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Abstract 

This study investigates how the public service organisation Swedish television (SVT) has 

been affected by the digitization and how that has changed the way that they produce their 

material and the way they work. Through qualitative interviews with people in leading 

positions within the organisation and through theories of convergence, commercialisation and 

fragmentation we could see that the at lot has changed at SVT over the last decade and that 

new challenges have surfaced for the public service organisation. The interviews show that 

they all had a positive view on how the digitization affected SVT but some of the interviewed 

expressed concern for how SVT uses social media outlets such as Facebook. The 

predominant positive aspect was the interaction they now can have with the citizens of 

Sweden. The content they produce has also changed due to digitization. Today they have to 

adapt the material to the platform they publish their material on and the formats of their 

programs have been differentiated.   
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Sammanfattning 

Den här studien undersöker hur anställda på public service-organisationen Sveriges television 

(SVT) upplever att digitaliseringen har påverkat deras verksamhet och deras arbetsätt. Genom 

kvalitativa intervjuer har sju personer med ledande roller inom SVT intervjuats för att 

besvara studiens frågeställningar. Teorier kring konvergens, kommersialisering och 

fragmentering samt tidigare forskning inom området har sedan tillämpats på materialet för 

analys. Studien visar att de anställda upplever SVT:s digitalisering som en positiv utveckling. 

Främst för att man kan ha en närmare dialog med sin publik än tidigare. Vissa av de 

intervjuade uttryckte dock en oro över att inte ha kontroll över sitt material när man använder 

sig av andra plattformar än sina egna för att nå ut med sitt material till det svenska folket. 

Samtliga uttryckte att man använder externa plattformar endast som marknadsföring och 

avfärdar den kritik som kommersiella medier riktat mot SVT där de menar att de är för aktiva 

på sociala medier och blir marknadsstörande. En annan aspekt som förändrats enligt de 

intervjuade är innehållet. Idag är innehållet mer anpassat utifrån den plattform som det ska 

publiceras på, något som de intervjuade såg som både positivt och negativt.  
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1.    Inledning 

Digitaliseringen präglar vårt vardagliga liv, men hur påverkar den medievärlden? Och kanske 

främst den medievärld som ska vara oberoende och opartisk – Public service. 

Varje dag använder flera hundratals miljoner människor sociala medier, där det amerikanska 

medieföretaget Facebook är ett av de dominerande. Svensk public service (SVT, SR och UR) 

använder sig dagligen av Facebook för att nå ut med sitt material till deras användare, en 

utveckling som både har lett till en starkare publikdialog, men som även väckt kritik och 

skapat debatt i den svenska medievärlden.  

De kommersiella svenska tidningarna har under det senaste decenniet kämpat med att förhålla 

sig till ett helt nytt medieklimat. Gemensamt har de fått genomgå omfattande digitala 

satsningar tills följd av läsarnas nya konsumtionsmönster, där intresset för papperstidningen 

dalar. I takt med de sociala mediernas framgångar har även en stor del av de svenska 

tidningarnas annonsintäkter gått förlorade. Tillsammans har den här typen av förändringar 

inneburit ett hårt slag ekonomiskt för flera tidningar. Genom debattartiklar och egna initiativ 

såsom Public Service-kommissionen, har personer inom mediebranschen kritiserat hur svensk 

public service förhåller sig till det nya medieklimatet. En stor del av kritiken har handlat om 

SVT:s närvaro på sociala medier. Strider det mot deras uppdrag som ett oberoende public 

service-bolag? Hjälper de amerikanska mediejättar genom att ge dem sitt material? Eller är 

det en nödvändighet att befinna sig på de sociala mediernas plattformar för att nå ut till 

medborgarna numera?  

Från att innan endast ha producerat broadcast-tv, har SVT under det senaste decenniet utökat 

sitt utbud med digitala tjänster, såsom deras streamingtjänst Play och nyhets-app till mobilen. 

För att kunna ta betalt för sitt innehåll har de kommersiella tidningarna samtidigt infört 

betaltjänster med nätbaserade prenumerationer. När SVT lägger ut sitt innehåll gratis, har de 

blivit anklagade av för att störa konkurrensen runt om i landet. Ledande personer inom SVT 

har dock svarat på kritiken och anser att det är helt i linje med deras sändningstillstånd att 

befinna sig på dessa plattformar för att nå ut till det svenska folket och att det inte stör den 

svenska mediemarknaden. Myndigheten för press,radio och tv undersökte i sin rapport 

“Utveckling och påverkan i allmänhetens tjänst” från 2013 huruvida SVT var 

marknadstörande men kom till slutsaten att de inte var det, trots sin digitala närvaro.  

