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Abstract 
 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur svenska dagstidningar använder mediekanalen 

webb-tv i sitt redaktionella utbud på webben. I undersökningens första del kartlade jag 

vilka svenska dagstidningar som har webb-tv och om de producerar materialet själva. I den 

andra delen gjorde jag en närmare studie av de strategiskt valda dagstidningarna 

Barometern, Dagens Nyheter, Norrbottens Kuriren, Ulricehamns Tidning och 

Vestmanlands Läns Tidning. Jag undersökte deras webb-tv i fråga om innehåll, form och 

produktionsvillkor för att ta reda på varför deras webb-tv blir som den blir. I den första 

delen gjorde jag, under vecka 14 2009, en kvantitativ analys av alla svenska dagstidningar 

som finns representerade på webben. De metoder jag använde i den andra delen var 

kvalitativ innehållsanalys av de fem dagstidningarnas webb-tv-inslag samt kvalitativa 

intervjuer med en producent på varje tidning.  

 

Min kartläggning visar att 45 procent av alla svenska dagstidningar som finns 

representerade på nätet har webb-tv. De flesta producerar även rörlig bild själva. 

Innehållsanalysen klargör att de fem undersökta tidningarnas webb-tv-utbud är spretigt 

både vad gäller innehåll och form. Tydligt är dock att en stor del av webb-tv-inslagen är av 

underhållande och varaktig karaktär. Det kan hänga samman med att webb-tv inte är fullt 

ut integrerat i de fem tidningarnas redaktionella utbud på webben. Intervjuerna visar också 

att producenterna utnyttjar webbens möjlighet till interaktivitet, det vill säga ökad 

publikstyrning i valet av ämnen.  

 

Nyckelord: dagstidningar, flerkanalspublicering, medielogik, rörlig bild, webb-tv 
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1. Inledning  
Svenska dagstidningar har vid sidan av sin papperstidning även publicerat sitt redaktionella 

innehåll på webben sedan mitten av 1990-talet. Även de flesta medieföretag världen över 

erbjuder sin huvudsakliga journalistiska produkt i fler än en kanal (Deuze, 2004: 142). Det 

har då främst handlat om text och fotografier. Men med den tekniska konvergensen där 

tidigare skilda mediekanaler och tjänster flyter samman har flerkanalspubliceringen även 

kommit att innefatta ljud och rörlig bild. Länkar till webb-tv har dykt upp på svenska 

dagstidningars webbeditioner. Det borde innebära att tidningsföretag som tidigare har tagit 

steget ut på internet nu även låter sina medarbetare fatta kamera, stativ och mikrofon för 

att göra tv-inslag.  

 

Men hur många svenska dagstidningar har blivit tv-producenter? Till vad använder de 

webb-tv och hur producerar de innehållet? Det var frågor som gjorde mig intresserad av att 

studera hur dagstidningsföretag nyttjar webb-tv. Jag ville undersöka vad de rörliga bilderna 

används till och varför innehållet blir som det blir. Som en del i min journalistutbildning 

ville jag se exempel på hur webb-tv kan användas som journalistisk presentationsform. 

Förhoppningen har under uppsatsarbetet varit att ta del av olika exempel på hur 

dagstidningar arbetar med denna nya publiceringskanal. Därför valde jag att titta närmare 

på fem svenska dagstidningar som publicerar en del av sitt redaktionella material i rörlig 

bild. De fem tidningarna jag har undersökt är Barometern, Dagens Nyheter, Norrbottens 

Kuriren, Ulricehamns Tidning och Vestmanlands Läns Tidning. De är intressanta att 

studera eftersom de har kommit olika långt i utvecklingen och valt skilda inriktningar på sin 

webb-tv.  

 

 

1.1 Bakgrund och definitioner 

 

1.1.1 Konvergens och nya förutsättningar för journalistiken 

Den digitala tekniken har gjort det möjligt för dagstidningsföretag att distribuera innehåll i 

olika mediekanaler (U. Hedman, 2006: 11). Aftonbladet var 1994 först bland de svenska 

tidningarna med att presentera tidningen i digital form på webben (L. Hedman, 2005: 172). 

Idag har nästan alla svenska dagstidningar en webbsida. Nättidningen har sedermera 
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utvecklats till en ram som kan rymma både text, fotografier, ljud och rörlig bild. Den 

tekniska konvergensen har skapat möjligheter för multimediala presentationsformer.  

 

Ny produktionsteknik öppnar möjligheter för nya publiceringskanaler och därmed nya 

typer av innehåll. Olika mediekanaler har olika möjligheter och begränsningar. Det gäller 

både mängden innehåll, tillgängligheten, publicering och hypertextualitet i form av länkar 

(U. Hedman, 2006: 15). I teorin har webben inga begränsningar gällande hur mycket 

innehåll som kan publiceras. Innehållet kan även ligga kvar och vara tillgängligt för 

publiken under lång tid. Materialet kan publiceras när som helst eftersom man inte är 

beroende av sändningstider eller tryckning av en tidning.  

 

Samtidigt skapas nya sätt på vilka publiken kan ta del av medierna (U. Hedman, 2006: 12). 

Den som besöker en dagstidnings webbsida kan inte bara läsa artiklar utan även höra och 

titta på de senaste nyheterna. Att locka nya läsargrupper kan, enligt Ulrika Hedman som 

studerat Göteborgs-Postens flerkanalspublicering, vara en av anledningarna till att 

tidningsföretag väljer att arbeta mot flera mediekanaler (U. Hedman, 2006: 13). Syftet kan 

både vara att kunna nå större och mer nischade publiker, vilket kan öka annonsintäkterna 

(Nygren, 2008: 64). Det finns nämligen en efterfrågan på innehåll i nya kanaler såsom rörlig 

bild via internet. I en undersökning som webb-tv-företaget Qbrick gjorde 2007 svarade 27 

procent av de tillfrågade att de vill kunna se webb-tv på sin lokaltidnings webbsida.1  

 

Konvergensen i medielandskapet innebär att medieföretag som tidigare konkurrerade på 

olika marknader nu tävlar om uppmärksamheten från samma publik. (Hvitfelt, 2005: 36-37) 

Aftonbladet, som tidigare tävlade mot tv-underhållning om publikens uppmärksamhet, kan 

sedan en tid själv erbjuda rörlig bild på sin webbsida. De fyra största webb-tv-aktörerna i 

Sverige, mätt i daglig räckvidd, är Youtube, Aftonbladet, SVT och TV4.2 Det är därmed fler 

som tittar på kvällstidningen Aftonbladets webb-tv än som tittar på tv-kanalen TV4:s 

webb-tv. Internet har även inneburit ett paradigmskifte vad gäller kommunikation mellan 

medierna och publiken. På webben är det möjligt för användare att kommentera och även 

bli medproducenter till medieinnehåll. På Youtube, som i början av 2009 var den enskilt 

                                                 
1 Qbrick, Svenskarnas webb-tv-vanor, (2007) ”Vilka tycker du helst borde ha webb-tv på sin 
hemsida?” http://www.qbrick.com/WebArchive/Docs/Undersokning.3.qbrick_2007.pdf (2009-04-26) 
2 Pressrelease Mediavision webb-TV, 
http://www.mediavision.se/Templates/News1.aspx?PageID=f7e1bc76-7246-48df-8777-f39f7f9902d8 
(2009-04-26) Mediavision är ett konsult- och analysföretag som arbetar med att kartlägga användande 
och etablering av digitala medier i hemmiljö. Undersökningen bygger på intervjuer med 1800 
slumpmässigt utvalda svenskar mellan 15 och 74 år.  
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populäraste aktören bland webb-tv-användare mellan 15 och 74 år, kan besökare betygsätta 

och även ladda upp egna filmer. 3 

 

Mot denna bakgrund är det svårt att beskriva och förklara medieinnehållet utan att på 

något sätt väva in den tänkta publiken i resonemanget. Målgruppen för svenska 

dagstidningars webb-tv är särskilt intressant då rörlig bild traditionellt sett riktar sig till stora 

tittarskaror. Tv, liksom dvd- och biofilm, har länge varit massmedier. Videoklipp på en 

svensk lokaltidnings webbsida har däremot betydligt smalare målgrupp, och därmed 

blygsammare tittarsiffror.      

 

Konvergensen orsakar förändringar i både tidningsföretagens redaktionella innehåll och 

organisation. Men konvergensen får olika verkning inom olika områden och medieföretag. 

Hur den tar sig uttryck beror på både interna faktorer som redaktionella arbetsrutiner och 

kulturer och externa faktorer som regler, ekonomi och konkurrens (Deuze, 2004: 142). Det 

innebär att svenska dagstidningar har kommit olika långt i utvecklingen. Det faktumet blir 

uppenbart om man klickar runt på några tidningars webb-tv. En del har egna tv-kanaler 

med nyhetsprogram4 medan andra har några enstaka videofilmer från lokala evenemang5.   

 

1.1.2 Vad är webb-tv? 

Det kan vara på sin plats att definiera vad webb-tv är. Förklarat som en del i den mediala 

konvergensen är webb-tv en sammanslagning av medieformen rörlig bild och 

distributionskanalen internet. Webb-tv-företaget Qbrick, använder en mer pragmatisk 

definition i en rapport om användandet av webb-tv:  

 

”Med webb-tv menas ljud och rörliga bilder som via datorn och mobilen spelas upp direkt 

från internet. Via så kallad streaming kan man spela upp lagrade filer från webbplatser samt 

titta på direktsänd tv.”6  

 

I den här studien utgår jag från en snäppet vidare definition där jag utesluter kriteriet ljud. 

Det beror på att det på svenska dagstidningars webbsidor förekommer exempel på webb-tv 
                                                 
3 Pressrelease Mediavision webb-TV, 
http://www.mediavision.se/Templates/News1.aspx?PageID=f7e1bc76-7246-48df-8777-f39f7f9902d8 
(2009-04-26) 
4 Norrköpings Tidningar har tv-kanalen 24nt, Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och 
Piteå-Tidningen samarbetar med tv-kanalen 24Norrbotten.   
5 Lidingö Tidning har vid kartläggningen endast en video från en lokal handbollsmatch. 
6 http://www.qbrick.com/WebArchive/Docs/Undersokning.3.qbrick_2007.pdf 
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utan ljud. Enkelt uttryckt är min definition av webb-tv alltså rörlig bild som kan ses direkt 

på en webbplats genom en anslutning till internet. Med dagstidningars webb-tv menar jag 

rörlig bild presenterad som en del av det redaktionella utbudet på webben. Jag utesluter 

således rörlig bild i form av reklam och annonser. Med webb-tv-inslag menar jag alla 

videoklipp som är namngivna och avgränsade till enskilda enheter.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det har inte gjorts några närmare studier av innehållet i dagstidningars webb-tv och vad 

som påverkar det. Syftet med den här uppsatsen har därför varit att undersöka hur svenska 

dagstidningar använder webb-tv som medieformat. När jag inledde arbetet med min 

uppsats i mars 2009 var webb-tv-utbudet på svenska dagstidningars webbsidor inte 

ordentligt inventerat. Därför var en del av syftet med min studie att göra en översiktlig 

kartläggning av vilka tidningar som erbjuder webb-tv samt vilken typ av material den 

innehåller. Förutom att beskriva omfattningen av svenska dagstidningars webb-tv-utbud i 

sin helhet har syftet varit att närmare studera hur rörlig bild används som publiceringskanal. 

Det har jag gjort genom att beskriva fem olika dagstidningar som gör webb-tv på skilda 

sätt. Avsikten har varit att titta närmare på deras webb-tv ur både innehållsmässiga och 

formmässiga aspekter. Därtill har syftet varit att undersöka vilka faktorer som påverkar 

innehållet i de valda tidningarnas webb-tv. I den här uppsatsen ligger fokus främst på hur 

de interna faktorerna, i form av produktionsvillkor och nyhetsvärdering, påverkar 

medieinnehållet. Jag har även tittat på hur den externa faktorn publiken spelar in. Det är 

dessa faktorers påverkan jag avser med medielogik. För att genomföra min undersökning 

har jag utgått ifrån tre övergripande frågeställningar.  

 

Den första frågeställningen syftar till att kartlägga utbudet i sin helhet: 

1. Hur ser utbudet av webb-tv ut på svenska dagstidningars webbsidor?  

a) Vilka dagstidningar har webb-tv?  

b) Vilken typ av material erbjuder de? 

De andra två frågeställningarna riktar sig till fem utvalda dagstidningar:  

2. Hur använder de fem dagstidningarna webb-tv i fråga om innehåll och form?  

3. Hur ser webb-tv:s medielogik ut på dessa fem tidningar? 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Flerkanalspublicering och medielogik 

Hur den tekniska konvergensen påverkar journalistiken och journalisterna har studerats av 

bland annat har den holländske forskaren Mark Deuze. I What is Multimedia Journalism? har 

han undersökt de nya villkoren som uppstår genom multimediejournalistik (Deuze, 2004). 

Det finns även en del forskning om dagstidningars flerkanalspublicering. De studierna har 

riktat fokus mot förändringar i produktion, organisation och innehåll som ett resultat av att 

medieföretag börjat publicera innehåll i flera olika medieformer. Ulrika Hedman har i 

rapporten ”Har ni nåt webbigt?” skrivit om Göteborgs-Postens flerkanalspublicering (U. 

Hedman, 2006). Genom en observationsstudie på Göteborgs-Postens redaktion och 

webbredaktion undersökte Hedman vad som styrde vilket innehåll som publicerades i 

papperstidningen respektive nättidningen. Hon fann att villkoren för de två 

publiceringskanalerna skiljde sig kraftigt. Med medielogiken som teoretisk utgångspunkt 

kom hon fram till att orsakerna var skillnader i publiceringsrytm och utrymme för innehåll 

(U. Hedman, 2006: 58). Även nyhetsvärderingen visade sig bara olika för papperstidning 

och webb. På webben skulle innehållet gärna vara nytt och pågående, vilket gav möjlighet 

till kontinuerlig uppdatering (U. Hedman, 2006: 53). Till papperstidningen föredrog 

redaktionen fördjupande material som inte hunnit bli gammalt till publicering. Jag beskriver 

Ulrika Hedmans användning av teoretiska utgångspunkter närmare i teorikapitlet.  

 

C-uppsatsen Hur skiljer sig innehållet i tv, webb och papperstidning? av Emma Johansson och 

Ylva Larsson är en studie av Norrköpings Tidningars flerkanalspublicering (E. Johansson 

och Larsson, 2008). Syftet med uppsatsen var bland annat att undersöka om innehållet ser 

olika ut i de tre publiceringskanalerna. Det gjorde de genom en kvantitativ innehållsanalys 

av de tre kanalernas publicering under en vecka 2008 samt en fallstudie och kvalitativa 

intervjuer med redaktionsmedarbetare (E. Johansson och Larsson, 2008: 2). Resultaten 

visar att det fanns skillnader i innehållet på vissa punkter och likheter på andra. Till 

exempel fann de ibland samma texter i papperstidningen och på webben. Däremot var det 

skillnad mellan vilka ämnen som behandlades i kanalerna. Tydligast urskiljde sig webben 

som hade ett stort antal blåljusnyheter (E. Johansson och Larsson, 2008: 23-25). De 

kommer fram till att både publiceringsrytm och medieformatens styrkor och dramaturgi 

påverkar hur nyheterna värderas i varje kanal. Till exempel hade webben oftare 
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händelsenyheter medan tv-kanalen fokuserade på nyheter som kunde ge bra och starka 

bilder samt visa människor (E. Johansson och Larsson, 2008: 33-36).   

 

2.2 Webb-tv som underhållning och journalistik 

Det finns få studier av rörlig bild på webben som specifik mediekanal. Jag har dock funnit 

två svenska kandidatuppsatser om webb-tv. I c-uppsatsen Är Webb-TV framtidens 

underhållning? har Marcus Holm undersökt marknaden för rörliga bilder via internet (Holm, 

2001). Enligt honom var det, 2001, framförallt tidningar och magasin, tv-kanaler, 

webbportaler, banker och mäklarinstitut samt andra företag som använde webb-tv som 

mediekanal. Uppsatsens främsta syfte var att beskriva vad denna webb-tv-marknad betydde 

och kunde komma att betyda för tänkta användare. När undersökningen genomfördes 

2001 var webb-tv inte särskilt utbrett. Några av de användare som intervjuades i studien 

visste inte ens att det var tekniskt möjligt att se rörliga bilder på internet (Holm, 2001: 28). 

Utifrån sina resultat förutspådde Marcus Holm att marknaden för rörliga bilder på internet 

skulle växa. Detta för att både fler företag och fler användare skulle komma att inse den 

nya medieformens möjligheter.   

 

Webb-tv är inom den svenska medie- och journalistikforskningen än så länge ett 

underutvecklat område. Fredrika Krusberg har dock undersökt webb-tv som journalistisk 

produkt i c-uppsatsen Webb-TV – journalistik tillgänglig för alla?. Uppsatsens syfte var att 

undersöka vilka nya möjligheter användare och avsändare kan få genom den teknik som 

webb-tv innebär (Krusberg, 2007: 2). Studien utgår från tre kvalitativa frågeställningar kring 

syftet med webb-tv samt dess tänkbara utveckling och framtid. Fredrika Krusberg gjorde 

kvalitativa intervjuer med de ansvariga för webb-tv på de stora medieföretagen SVT, TV4, 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt tre användare. 

Resultaten visar att avsändarnas avsikter med webb-tv är att göra information mer 

tillgänglig och att erbjuda användaren ett mervärde (Krusberg, 2007: 29-30). Utifrån sina 

resultat tror Fredrika Krusberg att webb-tv på grund av dess tillgänglighet med tiden 

kommer att ersätta vanlig tv (Krusberg, 2007: 33-34).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Effekter av konvergensen 

Den tekniska konvergensen och digitaliseringen har inneburit nya sätt på vilka 

medieföretag kan skapa och distribuera innehåll. Gunnar Nygren tecknar några exempel på 

hur den nya tekniken kan och kommer att kunna användas (Nygren, 2008a: 63-65). Genom 

digitalisering kan innehåll presenteras i flera medieformer i så kallad flerkanalspublicering 

eller parallellpublicering. Kanalerna kan också anpassas efter specifika publiker vilket 

innebär en differentiering av mediemarknaden (Nygren, 2008a: 64). Gunnar Nygren menar 

att utvecklingen går mot att medier som riktar sig till en bred publik blir färre medan 

medier med smal publik blir fler. Det innebär att allt fler journalister idag arbetar mot 

specifika målgrupper, till skillnad från då de äldre breda medierna som dagstidningar och 

heltäckande publicservicekanalerna dominerade (Nygren, 2008b: 59).  

