sina nyhetsinslag utan de lägger istället upp lösa nyhetsinslag separat på sin YouTube-kanal.  

 

Nicklas återknyter till att ett medvetet val för att locka publik är genom de så kallade ’’klickisarna’’. 

Aftonbladet TV vet att publiken är mest benägna att titta på sensationella saker, det som är lättsamt och 

enkelt att ta till sig utav. Det material som de producerar rent tv-mässigt är en mix, säger Nicklas, i den 

vanliga nyhetsfloran. Det behöver inte handla om krig, mord och elände utan mer lättsamt för tv-

formatet. 

 

Nicklas säger att Aftonbladet TV brukar titta hur Youtubers arbetar, men att de aldrig kommer att vara 

en kanal där folk kan lägga upp vad som helst utan att det först sker en nyhetsvärdering. Det 

förekommer dock att de använder material som kommer från plattformen YouTube och de kör även 

egna program som de producerar själva. Aftonbladet TV ser sig som en konkurrent till YouTube och 

just därför är det viktigt att granska hur Youtubers arbetar med innehåll där. 

8.3 Resultat av kodning 

För att analysera de olika inslagen/videorna användes kodschemat med de givna definitionerna för att 

koda de olika videorna på både YouTube-kanalerna och inslagen i webb-TV. Nedan följer en lista som 

visar resultatet som framkom av majoriteten av inslagen/videorna som undersöktes.  

Webb-TV      YouTube-kanaler 

Informativt       Talspråk, förekom svordomar & slang   

Objektivt       Underhållande 

Nyheter       Argumenterande 

Sport        Partiskt & reklam 

Intervju       Vloggar & musik  

Sällan tydlig påannons/avannons     Tydlig påannons/avannons 
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Därefter fick testperson A och testperson B samma kodschema, med samma givna definitioner och 

förutsättningar, för att göra en egen individuell kodning. Testpersonerna fick koda totalt två videor från 

YouTube och två inslag från webb-TV.  

8.3.1 ’’VM-medaljörer stoppas från landslaget’’ 

URL: http://www.dn.se/webb-tv/klipp/sport/vm-medaljorer-stoppas-fran-landslaget/ 

 

Uppsatsförfattarna valde publiceringsform DN webb-TV (4), cut(4) och inklippsbild(5) på variabeln 

bilden ändrar form, informativt(4) på variabeln tilltal, informativt(2) och objektivt(5) på variabeln ton, 

nyheter(5) och sport(10) på variabeln ämne, inget(3) under variabeln struktur samt 1-5 minuter(1) under 

variabeln längd.  

 

Testperson A fick samma resultat på sin kodning.  

 

Testperson B valde tonar in (3) på variabeln bilden ändrar form och motiverade var någonstans i 

nyhetsinslaget detta kunde återfinnas. I övrigt fick testperson B samma resultat som uppsatsförfattarna. 

8.3.2 ’’Jimmy Åkesson, SD: ’Det skrämmer mig’’’ 

URL: http://www.expressen.se/tv/nyheter/usa-valet-2016/jimmie-akesson-sd-det-skrammer-mig/  

 

Uppsatsförfattarna valde publiceringsform Expressen webb- TV(2), cut(4) och inklippsbild(5) på 

variabeln bilden ändrar form, informativt(4) och talspråk(5) på variabeln tilltal, personligt(1), 

partiskt(6) och intervju(7) på variabeln ton, valvaka(8) på variabeln ämne, inget(3) under variabeln 

struktur samt 1-5 minuter(1) under variabeln längd.  

 

Testperson A valde tonar in(3) på variabeln bilden ändrar form och motiverade var någonstans i 

inslaget detta kunde återfinnas. Testperson A valde endast talspråk(5) på variabeln tilltal. Testperson A 

valde att lägga till argumenterande(4) på variabeln ton och kunde motivera sitt val. På variabeln ämne 

hade testperson A, till skillnad från uppsatsförfattarna, valt politik(7).  

 

Testperson B höll med testperson A i variabeln bilden ändrar form och hade samma kodning. 

Testperson B höll även med testperson A och hade kodat likadant i variabeln ton. I övrigt hade  

testperson B samma resultat som uppsatsförfattarna. 

http://www.dn.se/webb-tv/klipp/sport/vm-medaljorer-stoppas-fran-landslaget/
http://www.expressen.se/tv/nyheter/usa-valet-2016/jimmie-akesson-sd-det-skrammer-mig/
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8.3.3 Sara Fangirlar 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=un-mzWwDun4  

 

Uppsatsförfattarna valde ingen publikationsform då detta inte lämpade sig till YouTube-videorna utan 

endast till webb-TV inslagen. Uppsatsförfattarna valde tonar ut(1), cut(4), inklippsbild(5) och zoomar(6) 

på variabeln bilden ändrar form, talspråk(5) på variabeln tilltal, personligt(1) och underhållning(3) på 

variabeln ton, reklam/test, haul(1), dagbok/vlogg(2) och musik(9) på variabeln ämne, på:a(1) och 

av:a(2) på variabeln struktur samt 5-10 minuter(2) under variabeln längd.  

 

Testperson A valde inte tonar ut(1) utan valde istället annat(8) på variabeln bilden ändrar form och 

kunde motivera sitt val. Testperson A hade även hittat förkortningar(3) på variabeln tilltal och 

motiverade var någonstans i YouTube-videon detta kunde återfinnas. I övrigt hade testperson A samma 

resultat som uppsatsförfattarna.  

 

Testperson B valde annat(8), liksom testperson B, på variabeln bilden ändrar form, men valde inte 

tonar ut(1) till skillnad från testperson A. Testperson B valde att lägga till slang(2) på variabeln tilltal 

och motiverande detta med ordet ’’fancy’’. Uppsatsförfattarna hade uppfattningen av att ’’fancy’’ gick 

in under talspråk(5) i samma variabel. Testperson B valde informativt(2) under variabeln ton. 