 

 



Vi vill genom kvalitativa intervjuer undersöka hur personer med ledande positioner inom 

SVT själva ser på användningen av sociala medier och sin egen roll i det förändrade 

medieklimatet. Är det ett problematiskt område att befinna sig i eller är det en nödvändig väg 

i en digitaliserad värld?  

I vår studie kommer vi dels att utgå från den kritik som framkommit de senaste åren mot 

Public Service digitala satsningar och den forskning som gjorts inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    Syfte & frågeställningar 

 

Studien ska genom kvalitativa intervjuer undersöka hur personer som verkar på ledande 

positioner inom SVT upplever organisationens digitalisering och hur det har påverkat deras 

arbetssätt. 

•  Hur upplever anställda på SVT att digitaliseringen har påverkat deras verksamhet och 

uppdrag?  

• Vilken syn har anställda på SVT på verksamhetens konkurrenskraft gentemot andra 

mediebolag? 

• Hur ser anställda på SVT på användningen av andra globala medieaktörer för att nå ut 

med sitt innehåll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.    Kontextualisering 

“Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i 

förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och 

maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är 

betydelsefulla för allmänintresset.” 

Ur Kulturdepartementets “Sändningstillstånd för Sveriges television AB” 

3.1 Public Service 

SVT är ett av de tre public service-programbolagen (de andra två är Sverige radio och 

Utbildningsradion) som vi har i Sverige och finansieras med hjälp av den tv-avgift som alla 

medborgare med tv-mottagare är skyldiga att betala in. Public service-bolagens 

sändningstillstånd utfärdas av regeringen. Public service-idealet här i Sverige har handlat om 

att nå ut med information, bildning och även underhållning, till medborgarna (Karlsson, 

Strömbäck, 2015, s.381). SVT har som uppdrag att kunna tillgodose olika intressen och 

behov hos befolkningen, genom att tillhandahålla ett brett utbud av program för olika 

målgrupper i samhället. En public service-organisation som SVT ska vara oberoende och 

opartisk i sitt material och förhållningssätt. Detta innebär att de inte får göra reklam eller 

främja andra företag. De är även det medium tillsammans med Sveriges radio som har högst 

förtroende hos den svenska befolkningen. Cirka 80 procent av befolkningen har ett högt 

förtroende för public service, jämfört med TV4 som har 50 procent och TV3 som har 20 

procent. (Wadbring & Weibull, 2014, s.350) 

3.2 Marknadens förändring 

Digitaliseringen har skapat ett nytt klimat för de svenska och internationella medieföretagen. 

Inom broadcast television så var det år 2014 bara 30 procent av de 99,8  procent som hade 

tillgång till marknätet som använde det. (Wadbring & Weibull, 2014, s.164) Detta beror på 

att intresset för det digitala utbudet har ökat i Sverige. Men det är inte bara broadcast 

televisionen som har påverkats av digitaliseringen, även dagspressen har ett nytt 

medielandskap att förhålla sig till. En utmaning för dem är annonsintäkter. I och med internet 

har kommunikation blivit snabbare och mer globaliserad, vilket har lett till att globala 

medieföretag har blivit mer intressanta för annonsörerna i Sverige. Detta leder till mindre 

annonsintäkter för de kommersiella medieföretagen i Sverige och ett hårdnat medieklimat. 



3.3 Kritik 

De senaste åren har SVT blivit kritiserade av personer verksamma inom de kommersiella 

medieföretagen för hur de använder sig av sociala medier, främst Facebook. Det har funnits 

två huvudspår i kritiken; hur SVT som ska vara ett oberoende mediebolag tillhandahåller sitt 

material till de stora amerikanska medieföretagen, samt hur de genom sina digitala satsningar 

riskerar att konkurrera ut kommersiella aktörer på mediemarknaden. Digitaliseringen av 

medier har medfört en rad utmaningar för de kommersiella medierna. En av de stora 

utmaningarna för dagspressen är som sagt annonsintäkterna, det menar myndigheten för 

press, radio och tv i sin rapport ”Mediekonomi” från 2016. Annonsmarknaden har förflyttat 

sig från Sverige och ut till de internationella medieaktörerna. De skriver även om att 

konkurrensen bland olika medieföretag i Sverige har ökat och har främjat vissa och försvårat 

för andra. Och konkurrensen från public service mot de kommersiella medierna i ett hårdnat 

medieklimat menar vissa är för stor. 