 

Samtidigt nämner Gunnar Nygren att ägandet av medieföretagen koncentreras till större 

och färre aktörer (Nygren, 2008a: 64). Medieföretagen styrs dessutom av allt starkare 

ekonomiska drivkrafter. Det har enligt Gunnar Nygren gjort gränserna mellan olika 

avdelningar och professioner inom ett medieföretag vagare (Nygren, 2008b: 58). 

Journalisterna på en redaktion arbetar ofta i närmare förbindelse med 

marknadsavdelningen än tidigare. Genom digitaliseringen ökar också flödet av innehåll, 

både mellan redaktioner inom samma koncern och från producenter utifrån(Nygren, 

2008a: 64-65). Material köps in från utomstående produktionsbolag.  

 

För journalisterna innebär den tekniska konvergensen i allmänhet och flerkanalspublicering 

i synnerhet att de ofta måste vara multikompetenta (Nygren, 2008a: 65). När produktionen 

rationaliseras samtidigt som innehållet ska presenteras i flera medieformer förutsätts att 

journalisterna har bred teknisk kunskap vid sidan av de egenskaper en renodlad reporter 

ska ha (Nygren, 2008a: 65).  

 

 

3.2 Olika behov och informationstyper   

Olika mediekanaler har olika möjligheter och begränsningar när det gäller att förmedla ett 

innehåll. Vid flerkanalspublicering tenderar det att påverka vilket innehåll som publiceras i 
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en specifik kanal (Sabelström Möller, 2005: 92). För att ta reda på vad som passar för att 

presenteras i en kanal delar Kristina Sabelström Möller, som har forskat i ämnet, in innehåll 

i olika informationstyper. Först kategoriserar hon informationen efter vilka behov de 

tillfredställer (Sabelström Möller, 2005: 92-93). Information som är av typen ”trevligt-att-

veta” och som vi är nyfikna på och blir underhållna av kan tillfredsställa våra känslomässiga 

behov. Formen på sådana medieprodukter kan ibland vara viktigare än själva innehållet. 

Sådant som är ”nödvändigt-att-veta” tillfredsställer däremot våra funktionella behov 

(Sabelström Möller, 2005: 93). När det gäller den sortens information är oftast innehållet 

det viktigaste. Slutligen kan information även fylla ett ”påverkansbehov” hos till exempel 

företag och organisationer. Vidare delar Kristina Sabelström Möller in innehållet i aktuell 

och varaktig information. Aktuell information måste uppdateras ständigt medan varaktig 

information behåller sitt värde under en längre tid.  

 

De olika typerna av information lämpar sig olika bra i olika typer av publiceringskanaler. 

Kristina Sabelström Möller gör en uppdelning mellan innehåll som publiceras offline på till 

exempel papper och online på till exempel webben (Sabelström Möller, 2005: 94). 

Eftersom det finns skillnader i publiceringsrytm mellan mediekanaler offline och online 

lämpar sig vissa av dem bättre för information som är varaktig och andra för information 

som är aktuellt (Sabelström Möller, 2005: 94). Webben har ständig deadline medan 

papperstidningen ofta bara trycks en gång om dagen eller ännu mer sällan. Konkret kan det 

innebära att en bilförare som vill veta om det är några trafikstörningar inte läser 

papperstidningen. Istället lyssnar bilföraren på radion eller kollar på webben genom 

mobilen, eftersom dessa kanaler uppdateras fortlöpande. Enligt Sabelström Möller passar 

aktuell information särskilt bra för publicering online eftersom det är en typ av kanal där 

materialet kan uppdateras kontinuerligt. Varaktig information kan däremot med fördel 

tryckas på papper eftersom det är statiskt (Sabelström Möller, 2005: 94-95).  

 

Kanalens publiceringsrytm, tillsammans med dess specifika berättarteknik, styr även 

mediernas arbetssätt. Både hur och vad medierna planerar, bevakar, producerar och 

publicerar påverkas (Sabelström Möller, 2005: 98). Tv-mediet till exempel, består av 

dynamiskt innehåll i form av video och ljud i sekventiell form. Ett tv-inslag är alltså 

uppbyggt av en eller flera sekvenser med bild, tal och annat ljud som måste sammanfogas i 

en logisk ordning för att kunna förstås av tittaren. Tv har även en begränsad sändningstid. 

Det innebär att till exempel nyhetsinnehåll inte kan vara alltför omfattande och 
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fördjupande. På webben finns det däremot inga sådana begränsningar eftersom utrymmet 

är oändligt och användaren själv kan välja vad denne vill ta del av och när (Sabelström 

Möller, 2005: 100-101).   

 

 

3.3 Medielogik  

Det som styr vilket innehåll som passar i en kanal kan beskrivas med det sammanfattande 

begreppet medielogik. Begreppet introducerades av sociologerna David Altheide och Robert 

Snow 1979 (Strömbäck, 2004: 129). Det betyder att ett mediums logik styr vilket material 

som publiceras och hur det presenteras. I sin ytterlighet innebär det att det journalistiska 

innehållet som hamnar i ett nyhetsmedium inte nödvändigtvis behöver ha något 

nyhetsvärde, bara det passar medielogiken (U. Hedman, 2006: 28).  

 

I sin studie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering använder Ulrika Hedman 

medielogiken för att förklara vad som styr att ett visst innehåll hamnar i papperstidningen 

eller på webben (U. Hedman, 2006). Utifrån tidigare forskning av bland andra Kent Asp, 

Håkan Hvitfelt och Jesper Strömbäck sammanfattar Ulrika Hedman medielogikens fyra 

delar såhär: 

 

• Mediedramaturgin, som ska fånga publikens intresse och behålla dess 

uppmärksamhet. Exempel: Konflikter av olika slag anses av nyhetsmedier mer 

nyhetsmässiga än konsensus. (…)  

• Medieformatet, som avser hur väl en nyhet passar de arbetsformer som gäller ett visst 

medium. (…) 

• Mediernas arbetsrutiner, som avser hur väl en nyhet passar in i de arbetsrutiner ett visst 

medium har. (…) 

• Mediernas arbetsmetoder, som avser hur väl en nyhet passar med själva arbetslogiken. 

(…) (U. Hedman, 2006: 29) 

 

Med medielogik avses därmed de normer och rutiner som styr medieproduktionen och på 

så sätt påverkar medieinnehållet. En medielogisk ansats ger enligt den holländske 

medieforskaren Mark Deuze möjlighet till att studera vilka faktorer som påverkar 

nyhetsarbetet i ett konvergerat sammanhang (Deuze, 2004: 139). Det betyder också att 

forskaren kan studera medietexten som en specifik mediekanal.  
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Medielogiken för webb-tv är inte undersökt och kartlagd än. Dagstidningars webb-tv styrs 

troligtvis av flera medielogiker då medieformen är en och publiceringskanalen är en annan. 

Webb-tv består av rörlig bild som påverkas av tv:s medielogik och publiceras i en 

nättidning som styrs av webbens medielogik. Samtidigt kanske webb-tv-producenternas 

arbetsrutiner påverkas av medielogiken för papperstidningen. Därför ska jag nu 

sammanfatta de två medielogiker som kan tänkas påverka den konvergerade kanalen webb-

tv. 

 

3.3.1 Tv:s medielogik 

Medielogikens första komponent, mediedramaturgin, kan enligt Jesper Strömbäck beskrivas 

som en effekt av det växande antalet medier och mediekanaler (Strömbäck, 2004). 

Överskottet av information har gjort att medierna måste slåss om publikens 

uppmärksamhet. För tv-mediet har det bland annat inneburit att intresseväckande och 

underhållande innehåll prioriteras. ”Journalistiken har trängts undan” enligt Jesper 

Strömbäck (Strömbäck, 2004: 129). Även Håkan Hvitfelt menar att tv-mediets logik är 

underhållning eftersom det innehåller bilder och att bilder är bra på att förmedla känslor 

(Hvitfelt, 2005: 34). Enligt Hvitfelt påverkas även det informativa innehållet av denna logik 

eftersom publiken förväntar sig underhållning när den slår på teven. För att fånga tittarens 

intresse föredrar därför tv-producenter ofta att visa händelserika och dramatiska bilder (U. 

Hedman, 2006: 29). 

 

När det gäller den andra komponenten, medieformatet, så tenderar tv att prioritera nyheter 

som är bildmässiga. Det innebär att sådant innehåll som kan gestaltas i bild enligt 

medielogiken har lättare att bli nyheter i tv. Då traditionell tv har begränsade sändningstider 

påverkas även utrymmet som varje nyhet kan få. Således passar händelser eller företeelser 

som kan skildras och förklaras på ett enkelt och kortfattat sätt tv:s medieformat. 

 

Vad gäller arbetsrutinerna och arbetsmetoderna så kan tv-nyheterna som ofta har deadline 

flera gånger om dagen föredra nyheter från etablerade källor (U. Hedman, 2006: 58). Även 

nyhetshändelser som är väntade har lättare att ges utrymme i etern eftersom redaktionen då 

kan planera in dem i arbetet. Tv-redaktioners arbetslogik kan även påverka innehållet på så 

sätt att bilder från en händelse som inträffat strax före sändning prioriteras framför gamla 

bilder. 
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3.3.2 Webbens medielogik och multimedielogik 

Även med journalistiken på nätet finns en strävan efter att fånga publikens 

uppmärksamhet. Studier i flerkanalspublicering har visat att nätets mediedramaturgi gör att 

innehållet på en webbsida kräver ständig uppdatering (U. Hedman, 2006: 56, E. Johansson 

och Larsson, 2008: 35). Då webben inte har några fasta tider för publicering är det viktigt 

att innehållet är nytt hela tiden. Webbens hypertextualitet gör att användaren lätt kan hoppa 

till en annan webbsida genom att klicka på en länk. Det innebär att pågående nyhetsdramer 

som kontinuerligt alstrar ny information ofta föredras av en webbredaktion (U. Hedman, 

2006: 56). 

 

På nätet finns det heller inga begränsningar vad gäller format och utrymme. Därför kan en 

webbredaktion konstant fylla på med information på webbsidan, på ett sätt som inte 

redaktionen för en papperstidning kan göra. Däremot kan kravet på ständig publicering 

göra att händelsenyheter som brott och olyckor prioriteras (U. Hedman, 2006: 57). Sådana 

nyheter är ofta enkla att rapportera eftersom webbjournalisten kanske inte ens behöver 

lämna redaktionen. Knappa personella resurser gör även att planerade nyheter föredras.  

 

Ytterligare en del i nätets medielogik är möjligheten till direkt återkoppling från publiken 

(Nygren, 2008a: 280). Respons från webbsidans besökare kan fås direkt genom eventuella 

kommentarsfunktioner eller indirekt genom statistik över antal klick. Genom att studera 

klickstatistik på webbsidan kan redaktionen få reda på vad som är mest populärt. 

Kvällstidningar har på ett liknande sätt kunnat se vilka löpsedlar som genererar bäst 

försäljningssiffror. I och med webbens interaktivitet kan man i detalj se vilken nyhet som 

flest har varit intresserade av. Det har öppnat för en tydligare publikstyrning än tidigare 

(Nygren, 2008a: 280).  

 

Det finns även en särskild medielogik för flerkanalspublicering eller multimediejournalistik. 

Enligt Mark Deuze präglas den främst av organisatoriska, institutionella och tekniska 

faktorer samt publikens kulturella förförståelse (Deuze, 2004). I det konvergerade 

sammanhang som webbdistribuerad multimedial journalistik innebär kan de två första 

faktorerna bestå i att tidigare skilda produkter och marknader smälter samman (Deuze, 

2004: 143). Det kan betyda att nyhetsproduktion, underhållning och reklam integreras i 

exempelvis samarbeten mellan företag. Ulrika Hedman nämner de tekniska faktorerna som 
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speciellt intressanta. I praktiken kan de nämligen innebära att en nyhet som passar i flera 

kanaler väljs framför andra (U. Hedman, 2006: 30).  

 

3.4 Nyhetsvärdering 

En effekt av mediernas logik är nyhetsvärderingen (U. Hedman, 2006: 28). Mediernas 

normer och rutiner inverkar på hur de värderar och väljer vad som blir en nyhet och hur 

den ska konstrueras. Den centrala frågan inom forskning om nyhetsvärdering är den om 

vad som är en nyhet. Vad kännetecknar den? Det finns många svar på den frågan då 

forskningen har kommit fram till olika slutsatser. Jag har i den här uppsatsen använt Håkan 

Hvitfelts definition av vad som har störst chans att bli en nyhet: 

 

(1) politik, ekonomi samt brott och olyckor och (2) om det är kort geografiskt 

eller kulturellt avstånd till (3) händelser och förhållanden som (4) är 

sensationella och överraskande, (5) handlar om enskilda elitpersoner och (6) 

beskrivs tillräckligt enkelt men (7) är viktiga och relevanta, (8) utspelas under 

kort tid men som en del av ett tema (9) samt har negativa inslag (10) och har 

elitpersoner som källor. (Hadenius och Weibull, 2003: 347) 

 

Annan forskning har lyft fram humor och positiva händelser som en del i 

nyhetsvärderingen. Bengt Johansson skriver: ”att lämna publiken med ett leende på 

läpparna genom att avsluta sändningen med en kuriosanyhet är vanligt i tv-nyheter och 

därmed kan även humor, ironi och skvaller platsa i nyheterna” (B. Johansson, 2004: 227).  

 

3.4.1 Vad publiken vill ha eller bör veta? 

Det som styr nyhetsvärderingen brukar delas in i två skilda föreställningar. Den ena är att 

medierna ska ge publiken vad den vill ha, alltså att medierna ska värdera sådana nyheter 

som intresserar publiken. Den andra är att medierna ska värdera sådant som är viktigt och 

som publiken bör veta (B. Johansson, 2004: 232). Gunnar Nygren kallar det första styrfältet 

marknadsmässigt och det andra publicistiskt (Nygren, 2008a: 280).  

 

Utifrån dessa föreställningar delar den norske tv-journalisten Olav Njaastad in det 

journalistiska innehållet i sådant som är viktigt och sådant som är underhållande och 

intresseväckande (Njaastad, 2004). Han menar att det antingen är underhållningsvärdet eller 

informationsvärdet (graden av väsentlighet) som styr vad som blir en nyhet (Njaastad, 



 17 

2004: 42). Vidare graderar han journalistiskt innehåll i fyra kategorier. I den första kategorin 

finns det som varken är viktigt eller intresseväckande. Den andra kategorin innefattar det 

som väcker stort intresse men inte är så väsentligt. Till den kategorin räknar Njaastad 

ämnen som sport, kuriosa, relationer och barn, hälsa, djur, och feature (Njaastad, 2004: 47-

48). I nästa kategori hamnar det innehåll som är viktigt för många men inte särskilt 

underhållande eller intressant. Politik, ekonomi, arbetsliv och abstrakt stoff är några av de 

ämnen som enligt Njaastad hör till den kategorin (Njaastad, 2004: 49). I den sista kategorin 

är innehållet både viktigt och intresseväckande samt ibland underhållande. Det kan vara 

nyheter som handlar om krig och fred, liv och död, katastrofer, val, verklighetsdramer och 

övergrepp (Njaastad, 2004: 50).  

 

Vilken av föreställningarna som slutligen styr nyhetsvärderingen påverkas av yttre faktorer. 

För att beskriva vad som bestämmer innehållet i medierna refererar Gunnar Nygren till 

forskarna Pamela J. Shoemaker och Stephen D. Reese. De liknar alla påverkande faktorer 

vid lager i en lök (Nygren, 2008a: 30). Löken består av ”externa faktorer utanför medierna” 

såsom ideologi och kultur, lagar och regler, teknisk och ekonomisk utveckling, annonsörer 

och publikerna samt källorna (Nygren, 2008a: 30-31). Längre in i löken finns ”interna 

faktorer inom mediesystemet” såsom branschen, medieföretagen och deras rutiner och 

normer (Nygren, 2008a: 32-33). Innerst inne i löken finns den enskilde journalisten 

(Nygren, 2008a: 34).     
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4. Metod, urval och avgränsningar 
 

4.1 Kvantitativ analys 

För att svara på min första frågeställning har jag valt metoden kvantitativ analys. Syftet med 

analysen var initialt att inventera vilka svenska dagstidningar som har webb-tv som en del i 

sitt redaktionella utbud på webben. Eftersom det som skulle undersökas kan mätas i siffror 

lämpar sig den valda metoden bra. Med en kvantitativ analys kan jag även visa på samband 

mellan data (Östbye m.fl., 2003: 156). Jag har kunnat undersöka om det finns ett samband 

mellan dagstidningars utgivningsfrekvens och eventuell webb-tv.  

 

4.1.1 Urval av undersökningsenheter 

De enheter jag valt att undersöka är de dagstidningar med webbsidor som finns listade på 

www.dagstidningar.nu. Jag har avgränsat urvalet till tidningar med dagstidningskaraktär 

som även utkommer på papper i Sverige. Det innebär att även kvällstidningar som 

Aftonbladet och GT ingår i mitt urval. Däremot är inte de tidningar som bara finns på 

nätet eller de svenskspråkiga tidningar som ges ut i finska Österbotten med i 

undersökningen. Inte heller nischade tidningar och magasin som till exempel Dagens 

Industri eller Allt om trädgård ingår i mitt urval. Ibland har det varit svårt att avgöra vilka 

tidningar som ska räknas som egna enheter och vilka som istället ska ingå i en 

tidningsgrupp. Jag har så långt som möjligt utgått från om tidningen har en egen post på 

www.dagstidningar.nu. Det har till exempel inneburit att Direktpress lokaltidningar räknats 

som separata enheter medan Lokaltidningen Mitt i med sina 31 lokala editioner räknats 

som en enhet. Ett visst bortfall kan förekomma eftersom det inte finns någon garanti för 

att listan på www.dagstidningar.nu innehåller alla svenska dagstidningar som finns 

representerade på nätet. Ett fåtal dagstidningar kan även ha fallit bort på grund av att vissa 

länkar i listan var felaktiga vid undersökningstillfället. Slutligen blev det sammanlagt 146 

svenska dagstidningars webbsidor som ingick i kartläggningen. 