Testperson B motiverade detta med att YouTuben var informativ när han pratade om ett spel. 

Uppsatsförfattarna hade uppfattningen att detta gick in under variabeln ämne och reklam/test, haul(1). I 

övrigt hade testperson B samma resultat som uppsatsförfattarna. 

8.3.4 Vi var med på tv + ny vloggkanal  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=RC4NLn1hI7U 

 

Uppsatsförfattarna valde ingen publikationsform då detta inte lämpade sig till YouTube-videorna utan 

endast till webb-TV inslagen. Uppsatsförfattarna valde cut(4) och inklippsbild(5) på variabeln bilden 

ändrar form, slang(2) och talspråk(5) på variabeln tilltal, personligt(1) och underhållning(3) på 

variabeln ton, reklam/test, haul(1), dagbok/vlogg(2) på variabeln ämne, på:a(1) och av:a(2) på variabeln 

struktur samt 5-10 minuter(2) för variabeln längd. 

 

Testperson A valde inte slang(2) utan förkortning(3) och lade till annat(8) på variabeln tilltal och kunde 

motivera sitt val. I övrigt fick testperson A samma resultat som uppsatsförfattarna.  

https://www.youtube.com/watch?v=un-mzWwDun4
https://www.youtube.com/watch?v=RC4NLn1hI7U
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Testperson B valde fade:ar(2), cut(4), zoomar(6) och annat(8) på variabeln bilden ändrar form. 

Testperson B kunde motivera sitt val. Testperson B lade till förkortningar(3) på variabeln tilltal och höll 

i övrigt med uppsatsförfattarna i deras kodning. Testperson B valde att lägga till informativt(2) på 

variabeln ton och motiverade att det var när Youtubern pratade om ett samarbete med CMore. 

Uppsatsförfattarna hade återigen uppfattningen att detta gick in under variabeln ämne och reklam/test, 

haul(1). I övrigt hade testperson B samma resultat som uppsatsförfattarna.  

 

9. Analys  

9.1 Ämnesval  

I webb-TV består inslagen främst av nyheter. Detta märktes efter analysen av videorna/ inslagen utifrån 

kodschemat och intervjuerna med journalisterna. Journalister och nyhetsföretag har dock ett ansvar 

gentemot publiken. Därför måste journalister även de som arbetar inom webb-TV göra en 

nyhetsvärdering. De viktigaste faktorerna för att göra en nyhetsvärdering är vikt- och viktighet, icke-

normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, lättbegripligt och nytt (Häger, 2014:95). Journalister ska sträva 

efter att vara opartiska, sakliga och korrekta och ska inte verka för egenintresse (Petersson, Djerf-Pierre, 

Strömbäck & Weibull, 2005:137).  

 

Av de Youtubers som har intervjuats och de vars YouTube-kanaler har undersökts så är ämnesvalet för 

dem ofta vloggar. En vlogg är en videoblogg som oftast har en stil som liknar en dagbok som görs 

framför kameran (Gao, Tian, Huang & Yang, 2010:15:6). Därför kan YouTube-kändisar vara mer 

personliga i sitt innehåll vilket märktes på deras YouTube-kanaler och vilket de själva också sa i 

intervjuerna. De båda Youtubers Joakim Kvist och Alfred Svensson som intervjuades sa att när de ska 

bestämma vilket ämne deras videos ska ha så tänker de på vad som fungerar bäst hos publiken och på 

vad de själva också vill göra.  

 

YouTube-kändisar har också med jämna mellanrum reklam som innehåll i sina kanaler. Det är vanligt 

att YouTube-kändisar har samarbeten med olika företag så kallade “hauls”. I form av att Youtubern ska 

göra reklam för någon specifik produkt och så får Youtubern pengar. Detta kan inte journalister göra i 

samma grad då de som tidigare nämnt ska vara opartiska och sakliga. De har istället reklam/annonser 

innan själva inslaget.  
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9.2 Ton  

Journalister inom webb-TV har en skyldighet att sträva mot att vara objektiva (Petersson, Djerf-Pierre, 

Strömbäck & Weibull, 2005:137). Det märktes även när olika inslag från webb-TV undersöktes i denna 

studie. Journalisterna som var med i inslaget syntes för det mesta inte och märktes knappt av. Emellanåt 

hördes journalisten när den skulle ställa en fråga till intervjupersonen. Däremot så blev webb-TV 

inslagen ändå en aning personliga då intervjupersonerna var personliga och sa sina åsikter och tankar. 

Objektiv definieras att ”inga åsikter, känslor eller personliga tankar finns med” i kodschemat som 

använts till denna studie (Nationalencyklopedin). 

 

Youtubers kan däremot vara mer personliga än journalister vilket också märktes i YouTube-videorna 

som analyserades. Speciellt i formatet “vlogg” så var de Youtubers personliga, då en vlogg är en dagbok 

där man pratar om sig själv eller visar sina tittare sitt liv. Joakim Kvist som har YouTube-kanalen 

HejaInternet sa i sin intervju att han är personlig i sina videor och att det påverkar innehållet då tittarna 

får komma honom väldigt nära. Joakim sa att det då blir som att tittarna ser honom som en kompis. 

Tittarna tror då att de känner honom helt och att de till och med kan åka hem till honom för att de känner 

honom. Även Youtubern Therése Lindgren skriver i sin bok att YouTube inte är en 

envägskommunikation. Hon skriver att hon inte pratar till sina tittare utan de pratar med varandra 

(Lindgren, 2016:120). Det blir inte riktigt likadant för journalister som arbetar inom webb-TV då de 

flesta inte syns så mycket i videorna. När journalisterna dock syns i videor så är de oftast informativa 

och pratar om en nyhet istället för att vara personliga och prata om sitt liv som Youtubers gör 

(Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck &Weibull, 2005:137).  