I februari 2017 publicerades till exempel debattartikeln ”SVT tänjer på reglerna och 

snedvrider konkurrensen” på DN debatt. Artikeln var skriven av Jeanette Gustafsdotter och 

Sofia Olsson Olsén, VD:ar för TU respektive Aftonbladet. De skriver hur SVT alltmer går 

från att vara ett utpräglat tv-bolag till att att bli en allmän nyhetsdistributör, som har liknande 

utbud som tidningsföretagen. De ifrågasätter även SVT:s samarbete med mediejättarna 

Google och Facebook: “Att licenspengar till public service används för att stärka globala 

aktörers konkurrenskraft gentemot svenska medieföretag kan knappast anses rymmas inom 

den statliga finansieringens syften.” 

3.4 Inomvetenskaplig relevans  

Området vi har valt att studera är ett relativt nytt ämne inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Det finns studier som går att relatera till ämnet kring 

sammanvävningen av journalistik och sociala medier, exempelvis studier kring demokrati 

och publikanvändning. Kommersiella mediers representanter, så som Public service-

kommissionen har genomfört egna undersökningar och intervjuer. Tittar man utåt i Europa 

kan man hitta mer liknande studier som involverar public service, digitalisering och sociala 

medier. I exempelvis England och Nederländerna har man forskat en del kring ämnet. I 

Sverige finns det också många studier om public service och digitalisering, men studier som 

använt den kvalitativa intervjuformen som ett verktyg att närma sig public service och deras 

förhållningssätt inom olika delar av organisationen har varit svårare att hitta. 



Studien har därmed ett högt inomvetenskapligt värde och kommer att bredda 

forskningsområdet inom public service och digitalisering i Sverige. 

3.5 Utomvetenskaplig relevans 

SVT har som uppdrag att göra tv i allmänhetens tjänst. Studien har samtidigt ett 

utomvetenskapligt värde då public service baseras på licensintäkter, det vill säga 

medborgares pengar. Det finns därmed ett samhälleligt intresse för hur SVT tänker kring 

deras material och publiceringar, samt vilka plattformar de använder sig av och vilka 

konsekvenser som kan komma med det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.    Forskningsöversikt 

I detta kapitel redovisas den forskning som tidigare gjorts inom vårt forskningsområde. 

Eftersom ämnet ingår i ett relativt nytt forskningsområde så kommer studien att använda sig 

av forskning som går att koppla frågeställningarna. Detta innefattar forskning kring public 

service, digitalisering och fragmentering med mera. 

4.1 Ett förändrat medielandskap - public service och digitalisering 

Public service har haft en stark närvaro i de skandinaviska länderna under en lång tid. I 

artikeln “From fear of television to fear for television” skriven av Gunn Enli, Hallvard Moe , 

Vilde Schanke Sundet & Trine Syvertsen (2013) berättar de hur public service broadcasting 

har växt fram i Norge. Ett land som delar många likheter med hur medieutvecklingen sett ut i 

Sverige. Under 1950-talet ställde sig hälften av de norska partierna i riksdagen kritiska mot 

att införa public service-broadcasting, men riksdagen beslutade att införa det ändå. 30 år 

senare, 1980-tal, kommer kabel- och satellit-tv och börjar utmana public service-broadcasting 

som tidigare haft monopol på broadcast television. Då ställde sig samma partier som en gång 

varit kritiska mot public service-broadcasting sig starkt för statens broadcast-tv och väljer att 

satsa på sin public service. Under samma tidsperiod ställdes USA inför samma vägskäl, de 

valde istället att inte att satsa på sin public service och resultatet av det kan man märka av än 

idag. Norge har ett starkt public service, USA har inte det. 