 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Jag genomförde kartläggningen under vecka 14 2009 genom att gå igenom alla länkar i mitt 

urval på www.dagstidningar.nu. För att avgöra huruvida en tidning har webb-tv eller inte 

har jag scrollat igenom webbtidningens hela ingångssida. Jag har tittat efter en länk eller 
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puffbild med texten webb-tv eller liknande. Då en sådan länk ibland har varit svår att hitta 

är jag medveten om att jag kan ha missat någon tidnings webb-tv.  

 

I inledningsfasen av kartläggningen kunde jag se mönster i innehållet i tidningarnas webb-

tv. Jag såg samma typer av innehåller på flera dagstidningars webbsidor. Därför valde jag 

att utöka undersökningens variabler med fyra kategorier av material: egenproducerat 

material, nyhetsbyråmaterial, utomproducerat nöjesmaterial samt läsarproducerat material. 

Under resultatdelen beskriver jag de här kategorierna lite närmare. För att bedöma vilken 

eller vilka typer av material varje webb-tv-utbud innehåller jag hastigt tittat igenom några 

inslag. Utifrån namnskyltar och återkommande inslags titlar har jag kunnat fastställa till 

vilken av mina fyra kategorier som innehållet hör till.    

 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Efter att ha inventerat utbudet av rörlig bild på svenska dagstidningars webbsidor har jag 

valt att titta närmare på fem exempel. För att svara på den andra frågeställningen om hur de 

fem valda dagstidningarna använder webb-tv i fråga om innehåll och form har jag gjort en 

kvalitativ innehållsanalys av deras respektive webb-tv-utbud.  

 

4.2.1 Val av fem dagstidningar samt urval av webb-tv-inslag 

Under kartläggningen av svenska dagstidningars webb-tv-utbud i sin helhet gjorde jag 

mycket korta personliga anteckningar om varje tidnings webb-tv. Jag skrev till exempel upp 

om utbudet av inslag var litet eller stort, om jag upplevde bildkvaliteten som bra eller dålig. 

Utifrån dessa anteckningar kunde jag se att det finns en stor spridning i hur och i vilken 

omfattning svenska dagstidningar nyttjar webb-tv. Då syftet med uppsatsen var att beskriva 

en bredd av exempel gjorde jag därefter ett strategiskt urval av fem tidningar.  

 

Tidningarna jag har undersökt är Barometern, Dagens Nyheter (DN), Norrbottens Kuriren 

(NK), Ulricehamns Tidning (UT) och Vestmanlands Läns Tidning (VLT). En orsak till 

varför jag valde dem var att de fångade mitt intresse under kartläggningen. Jag ville ha ett 

urval som med viss spridning geografiskt och storleksmässigt. Jag ville även täcka in de 

olika typer av material som jag funnit i kartläggningen. Barometern valde jag på grund av 

dess stora utbud av egenproducerat lokalt material. VLT ville jag undersöka då den har 

både eget material och flera typer av utomproducerat material. Dagens Nyheter valde jag 

för att det är Sveriges största prenumererade morgontidning och för att dn.se:s webb-tv-
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utbud är stort. Av motsatta anledningar valde jag den lilla lokaltidningen Ulricehamns 

Tidning. Dess utbud av webb-tv är litet och innehåller även läsarproducerat material. 

Norrbottens Kuriren valde jag eftersom den har ett eget lokalt utbud samt ett samarbete 

med den lokala tv-kanalen 24Norrbotten som ingår i samma koncern.  

 

Att avgränsa urvalet av webb-tv-inslag i den kvalitativa innehållsanalysen har varit 

problematiskt. Anledningen är att tidningarnas respektive utbud ser så olika ut. Det beror 

främst på egenskaper hos webben som distributionskanal. Det finns inga begränsningar vad 

gäller utrymme och format vilket innebär att publiceringsfrekvensen varierar kraftligt 

mellan och inom de undersökta tidningarnas webb-tv. Vissa dagar publiceras flera nya 

inslag och andra dagar inget alls. Jag inledde analysarbetet med att ställa frågorna i 

analysschemat till tidningarnas webb-tv-utbud som helhet. Detta för att kunna ge en så 

heltäckande och variationsrik bild om möjligt av materialet. Men jag insåg snart att urvalet 

var för brett och spretigt. Jag blev osäker på hur långt bakåt i webb-tv-spelarens arkiv jag 

skulle gå. Därför beslutade jag mig för att avgränsa analysen till de fem senaste inslagen i 

varje kategori. På så sätt anpassas urvalets storlek till omfånget av varje tidnings utbud. Det 

innebär att jag fortfarande kan säga något generellt om utbudet. Jag testade om fem inslag 

per kategori var reliabelt genom att översiktligt jämföra innehållet i fem inslag på varje 

tidnings hemsida med de resultat jag fått från analysen av materialet som helhet. Jag kom 

fram till att resultaten skulle bli lika reliabla men mer tydliga med det mer avgränsade 

urvalet. När jag bedömde publiceringsfrekvens kollade jag dock på inslag tills jag fann ett 

mönster i rytmen. Samma sak gällde när jag undersökte följetonger i utbudet. 

 

4.2.2 Tillvägagångssätt  

En kvalitativ innehållsanalys är ett slags textanalys där jag har betraktat ett urval av varje 

tidnings webb-tv som en medietext. Metoden innebär en hermeneutisk ansats där jag tolkar 

medietexterna genom att ställa frågor till dem (Östbye m.fl., 2003: 62-65). Valet av metod 

grundar sig i att de egenskaper jag velat undersöka inte alltid kan mätas i siffror. Helge 

Östbye med flera skriver att det även vid kvalitativa analyser, då innehållet inte ska mätas i 

fasta variabler, är viktigt att arbeta systematiskt (Östbye m.fl., 2003: 62). När jag undersökte 

hur svenska dagstidningar använder webb-tv som mediekanal utgick jag därför från ett 

analysschema med frågor. Frågorna grundar sig i den teori jag redogör för ovan och 

behandlar temana presentation, innehåll, frekvens, källor, form, produktion samt tilltal och 

målgrupp. Frågorna finns preciserade i analysschemat (se bilaga 2).  
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Eftersom varje medietext ingår i ett sammanhang har jag först satt in varje tidnings webb-tv 

i sin kontext genom att kortfattat beskriva tidningen (Östbye m.fl., 2003: 74). Enligt Helge 

Östbye med flera är det även viktigt att definiera vilken typ av text som är föremål för 

analys samt vilken typ av medium det är. För en beskrivning av den medietext som jag har 

analyserat hänvisar jag till min definition av webb-tv.  

 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen av utbudet på de fem valda dagstidningarna har 

jag kunnat svara på frågan om hur de använder webb-tv som mediekanal i fråga om 

innehåll och form. För att kunna svara på frågan om varför respektive tidnings webb-tv-

innehåll ser ut som det gör har jag undersökt produktionsvillkor och nyhetsvärdering på de 

fem valda tidningarna. På så sätt kan jag även svara på hur webb-tv:s medielogik ser ut på 

de fem tidningarna. Metoden jag använde var kvalitativa intervjuer.  

 

4.3.1 Urval av informanter  

Jag gjorde urvalet av intervjupersoner genom att ringa till de fem dagstidningarna och fråga 

efter den som är ansvarig redaktör för deras webb-tv. Ingen av tidningarna har någon som 

är ansvarig redaktör enbart för webb-tv:n. Därför valde jag att intervjua en från varje 

tidning som ensam eller tillsammans med andra, är ansvarig för webb-tv-produktionen. 

Samtliga intervjuade är även webbredaktörer vid sidan av att vara webb-tv-producenter. 

Det innebär att de alla har ett visst ansvar för nyhetsvärdering och urval av ämnen. Därför 

är de rätt personer att svara på varför innehållet i deras webb-tv bli som det blir. Det 

säkerställer urvalets validitet.  

 

4.3.2 Tillvägagångssätt och intervjuguide 

För att studera produktion av medietexter används ofta kvalitativa intervjuer som metod 

skriver Helge Östbye med flera (Östbye m.fl., 2003:100). Kvalitativa intervjuer kan även 

användas för att få kommentarer till data som man har samlat in genom andra metoder 

(Östbye m.fl., 2003: 101). Det är en relevant metod för min studie eftersom jag ville få ta 

del av journalisternas egna reflektioner kring innehållet och produktionen. Det var viktigt 

att informanterna fick utveckla egna tankar kring val av innehåll i deras webb-tv.  
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Det finns flera typer av kvalitativa intervjuer, med skillnader i hur strikt frågorna är 

formulerade i förväg. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer eftersom det gav 

mig möjlighet att vara flexibel i intervjusituationen (Östbye m.fl., 2003: 103). Metoden 

innebar att jag på förhand definierade frågor i en intervjuguide (se bilaga 3). Frågorna 

handlade om producenten, produktionsvillkoren, innehållet och eventuellt utomproducerat 

material. Jag började intervjun med konkreta frågor och gick sedan över till de frågor som 

krävde mer eftertanke (Östbye m.fl., 2003: 105). För att få ett så intressant resultat som 

möjligt från mina informanter ställde jag även följdfrågor när det är nödvändigt.  

 

 

4.4 Avgränsningar, reliabilitet och validitet 

Trots ett visst bortvall är kartläggningen av vilka svenska dagstidningar som har webb-tv 

gjord på populationen som helhet. Det ger en hög validitet till min undersökning. Min 

undersökning är av naturliga skäl förankrad i den tidpunkt då den utfördes. Det är troligtvis 

särskilt märkbart när det gäller webb-tv eftersom det är en ung medieform som fortfarande 

förändras och utvecklas i många olika riktningar. Antagligen ser innehållet annorlunda ut 

om analysen görs om igen om ett år.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gör inte anspråk på att vara heltäckande såsom en 

kvantitativ innehållsanalys. Metoden har gett mig möjlighet till att beskriva egenskaper hos 

innehållet som är svåra att mäta och räkna. Därför ska resultaten från analysen främst ses 

som deskriptiva. Mitt syfte med valet av metod har främst varit att ge några varierande och 

konkreta exempel på hur rörlig bild nyttjas som en del i tidningars redaktionella utbud på 

webben. Jag har lyft fram både generella drag och ovanligheter som jag kunnat se i 

materialet. Valet av konkreta exempel i resultatredovisningen har grundat sig i mina 

teoretiska utgångspunkter. Genom att svara på frågorna i analysschemat har jag inte bara 

reda på något om utbudet utan även en aning om produktionsprocessen. Resultaten från 

innehållsanalysen utgör på så sätt även ett underlag för frågorna i de kvalitativa intervjuerna 

med producenterna.  

 

Då de fem valda dagstidningarna är spridda över landet valde jag av tidsmässiga och 

ekonomiska skäl att göra de kvalitativa intervjuerna per telefon. Informanterna fick själva 

välja tidpunkt för intervjun för att de skulle känna att de hade tid att svara på mina frågor. 

För att säkerställa databehandlingens reliabilitet spelade jag in varje intervju. Sedan skrev 
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jag ut intervjun i sin helhet för att kunna citera ordagrant (Östbye m.fl., 2003: 121). 

Informanterna har även läst och godkänt intervjuresultaten för att undvika eventuella 

missförstånd från min sida. 

 

Helge Östbye med flera skriver att det finns risk för att svaren inte är valida om 

intervjuerna inte kombineras med observation. Forskaren kan missa hur det faktiskt är och 

går till i verkligheten (Östbye m.fl., 2003: 123). För att stärka den här studiens validitet har 

jag därför använt mig av metodologisk triangulering. Jag har kombinerat de två kvalitativa 

metoderna innehållsanalys och intervju i studien av de fem tidningarna. Det har gjort det 

möjligt för mig att jämföra medietexternas innehåll med producenternas värderingar. På så 

sätt har ideal ställts mot verklighet, vilket har öppnat för intressanta tankar hos 

informanten. När jag redovisar resultaten från intervjuerna har jag valt ut sådana citat som 

konkretiserar de områden jag har velat undersöka genom studiens frågeställningar. 

Informanternas svar ska inte ses som allmängiltiga utan ska i första hand uppfattas som 

uttryck för informantens egna reflektioner och värderingar kring sitt arbete.  
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5. Resultat 
 

I det här kapitlet redovisar jag först resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen, sedan 

resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen och sist svaren från de kvalitativa 

intervjuerna. 

  

 

5.1 Resultat från den kvantitativa analysen 

Min kartläggning visar att 45 procent av alla svenska dagstidningar har webb-tv på sina 

webbsidor.7 Nästan hälften av alla undersökta tidningar har alltså någon form av rörlig bild 

som en del i sitt redaktionella utbud på webben. 12 av de 146 undersökta dagstidningarna 

som finns listade på www.dagstidningar.nu har dock inget journalistiskt innehåll på sina 

webbsidor. Istället har de till exempel information om annonser och prenumerationer.   

 

Förekomst av webb-tv på svenska dagstidningars webbsidor 

Figur 1

Har webb-tv

45%

Har inte webb-tv

55%

 

(n= 146) 

Trots att de kallas dagstidningar kan antalet utgivningsdagar variera. Bara omkring hälften 

av dagstidningarna som är representerade på webben ges ut 6 eller 7 dagar i veckan. Runt 

en tredjedel av tidningarna har en utgivningsfrekvens på 3-5 dagar i veckan och lite mindre 

än en sjättedel ges ut 1 eller 2 gånger per vecka.8  

                                                 
7 Resultatet gäller för undersökningstillfället vecka 14 2009. 
8 Information om utgivningsfrekvens kommer från Tidningsutgivarna eller respektive dagstidnings 
webbsida.  
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Förekomst av webb-tv uppdelat på dagstidningarnas utgivningsfrekvens  

Figur 2
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Kartläggningen visar på en stor skillnad i förekomst av webb-tv mellan de dagstidningar 

som har högst och lägst utgivningsfrekvens. 71 procent av alla dagstidningar som ges ut 6-7 

dagar i veckan har webb-tv. Däremot har bara 8 procent av de dagstidningar som ges ut 1-2 

dagar i veckan webb-tv på sina webbsidor.  

 

Dagstidningar som delar webb-tv med en annan eller flera andra tidningar 

 Figur 3

Delar 

35%

Delar inte

65%

 

(n=65) 

Många svenska dagstidningar ingår i samma koncerner vilket kan innebära att de delar 

webbsida. Min kartläggning visar att 35 procent av dagstidningarna som har webb-tv delar 

den med en eller flera andra tidningar.  
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Nästan alla svenska dagstidningar som har webb-tv producerar eget material. Ett fåtal 

tidningar har även läsarproducerade inslag i sin webb-tv. Men under kartläggningen stötte 

jag på samma inslag i webb-tv-utbuden hos flera av de tidningar som inte delar webbsida 

med en annan tidning. Jag såg till exempel inslaget ”Columbine – 10 år efter massakern” på 

både Hallandspostens och Örnsköldsviks Allehandas webbsidor9. En tredjedel av 

tidningarna erbjuder nämligen färdiga webb-tv-inslag från utomstående produktionsbolag 

eller nyhetsbyråer. Det ovan nämnda inslaget är gjort av produktionsbolaget Kamera som 

gör både nyhets- och nöjesinslag med bilder från den amerikanska nyhetsbyrån Associated 

Press, AP. Materialet är alltså utrikes och ofta med fokus på USA. Andra exempel på inslag 

är ”Beckham spelar Terminator” och ”Kleopatras grav kan vara funnen” 10.  

 

De övriga utomstående webb-tv-producenter jag har kunnat finna i det undersökta 

materialet är Tidningarnas Telegrambyrå (TT), Mastiff samt TV4 på aftonbladet.se. TT gör 

liksom Kamera webb-tv-inslag i kategorierna nyheter oh nöje. Materialet är både inrikes 

och utrikes.  

 

Typ av innehåll i dagstidningarnas webb-tv 

Figur 4
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9 Inslaget publicerades på hallandsposten.se och allehanda.se 2009-04-20. 
10 De båda inslagen publicerades bland annat på vlt.se 2009-04-20. 
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Produktionsbolaget Mastiff ligger även bakom underhållningsprogram som Så Ska Det 

Låta, Let´s Dance, Vita lögner och Fångarna på Fortet. I webb-tv-utbudet heter 

programmen, i form av korta inslag, Kadooosh, My Life As... och Snackis.11 Kadooosch är 

ett studioprogram som handlar om dator- och tv-spel, My life as… är en videodagbok med 

kändisar som rapartisten Adam Tensta och programledarduon Erik & Mackan. I Snackis 

intervjuas artister och band. Produktionen lades ner i december 2008, vilket innebär att de 

inslag som finns i dagstidningarnas webb-tv-spelare, vid undersökningstillfället, var runt 

fem månader gamla. Beställare av produktionen var bolaget Mkt Media som är med i 

Stampen-gruppen. Där ingår även tidningar som Vestmanlands Läns Tidning, Göteborgs-

Posten och Nerikes Allehanda. Ganska väntat tillhör de tre ovan nämnda de totalt 20 

tidningarna som har Mastiffs nöjesinslag i sina webb-tv-utbud. Men bland de 45 

dagstidningar som inte har Mastiffs material återfinns några som är med i Stampen-

gruppen. Även några tidningar som inte är en del av Stampen-gruppen har inslagen på sina 

webbsidor.  

 

30 av de 65 dagstidningarna som har webb-tv har nyhetsmaterial från TT och/eller Kamera 

i sitt utbud. 20 av dessa dagstidningar har även Mastiffs material. Även här finns en skillnad 

mellan dagstidningarna i de olika kategorierna av utgivningsfrekvens. Ingen av de 

dagstidningar som ges ut 3-5 eller 1-2 dagar i veckan har utomproducerade inslag i sin 

webb-tv.  