 

Youtubers kan även vara partiska vid samarbeten i videor. Om någon Youtuber hade något samarbete 

med ett specifikt företag och gjorde reklam för en produkt så var de partiska då de hade egen vinning i 

det. 

 

Det var även mer underhållning i videorna som YouTube-kändisar lade upp. Man märkte i videorna att 

de ville roa sin publik och i vissa fall få dem att skratta. Medan journalister istället har i uppdrag att 

informera, granska och vara ett forum för debatt (Häger, 2014:29). Till skillnad från YouTube-kändisar 

så har också journalister mer skyldigheter vilket YouTube-kändisar inte har. Siri Amram från Metro TV 

sa i sin intervju att Metro vill underhålla sin publik men samtidigt måste de göra en nyhetsvärdering. Till 

skillnad från YouTube-kändisar som tidigare nämnts främst tänker på vad publiken vill ha och på vad de 

själva vill göra. Det kan vara en anledning till varför YouTube-videorna är mer personliga och 

underhållande medan webb-TV inslag är mer nyhetsrelaterade, sakliga och informativa.  
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9.3 Tilltal  

Det som märktes gällande tilltalet i videorna som undersöktes i webb-TV var att det var informativt. 

Informativt i kodschemat som användes för denna studie definierades som ingen värdering eller egen 

åsikt, sakligt och korrekt. Vilket egentligen inte är särskilt konstigt då journalister ska vara sakliga och 

korrekta (Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck & Weibull, 2005:137).  

 

Tilltalet som användes av YouTube-kändisar på sina kanaler var främst talspråk som i kodschemat 

definierades som vardagligt språk som kan innehålla egna åsikter, som om man pratar med en kompis. 

Det kan också vara en anledning till att YouTube-videorna blir mer personliga och det känns för vissa 

tittare som att Youtubern är en kompis.  

 

I YouTube-videorna som undersöktes utifrån kodschemat som gjorts för studien förekom det även 

svordomar, slang och förkortningar. Dessa förekom inte i majoriteten av videorna men dök upp 

emellanåt. Bland annat så sa de “jävlar” och “fan” som är svordomar. “Chilla” som är slang och “lol” 

som är en förkortning för frasen “laughing out loud” som är på engelska. Journalister ska istället 

använda ett språk som alla förstår. De ska inte använda för svåra ord som stänger ute många men de ska 

heller inte använda ett för dåligt språk eller slang (Häger, 2014:47-48). Det kan vara en anledning till 

varför journalister och Youtubers har olika målgrupper. Utifrån intervjuerna som gjordes med både 

journalister och Youtubers så visades det att Youtubers har en yngre målgrupp än vad journalister har. 

Siri Amram från Metro sa att deras målgrupp är 20-30 åringar. Medan Joakim Kvist och Petter Egnefors 

sa att deras målgrupp är 18-24 åringar. Joakim Kvist sa i sin intervju att han tidigare när han precis 

börjat lägga upp videor på YouTube hade en målgrupp som var 10-25 åringar men att han nu vill nå en 

lite äldre målgrupp. Joakim Kvist sa även att de flesta andra Youtubers har en yngre målgrupp som 

ligger på cirka 10-25 år. Undantaget blev Youtubern Alfred Svensson som sa att hans YouTube-kanal 

har målgruppen 25-32 åringar men han nämnde att det är en ovanligt gammal målgrupp för att vara på 

YouTube.     

9.4 Struktur  

Det finns ett strukturellt problem med tv, enligt Bourdieu, som innebär att det intellektuella närmandet 

till tv begränsas och journalistikens intellektuella utveckling i stort. Det är, enligt Bourdieu, 

motsättningar mellan ekonomiska och sociala förhållanden som påverkar tv-produktionen som är 

beroende av det ekonomiska fältet, vilket kan bidra till att skapa en mångfacetterad och ensidig 

journalistik där formen begränsas till en viss typ av samhällsgrupp överst i den ekonomiska sfären som i 
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sin tur bidrar till att skapa och vidmakthålla marginaliseringar av andra samhällsgrupper (Brummer, 

2014:23).  

 

Journalister har även, till skillnad från Youtubers, ett etiskt ansvar och regelverk. Samtidigt påverkar 

nya förutsättningar detta regelverk: krav på ökad produktion och en snabb produktion på webben ställs 

emot krav på produktion av korrekta nyheter. Nyhetsproduktionens ökade tempo har luckrat upp 

grundregeln för journalister att granska fakta och källor i förväg. För journalister som är verksamma 

inom webb-produktionen innebär detta mindre kontroll (Wiik & Nygren, 2016:273). Trots att detta även 

gäller sociala medier och inte enbart webb-TV så har intervjuerna bidragit till en bredare bild av hur det 

nya medielandskapet påverkar, inte enbart produktionen och ’’uppluckrandet’’ av den journalistiska 

grundregeln, utan även strukturen och innehållet i webb-TV. 

 

YouTube-kändisar har inga krav på att begränsa sitt material eller följa några regelverk. De har heller 

inga krav på att granska källor och fakta i förväg. Ett exempel på den täta relationen som går att urskilja 

mellan YouTube-kändisar och prenumeranter är inledningen och avslutet på videorna. YouTube-

kändisar har, med få undantag, en bestämd och återkommande introduktion och ett avslut på sina videor. 

Detta var något som definierades som på:a och av:a i kodschemat som användes i studien.  

 

Genom intervjuerna har det även kunnat konstateras att Youtubers tillämpar sitt material mycket efter 

målgrupp och genre. Joakim Kvist, Youtubern bakom kanalen ’’HejaInternet’’ har ett högt tempo, 

pålagd musik, ljudeffekter och inzoomningar i sina videor om dessa är ämnade att ha ett underhållande 

värde. Om ämnet däremot är seriöst och om något allvarligt ämne behandlas så fokuserar han endast på 

sig själv och sin röst och inget annat.  