 
 
  

5.2 Resultat från den kvalitativa innehållsanalysen 

 

5.2.1 Presentation av de fem dagstidningarna  

Barometern 

Barometern är en moderat morgontidning som kommer ut måndag till lördag med en 

upplaga på 43600. Tidningen ägs av Gota Media AB och utgivningsorten är Kalmar.12 

Webbsidan Barometern.se hade 65070 unika besökare under vecka 19 2009.13 Den har haft 

webb-tv sedan årsskiftet 2007/2008, då flera nya webbreportrar anställdes. 

 

                                                 
11 http://www.mastiff.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=34, Mastiff 
2009-05-28.  
12 http://www.tu.se/tim/dagstidningarna_popup1.asp?newspaper=8, Tidningsutgivarna 2009-04-15. 
13 http://www.tu.se/tu_medier.html, Tidningsutgivarna, källa: Kiaindex – Insight XE, 2009 v19, unika 
webbläsare 2009-05-13 
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Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning som kommer ut veckans alla dagar 

framförallt i stockholmsområdet. Dagens Nyheters papperstidning har en upplaga på 

335600 på vardagarna. Tidningen har funnits på nätet sedan 1996. Webbsidan Dn.se har 

drygt 1,1 miljoner unika webbläsare varje vecka14. Dagens Nyheter hade webb-tv i liten 

skala redan 2001. Den lades sedermera ner varefter den nuvarande webb-tv-satsningen 

startades i mars 2006. 

 

Norrbottens Kuriren  

Norrbottens Kuriren är en moderat morgontidning som, med en upplaga på 22800, 

kommer ut sex dagar i veckan i Luleå och Boden.15 Tidningen ingår i samma koncern som 

Norrländska Socialdemokraten, Piteå Tidning och den lokala tv- och webb-tv-kanalen 

24Norrbotten. Norrbottens Kurirens webbsida Kuriren.nu trafikerades av 85694 unika 

webbläsare under vecka 19 2009. Norrbottens Kuriren har haft webb-tv i mindre 

omfattning under flera år. Men först sedan samarbetet med 24Norrbotten inleddes i 

oktober 2008 gör tidningens webbredaktör och videoreporter webb-tv-inslag frekvent. 

Norrbottens Kuriren och 24Norrbotten delar webb-tv-inslag med varandra men preseterar 

dem i separata spelare. 

 

Ulricehamns Tidning 

Ulricehamns Tidning är en moderat morgontidning som ges ut i Ulricehamn och Borås tre 

gånger i veckan: måndagar, tisdagar och torsdagar. Papperstidningens upplaga är på 8700 

tidningar och webbsidan trafikerades av 7015 unika webbläsare under vecka 19 200916. 

Webb-tv-satsningen på tidningens webbsida Ut.se påbörjades i maj 2008. 

 

Vestmanlands Läns Tidning  

Vestmanlands Läns Tidning är en liberal morgontidning som ges ut måndag till lördag med 

en upplaga på 42200.17 Tidningens utgivningsort är Västerås. VLT började producera rörlig 

bild i samband med att tidningen satsade på sin webbsida, vilket var omkring 2002 och 

2003. 

 

                                                 
14 http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470, 2009-05-13. 
15http://www.tu.se/tidningarna.asp#, Tidningsutgivarna 2009-05-13. 
16http://www.tu.se/tu_medier.html, Tidningsutgivarna, källa: Kiaindex – Insight XE, 2009 v19, unika 
webbläsare 2009-05-13. 
17 http://www.tu.se/tidningarna.asp#, Tidningsutgivarna 2009-05-13. 
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5.2.2 Varierande ämneskategorier  

Alla fem dagstidningar har en länk till webb-tv på sin webbeditions ingångssida. Det finns 

dock vissa skillnader i hur webb-tv-länken är placerad. VLT puffar för sin webb-tv genom 

att en bild från det senaste inslaget visas i miniatyrformat. Länken ligger högt upp på sidan 

under en länk till helgens vimmelbilder. Dn.se:s och Barometerns webb-tv finns båda som 

en länk i huvudmenyn. Men Dn:s länk är tillsammans med länkarna ”Fördjupning” och 

”Bloggar” åtskild från de övriga ämneskategorierna i menyn. Även på Ut.se ligger webb-tv-

utbudet till höger i huvudmenyn, men under namnet UTube. Bredvid ”UTube”-länken 

finns länkarna ”Om UT”, ”Prenumerant” och ”Annonsera”. Ut.se: s webb-tv ligger alltså 

skiljd från länkarna till det övriga journalistiska innehållet. Kuriren-TV är mer undanskymd 

då den ligger en bit ner i vänsterspalten på Norrbottens Kurirens webbsida. En grafisk 

puffbild för nyhetsprogrammet 24Norrbotten är däremot mer synlig på ingångssidan. 

 

Barometerns, Dagens Nyheters och Vestmanlands Läns Tidnings webb-tv-utbud är 

indelade i flera kategorier. Alla de tre tidningarna, samt Ulricehamns Tidning, har en 

kategori där de senaste inslagen ligger samlade. Utöver det har de ämnesspecifika 

kategorier. Barometern delar in sina webb-tv-inslag i ”Nyheter”, ”Sporten”, ”Sportstudion” 

och ”Ledare”. VLT:s webb-tv-utbud är kategoriserat i ”Nyheter”, ”Sport”, ”Nöje” och 

”Övrigt”. Dagens Nyheters har flest ämneskategorier med ”Nyheter”, ”Livsstil”, 

”Ekonomi”, ”Sport”, ”Kultur och Nöje”, ”Film & Ljud” samt ”Mat & Dryck”. Utbudet i 

Ulricehamns Tidnings webb-tv och Norrbottens Kurirens Kuriren-TV är inte indelat i 

ämneskategorier.  

 

5.2.3 Olyckor, populärkultur och en rakad kiwi   

Ämnena är varierande i alla de fem dagstidningarnas webb-tv. I Vestmanlands Läns 

Tidnings nyhetskategori blandas ett inslag om höjda lunchpriser med ett inslag om 

huruvida man kan raka en kiwi. Annars handlar inslagen på Vlt.se om sport, nöje, 

populärkultur samt kuriosa. Produktionsbolaget Kameras nyhetsinslag i kategorin ”Övrigt” 

behandlar både internationell politik, världskändisar och katastrofer. I Barometerns webb-

tv blandas sportinslag om fotboll, ledare av tidningens politiske chefredaktör, kuriosa samt 

händelsenyheter som brott och olyckor. 

Dagens Nyheter, som är den största av de undersökta tidningarna, behandlar ett brett 

spektra av ämnen i sina webb-tv-inslag. Nyheterna handlar om politik, brott och 

katastrofer, ekonomiinslagen handlar om privatekonomi, nya tekniska produkter och 
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arbetsmarknad och sportinslagen handlar om fotboll. I kategorierna ”Kultur och Nöje” och 

”Film & Ljud” är ämnena populärkultur såsom musik, film och data- och tv-spel och 

internationella kändisar. I kategorin ”Mat & dryck” är ämnena festlig mat samt vin och 

whisky. Livsstilskategorin innehåller inslag på så skilda ämnen som skönhet, jämställdhet 

och en modelljärnväg.  

 

 

Figur 5, Barometern har rörlig bild från en olycka i inslaget ”Se film från olycksplatsen”. 

 

Den minsta tidningen, Ulricehamns Tidning, blandar sina inslag i en kategori har ett inslag 

om sport och ett om en ombyggnation av ett sjukhus. Tre inslag består av filmklipp från 

lokala dans- och musikföreställningar. Norrbottens Kurirens ”Kuriren-TV”, som också 

bara har en kategori, har även den ett varierat utbud av ämnen. Bland de analyserade 

inslagen finns både två nyhetsinslag om fjortonåriga Moa som riskerar att bli av med sin 

skolassistent och två inredningsreportage ur studioprogrammet ”Hemmavid”.  

 

För att analysera om innehållet i de fem dagstidningarnas webb-tv är underhållande eller 

informativt har jag beaktat både ämnen och hur de presenteras. Min analys visar att utbudet 

är genomgående blandat i fråga om underhållningsvärde och informationsvärde. Det gäller 

även inom flera av ämneskategorierna i respektive webb-tv. Vissa inslag handlar om kuriosa 

med syftet att underhålla tittaren och andra inslag behandlar nyheter med syftet att 

informera tittaren. Barometerns kategori ”Nyheter” innehåller till exempel både ett 
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videoklipp från bilolycka och en enkät där folk får frågan om de ska köpa påskgodis. Min 

slutsats överlag är att bara ett fåtal av alla de analyserade inslagen behandlar sådant som är 

viktigt för tittaren att veta. I VLT:s kategori ”Nyheter” har till exempel de flesta inslag inget 

informationsvärde då de handlar om kuriosa som blomsterbinderi och rakning av en kiwi.  

Det egenproducerade materialet i tidningarnas webb-tv är alltså kluvet mellan 

underhållningsvärde och informationsvärde, men de köpta inslagen är mer konsekventa. 

Underhållningsvärdet är mycket tydligt i de utomproducerade nöjesprogrammen 

”Kadooosch”, ”Snackis” och ”My life as…”. TT:s nyheter har däremot ett klart 

informationsvärde. 

 

5.2.4 Ofta lokal vinkel 

När det gäller geografiskt anknytning på ämnena i webb-tv-inslagen har jag funnit både 

lokalt, inrikes och utrikes. Det är emellertid lokal vinkel på de flesta av Barometerns, 

Norrbottens Kurirens, Ulricehamns Tidnings och VLT:s egenproducerade inslag. Det är 

särskilt tydligt i sportinslagen i Barometerns och VLT:s respektive webb-tv. De behandlar 

uteslutande lokala idrottslag och idrottspersonligheter. På Barometern.se handlar det om 

Kalmar FF och på Vlt.se handlar det bland annat om Västerås SK.  

 

Dn.se skiljer sig från de andra webbsidorna då den har egna rikstäckande inslag i flera av 

sina kategorier. Att Dn.se inte har något lokalt material bland de analyserade inslagen beror 

troligtvis på att Dagens Nyheter är en stor tidning som läses över hela landet. Redaktionen 

ligger dessutom i Stockholm som på många sätt är Sveriges politiska och ekonomiska 

centrum. Det gör det rimligtvis lättare att tv-bevaka nationella nyheter.  

 

Utrikesmaterial finns bara i de utomproducerade inslagen. Dn.se har inrikes och utrikes 

nyhets- och nöjesinslag från TT och Vestmanlands Läns Tidning har utrikes nyhetsinslag 

från Kamera. Intressant är att många av inslagen i Dn.se:s webb-tv inte har någon direkt 

geografisk anknytning. De inslagen är ofta av featurekaraktär såsom ”Lyxig whisky och 

rom”, ”Vårens frisyrer präglas av finanskrisen” och ”Planera bara ett karriärsteg i taget”.  

 

5.2.5 Många redaktionellt anknutna källor 

Analysen visar att samtliga tidningar, förutom Ulricehamns Tidning, använder sina egna 

journalister som källor i sina webb-tv-inslag. Flest redaktionellt anknutna källor finns i 

Dagens Nyheters webb-tv. Exempel på journalister som förekommer som källor i de 
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analyserade inslagen är politiske redaktören Peter Wolodarski, sportkrönikören Johan Esk 

och teknikreportern Yvonne Edenholm. De presenteras som en typ av experter inom sina 

ämnen. Även Barometern har återkommande inslag där tidningens politiske chefredaktör 

Per Dahl kommenterar aktuella politiska händelser i ledarform. VLT använder redaktionellt 

anknutna källor på ett annat sätt i de återkommande inslagen med skribenterna bakom 

bloggen 99problem. Inslagen bygger på att den ene av dem undersöker knäppa saker som 

att ringa 118 118 och fråga om alla telefonister säger telefonnumren på samma sätt.  

 

 

Figur 6, Barometerns politiske chefredaktör Per Dahl i ledarinslaget ”Måndag, heta ord om gemensam 

EU-linje” 

  

I övrigt visar analysen av vilka källor som förekommer i tidningarnas webb-tv-inslag att det 

finns en stor spridning. I Dn.se:s webb-tv-inslag förekommer både politiker, experter och 

kulturpersonligheter ofta. Däremot innehåller inget av de analyserade inslagen på Dn.se 

någon intervju med en privatperson. Kuriren-TV och 24Norrbotten använder däremot 

både privatpersoner, politiker och tjänstemän som källor. I Barometerns, VLT:s och 

Ulricehamns Tidnings webb-tv är yrkesutövare vanliga källor. Bland annat intervjuas 

fönsterputsare, butiksmedarbetare och en florist. Anmärkningsvärt är att det inte 

förekommer nästan några utomstående experter eller forskare i varken VLT:s, Barometerns 

eller Ulricehamns Tidnings nyhetsinslag. Kändisar används däremot frekvent som källor i 
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de utomproducerade nyhets- och nöjesinslagen från Mastiff och Kamera såväl som TT. 

Lokalt kända fotbollspelare är även vanligt förekommande i tidningarnas egenproducerade 

sportinslag. Analysen visar också att flera av inslagen på Barometern.se och Ut.se inte 

innehåller några källor i form av intervjupersoner. De består nämligen av dokumentära 

filmklipp från olycksplatser respektive musik- och dansföreställningar.  

 

5.2.6 Oregelbunden publicering och varaktigt innehåll 

Alla de fem analyserade dagstidningarna har en bitvis oregelbunden publiceringsrytm. 

24Norrbottens sändningar skiljer sig från de fem tidningarnas webb-tv då de uppdateras 

med nya inslag tre gånger om dagen. Ingen av de fem tidningarna har nya inslag varje dag. 

Samtidigt kan det vissa dagar publiceras flera nya inslag på både Barometern.se, Vlt.se, 

Dn.se och Kuriren.nu. Flest nya inslag publicerar Dagens Nyheter och Vestmanlands Läns 

Tidning. Det betyder inte nödvändigtvis att de producerar mycket mer än de andra 

tidningarna. En stor del av de nya inslagen är nämligen material från nyhetsbyrån TT 

respektive produktionsbolaget Kamera. Minst antal nya inslag finns på Ulricehamns 

Tidnings webbsida.  

 

Jag har även analyserat om webb-tv-innehållet är aktuellt eller varaktigt. Överlag är min 

slutsats att större delen av inslagen i de fem undersökta tidningarnas webb-tv är av varaktig 

karaktär. Många inslag handlar om händelser och företeelser som inte bara är aktuella för 

dagen. Men även på den här punkten finns variation. Norrbottens Kurirens webb-tv 

innehåller både dagsaktuella händelser och inslag om mer varaktiga ämnen som 

heminredning. Dagens Nyheter har flera inslag med varaktig information under 

kategorierna ”Mat & Dryck” och ”Ekonomi”. Det kan vara tips på vin eller inslag där 

DN:s teknikreporter förklarar hur musik i mobilen fungerar. Även om den här typen av 

inslag inte är helt tidlösa så har de inget direkt nyhetsvärde. Det betyder att de kan vara av 

värde för tittaren under en längre tid. De utomproducerade nöjesinslagen från Mastiff 

består av typisk varaktig information. Ett exempel är intervjun med rockgruppen 

Soundtrack of our lives. Den kan tänkas ha ett värde för VLT:s tittare även veckor eller 

månader efter publicering. Analysen visar att de inslag som har hög aktualitet ofta 

behandlar sport eller händelsenyheter som olyckor och brott. Särskilt sportinslagen, som 

ofta består av intervjuer med spelare inför och efter matcher, bygger på nyheter som ligger 

nära i tid. Det innebär att dessa inslag förlorar sitt nyhetsvärde fort.  
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5.2.7 Klippbilder och talking head 

I analysen av tidningarnas webb-tv-utbud har jag även undersökt vilka inslagsformat de 

använder. Jag har främst tittat på inslagens längd och form. Det har varit svårt att 

kategorisera inslagsformaten eftersom de varierar mycket. De vanligaste formaten som jag 

ändå kan urskilja i det analyserade webb-tv-utbudet som helhet är rena intervjuer, reportage 

på 1 till 3 minuter, telegram samt studioprogram på mellan några få minuter och 25 

minuter samt korta.  

 

Gemensamt för de fem dagstidningarnas respektive webb-tv är således att inslagsformaten 

varierar. Det är därför svårt att se vilka som är mest vanliga i varje tidnings utbud. Ofta 

förekommer dessutom olika format inom en och samma kategori. VLT har till exempel 

både studioprogram på runt 20 minuter och korta intervjuer på runt 1 minut i kategorin 

Sport. Ulricehamns Tidnings webb-tv, som bara har en kategori, innehåller både 

dokumentära videoklipp från dans- och musikföreställningar och nyhetsinslag. Mest vanliga 

är dock inslag på mellan 1 och 3 minuter.  

 

När jag har analyserat inslagens form närmare har jag funnit att alla tidningarna använder 

klippbilder i sina webb-tv-inslag i större eller mindre utsträckning. Klippbilder används ofta 

för att täcka ett klipp i en intervju, för att skapa övergångar eller som bakgrundsbilder 

under en speaker. Vissa av Barometerns och Ulricehamns Tidnings webb-tv-inslag består 

enbart av en lång tagning eller ett par bildsekvenser efter varandra. Inslagen bygger inte på 

någon berättelse utan är av typen ”Se film från olycksplatsen” eller ”Se delar av Mamma 

Mia i videoformat”. Utmärkande bland inslagen är Barometerns återkommande ledare i 

videoformat. Den politiske chefredaktören talar rakt in i kameran under en enda tagning på 

mellan 45 sekunder och 3 minuter. Så kallat talking head, där intervjupersonens huvud syns 

i bild under lång tid, förekommer även flera gånger i Ulricehamns Tidnings webb-tv-utbud.  

 

I Dn.se:s reportage används oftast klippbilder både under speakertexter och när 

intervjupersoner pratar. De som pratar visas ofta bara för att markera vem som säger vad. 