 

Petter Egnefors hade en bestämt uppfattning om humorgenren i intervjun med honom och om att den har 

en tydlig profil. Det måste gå fort och man kan heller inte ha något intro för man måste fånga tittarna 

direkt. För trion bakom YouTube-kanalen ’’Inte Helt Hundra’’ handlade det om att skala av så mycket 

som möjligt till exakthet.  

 

Metro TV arbetar mycket med formspråk för att etablera varumärket. För Metro TV handlar det om att 

publiken ska känna igen logotypen. Förenligt med detta är ett starkt intro för att fånga tittarnas 

uppmärksamhet. Detta är även ett sätt att locka en publik som inte själva aktivt går in på Metro TV utan 

vistas på plattformen Facebook och känner igen logotypen och formspråket i sitt flöde. Metro arbetar 

mer med grafer i syfte att undervisa och utbilda tittarna. 
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Aftonbladet TV bekräftade hur arbetet ser ut i dagens medieklimat som präglas av ökad och snabbare 

produktion, genom att en stor del av materialet är inhämtat från andra källor, exempelvis från TT 

Nyhetsbyrån, och inte från videoreportrarna själva. När de inte kan påverka materialet själva så blir det 

även tvungna att förlita sig med hur de andra källorna arbetat med materialet; både med struktur och 

innehåll.  

 

Den journalistiska formen har en viss berättarteknik. De vanligaste greppen är förenkling, vinkling och 

personifiering. Själva fascinationen över berättartekniken som mediet möjliggör bidrar till att formen 

blir viktigare än innehållet (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:333). Det som emellertid har framgått 

av intervjuerna är att Youtubers har ett mer utmärkande grepp av personifiering och en ton och ett tilltal 

som riktar sig mot en specifik målgrupp vilket utmärker sig med tydliga på:or och av:or. 

9.5 Tittarna involveras  

De digitala kvällstidningarna och nyheterna på sociala medier har stärkt sina ställningar som 

nyhetsplattformar i det svenska medielandskapet till följd av teknikförändringarna. Kvällstidningen, och 

i synnerhet Aftonbladet, har en mycket starkt ställning på digitala plattformar samtidigt som 

pappersversionerna inte har samma ställning idag jämfört med tidigare (Facht, Wadbring & Weibull, 

2016:453).  

 

Trots att medielandskapet har riktats om mot webben och sociala medier, och trots att webben fått en 

starkare ställning än pappersversionerna så finns det fortfarande en del saker att återkomma till i 

analysen. På de olika webb-TV plattformarna kunde tittarna inte kommentera inslagen direkt, utan fick 

istället lämna plattformen och ta sig till Facebook eller Twitter för att dela inlägget och därmed skapa 

diskussioner eller lämna en kommentar. På Aftonbladet TV, som ska vara absolut starkast på den 

digitala plattformen i det svenska medieklimatet, så kan tittarna heller inte lämna en kommentar utan 

blir återigen hänvisade till andra sociala medier (Fact, Wadbring & Weibull, 2016:453). I intervjun med 

Nicklas Onerud så klargjordes dock att tittarna involveras i den mening att de får skicka in tips och foton 

som de tagit själva. Nicklas sa även att de använder webben i första hand för att skicka ut efterlysningar, 

till exempel om det hänt någon plötslig händelse och Aftonbladet TV inte är på plats så efterlyser de 

folk som har varit på plats och filmat från händelsen. Aftonbladet TV lägger sällan ut efterlysningar på 

Facebook eller andra sociala medier, trots att tittarna blir riktade till andra plattformar efter att de sett 

klart ett videoinslag för att kommentera eller dela det. Efter intervjun med Bengt Arvidson kunde det 
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även konstateras att Sydsvenskan inte involverar sina tittare i någon vidare utsträckning. Ett exempel på 

det är att tittarna varken kan kommentera materialet eller chatta med journalisterna. 

 

Joakim Kvist från YouTube-kanalen ’’HejaInternet’’ vänder sig mot, - och tar hjälp av sina tittare. 

 Även om man är tvungen att själv starta en användarprofil på YouTube, för att kunna kommentera 

videorna, så är man helt anonym och det går inte att ta reda på vem som står bakom kommentaren. Detta 

innebär även att tittarna tillåts stanna kvar på plattformen, till skillnad från webb-TV där tittarna blir 

dirigerade vidare till andra plattformar. Med hjälp av bland annat Q&A-videos så involverar Youtubers 

sina följare genom att svara på deras inskickade frågor. Petter Egnefors som driver humor-kanalen ’’Inte 

Helt Hundra’’ tillsammans med Alfred Svensson och Tom Ljungqvist involverade inte prenumeranterna 

så mycket. Detta var dock ett medvetet val för att vara anonyma och inte offentliga till en början. Alfred 

Svensson, som dock lämnade trion, och startade ’’Jokemock - Nordic Hillbillies’’ tillsammans med Klas 

Eriksson valde att involvera följarna på olika plattformar, och inte enbart YouTube. I intervjun med 

Alfred framgick även att de främst har som ambition att ta hand om följare som försöker komma i 

kontakt med dem. 

10. Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur innehållet i webb-TV ser ut idag och hur journalister 

arbetar för att locka publik. Syftet har även varit att undersöka hur Youtubers arbetar med innehållet på 

sina kanaler för att locka publik och på så sätt kunna se om journalister kan lära sig något av Youtubers. 

För att ta reda på detta så analyserades 50 webb-TV inslag och 50 YouTube-videor utifrån ett 

kodschema. Kodschemat utarbetades, prövades och slutligen fastställdes under arbetets gång. Tre 

Youtubers och tre journalister intervjuades också för att uppmärksamma hur de själva arbetar med 

innehåll och vilka tankar och åsikter de själva har. 

 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen, kodningen och intervjuerna kunde innehållet analyseras och 

skillnader uppkom.  

 

Första forskningsfrågan till denna studie var: hur ser innehållet ut på fem, av uppsatsförfattarna, valda 

YouTube-kanaler respektive fem plattformar för webb-TV som analyserats i den här studien? 

 

Tonen var en stor skillnad mellan Youtubers och webb-TV. Journalisterna inom de webb-TV kanalerna 

som analyserades i studien var främst informativa och objektiva. De uttryckte inga egna åsikter, känslor, 

tankar eller värderingar, utan de var sakliga (Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck & Weibull, 2005:137). 
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Därför blir tonen i inslagen inte lika underhållande eller argumenterande som YouTube-videor oftast är, 

vilket märktes då olika YouTube-videor analyserades. Tonen i YouTube-videor är mer personlig, 

underhållande och emellanåt argumenterande och partisk. Detta uppmärksammades då olika YouTube-

videor analyserades utifrån kodschemat som tidigare presenterats. Det märktes även då de båda 

journalisterna Siri Amram från Metro TV och Bengt Arvidson från Sydsvenskan TV intervjuades och de 

svarade att de vill uppfattas av tittarna som aktuella. Det visar att de har ett mer nyhetstänk, vilket 

journalister också bör ha (Häger, 2004:95). Medan de Youtubers som intervjuades (Joakim Kvist, Petter 

Egnefors och Alfred Svensson) hellre ville uppfattas som underhållande av publiken.  

 

Under intervjun med Joakim Kvist så nämnde han att han är väldigt personlig i sina videor så tittarna 

känner att de kommer honom väldigt nära. Till skillnad från journalister som man inte kommer lika nära 

och som inte riktigt syns i inslagen på de olika webb-TV kanalerna. Till exempel i nyhetsinslag där 

reportern sällan syns, förutom i vissa fall då ståuppor görs som innebär att reportern pratar framför 

kameran (Häger, 2014:297-298). Det är även en viss del av tittarna som till och med känner att de blir 

kompisar med YouTube-kändisar sa Joakim Kvist i intervjun som gjordes med honom. Tittare blir inte 

kompisar med journalister på samma sätt då journalister är mer opersonliga i innehållet och mer 

objektiva. Journalister kan inte vara kompis på samma sätt med sina tittare då tittarna kan vara 

eventuella framtida intervjupersoner och journalisten ska vara fri och självständig (Journalistförbundet, 

2014) vilket är problematiskt om man ska intervjua en kompis.  

 

En annan skillnad som kan bekräftas efter genomförd undersökning var att Youtubers har möjlighet att 

producera material som innehåller egna värderingar och åsikter. Detta var en tydlig skillnad som 

framkom. Detta är även en komponent som möjliggör YouTube-communityt, att relationen mellan 

Youtubers och deras prenumeranter blir personlig med en tydlig kontinuitet. Den personliga kontakten 

och det faktum att Youtubers är fria att producera material utan att följa en specifik och uttalad yrkesetik 

gav även utrymme för grövre språkbruk, vilket aldrig skulle förekomma i webb-TV. I och med att 

Youtubers (i de allra flesta fall) vänder sig till den yngre generation så möjliggjordes även en typ av 

språk som innehöll förkortningar och slang, som kanske inte hade fått samma genomslag hos den äldre 

generationen, exempelvis ”chilla” och ”lol”. På YouTube kan man, till skillnad från i webb-TV, både 

rikta sig mot- men även utesluta en typ av målgrupp som inte bemästrar eller behärskar tilltalet. Detta 

bekräftas även i intervjuerna där det bekräftades att YouTube-kändisar i regel riktar sig till en något 

yngre publik. 
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När det kommer till strukturen i innehållet så är den tydligaste skillnaden att journalister ska och 

förväntas följa ett redan bestämt regelverk med bestämmelser kring etik och ansvar gentemot tittarna. 

De förväntas även granska källor och fakta innan materialet produceras och begränsa materialet, en 

process som YouTube-kändisar inte behöver förlika sig med. Nicklas Onerud från Aftonbladet TV sa att 

en stor del av materialet kommer från andra källor och inte från reportrarna själva, vilket kan förstås 

som en direkt följd av det snabba tempot och de ökade kraven på snabbare produktion. Det har även 

kunnat konstateras att den journalistiska berättartekniken medför att fokus läggs på formen och hur 

formen ska se ut, snarare än hur innehållet ska se ut. 

 

Andra forskningsfrågan var: vad kan journalister som arbetar med formatet webb-TV lära av 

Youtubers? 

 

I webb-TV är tilltalet från journalister till tittarna informativt och sakligt. I kodschemat var definitionen 

att informativt innehåll skulle vara fri från egna värderingar och/eller åsikter. En skillnad som kan 

bekräftas efter genomförd undersökning är att YouTube-kändisar tenderar att vända sig direkt till 

tittarna och skapa en nära relation. På YouTube riktas tilltalet mot en specifik målgrupp och till 

prenumeranter som är ständigt återkommande, vilket medför att det blir av stor betydelse för YouTube-

kändisar att producera material med ett särskilt tilltal.  Journalister skulle kunna arbeta med YouTube-

verktyg som hjälper en att se exakt vilken ens målgrupp är. Då skulle de få en mer konkret bild över 

vilken deras målgrupp är. Då skulle de även kunna anpassa sitt material bättre utefter det.  

 

Journalister har inte samma möjligheter som Youtubers att enbart lyssna på vad publiken vill ha och 

göra material som publiken vill ha eller som Youtuberna själva vill göra. Detta är inom teorin om 

styrfält när intresse är som styrfält. Det är vad nyhetsmedier anser att publiken vill ha. Journalister måste 

även tänka på vad publiken bör känna till och det kallas för betydelse som styrfält. Nyhetsmedierna bör 

balansera mellan informationen som publiken vill ha och informationen de bör ha för att nyhetsmediet 

ska bli framgångsrikt ekonomiskt och ur en demokratisk synvinkel (Strömbeck, 2015:160-161). 