En annan variant är att de samtidigt gör något som är värt att se. Ett exempel på det är ett 

reportage om antika kläder. Intervjupersonen syns i bild när hon lyfter stora kjolar eller 

visar insidan på en guldsko. Kameraarbetet i reportagen är ofta variationsrikt med åkningar, 

in- och utzoomningar och skärpeflyttar. Sättet att berätta med bilder är däremot 

annorlunda i de inslag som är filmade i studiomiljö. Dessa bygger i likhet med Ulricehamns 
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Tidnings inslag i huvudsak på bilder på den som intervjuas. Inslagen i följetongen ”Bardas 

sminkskola” berättar bilderna ingenting. I ”Vårens frisyrer präglas av finanskrisen” visas till 

exempel inte en enda bild på de frisyrer som diskuteras. Bilderna växlar istället mellan att 

visa Jean-Pierre Barda och reportern stående i en sminkloge. 

  

 

Figur 7, Variationsrikt kameraarbete i Dn.se:s webb-tv-inslag ”Kläder som antikviteter”. 

 

Även Norrbottens Kurirens inslag innehåller många klippbilder. Men kameraarbetet är ofta 

statiskt. Många gånger används bilder för att illustrera det som sägs i speakern eller av en 

intervjuperson. I inslaget ”Fynd i 15 år” berättar ägaren till en second hand-butik att de 

säljer mest av böcker. Samtidigt visas en bild på en hand som lyfter en trave gamla 

flickromaner. 

 

De utomproducerade nöjesinslagen i VLT:s webb-tv bygger ofta på mycket fartfyllda 

kamerarörelser och skiftande vinklar. Bilderna är ofta händelserika med mycket åkningar 

eller lagom skakig handkamera.  

 

Namnskyltar i inslagen används av alla tidningar förutom Ulricehamns Tidning, där namn 

sägs av reportern i början av intervjuerna. Dn.se:s webb-tv-inslag inleds dessutom med en 

kort grafisk vinjett bestående av DN-loggan mot en färgad bakgrund. Även de flesta 

följetonger i tidningarnas webb-tv-utbud inleds med vinjett i grafik och musik.  
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5.2.8 Både speaker och prator på plats 

Ljud är inte ett kriterium i min definition av webb-tv. Men rörlig bild ackompanjeras ofta 

av tal i form intervju speaker och påannonser samt ibland även musik. I majoriteten av alla 

analyserade inslag finns berättande i tal. Antingen bygger inslagen helt på det som 

intervjupersonen säger, eller så berättar reportern i påannons och speaker.  Undantagen är 

Barometerns och Ulricehamns Tidnings videoklipp från olycksplatser och musik- och 

dansföreställningar.  

 

Dagens Nyheter och Norrbottens Kuriren använder muntligt berättande i form av pålagt 

speaker i en stor del av sina inslag. Flitigast används det muntliga berättandet i Kuriren-TV 

och 24Norrbotten. I den analyserade sändningen av 24Norrbotten berättas de flesta 

nyheter av programledaren i form av telegram. Ibland visas klippbilder som illustrerar det 

hon säger. Även i de inslag som är producerade av TT och Kamera är det journalistens 

berättande som dominerar.   

 

I många av inslagen i de tre andra tidningarna sker berättandet istället indirekt genom att 

reportern under intervjusituationen inleder sina frågor med påståenden. Ett exempel på det 

är när Barometerns reporter börjar ett sportinslag med orden ”Daniel Mendes, imorgon är 

det dags för Halmstad. Vad vet du om motståndarna?” Vissa av de analyserade inslagen 

består enbart av reporterns frågor och intervjupersonernas svar.  

 

5.2.9 Tidningens redaktion är en vanlig inspelningsplats  

Inslagets genre hänger ofta samman med i vilken miljö man väljer att spela in i. Ett 

reportage är till exempel inte filmat i en studio, vilket dock är givet för ett studioprogram. I 

de analyserade webb-tv-inslagen har jag funnit inspelningsplatserna studio, redaktionsmiljö 

och ute på plats.  

 

De inslag där tidningarnas egna journalister är aktörer eller källor är ofta filmade på platser 

som troligtvis är redaktionsmiljöer. Ledarinslagen ”Heta ord” med Barometerns politiske 

chefredaktör är till exempel filmade i ett rum med en bokhylla i bakgrunden. Även 

följetongen ”99 problem” med två av VLT:s journalister och bloggare är ibland inspelade 

på redaktionen. Vanligast är redaktionsmiljön i Dn.se:s webb-tv eftersom Dagens Nyheters 

medarbetare även är vanligt förekommande som källor. Johan Esk blir till exempel 

intervjuad om fotbollsallsvenskans utgång sittandes vid sitt skrivbord.  
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Ofta är det följetonger med karaktär av tv-program som är inspelade i studio. 

24Norrbotten som ju egentligen är ett nyhetsprogram spelas in i studio, liksom de 

tillhörande programmen ”Hemmavid” och ”Nöjjesnytt”. Barometern har ”Sportstudion” 

där programledaren intervjuar och diskuterar med två av tidningens sportkrönikörer och en 

inbjuden gäst. Alla analyserade inslag i Dn.se:s kategori ”Mat & Dryck” är inspelade i en 

köksstudio. Precis som i de många matlagningsprogram står Bengt-Göran Kronstam och 

Jens Linder bakom en köksbänk och pratar med tittaren. Webb-tv-reportern Astrid E 

Johansson gör även en del intervjuer i dn.se:s egen studio.  

 

Reportage eller rena videoklipp som är filmade på plats finns i de flesta kategorier i de fem 

dagstidningarnas webb-tv-utbud. De flesta av VLT:s och Barometerns sportinslag består av 

intervjuer med spelare i omklädningsrum eller bredvid planen. I flera av Barometerns 

nyhetsinslag är inspelningsplatsen en brott- eller olyckplats. Alla nyhets- och nöjesinslag 

från TT och Kamera består av bilder från platser inrikes eller utrikes. Några av dem är 

filmade på nationella och internationella presskonferenser. Alla Ulricehamns Tidnings 

webb-tv-inslag är filmade ute på plats. De består både av videoklipp från föreställningar 

och av intervjuer. Även alla nyhets- och featureinslag i Kuriren-TV och 24Norrbotten är 

filmade ute på plats.  

 

5.2.10 Målgruppen är lokal 

Att utläsa vilken målgrupp en medieprodukt riktar sig till kan vara besvärligt eftersom det 

är svårt att sätta sin egen förförståelse och kulturella bakgrund åt sidan. Utifrån en analys av 

inslagens ämnen och huruvida tilltalet är formellt eller informellt kan jag dock säga något 

om den tänkta publiken. Min analys visar, föga uppseendeväckande, att tilltalet överlag 

varierar efter ämne. Det går inte att utläsa något genomgående tilltal i någon av 

tidningarnas webb-tv-utbud.  Ledarinslagen med Barometerns politiske chefredaktör har till 

exempel ett formellt tilltal. Hans muntliga anföranden med blicken riktad mot tittaren 

utstrålar auktoritet. Samtidigt har Barometern flera sportinslag med mycket informellt tilltal 

och nästan skämtsam ton. Följetongen ”Utmaningen” är ett tydligt exempel på det då 

reportern är tävlingsledare som ibland ler och skrattar.   

 

I alla inslag som har nöje och kuriosa som ämne är tilltalet informellt och avslappnat. De 

flesta nöjesinslagen i alla de fem tidningarnas webb-tv handlar om populärkultur. På Dn.se 
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handlar de analyserade inslagen i kategorin ”Kultur & Nöje” om data- och tv-spel, 

eurovisionsschlagerfestivalen och internationella kändisar. Därför kan målgruppen tänkas 

vara ung eller medelålders. Det ungdomliga och kompisaktiga tilltalet är särskilt påtagligt i 

VLT:s utomproducerade följetonger ”Kadooosch”, ”Snackis” och ”My life as…”.  

I tidningarnas nyhetsinslag, liksom i många sportinslag, är tilltalet överlag formellt. Tonen 

hos både reporter och intervjuperson är ofta saklig. Det är särskilt tydligt i sändningarna 

från 24Norrbotten, som är ett nyhetsprogram med programledare. Hon påannonserar 

inslag och läser telegram i formell ton och med blicken riktad mot tittaren. Eftersom 

Norrbottens Kurirens reporter gör inslag till 24Norrbotten är tilltalet formellt även i 

Kuriren-TV:s nyhetsinslag. Målgruppen är i dessa inslag mycket bred vad gäller ålder och 

kön.  

 

 

Figur 8, Ulricehamns Tidnings inslag ”Förskoleavdelningen Myrans påskshow” har troligtvis en mycket 

lokal målgrupp. 

Gemensamt för de egenproducerade inslagen på alla tidningars webbsidor förutom dn.se är 

att de riktar sig till en lokal målgrupp. Nyheter, kuriosa och sport har för det mesta en lokal 

förankring. Det tydligaste exemplet är Ut.se:s inslag ”Förskoleavdelningen Myrans 

påskshow” som sannolikt bara riktar sig till dem som känner till förskolan och dess barn.  
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Något anmärkningsvärt är att det i flera inslag i både Barometerns och Ulricehamns 

Tidnings webb-tv-utbud inte går att utläsa något tilltal. Dessa inslag består endast av 

dokumentärt filmande, utan klippbilder, speaker eller intervju. Filmklippen fungerar som 

direkta återgivanden av händelser. I Barometerns inslag handlar det om olyckor medan 

UT:s inslag består av filmade föreställningar med barn och ungdomar som sjunger, dansar 

och åker skridskor.  

 

 

5.3 Resultat från de kvalitativa intervjuerna 

 

5.3.1 Enmansteam är vanligast 

De som gör webb-tv på de fem dagstidningarna är alla kombinerade webbredaktörer och 

webb- eller videoreportrar. Astrid E Johansson på Dagens Nyheter och Håkan Stridblom 

på Norrbottens Kuriren ägnar nästan hela sin arbetstid åt webb-tv. På de andra tre 

tidningarna gör reportrarna webb-tv vid sidan av att vara redaktörer för hela webbsidan 

samt skriva artiklar och fotografera. Det beror på tidningens resurser och hur mycket den 

satsar på rörlig bild. På Ulricehamns Tidning, som ges ut tre gånger i veckan, har 

webbredaktören Henrik Erickson ett brett ansvarsområde. Samtidigt som han är 

pappaledig på halvtid sköter han webbsidan, gör webb-tv samt skriver artiklar och 

fotograferar till papperstidningen och webben. Göran Widerberg på VLT har för 

närvarande fem kollegor som liksom han ”gör allt här på webben”. För Jonatan Holgersson 

på Barometern.se är arbetstiden delad lika mellan att vara redaktör och att vara reporter 

som både skriver artiklar och gör inslag till webb-tv.   

 

”Man kan åka på att göra antingen webb-tv eller skriva vanliga texter som kan gå i pappret också. Om 

jag skulle få välja så skulle jag ju bara jobba med webb-tv de 50 procenten av arbetstiden. Men så långt 

har det inte kommit än, utan det är ju en utveckling.” Jonatan Holgersson 

 

Jonatan Holgersson har tre kollegor med samma arbetsuppgifter. Alla fyra gör webb-tv och 

de arbetar i enmansteam vilket innebär att de är både reporter och fotograf när de är ute på 

jobb. Under en intervju går det ofta till så att enmansreportern först riggar upp kameran 

och viker fram LCD-skärmen så att han eller hon ser vad som spelas in. När reportern 

kommer tillbaka till redaktionen redigerar denne ihop sitt eget inslag. Jonatan Holgersson 

menar att Barometern.se inte har resurser till annat än att webbreportrarna arbetar själva.  
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Håkan Stridblom på Norrbottens Kuriren är bekant med att arbeta själv eftersom han 

tidigare har arbetat fem år som videoreporter på TV4 Norrbotten. På TV4:s 

lokalredaktioner är alla reportrar multireportrar vilket innebär att de ensamma ska klara 

hela produktionen av ett tv-inslag.  

 

Dn.se har två tjänster som är redaktör/reporter för webb-tv. Till skillnad från de andra 

tidningarnas webb-tv-reportrar filmar de oftast inte själva. Istället hyr de in fotografer efter 

behov. Både Astrid E Johansson och hennes kollega är dock utbildade för att kunna arbeta 

i enmansteam. Några skrivande reportrar på Dn.se har även fått lära sig att göra webb-tv-

inslag.  

  

5.3.2 Tidigare erfarenhet av rörlig bild varierar 

Erfarenhet av att ha studerat eller arbetat med rörlig bild varierar mellan de fem 

tidningarnas respektive medarbetare. Håkan Stridblom har ingen journalistisk utbildning 

men genomgick en tre veckors tv-kurs på TV4 Norrbotten innan han blev anställd där. 

Innan dess arbetade och frilansade han som skrivande reporter.  

 

Jonatan Holgersson har erfarenhet av att göra student-tv från när han studerade på 

Högskolan i Gävle. Han är utbildad journalist och har jobbat en kortare tid på TV4 Mitt i 

Sundsvall. Alla reportrar som gör webb-tv på Barometern.se har gått kortare webb-tv-

kurser. Dn.se:s redaktör och reporter Astrid E Johansson är också utbildad journalist och 

har även hon arbetat på TV4, som reporter på Nyheterna.  

 

Varken Göran Widerberg på VLT eller Henrik Erickson på UT har tidigare erfarenhet av 

att producera rörlig bild eller tv. Göran Widerberg som är stillbildsfotograf i botten berättar 

att ”det var ju bara att öva” om hur det gick till när reportrarna på VLT skulle börja göra 

rörlig bild. Henrik Erickson har jobbat lite som reporter för webb-tv när han tidigare 

arbetade på Svenska Orienteringsförbundet. Men han säger att Ut.se:s webb-tv inte kräver 

någon avancerad kunskap. 

 

”Vi kör ju ganska enkelt. (…) Jag skulle inte vilja kalla det en tv-produktion. Det är ju mer att det kan 

vara någon konståkningsuppvisning då man har med kameran och filmar bara. Och så lite intervjuer i 

anslutning till det.” Henrik Erickson 
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5.3.3 Målet är ett inslag om dagen 

Analysen av innehållet visar att publiceringsrytmen ibland är ojämn i alla de fem 

tidningarnas webb-tv. Vissa dagar finns det flera nya och andra dagar inte ett enda nytt 

inslag. Astrid E Johansson berättar att Dn.se inte har några riktlinjer för hur många webb-

tv-inslag som ska publiceras varje dag. Enligt henne varierar publiceringsrytmen beroende 

på typ av inslag.  

 

”Eftersom man gör tv i ett utpräglat papperstidningshus så har man ju liksom fått slita för att få folk att 

förstå hur lång tid det tar att göra ett tv-inslag.” Astrid E Johansson 

 

Hon försöker att koncentrera sig på ett nytt inslag per dag men säger att hon ofta får göra 

flera enklare inslag av typen fråga-svar-intervjuer. Vad hon ska prioritera bestäms i ett 

samspel mellan dagens nyhetschef och den planerande nyhetschefen.  

 

Håkan Stridblom på Norrbottens Kuriren måste däremot producera ett inslag per dag till 

den lokala tv-kanalen 24Norrbotten. Tidningen har nämligen, tillsammans med 

konkurrenterna Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen, ett samarbete med 

24Norrbotten. Men ibland har Håkan Stridblom svårt att hinna med. Det beror främst på 

att ett tv-inslag kräver mycket bildmaterial i form av klippbilder som måste filmas på plats.  

 

”Det är ju det som är tidsödande, i och med att vi inte har något arkiv uppbyggt. Jag kan inte sitta och 

plocka arkivbilder och genrebilder och lägga in. Allt jag ska använda måste jag ju ta.  Nu inser man hur 

lyxigt man hade det på TV4.” Håkan Stridblom 

 

I motsats till Norrbottens Kuriren har Ulricehamns Tidning ingen frekvent publicering av 

webb-tv. Henrik Erickson som arbetar ensam med allt på webben säger att han kan ägna 

maximalt fyra timmar i veckan åt att producera rörlig bild. Det innebär att han som mest 

kan publicera två nya inslag i veckan på ut.se. Även på VLT gör det ansträngda 

personalläget publiceringsrytmen på webb-tv ojämn. Göran Widerberg berättar att det 

ibland är svårt att hinna med då de fem webbtjänsterna är uppdelade på dag- och 

kvällsskift.  

 

”Då är det inte så lätt att sticka ut och göra webb-tv. Någon måste ju sitta här och vara redaktör. När vi 

kan så gör vi det. Annars får det vara.” Göran Widerberg 



 42 

 

Att produktionstiden kan variera kraftigt från inslag till inslag är något alla de intervjuade 

reportrarna/redaktörerna nämner. Ett ambitiöst redigerat reportage med speaker och flera 

källor och miljöer kan ta flera dagar. Flera av de intervjuade nämner händelsenyheter som 

brott och olyckor som exempel på inslag som går fort att göra. Det verkar bero på att 

sådana bilder ofta är starka och intresseväckande utan redigering.  

 

”Det enklaste går att sno ihop på en halvtimme. Det kan vara om man har åkt iväg på en olycka till 

exempel. Då har jag bara haft med mig den rörliga kameran och så kanske man har skjutit 20-25 

sekunder på en att en brandman har släckt en bil som ryker eller någonting.” Henrik Erickson  

 

5.3.4 Reportrarna och nyhetscheferna bestämmer ämnen 

Det är Dn.se:s nyhetschefer som bestämmer vilka nyheter som ska bli rörlig bild, enligt 

Astrid E Johansson. Men samtidigt betonar hon att hon och den andra webb-tv-

reportern/redaktören arbetar väldigt självständigt. 

 

”Vi får ju komma på väldigt mycket grejer själva, just också för att vi är de som vet hur man tänker tv.” 

Astrid E Johansson 

 

Vilka nyheter som ska bli webb-tv-inslag respektive tv-inslag i Kuriren-TV och 

24Norrbotten bestäms i samråd mellan de båda redaktionerna. TV-kanalen hör ofta av sig 

med önskemål varefter Håkan Stridblom avgör om nyheten kan göras bildmässigt. Ett 

annat viktigt kriterium för att nyheten ska bli rörlig bild är att det är en lokal nyhet. 

 

”Givetvis, en jättebra världsnyhet är ju en jättebra världsnyhet, men det är ju alltid det lokala som avgör.” 