Youtubers har ingen liknande skyldighet gentemot demokratin så de kan anpassa sitt innehåll i sina 

videor helt utifrån sin publik och sina egna åsikter. Tittarna kan heller inte kommentera direkt under 

inslagen i webb-TV. På webb-TV plattformarna flyttar man tittare till Facebook och Twitter för 

kommentarer som rör innehållet. Detta kan förstås som att medieaktörerna vill förflytta diskussioner och 

kommentarer om innehållet från webbsidan till andra plattformar. Tittarna kan dela videoinslagen på 

sina Facebook-profiler eller själva twittra om dessa. På YouTube kan tittarna kommentera, men den 

funktionen vänder sig till prenumeranter eller användare som har ett eget YouTube-konto. När man 
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kommenterar på YouTube, trots att man själv är en användare, så förblir man fullständigt anonym. Det 

enda som syns är YouTube-kanalerna man själv prenumererar på. Det är mycket viktigt som Youtuber 

att både vända sig direkt mot men även ta hjälp av sina tittare. Det kan därmed bekräftas att YouTube-

kändisar arbetar mycket mer aktivt för att involvera sina tittare och sin publik. Den största skillnaden är 

dock att på YouTube så behöver tittarna inte lämna plattformen för att kommentera, till skillnad från 

plattformarna för webb-TV där tittarna omdirigeras till sociala medier. Om tittarna tilläts kommentera 

direkt på plattformen för webb-TV så skulle nog fler kommentera och inte behöva dela innehållet via sin 

Facebook-användare, inte heller skapa ett Facebook-konto. På så sätt skulle tittarna känna sig mer 

involverade och känna att de själva kan vara med och påverka. Då skulle även journalister lättare kunna 

ta del av tittarnas åsikter om vad de vill se mer av för att öka antalet tittare.  

 

YouTube-kändisar har en mer personlig ton gentemot sina tittare jämfört med journalister (Petersson, 

Djerf-Pierre, Strömbäck & Weibull, 2005:137). De fångar en stor publik genom att de är personliga och 

att tittarna får lära känna dem. Av de Youtubers som intervjuades sa samtliga tre att en viktig del för att 

bli en stor YouTube-kändis, och få en stor publik, är att man måste vara personlig och bjuda på sig själv. 

Därför skulle nog webb-TV få större publik om man fick lära känna journalisterna själva. Eftersom att 

journalister har ett ansvar gentemot sin publik och demokratin så kan de kanske inte bli partiska eller 

förmedla sina egna åsikter och tankar i alla inslag (Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck & Weibull, 

2005:137) men de kan ändå visa journalistens personlighet i själva inslaget. Bland annat skulle 

journalister inom webb-TV kunna göra inslag där publiken får följa med dem på jobbet och där publiken 

får ta del av filmning, planering och så vidare. I de inslagen där publiken får se “bakom kameran” kunde 

journalisten då vara mer personlig så att publiken får komma journalisten nära och lära känna 

journalisten.  

 

11. Diskussion och slutsatser  

 

Efter att ha analyserat de 50 YouTube-videorna och intervjuat tre Youtubers så framkom det att 

prenumeranterna och tittarna också har en stor roll på YouTube. På YouTube går det att kommentera 

direkt under en video och tittaren tillåts vara anonym, även om hen behöver skapa ett användarkonto så 

behöver hen inte uppge sitt riktiga och fullständiga namn. Eftersom att det lätt går att kommentera på 

YouTube så är användarna aktiva och ofta kommenterar de förslag på videor åt Youtubern, skriver vad 

de vill se mer av eller ställer frågor som Youtubern svarar på i ett senare skede, exempelvis i en Q&A-

video. Detta bidrar till att Youtubers mer pratar med sina tittare än att bara prata till dem (Lindgren, 
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2016:120). Medan i webb-TV kan tittaren inte kommentera lika lätt. Detta märktes då 50 webb-TV 

inslag analyserades. För att kommentera ett webb-TV inslag måste tittaren ha ett Facebook-konto och då 

kommentera inslaget via sin Facebook. Om färre tittare kommenterar inslag i webb-TV och journalister 

inte får ta del av kommentarerna så blir den direkta följden att journalister inte får veta vad tittarna vill 

se mer av. Tittarna känner sig inte lika involverade i webb-TV som på YouTube.  

 

YouTube-kändisar har ett tydligt egenintresse i sitt innehåll som gör sig särskilt påmint i partiska 

samarbets-videos, så kallade ’’hauls’’. Detta är innehåll som journalister aldrig skulle producera i webb-

TV. YouTube-kändisar själva tjänar ekonomiskt på att ha samarbeten med företag (hauls) och 

marknadsföra deras produkter. Journalister däremot tjänar inte direkt på reklamen som finns i webb-TV 

inslagen innan själva inslaget börjar utan det tjänar medieföretagen på, ekonomiskt. Reklamen 

(annonsen) i webb-TV börjar innan själva inslaget och sedan när inslaget börjar så är det fritt från 

reklam och journalisten är opartisk och strävar efter att vara objektiv. YouTube-kändisar däremot kan 

göra hela videor baserade på ett samarbete med ett företag där de under hela videon pratar positivt om 

en specifik produkt eller tjänst. 

 

Det kan även nämnas att Youtubers gör mer innehåll av underhållsvärde med mycket humor och skratt 

som speglar den personliga tonen i videorna. I intervjuerna med de tre olika Youtubers (Joakim Kvist, 

Alfred Svensson och Petter Egnefors) så sa de alla att de vill underhålla sina tittare med sina YouTube-

kanaler. De strävar efter att innehållet ska vara underhållande och roligt för tittarna att se och ta del av. 

YouTube-kändisar har inte samma skyldigheter att nyhetsvärdera och granska innehållet innan det läggs 

ut till tittarna som journalister har (Häger, 2014:95). Då YouTube-kanaler generellt sätt riktas mot en 

yngre målgrupp så är språket mer transparent och experimentellt och de tillåts leka med språket på ett 

sätt som journalister är begränsade från att göra. 

 

Genom intervjuerna kan det även konstateras att YouTube-kändisar analyserar innehållet i större 

utsträckning än journalister, mycket tack vare de funktionerna som YouTube erbjuder. Som Youtuber 

kan man gå in och se vilka som tittar på videorna utifrån kön och ålder. Youtubers kan även se när 

tittarna ’’droppar av’’ och förändrar och anpassar sitt innehåll på ett konstruktivt sätt baserat på 

analysverktyget. På detta sätt så konstruerar Youtubers sina videor utifrån vad de märker att publiken 

vill ha. Detta nämnde också Youtubern Joakim Kvist i sin intervju att han kan se exakt när tittare slutar 

titta på hans videor och då kan han förkorta sina videor och spara det bästa till sist för att ha kvar tittarna 

under hela videon, ända till slutet. Detta skulle journalister då kunna lära av Youtubers. Journalister 

skulle kunna använda YouTube mer aktivt som en plattform för sitt webb-TV material och då kunna 
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använda denna funktion på YouTube för att se exakt hur deras publik ser ut och hur länge de tittar på 

inslagen och när de “droppar av” och slutar titta på inslaget. På så sätt kan journalister bygga om 

inslagets struktur och på så vis behålla publiken under hela inslaget. 

12. Fortsatt forskning  

Vid fortsatt forskning anses det vara av stor betydelse att arbeta och föra en diskussion kring hur ett 

kodschema kan konstrueras med fokus på just tillämpbarhet och tillförlitlighet. I denna studie framkom 

att variablerna med tillhörande definitionerna i kodschemat kunde tolkas en aning olika beroende på 

vem som kodade. Inför analysen av inslagen och videorna fick två av varandra oberoende testpersoner 

(testperson A och testperson B) koda totalt fyra videor som uppsatsförfattarna kodat vid ett tidigare 

skede. Orsaken till detta var för att testa kodschemat och även hur definitionerna och begreppen 

uppfattades av testpersonerna. Efter avslutad kodning framkom det att testpersonerna, vid enstaka 

tillfällen, valt andra variabler i kodschemat än vad uppsatsförfattarna gjort och därmed tolkat 

definitionerna på ett annorlunda sätt. Främst under kategori “bilden ändrar form” i kodschemat valde 

testpersonerna andra variabler än vad uppsatsförfattarna valt. Detta kan förstås som att det rörliga 

materialet fortfarande är under utveckling och framtiden får utvisa hur både journalister och YouTube-

kändisar kommer att använda de olika funktionerna i klippningen och redigeringen för att nå publik. 

Ytterligare en kritik som kan riktas mot det valda tillvägagångssättet med kodningen var att 

uppsatsförfattarna var ensamma upphovsmän till kodschemat och hade inte använt ett annat kodschema, 

som använts i en tidigare studie, som mall. Dock så ansågs inte detta behövas då relevanta variabler 

användes i kodschemat och svar på forskningsfrågorna kunde påträffas.  

 

Vid fortsatta studier kring detta ämne, YouTube-kanalers och webb-TV kanalers innehåll, så bör fler 

kvinnor involveras i studien. I denna studie var majoriteten av de kontaktade Youtubers och journalister 

kvinnor men ändå ställde fler män upp för intervjuer. Det genomfördes intervjuer med tre manliga 

Youtubers och två manliga journalister och en kvinnlig journalist. Det kan vara intressant att se hur 

kvinnliga Youtubers och journalister ser på sitt producerade innehåll och se om det skiljer något från 

svaren som presenterats i denna uppsats. 

 

Vid fortsatt forskning anses det även vara av stor betydelse att bedriva en form av enkätstudie för att 

undersöka hur publiken själva föredrar att kommentera inslag och videor på nätet. Det finns ett etiskt 

dilemma i att kommentera framförallt inslag i webb-TV som blir offentliga i Facebook-flödet i och med 

att man delar innehållet. Är man helt anonym som tittare så kan man uttrycka sig på ett sätt som man 

inte gjort om allt man kommenterade offentliggjordes och kunde spåras tillbaka till personen i fråga. En 
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tes är att om man är helt anonym och kan kommentera direkt på plattformar för webb-TV och YouTube 

så öppnas ett internetklimat där fler hatkommentarer cirkulerar, något som vare sig journalister eller 

YouTube-kändisar uppskattar. Vid en enkätstudie skulle tittarna kunna rådfrågas själva och lärdom 

skulle kunna dras av deras ovärderliga feedback för att förändra och anpassa internetklimatet till de som 

faktiskt är där. 
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14 Bilagor  

14.1 Bilaga 1 

  

Intervjufrågor till Youtubers  

 

1. Vad avgör vilka ämne du ska ta upp på din YouTube-kanal? 

2. Vilken målgrupp riktar du dig till? 

3. Vilka ämnesval uppskattar din publik mest? 

4. Hur påverkar ämnesvalet uppbyggnaden av videon? 

5. Hur arbetar du med klippbilder i dina videor? (Varför?) 

6. Hur påverkar ämnesvalet ton och tilltal? 

7. Vilka ämnen syns med på din kanal? Exempelvis hauls, vloggar, mukbangs, challenges mm.  

8. Vilken ton (stil) har din YouTube-kanal? (Varför?) 

9. Hur vill du att dina videor ska uppfattas? 

10. På vilka sätt involverar du dina prenumeranter? 

11. Vilka medvetna val gör du för att locka publik? 

 