Håkan Stridblom 

 

Han försöker att undvika ”rundisar”, vilket är inslag om mjuka händelser utan direkt 

nyhetsvärde. Det senaste inslaget i Kuriren-TV:s spelare var, vid analystillfället, dock en 

typiskt ”rundis”. Inslaget handlar nämligen om en second hand-butik som fyllde 15 år. 

Håkan Stridblom förklarar att två andra jobb hade spruckit den dagen.  

 

”Jag hade aldrig valt den på morgonen, utan då hade jag valt en nyhet. Nyheten i att de fyller 15, den är ju 

inte speciellt sexig. Den är ju inte det.” Håkan Stridblom 
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Det var en nödlösning eftersom han var tvungen att skicka iväg ett inslag till 24Norrbotten. 

Kravet på publicering låg bakom beslutet.  

 

Innehållsanalysen visar att dn.se ofta använder sina egna journalister som källor i webb-tv-

inslagen. Astrid E Johansson berättar att det ursprungliga syftet med deras webb-tv var att 

kunna utnyttja Dagens Nyheters etablerade reportrar. Många upplevde att reportrarna ofta 

fick medverka som experter i SVT:s och TV4:s morgonsoffor. Genom att göra egna tv-

intervjuer med profiler som Karin Bojs och Peter Wolodarski kunde DN själv utnyttja dem 

som kommentatorer. Själv tycker Astrid E Johansson att ”det är lite mossigt med 

studiogrejer” Enligt henne har syftet förändrats en del sedan hon började arbeta på Dn.se, 

hösten 2006.  

 

”Nu kör vi väl lite av den typen av grejer, men nu är syftet att, vad ska man säga, göra lite tokigare grejer. 

Och göra sådant som passar bättre i bild.” Astrid E Johansson 

 

5.3.5 Bildmässigt material är viktigt 

De viktigaste kriterierna för att en nyhet ska bli webb-tv är, enligt Astrid E Johansson på 

Dn.se, att den är bildmässig så att den går att visa och att de rörliga bilderna ger något mer 

än vad fotografier kan göra. Det kan ibland även vara så att Dn.se vill visa att de har varit 

på plats på en viktig presskonferens. Astrid E Johansson beskriver kriterierna som att ”det 

här måste man se” och ”det blir bara så mycket bättre om vi har tv än om vi inte har det”. 

Jonatan Holgersson på Barometern lyfter fram ett exempel då webb-tv:n enligt honom 

kunde erbjuda besökaren ett mervärde. Det var ett videoklipp på evakueringen från en 

brinnande färja i Oskarshamn.  

 

”Den var ju rätt menlös den filmen men det var rörlig bild från stället där det hände, ungefär när det 

hände. Det ger ju något mer.” Jonatan Holgersson 

 

Att nyheten ska göra sig bra i bild är viktigt även för Håkan Stridblom på Norrbottens 

Kuriren. Han ställer upp ett tänkbart scenario för att beskriva hur nyhetsvärderingen går 

till: 
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Av tre grejer som är jämställda nyhetsmässigt, kanske att någon är lite bättre nyhetsmässigt men sämre 

bildmässigt, så väljer jag oftast den som kanske är den mer bildmässiga. Håkan Stridblom 

 

Han lägger dock till att om nyheten är jättebra gör han den trots att den är ”bildmässigt 

trist”. Det bästa och mest bildmässiga inslaget han tycker att han har gjort var ett som 

handlade om en man som blev huggen i huvudet med yxa sex gånger, men överlevde. 

 

”Han ser helt otrolig ut. (…)Utan att det fanns så mycket klippbilder att lägga så var ju han en bra bild i 

sig. Om man nu får säga det, det kanske låter cyniskt, men så är det ju tyvärr.” Håkan Stridblom 

 

På Ulricehamns Tidning är nyhetsvärdet i webb-tv-inslagen inte det viktigaste. Henrik 

Erickson pekar istället på att underhållning, som när någon dansar eller sjunger, gör sig bra 

som webb-tv. Han menar att det är lättare att fånga i rörlig bild än fotografi. 

Jonatan Holgersson menar också att de på Barometerns webbedition vill göra sådant som 

inte papperstidningen kan göra. Han tar upp följetongen ”Utmaningen” där femteklassare 

tävlar mot Kalmar FF-spelare i bland annat att vissla med munnen full av mariekex.  

 

”Det är ju inget som papperstidningen kan ta ifrån oss. Det är ju något som man bara kan se hos oss. 

Webbunika saker som engagerar och som folk är intresserade av att titta på. Du kanske inte vill se någon 

kostymnisse som sitter och pratar om någonting på webb-tv.” Jonatan Holgersson 

 
5.3.6 Antal klick avgör ämnen 

Klickstatistiken inverkar också på vilka ämnen som blir rörlig bild i Dn.se:s webb-tv. Astrid 

E Johansson säger att de gärna spinner vidare på sådant som de vet är populärt. Hon 

försöker att göra, eller plocka från TT, sådana inslag som hon anar kommer att bli 

”klickisar”. Det kan vara både heta utrikesnyheter, politiska kommentarer i studio och 

lättsamma ämnen som smink. 

 

”Vi är absolut inte rädda för att ha väldigt lätta ämnen eller ytliga ämnen. Det blir bara kul i mixen, 

tycker vi.” Astrid E Johansson 

 

Även på Barometern.se påverkar antal klick vilka ämnen webbreportrarna väljer att göra 

webb-tv av. De använder statistiken som en del i arbetet med webbsidans utveckling. 

Jonatan Holgersson menar att Barometern.se:s tittare vill bli underhållna och har lagt märke 

till att vissa ämnen är mer populära än andra.   
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”Det ska ju vara fotboll, lokalkändisar och Kalmar FF-spelare. Sådana grejer som också är jättebra är 

blåljus, alltså hårda nyheter som bränder och trafikolyckor. Det är ju folk jätteintresserade av att gå in och 

kolla på filmer om.” Jonatan Holgersson 

 

Att sport är ett ämne som generar många klick är något som de intervjuade på flera av de 

fem tidningarna nämner. Göran Widerberg på VLT berättar att särskilt förhandssnack med 

fotbollsspelare och hockeyspelare är ”jätteklickat”. Enligt honom använder VLT ändå inte 

klickstatistiken aktivt i val av ämnen. Han förklarar att ”det är mer på känsla vi går”. 

Samtidigt önskar han att de kunde göra mer sportinslag eftersom han vet att det är 

populärt. Håkan Stridblom på Norrbottens Kuriren tittar inte ens på klickstatistiken för 

inslagen i Kuriren-TV.  

 ”Jag tror inte att vi har kommit så långt, vi har ju inte lyft upp webb-tv:n på vår hemsida speciellt mycket. 

Jag vet inte, men på något sätt känns det som att webb-tv:n på sidan hamnar lite i skymundan. Jag tror 

inte så många gånger att folk går in på en tidning för att se webb-tv, enbart alltså.” Håkan Stridblom 

 

Han tror däremot att statistiken är viktigare för den samarbetande nyhetskanalen 

24Norrbotten.  

  

5.3.7 Målgruppen är ung 

Innehållsanalysen visar att Dn.se behandlar ett brett spektra av ämnen i sina webb-tv-

inslag. De har både vintips, sminkskola och tv-spelsrecensioner såväl som politiska 

studiointervjuer. Astrid E Johansson menar att målgruppen är ”ganska ung” och ”i farten”. 

Hon tror att unga människor kanske hellre vill se en politisk analys i rörlig bild än läsa en 

artikel.  

 

”Egentligen försöker vi att alltid tänka samma målgrupp och försöka ha lite spexigt så. Lite ung touch på 

det. Det är inte alltid vi lyckas men det är det vi eftersträvar.” Astrid E Johansson  

 
Henrik Erickson på Ulricehamns Tidning tänker inte mycket på klickstatistik för webb-tv-

inslagen. Däremot väljer han aktivt ämnen som ska intressera den tänkta målgruppen, 

ungdomar. Ut.se hade tidigare tävlingen UTube där unga filmare uppmuntrades till att 

skicka in egna filmer. Syftet var att få fler unga att läsa tidningen. När det gäller de 

egenproducerade inslagen tycker Henrik Erickson att det är viktigt att de unga läsarna kan 
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se sig själva på Ut.se. Det kan enligt honom locka både ungdomarna och deras föräldrar till 

webben.  

 

”Vi försöker att ha fokus på yngre människor på vår webb-tv. Det finns större anledning att göra ett 

webb-tv-inslag på en ungdomshockeyturnering än vad det finns att göra på en pysseldag på ett äldreboende.” 

Henrik Erickson 

 

Inte heller Jonatan Holgersson på Barometern tror att kuriosa som rör gamla människor 

blir bra webb-tv. Anledningen är främst att de inslagen förmodas få dålig klickstatistik.  

 

”Jag tror inte att ett syföreningsmöte skulle få så många klick, om jag var där och filmade. Hur bra jag än 

skulle göra det, och de kunde vara hur härliga som helst de här tanterna och gubbarna, så tror inte jag att 

det skulle få så många klick.” Jonatan Holgersson 

 

Varken Vestmanlands Läns Tidning eller Norrbottens Kuriren har någon specifik 

målgrupp för sin webb-tv. De två reportrarna beskriver det mer som att de väljer ämnen 

som är lokalt förankrade för att nå ut till en lokal publik.   

 

5.3.8 TT är bra när man inte kan vara överallt samtidigt 

Dn.se och Vlt.se har vid sidan av sina egna inslag en del material från utomstående 

nyhetsbyråer och produktionsbolag såsom TT respektive Kamera. VLT har även 

nöjesprogram från Mastiff. När de fortfarande producerades kom de per automatik in i 

VLT:s webb-tv-spelare. Webbredaktörerna gör idag heller inget urval i materialet från 

Kamera utan puffar bara för det på webbsidan när det kommer. Enligt Astrid E Johansson 

är anledningen till att Dn.se använder nyhetsbyråmaterial att hon och hennes kollega inte 

kan vara överallt samtidigt.  

 

”Jag kan koncentrera mig på att göra smink med Barda istället, för det kan vi inte få från TT. Så vi kan 

koncentrera oss på de mer personliga sakerna.” Astrid E Johansson 

 

5.3.9 Mer webb-tv om fem år 

Alla de intervjuade webb-tv-reportrarna tror att det kommer bli mer rörlig bild på deras 

webbsida om fem år. Men flera av dem menar samtidigt att det är beroende av hur mycket 

personella och ekonomiska resurser som tidningsföretagen vill satsa på webb-tv.  
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”Jag tror att det kommer att växa ganska mycket, men sen är det ju alltid frågan om pengar. Det är ju 

ganska dyrt. Det är betydligt billigare att skriva en artikel än att göra ett tv-inslag.” Håkan Stridblom 

 

Henrik Erickson på Ulricehamns Tidning och Astrid E Johansson på Dn.se tror att fler 

skrivande reportrar kommer att ta med sig filmkamera ut på jobb i framtiden. 

Informanterna på Barometern, Ulricehamns Tidning och VLT tror även att livesändningar 

av bland annat sport och konserter kommer att bli vanligare i och med att tekniken blir 

enklare och bättre. Astrid E Johansson önskar att formatet kan utnyttjas med större 

variation i framtiden.  

 

”Idag är det ju ganska traditionella tv-inslag, framförallt. Men att vi i högre grad kan ha bara 30 

sekunder. Att man lite mer tänker bara rörlig bild och inte alltid tv.” Astrid E Johansson 

 

Flera av de intervjuade tror att webb-tv kommer att få en mer framträdande roll på deras 

tidnings webb.  

 

”Vi jobbar redan nu mer med att låta webb-tv:n vara grejen. Sedan kan texten få vara ett komplement till 

den. Det är därför vi jobbar med att puffa det på ett annat sätt.” Jonatan Holgersson 

 

Enligt Jonatan Holgersson på Barometern.se har inslagen i rörlig bild tidigare varit 

underordnade artiklarna på webben. I vissa fall har han upplevt webb-tv-inslaget som 

”mindre värt” än artikeln. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

6.1 Hur ser utbudet av webb-tv ut på svenska dagstidningars 

webbsidor?  

Min undersökning visar att 45 procent av alla svenska dagstidningar har någon form av 

rörlig bild i sina webbeditioner. Således har de, enligt min vida definition av begreppet, 

webb-tv i sina redaktionella utbud. Nästan hälften av alla svenska dagstidningar har alltså 

utnyttjat den tekniska konvergensens möjligheter till flerkanalspublicering. De har blivit 

distributörer av tv. Undersökningen visar också att nästan alla dagstidningar som har webb-

tv gör eget material. Det innebär att de även har blivit tv-producenter.  

 

Enligt min undersökning finns det skillnader mellan vilken typ av dagstidningar som har 

webb-tv. När jag delade upp resultaten efter dagstidningarnas utgivningsfrekvens fann jag 

stora olikheter. Av de tidningar som ges ut 6 eller 7 gånger i veckan har 71 procent webb-

tv. Motsvarande siffra för de dagstidningar som kommer ut 1 eller 2 gånger per vecka är 

bara 8 procent. En förklaring kan vara att tidningarna med mindre frekvent publicering har 

mindre ekonomiska och personella resurser än de tidningar som kommer ut varje dag eller 

nästan varje dag. Även de externa faktorerna som annonsörer och publik kan sannolikt 

påverka. 

 

Samtidigt visar min kartläggning att drygt en tredjedel av alla dagstidningar som har webb-

tv delar utbudet med en annan tidning. Ofta ingår de inom samma koncern eller är olika 

lokala editioner av en stor dagstidning. Webb-tv är alltså inte alltid något som varje tidning 

producerar själv. Kanske blir en webb-tv-satsning möjlig för en dagstidning genom den 

ägarkoncentration som Gunnar Nygren beskriver som en effekt av den nya tekniken 

(Nygren, 2008a: 64). En annan effekt är den stora andelen utomproducerat material som 

jag funnit i min undersökning. Nästan hälften av de dagstidningar som har webb-tv har 

inslag från en nyhetsbyrå eller ett produktionsbolag. De här resultaten bekräftar Gunnar 

Nygrens teori av ett ökat flöde av innehåll. Flödet består enligt honom särskilt av mer och 

mer material som inte är producerat av den egna redaktionen (Nygren, 2008a: 64-65).  

 

I den här studien har jag inte undersökt produktionsvillkoren för samtliga svenska 

dagstidningar. Men på de fem dagstidningar jag har studerat närmare är det ingen reporter 



 49 

som enbart arbetar med rörlig bild. Därför är det troligt att Gunnar Nygrens teori om att 

flerkanalspublicering förutsätter multikompetenta journalister stämmer (Nygren, 2008a: 

65). Om inte webb-tv-produktionen sker helt separat från resten av dagstidningens arbete 

borde det finnas många journalister som idag måste behärska flera medieformer.   

 

 

6.2 Hur använder de fem dagstidningarna webb-tv i fråga om 

innehåll och form?  

Det tydligaste i min undersökning är att de fem dagstidningarnas webb-tv är mångfasetterat 

eller till och med spretigt både vad gäller innehåll och form. Det har varit svårt att finna 

mönster när det gäller flera av de undersökta egenskaperna.  

 

6.2.1 Vad publiken vill ha – känslomässiga eller funktionella behov? 

Dock återkom olika varianter av ämneskategorierna nyheter, sport samt populärkultur och 

kuriosa i Barometerns, Dagens Nyheters och Vestmanlands Läns Tidnings webb-tv-utbud. 

Det var även vanliga ämnen i alla de fem undersökta tidningarnas webb-tv.  

 

I en jämförelse med Håkan Hvitfelts teori om nyhetsvärdering uppenbarar sig både likheter 

och skillnader (Hadenius och Weibull, 2003: 347). Överlag behandlar inslagen i alla de fem 

tidningarnas webb-tv händelser med kort geografiskt och kulturellt avstånd till publiken. 

Det gäller särskilt de lokala tidningarna då Dn.se har en mer nationell vinkel i sin webb-tv. 

De inslag kring fotbollsmatcher som återfinns i flera av de undersökta tidningarna är 

typiska exempel på Håkan Hvitfelts kriterium att nyheter ska utspelas under kort tid men 

som en del av ett tema. Enligt Hvitfelt har en nyhet större chans att bli till om den handlar 

om händelser och förhållanden som är ”sensationella och överraskande” (Hadenius och 

Weibull, 2003: 347). Innehållet i tidningarnas inslag överlag är kanske inte sensationellt men 

ändå med fokus på sådant som är annorlunda. Barometern, Dagens Nyheter och 

Norrbottens Kuriren har även några webb-tv-inslag med negativ vinkel. De handlar främst 

om blåljusnyheter som brott och olyckor. Inslagen från Kamera är däremot ofta 

sensationella och handlar om enskilda internationellt kända elitpersoner.  

 

Annars finns det många positiva kuriosanyheter i alla de fem tidningarnas webb-tv. Det går 

att dra en parallell till Bengt Johanssons beskrivning av att det är vanligt att tv-nyheter 

avslutas med en trevlig eller rolig nyhet (B. Johansson, 2004: 227). Webb-tv är till viss del 
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de fem dagstidningarnas motsvarighet till det. De som besöker nättidningen läser kanske 

först de tunga och allvarliga nyheterna i artikelform för att sedan avsluta med att se några 

underhållande webb-tv-inslag.  

 

Om webb-tv-innehållet skulle placeras i någon av Olav Njaastads fyra nyhetskategorier 

skulle det mesta passa in på beskrivningen intresseväckande men inte särskilt viktigt 

(Njaastad, 2004: 48). Flera av de ämnen som han exemplifierar denna kategori med 

återfinns i de fem tidningarnas webb-tv-utbud. Dessa är bland annat sport, kuriosa och 

feature. Det finns dock flera inslag som passar i de andra kategorierna (Njaastad, 2004: 48).  

Barometerns politiska ledare platsar perfekt i kategorin viktigt men varken underhållande 

eller intresseväckande. Även Dn.se, Kuriren.nu och 24Norrbotten har några nyhetsinslag 

om politik, ekonomi och arbetsmarknad. Flera av Kameras och TT:s inslag kan placeras i 

kategorin där nyheterna är både intresseväckande och viktiga då de handlar om katastrofer, 

liv och död, samt val (Njaastad, 2004: 49).  

 

Genom intervjuerna kom jag fram till att målgruppen ofta är ung i de fem dagstidningarnas 

webb-tv. Även om den målgruppen inte alltid är tydlig i innehållet så är det i alla fall den 

som Dagens Nyheter, Barometern och Ulricehamns Tidning uttalat tänker sig. VLT och 

Norrbottens Kuriren riktar sig medvetet till en lokal publik i sitt webb-tv-utbud som helhet. 

Målgruppen syns även i det informella tilltalet i många av de fem tidningarnas webb-tv-

inslag. I Barometerns följetong ”Utmaningen” är tilltalet kompisaktigt och den tänkta 

målgruppen mycket smal: ungdomar som håller på Kalmar FF. Syftet med Ulricehamns 

Tidnings webb-tv är att locka en ny ung publik till Ut.se. Att de fem tidningarna har en 

ganska tydlig bild av den tänkta tittaren bekräftar Gunnar Nygrens beskrivning av att allt 

fler journalister arbetar mot specifika målgrupper (Nygren, 2008b: 59). Tv som i Sverige 

tidigare har varit ett massmedium med nationell publik har i och med dagstidningarnas 

webb-tv blivit mycket mer nischat.  

 

Föreställningen att medierna ska ge publiken vad den vill ha är mest uppenbar. 

Webbredaktörerna/reportrarna väljer främst ämnen som de tror intresserar deras målgrupp 

i synnerhet och publiken som helhet i allmänhet. Dn.se och Barometern använder 

möjligheten att kunna läsa av klickstatistik, att se hur många som tittat på ett enskilt inslag i 

nyhetsvärderingen. Den formen av interaktivitet har skapat helt nya förutsättningar för att 

ge publiken vad den vill ha. Det går direkt att se vilken enskild nyhet, typ av ämne eller 
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inslagsformat som publiken föredrar. Journalisterna kan därmed anpassa innehållet efter 

detta direkt genom att göra uppföljningar eller fördjupningar. De följetonger jag funnit i de 

fem tidningarnas webb-tv-utbud kan vara exempel på detta. En anledning till att sport är 

vanligt förekommande som ämne bland de analyserade webb-tv-inslagen är enligt flera av 

de intervjuade att det genererar många klick. Något som slog mig när jag jämförde 

resultaten från innehållsanalysen med intervjuerna var att Norrbottens Kuriren och 

Ulricehamns Tidning där reportrarna inte tittar på klickstatistik inte heller har sportinslag i 

lika stor utsträckning som de tre andra tidningarna.  

 

Den ökade publikstyrningen kan enligt Gunnar Nygren även hänga samman med den 

ekonomiska utvecklingen som medierna lyder under (Nygren, 2008a: 280). De ökade 

ekonomiska drivkrafterna har enligt honom gjort gränsen mellan marknadsavdelning och 

redaktion otydliga (Nygren, 2008b: 60). Att journalisternas nyhetsvärdering och val av 

ämnen till viss del grundar sig på antal klick är ett tydligt tecken på att det marknadsmässiga 

styrfältet växer. Således påverkas journalisternas normer, dels av interaktivitet i form av 

klick och kommentarer, och dels av inriktningen mot en tydlig målgrupp.  

 

En slutsats jag kan dra av innehållsanalysen är att de flesta egenproducerade inslagen inte 

direkt är nyheter ur den gängse nyhetsbevakningen. Istället verkar många inslag i 

framförallt VLT:s, Dagens Nyheter och Barometerns webb-tv ha egna uppslag som grund.  

De berör ofta ämnen som är mindre viktiga men som intresserar många. Analysen visar att 

varken Barometern, VLT eller Ulricehamns Tidning hade några utomstående experter eller 

forskare som källor i de analyserade inslagen. Politiker, tjänstemän eller andra källor med 

viktiga funktioner i samhället är heller inte särskilt vanligt förekommande i någon av 

tidningarnas webb-tv. Norrbottens Kuriren och Dagens Nyheter står för några undantag. 

Barometerns reporter förklarar det med att den typen av källor inte lämpar sig för webb-tv. 

Publiken kanske ”inte vill se någon kostymnisse som sitter och pratar”. Lokala kändisar och 

fotbollsspelare är källor som, enligt reportern, är mer populära bland Barometerns 

besökare. Typen av källor indikerar att syftet med många inslag inte är att tillfredsställa 

publikens funktionella behov av medieinnehåll med högt informationsvärde.  

 

Istället uppfyller en stor del av de fem dagstidningarnas inslag det som Kristina Sabelström 

Möller betecknar som känslomässiga informationsbehov (Sabelström Möller, 2005: 93). 

Det är mer trevligt än viktigt att se Mamma Mia i videoformat eller att veta att vårens 
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frisyrer präglas av finanskrisen samt att det inte går att raka en kiwi. Jag har i den här 

undersökningen inte jämfört webb-tv-innehållet med de andra publiceringskanalerna. Men 

utifrån intervjuerna med producenterna verkar det som att syftet med webb-tv är att göra 

sådana ämnen som inte passar det övriga redaktionella utbudet. Materialet ska vara unikt 

för webben och inte minst för webb-tv:n. Innehållet ska ge ett mervärde till tidningens 

publik genom att vara underhållande och lite ”spexigt” som Dn.se:s reporter uttrycker det.  

 

Placeringen av länken till webb-tv på ingångssidan kan vara ett tecken på hur tidningen 

förhåller sig till webb-tv som publiceringskanal. I de fem exempel jag har undersökt är 

webb-tv-länken åtskild från det huvudsakliga nyhetsinnehållet på ingångssidan. Däremot 

utesluter jag inte att det kan finnas länkar mellan nyhetsartiklar och webb-tv-inslag. 

Vestmanlands Läns Tidning puffar dock för sin webb-tv genom en spelare i miniatyrformat 

på ingångssidan. Placeringen, under en länk till ”Span” med fotografier från helgens 

krognöje, indikerar en åtskillnad från det övriga nyhetsinnehållet. Överlag tyder 

placeringarna av länkarna på att webb-tv inte fullt ut är integrerat i tidningarnas 

journalistiska utbud på webben. Rörlig bild är inte jämställt med text och fotografi som 

publiceringskanal. Det bekräftas av Norrbottens Kurirens reporter som inte tror att läsaren 

söker sig till webbsidan med det primära syftet att se webb-tv. Även Barometerns reporter 

har upplevt rörlig bild som underordnad de andra medieformerna. Men han menar att det 

sker en förändring där webb-tv får en allt viktigare roll som publiceringskanal. 

 

6.2.2 Varaktig eller aktuell information?  

Webbens format möjliggör ständig publicering vilket gör att innehåll kan uppdateras när 

som helst. Därför lämpar sig webben bra för publicering av aktuell information enligt 

Kristina Sabelström Möller. Hon menar att webbens styrkor som online publiceringskanal 

passar för information som är ny och av typen ”nödvändigt-att-veta” (Sabelström Möller 

2005: 94-95). Sport är en typ av aktuellt innehåll som jag har funnit i analysen av 

tidningarnas webb-tv-utbud. Särskilt Barometern och Vestmanlands Läns Tidning har 

många sportinslag med aktuell information. Ofta är det intervjuer med fotbollsspelare före 

eller efter en match. Anledningen till att tidningarna gör mycket av den här typen av inslag 

kan vara att händelserna är planerade. Det kan också bero på att det finns ett känslomässigt 

behov hos publiken att se dessa inslag i direkt samband med en match. Samma 

känslomässiga behov kan även finnas vid oväntade händelser som olyckor, då publiken av 

nyfikenhet vill se vad som ha hänt. I en jämförelse med Kristina Sabelström Möllers 



 53 

beskrivning av mediekanalernas styrkor visar det sig alltså att de undersökta tidningarna 

inte utnyttjar webbens styrka fullt ut.   

 

Samtidigt som webben präglas av konstant uppdatering kan en webbsida och en webb-tv-

spelare lagra stora mängder medieinnehåll. Det finns nämligen inga begränsningar av 

utrymmet. De fem dagstidningarna som jag har undersökt har webb-tv-inslag sedan 

månader eller år tillbaka på sina webbsidor. Deras spelare fylls på med nya inslag medan 

gamla ligger kvar. Det borde i motsats till Sabelström Möllers slutsatser innebära att 

medieinnehåll som består av varaktig information passar på nätet (Sabelström Möller, 2005: 

94-95). Innehållet på en webbsida ligger ofta kvar under lång tid medan en papperstidning 

läses för att sedan hamna i pappersinsamlingen.  

 

I övrigt verkar tidningarna inte kunna utnyttja webbens möjlighet till kontinuerlig 

uppdatering i sin webb-tv. En orsak till det kan vara att ett tv-inslag gissningsvis tar längre 

tid att producera än en webbartikel eftersom reportern måste gå utanför redaktionen för att 

hämta in sitt material. Norrbottens Kurirens reporter Håkan Stridblom upplever det som 

att särskilt klippbilderna är tidskrävande eftersom tidningen inte har något bildarkiv. Även 

tv:s linjära berättarteknik spelar in. Rörliga bilder innebär en sekventiell berättarteknik där 

innehållet tar plats i tiden. Klipp måste sammanfogas efter varandra i en logisk ordning. En 

text som istället är statisk tar plats i rummet, vilket gör det möjligt att fylla på med ny 

information mitt i. Det kan därför vara svårt att uppdatera ett webb-tv-inslag på samma sätt 

som man kan göra med en webbartikel. Därför är det troligt att den aktuella informationen 

som tillfredsställer publikens funktionella behov istället presenteras i textform online. 

 

Däremot visar innehållsanalysen att det finns en viss ambition till att webb-tv-inslagen ska 

vara nya. Dagens Nyheter och Barometern har nämligen kategorierna Senaste Nytt i sitt 

webb-tv-utbud. I intervjuerna säger flera av reportrarna att de strävar efter att publicera 

minst ett nytt inslag om dagen. Några av dem uttrycker dessutom att de vill producera mer 

innehåll än de hinner med idag. Dn.se har genom nyheterna från TT en möjlighet att både 

täcka det senaste och göra egna varaktiga inslag. Reportern Astrid E Johansson uttrycker 

det som att hon kan koncentrera sig på den typ av material som är personligt för tidningens 

webbsida.  
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6.3 Hur ser webb-tv:s medielogik ut på de fem 

dagstidningarna? 

Eftersom webb-tv är ett konvergerat medieformat borde dess innehåll och sättet det 

presenteras på att styras av både tv:s och webbens medielogiker. Genom att jämföra mina 

resultat med dessa kan jag säga något om varför de fem dagstidningarnas webb-tv blir som 

den blir. Utifrån analysen av innehåll och form webb-tv kombinerat med 

produktionsvillkoren och reportrarnas beskrivningar av hur de väljer nyheter har jag 

försökt formulera en egen medielogik för webb-tv. Slutsatserna gäller främst de fem 

undersökta dagstidningarna. Men då det trots spridningen i urvalet finns vissa likheter 

mellan tidningarna kan slutsatserna tänkas säga något generellt om medielogiken för webb-

tv på svenska dagstidningars webb-tv.  

 

6.3.1 Mediedramaturgin  

Tidningarnas webb-tv är påverkade av tv-mediets logik när det handlar om 

mediedramaturgin. Alla de fem intervjupersonerna nämner bildmässighet som ett viktigt 

kriterium i valet av nyheter eller ämnen som ska bli webb-tv-inslag. Det kan ibland vara 

möjligheten till bra och intresseväckande bilder som avgör. Norrbottens Kurirens webb-tv 

är starkt påverkad av medielogiken för tv när det gäller mediedramaturgin. Videoreportern 

Håkan Stridblom väljer att göra inslag av de nyheter som är bildmässiga framför dem som 

inte är det. Även reportern på Dn.se strävar efter att göra innehållet mer anpassat efter 

styrkan med rörliga bilder.  

 

Webb-tv:s mediedramaturgi på de fem tidningarna kan vara att väcka intresse genom att 

erbjuda läsarna ett mervärde. Eftersom rörlig bild är en mediekanal vid sidan av andra på 

tidningarnas webbsidor måste den ge publiken något unikt, dels gentemot webbens artiklar 

och dels gentemot papperstidningen. Det kan vara bildmässigt innehåll och sådant som 

bara kan göras i rörlig bild. Klickstatistiken, som är ett arv från nätets medielogik, påverkar 

även webb-tv:s mediedramaturgi. Producenterna kan se vilka ämnen och vilka typer av 

inslag som fångar publikens uppmärksamhet. De kan direkt spinna vidare på sådant som 

väcker stort intresse bland tittarna. Mediedramaturgin för nätet gör även att innehållet 

måste uppdateras kontinuerligt för att publiken inte ska tappa intresset.  
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6.3.2 Medieformatet  

I innehållsanalysen fann jag att inslagsformaten varierar i längd. De flesta inslagen är mellan 

1 och 3 minuter, vilket liknar formatet i tv-nyheter. Det finns dock undantag då vissa inslag 

är runt 30 sekunder medan andra är över 25 minuter långa. Det stämmer med att webbens 

medieformat inte har några begränsningar vad gäller format eller utrymme. Eftersom 

webb-tv-producenterna inte behöver fylla någon avgränsad sändningstid i etern kan 

inslagen vara hur korta eller långa som helst.  

 

Norrbottens Kurirens webb-tv lyder till viss del under tv:s medielogik. I och med 

samarbetet med den lokala tv-kanalen 24Norrbotten måste reportern leverera ett inslag om 

dagen dit. Även om 24Norrbotten inte har några fasta tider för publicering så ska innehållet 

uppdateras tre gånger om dagen. Det kan ibland få effekten är reportern Håkan Stridblom 

gör inslag på händelser som varken är speciellt nyhetsmässiga eller bildmässiga.  

 

Nyheterna eller ämnena är lokala eftersom webb-tv-inslagen bygger på bilder som måste 

filmas av reportrarna eller deras fotografer. Dagens Nyheter kan ha inrikes nyheter 

eftersom redaktionen är belägen i Stockholm där en stor del av rikstäckande politiska beslut 

fattas och där det finns stora företag. I vanliga tv-nyheter kan programledaren återberätta 

nyheter i form av telegram. 24Norrbotten är på det sättet inte lika bildberoende som de 

andra webb-tv-utbuden. Ett undantag är Barometerns politiska videoledare som kan 

behandla nationella såväl som internationella händelser. Anledningen är att inslagen inte 

innehåller några gestaltande bilder, bara den politiske chefredaktören Per Dahls ansikte. 

 

6.3.3 Mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder 

Att webb-tv-inslag förutsätter bilder som tidningens reportrar måste filma på plats hänger 

även ihop med medielogikens tredje komponent, mediernas arbetsrutiner. Knappa 

ekonomiska och tidsmässiga resurser har troligtvis betydelse för hur långt reportrarna kan 

åka för att skaffa bildmaterial till ett inslag. Innehållsanalysen indikerar att medielogiken 

även påverkar valet av inspelningsplatser. Det kan även förklara varför flera inslag i både 

DN:s, VLT:s och Barometerns webb-tv är filmade på tidningarnas respektive redaktioner. 

De tre tidningarnas arbetsrutiner och arbetslogik bidrar säkert till att redaktionernas egna 

medarbetare används som källor i flera av webb-tv-inslagen. Om webb-tv-reportern inte 

behöver bege sig utanför huset för att göra en intervju blir produktionstiden troligtvis 

kortare än för ett reportage. 
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Eftersom tidningarnas huvudsakliga publicering sker i text och fotografier borde det vara 

naturligt att försöka utnyttja de rörliga bildernas kapacitet maximalt. Ändå visar 

innehållsanalysen att många inslag bygger på rena intervjuer där bildutsnittet ofta ligger på 

den talande personens huvud. Det finns en motsättning mellan webbens arbetsmetoder 

och tv-mediets dramaturgi i de fem undersökta tidningarnas webb-tv. Webb-tv-reportrarna 

har alla i olika utsträckning andra arbetsuppgifter som webbredaktörer eller webbreportrar. 

Vid sidan av att producera rörlig bild ska de till exempel skriva artiklar till webbsidan eller 

papperstidningen. Samtidigt nämner samtliga fem reportrar bildmässighet som ett viktigt 

kriterium vid val av ämnen till webb-tv-inslagen. Liksom flera av de intervjuade nämner tar 

det lång tid att göra ett inslag som är ambitiöst redigerat med klippbilder. Då är det kanske 

mer produktionseffektivt att göra raka intervjuer. Dagens Nyheters webb-tv-reporter 

nämner fråga-svar-intervjuer som en typ av inslag med kort produktionstid. Sådana inslag 

återfinns även i Ulricehamns Tidnings webb-tv. Reportern där ägnar även minst tid av de 

fem informanterna till tv-produktion, då han är ensam ansvarig för webben. 

 

Genom innehållsanalysen kunde jag urskilja en viss skillnad i inslagens form mellan de 

tidningar där journalisterna arbetar i enmansteam och Dagens Nyheter där reportrarna 

samarbetar med inhyrda fotografer. I inslagen gjorda av enmansteamen är kameraarbetet 

något mer statiskt än i flera av Dn.se:s inslag. Resurserna vad gäller tid kan också påverka 

formen på webb-tv-inslagen. Att som Barometerns reporter, berätta muntligt på plats 

under en intervjusituation, kan spara tid vid redigeringsarbetet. Det kan även vara en 

förklaring till varför reportern på Ulricehamns Tidning presenterar intervjupersonerna 

muntligt istället för med namnskyltar.  

 

Den bästa nyheten, om arbetsmetoderna och mediedramaturgin kombineras, verkar vara en 

händelsenyhet som ett brott eller en olycka. En sådan händelse ger starka bilder i sig själv 

och kräver inte mycket tid till redigering. Henrik Erickson på Ulricehamns Tidning säger 

att ett 20-25 sekunder långt videoklipp på en brandman som släcker en rykande bil inte 

behöver ta mer än en halvtimme att göra. Reportern Astrid E Johansson tycker att även 

DN borde arbeta mer på det sättet. Om fem år vill hon göra fler inslag som är runt 30 

sekunder och tänka ”bara rörlig bild och inte alltid tv”.   