Intervjufrågor till journalister  

 

1. Vad avgör vilket ämne ni ska ta upp i era inslag? 

2. Vilken målgrupp riktar ni er till? 

3. Vilka ämnesval uppskattar er publik mest? 

4. Hur påverkar ämnesvalet uppbyggnaden av inslagen? 

5. Hur arbetar ni med klippbilder i era inslag? (Varför?) 

6. Hur påverkar ämnesvalet ton och tilltal? 

7. Vilka ämnen syns mest i inslagen? Exempelvis inrikes-/utrikesnyheter, sport, kultur, nöje mm. 

8. Vilka ämnen vill ni ska få mest plats på webben? 

9. Vilken ton (stil) har era inslag? (Varför?) 
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10. På vilka sätt involverar ni era tittare? 

11. Vilka medvetna val gör ni för att locka tittare?  

  14.2 Bilaga 2 

 

Publiceringsplattform 

1.      Aftonbladet webb-TV 

2.      Expressen webb-TV 

3.      SvD webb-TV 

4.      DN webb-TV 

5.      Sydsvenskan webb-TV 

 

Bilden ändrar form 

1.      Tonar ut – bilden blir suddigare och suddigare, ingen ny bild uppstår. 

2.      Fade:ar – bilden suddas ut men blir sedan skarpare igen. Inte en ny bild. 

3.      Tonar in - bilden blir suddigare och suddigare sedan uppstår en ny bild med skärpa. 

4.      Cut – bilden klipps helt och en ny bild uppstår. 

5.      Inklippsbild – en mindre bild, text eller emoji än ursprungsbilden ställs i förgrunden. 

6.      Zoomar – ett föremål fokuseras och syns större. 

7.      Inget – inget av ovanstående. 

8.      Annat – annat än de andra alternativen under rubriken ”bilden ändrar form”. 

9.      Speed – snabbspolning. 

 

Tilltal (hur de pratar) 

1.      Svordomar – när de svär, till exempel jävlar och fan. 

2.      Slang – vardagligt språkbruk som ligger under den neutrala nivån av vardagsspråk. Till exempel chilla.  

3.      Förkortningar – När man säger en kortare version av ett ord, till exempel att man säger ”lol” istället för 

”laughing out loud”. 

4.      Informativt – Ingen värdering eller egen åsikt, sakligt och korrekt. 

5.      Talspråk – Vardagligt språk som kan innehålla egna åsikter. Som om man pratar med en kompis. 

6.      Inget – inget av ovanstående. 

 

Ton (stil) 
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1.      Personligt – Pratar om sig själva, pratar om känslor, åsikter. Man pratar i kontexten som man skulle ha 

gjort med en nära vän.  

2.      Informativt - Ingen värdering eller egen åsikt, sakligt och korrekt. 

3.      Underhållning – syfte att folk ska skratta, bli roade, tycka det är kul. 

4.      Argumenterande – resonemang för ett påstående, motivera en slutsats.  

5.      Objektivt – inga åsikter, känslor eller personliga tankar. 

6.      Partiskt – har egen vinning i en kontext, att i strid mot reglerna stödjer den ena parten gentemot den 

andra. 

7.      Intervju – samtal mellan två eller flera som huvudsakligen syftar till utfrågning av en person.   

8.      Undervisande - när syftet är att lära och vara bildande. Behöver inte vara underhållande. 

9.      Musik – när musik medvetet redigerats in i videon, inte naturligt bakgrundsljud. 

 

Ämne (nyheter, dagböcker, challenge, mat, kungafamiljen, politik, valvaka) 

1.      Reklam/ test, haul – reklam för företag, provar nya saker eller saker man inte nödvändigtvis känner till. 

2.      Dagbok/ vlogg – när de pratar direkt till tittarna om sin vardag, tittarna får följa med under deras dag. 

3.      Challenge – olika typer av utmaningar för personen som ska utföra det. 

4.      Mat – någon som lagar mat, eller mat är huvudsakliga innehållet, inte när någon bara handlar mat. 

5.      Nyheter – innehållet är nytt och betydelsefullt. Något som innan varit okänt för allmänheten. 

6.      Kungafamiljen – Om det huvudsakliga innehållet handlar om kungar, drottningar, prinsar eller 

prinsessor. 

7.      Politik – det huvudsakliga innehållet handlar om idéer om hur samhället ska styras, alltså makt i 

offentliga sammanhang. 

8.      Valvaka – när det huvudsakliga innehållet handlar om det amerikanska valet 2016. 

9.      Tävlingar - en tillställning där flera mäter sina färdigheter inom ett område för att kunna rangordna 

deltagarna. 

10.   Sport – när det huvudsakliga innehållet handlar om aktiviteter och/ eller tävlingsmoment. 

11.   Annat – något annat än de andra alternativen under rubriken ”ämne”.  

12.   Lära – när syftet är att sprida kunskap och vara bildande. Behöver inte vara underhållande. 

13.   Frågestund/mukbang – personen svarar på tittarnas frågor. Den som ställer frågan är inte med i videon, 

frågan har ställts i förhand.  

14.   Tutorials – visar hur man gör något, till exempel sminkar sig. I hopp om att delvis lära och delvis 

underhålla. 

 

Struktur (början, mitt, slut) 
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1.      På:a (påannons) – en tydlig presentation framförd av personen bakom inslaget. 

2.      Av:a (avannons) – ett tydligt avslut framförd av personen bakom inslaget. 

3.      Inget – inget av de två ovanstående alternativ. 

 

Längd 

1. 1-5 minut – kan vara under 1 minut. 

2. 5-10 minut. 

3. 10-15 minut. 

4. 15-20 minut. 

5. Längre än 20 minut.  

 