 

Vad gäller mediernas arbetslogik så kan de påverka även när det gäller val av ämnen. Ulrika 

Hedman skriver i ”Har ni nåt webbigt?” att en effekt av arbetslogiken är att planerade 
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händelser har lättare att bli nyheter (U. Hedman, 2006: 57). Sport i form av matcher är 

planerade händelser som redaktionen är förberedda på. Däremot kan VLT inte göra webb-

tv-inslag från matcher som spelas på kvällen eftersom reportern/redaktören som arbetar 

vid den tiden måste stanna på redaktionen för att uppdatera webbsidan. Att många inslag är 

av featurekaraktär och bygger på egna idéer kan också tänkas vara en effekt av 

medielogiken. Redaktionen och reportrarna kan styra när sådana inslag ska spelas in i större 

utsträckning än vid nyhetshändelser.  

 

6.4 Diskussion kring utvecklingen av webb-tv 

Hittills har jag i den här uppsatsen främst undersökt webb-tv ur ett institutionellt 

perspektiv där jag har studerat de fem svenska dagstidningarnas webb-tv med fokus på 

innehåll, form och produktionsvillkor. Utifrån mina slutsatser kring undersökningarnas 

resultat kan jag nu anta ett mer visionärt perspektiv.  

 

6.4.1 Framtiden för webb-tv 

I uppsatsen Är Webb-TV framtidens underhållning? från början av 2000-talet förutspådde 

Marcus Holm att marknaden för rörliga bilder på internet skulle växa (Holm, 2001). I de 

fem dagstidningar jag undersökt har jag sett tendenser till att publikens påverkan på och 

medverkan till innehållet i webb-tv-inslagen ökar. Om medieföretag kan visa att de ger 

publiken vad den vill ha kan det även locka annonsörer. Mot bakgrund av det tror jag att 

utvecklingen av flerkanalspublicering med rörlig bild kommer att hålla i sig. Fler och fler 

dagstidningar och andra medieföretag kommer att erbjuda webb-tv som medieformat i sitt 

redaktionella utbud. De fem intervjuade webb-tv-producenterna är alla överens om att 

webb-tv som fenomen kommer att växa inom deras företag. Både vad gäller omfattningen 

av produktionen och hur det integreras med det övriga materialet på webbsidan.  

 

Nya medieformer tenderar att till en början likna sina modermedier (Fidler, 1997). De 

första nättidningarna liknade till exempel papperstidningar i både form och innehåll. Det 

dröjer innan en ny medieform finner sin egen särart. Troligtvis kommer även webb-tv så 

småningom att frigöra sig från tv-mediets konventioner. Både externa faktorer som teknik 

och publiken och inom medieföretagen interna faktorer såsom ekonomi och hur arbetet 

organiseras kommer att styra hur webb-tv förändras. För att fullt ut dra nytta av 

möjligheterna med flerkanalspublicering kan jag mot bakgrund av min undersökning påstå 

att dagstidningarna till viss del bör använda medieformen annorlunda än idag. Det gäller 
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både innehållet och formen. En tänkbar utveckling om man lyssnar på de producenterna på 

de fem dagstidningarna är att de rörliga bilderna kommer att presenteras på ett enklare sätt 

formmässigt. Mindre resurser kommer att läggas på att redigera och skriva speakertexter. 

Men sådana inslag kräver att de rörliga bilderna har ett värde i sig själva. Webb-tv-mediet 

kan tillföra något om journalisterna kan koncentrera sig på det innehåll som Dn.se:s 

reporter kallar ”det här måste man se”. En intervju med tidningens egne sportjournalist 

som sitter vid sitt skrivbord platsar kanske inte under den beskrivningen.  

 

6.4.2 De rörliga bildernas styrka kan utnyttjas bättre 

På grund av brist på personella och tidsmässiga resurser har de undersökta dagstidningarna 

svårt att utnyttja webbens styrka när det gäller publicering av aktuell information. En 

tänkbar lösning för att kunna dra nytta av webbens möjlighet till snabb publicering är att 

utnyttja interaktivitet. Om medieföretagen och deras journalister tar till vara nätets 

egenskaper som kommunikativt medium kan medieformen webb-tv utnyttjas fullt ut. I 

praktiken kan det ske genom att göra publiken till medproducenter av innehållet. En 

anledning till att Youtube är den största webb-tv-aktören i Sverige är att den utnyttjar 

webben i egenskap av kommunikativt medium. Om dagstidningarna i högre grad än idag 

låter läsare och tittare att till exempel skicka in videoklipp från nyhetshändelser där det inte 

fanns några journalister på plats kan aktualiteten och läsarnas relation till tidningen stärkas.  

En annan tänkbart utveckling är att rörlig bild på webben i större utsträckning än idag 

kommer att användas till fördjupningar och bakgrundsmaterial.  YouTube och Svt:s 

webbarkiv är exempel där dessa möjligheter utnyttjas idag. Nyheter finns i överflöd och kan 

som Dn.se:s reporter säger fås från nyhetsbyråer som TT. Istället bör medieföretagen 

koncentrera sig på det som särskiljer dem från mängden. 

 

Genom att flytta tidsmässiga och personella resurser till den typ av inslag där de rörliga 

bildernas styrkor utnyttjas kan webb-tv bli en journalistisk tillgång. En förutsättning för det 

är att webb-tv integreras mer i det övriga redaktionella utbudet. Då kan de rörliga bilderna 

komplettera den övriga journalistiken och inte vara en separat kanal. En annan 

förutsättning är att producenterna är kunniga videoproducenter och att medieföretagen 

erbjuder dem fortlöpande utbildning.    

 

Att de undersökta dagstidningarnas webb-tv-utbud spretar både vad gäller innehåll och 

form är den viktigaste slutsatsen jag har kunnat dra utifrån analysen. Den tekniska 
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konvergensen kommer att innebära att medieformer förs samman ytterligare. Det gäller 

både hur medieinnehåll presenteras och de tekniska produkter varigenom publiken kan ta 

del av innehållet. Om användaren kan få allt medieinnehåll genom en och samma kanal 

eller teknisk produkt kanske de specifika medieformerna blir mindre viktiga. Istället hamnar 

innehållet i centrum. Ännu finns inga etablerade konventioner för vad dagstidningars 

webb-tv ska innehålla och hur innehållet ska presenteras formmässigt. Eftersom webb-tv 

innebär en fragmentering av mediemarknaden och dess publiker kommer det kanske inte 

att utvecklas sådana allmänna konventioner som för till exempel nationellt sänd tv. För 

dagstidningar eller medieföretag som gör webb-tv kan effekten bli att det blir viktigare att 

specialisera sig inom ett ämnesområde. Differentiering i form av fler nischmedier med smal 

publik är redan en konsekvens av digitaliseringen (Nygren, 2008b: 59).  

 

För att utnyttja webb-tv:s fulla potential tror jag att varje tidning måste erbjuda ett unikt 

och sammanhållet innehåll. Det gäller att utveckla en egen nisch som kan locka publiken. 

Till viss del sker denna utveckling redan genom att webbredaktörerna och reportrarna låter 

klickstatistiken styra valet av ämnen till webb-tv-inslagen. Genom att utveckla ett 

medieinnehåll som intresserar kan tidningarna skapa behov hos läsarna och tittarna. För att 

göra det krävs även en strategi för och ett uttalat syfte med webb-tv som publiceringskanal. 

De fem exempel jag har undersökt söker fortfarande efter en form för hur de rörliga 

bilderna ska användas.    

 

Samtidigt som publikstyrningen kan hjälpa journalisterna att navigera produktionen rätt när 

det gäller efterfrågan så kan den riskera att hämma utvecklingen. Jag tror att det är viktigt 

att inte fastna i ett spår där medieföretagen matar webb-tv-tittarna med det de vet att de vill 

ha. En webb-tv-satsning blir troligtvis som mest framgångsrik om journalisterna samtidigt 

ges tid och resurser till att utveckla nya outforskade områden. När medieinnehåll kan 

produceras av andra än journalister är det i utvecklingens framkant som den journalistiska 

kompetensen behövs.  
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Bilaga 1: Kodschema Kodschema 
 
Definition variabler i kvantitativ analys: 
 
Webb-tv-utbud: 
1 = Har webb-tv  
2 = Har inte webb-tv  
 

Utgivningsfrekvens:  
1 = 6-7 dagar i veckan 
2 = 5-3 dagar i veckan 
3 = 1-2 dag i veckan 
 
Journalistiskt material: 
1 = Har journalistiskt material på webbsidan 
2 = Har inte journalistiskt material på webbsidan 
 
Har egen webb-tv: 
1 = Har egen webb-tv  
2 = Delar webb-tv med andra  
 
Definitionen av att två eller flera tidningar delar webb-tv-utbud med varandra är att en 
länk från vardera hemsidan leder till samma spelare och samling av inslag. Om en 
webbsida har eget material men även länk till en annan tidnings material får enheten 
siffran 1 som variabel. 
 
 
Typ av material: 
1 = Egenproducerat 
2 = TT, Kamera 
3 = Mastiff 
4 = Läsarproducerat 
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Bilaga 2: Analysschema  
Presentation: 

1. Hur presenteras webb-tv på ingångssidan på webben? 
2. Vilka kategorier är inslagen indelade i på tidningarnas webbsidor? 

Innehåll: 
3. Vilka ämnen behandlas i inslagen? 
4. Är materialet lokalt vinklat, rikstäckande eller utrikes? 
5. Hur ser relationen mellan underhållningsvärde och informationsvärde ut? 

Frekvens: 
6. Hur ofta publiceras nya inslag? 
7. Vilken aktualitet har innehållet? 

Källor: 
8. Vilka typer av källor förekommer? 
9. Hur skildras källorna i bild? 

Form: 
10. Vilka genrer finns i utbudet? 
11. Vilka följetonger finns som liknar egna tv-program?  
12. Hur används bildberättande?  
13. Används muntligt berättande i form av speaker? 

Produktion: 
14. Är materialet filmat i studio eller på plats utanför redaktionen? 
15. Används klippbilder och/eller kamerarörelser? 
16. Innehåller inslagen grafik eller text, till exempel i form av namnskyltar? 

Tilltal och publik: 
17. Är tilltalet formellt eller informellt? 
18. Vilken målgrupp riktar sig inslagen till? 
19. Om det finns en tittartopplista, vad ligger högst på den? 
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Bilaga 3: Analyserade inslag 

Barometern: 
”Nyheter” 

1. ”Video från evakueringen”(2009-04-17),  
2. ”Storbesök på litet flygfält”(2009-04-15),  
3. ”Godissugna påskfirare i Kalmar”(2009-04-09),  
4. ”’Det är lika tragiskt varje gång’”(2009-04-08)  
5. ”Se film från olycksplatsen”(2009-04-05). 

”Sporten”  
1. ”Mendes: ’Formen är bättre och bättre’”(2009-04-18) 
2. ”Stefan Larsson utmanas i multiplikationstabellen”(2009-04-17)¨ 
3. ”Utmaningen: Mendes käkar kex”(2009-04-17) 
4. ”Rasmus: ’Det är ingen fara’”(2009-04-14) 
5. ”Elm om målet: ’Flyt hela vägen’”(2009-04-13) 

”Sportstudion”  
1. ”Familjen Haeggman blir större”(2009-04-08) 
2. ”’Hjärtat säger Kalmar FF’” (2009-03-27) 

”Ledare”  
1. ”Måndag, heta ord om gemensam EU-linje”(2009-04-20) 
2. ”Fredag, heta ord om pensioner”(2009-04-17) 
3. ”Torsdag, heta ord om Borg och hans idégrund”(2009-04-16) 
4. ”Onsdag, heta ord om budgetdebatt”(2009-04-15) 
5. ”Måndag, heta ord om valdeltagande”(2009-04-14) 

 
Dagens Nyheter: 
”Nyheter” 

1. ”Svensk ambassadör lämnar FN mötet” (2009-04-20) 
2. ”Är Google en parasit?” (2009-04-20) 
3. ”’En juridisk skandal’” (2009-04-17) 
4. ”Djuren blir offer för finanskrisen” (2009-04-16) 
5. ”Här har USA:s första hund pressträff” (2009-04-15) 

”Livsstil” 
1.  ”Världens största modelljärnväg” (2009-04-03) 
2. ”Kläder som antikviteter” (2009-04-03) 
3. ”Bad hair day? Gör som håret vill!” (2009-03-31) 
4. ”Vårens frisyrer präglas av finanskrisen” (2009-03-31) 
5. ”’Ha ett kontrakt för att få jämställdhet hemma’” (2009-03-13) 

”Ekonomi” 
1. ”Anders Borg om vårpropositionen” (2009-04-15) 
2. ”Smygande Fiat ny svensk bilsatsning” (2009-04-14) 
3. ”Musik i mobilen – så funkar det” (2009-04-12) 
4. ”’Krävs hårda tag för att få GM på fötter” (2009-03-30) 
5. ”Planera bara ett karriärsteg i taget” (2009-03-27) 

”Sport” 
1. ”New Jersey slog Carolina” (2009-04-16) 
2. ”’Nya arenorna lyfter’” (2009-04-03) 
3. ”’Elfsborg vinner’” (2009-04-03) 
4. ”’Tufft för nykomlingarna’” (2009-04-03) 
5. ”’Kalmar blir tvåa’” (2009-04-03) 

”Kultur och Nöje” 
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1. ”Här sågar Jackie Chan frihet” (2009-04-20) 
2. ”’Inspelningen var kaosartad’” (2009-04-17) 
3. ”Ta en smygtitt på bidragen till schlager-EM” (2009-04-16) 
4. ”Phil Spector dömd för mord” (2009-04-14) 
5. ”Här är spelvärldens påskägg” (2009-04-09) 

 
”Film & Ljud” 

1. ”Promoe: ’Svennebanan’” (2009-04-17) 
2. ”The uninvited - trailer” (2009-04-14) 
3. ”The boat that rocked -filmklipp” (2009-04-14) 
4. ”Nausicaä från vindarnas dal - trailer” (2009-04-14) 
5. ”Che - Gerillaledaren - trailer” (2009-04-14) 

  
”Mat & Dryck” 

1. ”Lyxig whisky och rom” (2009-04-17) 
2. ”Kronstam: ’Smakar som en nattstånden ungdomsfylla’” (2009-04-09) 
3. ”Förlorade ägg med rödvinssås” (2009-04-07) 
4. ”Dags för lamm” (2009-04-04) 
5. ”DN:s vinexpert slänger flaskan i bordet” (2009-04-02) 

 
Norrbottens Kuriren: 
Kuriren-TV 

1. ”Fynd i 15 år”(2009-04-20) 
2. ”Luleå kommun har beslutat att Moas assistent bli kvar”(2009-04-18) 
3. ”Lantligt i 70-talshuset på Porsön”(2009-04-18) 
4. ”Eva-Lotta valde byalivet”(2009-04-18) 
5. ”Moas skolgång är räddad”(2009-04-17) 
 

24Norrbotten (2009-04-22 09:42) 
 
Ulricehamns Tidning: 

1. ”Förskoleavdelningen Myrans påskshow” (2009-04-09) 
2. ”Feel the beat” (2009-04-02)  
3. ”Se delar av Mamma Mia i videoformat” (2009-03-30) 
4. ”Harrieth Larson berättar om tebygget” (2009-03-12)  
5. ”Jönsson inför Vasaloppet” (2009-02-26) 

 
Vestmanlands Läns Tidning: 
”Nyheter” 

1. ”99 problem ringer 118 118”(2009-04-08) 
2. ”Skrapans fönstertvättare”(2009-04-06) 
3. ”Lunchpriserna – en smaksak”(2009-04-01) 
4. ”Bukettens hemlighet”(2009-03-31) 
5. ”Kan man raka en kiwi?”(2009-03-31) 

”Sport” 
1. ”Euro Talk”(2009-04-20) 
2. ”Här avgör Mårtensson premiären”(2009-04-19) 
3. ”’Vi är där uppe och krigar’”(2009-04-17) 
4. ”Skiljebo ska vara med i toppen”(2009-04-17) 
5. ”Tuff seriepremiär för VIK”(2009-04-16) 
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”Nöje” 

1. ”Erik & Mackans videodagbok – Sista delen”(2008-12-01) 
2. ”– Vi blev sjukt glada”(2008-12-28) 
3. ”Tomb Raider: Underworld” (2008-11-28) 
4. ”– Det är ju inte meningen att vi ska bli störst i världen” (2008-11-26) 
5. ”Erik & Mackans videodagbok – del 5” (2008-11-24) 

”Övrigt” 
1. ”Columbine – 10 år efter massakern”(2009-04-20) 
2. ”Desperata hemmafruarna i sorg”(2009-04-20) 
3. ”Kleopatras grav kan vara funnen”(2009-04-20) 
4. ”Beckham spelar Terminator”(2009-04-20) 
5. ”Mandela överraskade på valmöte”(2009-04-20) 
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Bilaga 4: Intervjuguide 
 
Om producenten: 

1. Vad är din formella titel? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter på redaktionen? 
3. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med tv eller rörlig bild? Vilken? 
4. När började ni med webb-tv?  
5. Varför gjorde ni det? 

 
Produktionsvillkor: 

6. Vilka resurser har ni till webb-tv, personal? 
7. Vem eller vilka är det som gör webb-tv-inslagen?  
8. Vilka är deras arbetsuppgifter på redaktionen? 
9. Vilka resurser har ni till webb-tv, vad gäller tid. 
10. Hur mycket material producerar ni? 
11. Hur lång tid tar det att göra ett inslag, från idé till publicering? 

 
Innehåll: 

12. Vem bestämmer vilken nyhet som ska bli ett inslag till er webb-tv? 
13. Varför blir just det innehållet presenterat i rörlig bild?  
14. Vilka kriterier måste nyheten uppfylla för att bli ett webb-tv-inslag?  
15. Hur påverkar tittarstatistiken val av ämnen? 
16. Vilken målgrupp har ni för er webb-tv? 
17. Vilket är det bästa inslaget ni gjort, enligt dig?  
18. Vad tror du om rörlig bild på er webbsida om fem år? 

 
Ytterligare frågor vid köpt material i utbudet: 

19. Varför väljer ni att köpa webb-tv-material från Mastiff, TT, Kamera? 
20. Hur väljer ni vilket material som ska köpas in? 

 

 