 

Under 1990-tal och början av 2000 förändrades förutsättningarna för hur människor 

konsumerar media avsevärt. Internet och nya teknologiska framsteg skapade en ny 

digitaliserad värld. I artikeln “Making public television social? Public service-broadcasting 

and the challenges of social media” skriven av José van Djik och Thomas Poell (2015) har 

man undersökt hur digitaliseringen har påverkat just public service organisationer i Europa 

och vilka utmaningar som de ställts inför. Användandet av sociala medier har skapat många 

diskussioner på olika public service-organisationer i Europa, exempelvis hos BBC i England 

när de blev för konkurrenskraftiga mot kommersiella mediebolag år 2004 och tvingades 

minska sin närvaro på internet. Efter detta instiftade EU en policy som innebar att om ett 

public service-medium i Europa vill införa något nytt på marknaden så måste det godkännas 

av en EU kommission, just för att kontrollera att public service-organisationer inte börjar 

konkurrera ut andra kommersiella medier. En ny aspekt för public service är hur man ska 

förhålla sig till sociala medier och hur man gör det i länder runt om i Europa har det sett 



annorlunda i. Några av de länder som har varit åt det mer restriktiva hållet är Sverige och 

Norge. 2012 valde man att ta bort alla logos och knappar som hänvisar till eller används av 

sociala medieföretag från deras egna appar och hemsidor. Samtidigt har Sverige generellt sett 

välkomnat nya former av medier, och så även de sociala medierna. Van Djik och Poell menar 

därmed att digitaliseringen har medfört många utmaningar för de europeiska public service-

organisationerna. Nya teknologiska utvecklingar och nya plattformar som man måste anpassa 

sig till för att nå ut till sina medborgare, samtidigt som man inte ska bli för 

konkurrenskraftiga eller missa att följa sina sändningstillstånd och policys.  

4.2 Public service på flera plattformar 

Den teknologiska framfarten under 1990- och 2000-talet skapar en konvergens kring våra 

datorer, mobiler och tv-apparater. Taisto Hujanen skriver i artikeln “Broadcasting in the Post-

Broadcast Era” (2015) om hur ordet broadcasting har omformats av digitaliseringen. Tidigare 

har organisationer som exempelvis SVT haft som enda uppdrag att förmedla broadcast 

television och därmed arbetat med public service-broadcasting. Hujanen menar gränsen 

mellan nätverksbaserade medier och broadcast television börjar att suddas ut och att hela 

definitionen av vad ett broadcast medium är måste tänkas om. Dock ska man inte missta sig 

och tänka att själva broadcast televisionen inte längre aktuell, i exempelvis Sverige har 

program som Rapport över en miljon tittare per dag. Men Hujanen menar att med framväxten 

av nätverksbaserad kommunikation har public services broadcast television förändrats, 

programmen finns inte bara på vår television vissa tider av dygnet, utan finns hela tiden i 

flera olika plattformar. I och med detta är broadcast televisionen inte bara broadcast, utan 

snarare digital television, vilket myntade uttrycket för den så kallade post-broadcast eran 

(Hujanen, 2015, s.32).   

Post-broadcast eran kopplar även till hur användarna, medborgarna, har ett annat 

mediebeteende än tidigare. De använder inte bara en medieplattform utan flera vilket har 

skapat ett medieklimat där medierna går över från att finns på en plattform till flera, detta 

kallas för “cross-media user orientation”. Medier är tvungna att följa användarna, oavsett om 

det är kommersiella medier eller public service-organisationer (Hujanen, 2015). En aspekt 

som är relevant för studien är därmed sociala medier. Som tidigare diskuterat så har 

konvergenskulturen utvecklats genom den teknologiska utveckling och nya plattformar har 

skapats där medier integrerar med varandra. Under 2000-talet skapades namnet “sociala 

medier” som ett samlingsbegrepp för de fenomen som började ta plats i vårt vardagliga liv. I 

detta ingick plattformar så som Facebook och bloggar men sedan dess har begreppet 



utvecklats och i det ingår idag e-handel, digital marknadsföring och socialt sök (Åblad, 2011 , 

s.11). Sociala medier är nu en plats där medieanvändare och medieproducenter samexisterar, 

och även där det privata livet inbäddas med kommersiella aktörer. Forskning kring det 

digitala medieklimatet och nya plattformar är intressant för vår studie eftersom den 

undersöker hur SVT förhåller sig till det, och vilken syn man har på att verksamheten 

digitaliseras allt mer. 

4.3 Konsumtionsmönster 

I det nya medielandskapet, där medierna har övergått till olika plattformar för att nå ut till 

sina tittare/läsare så kan man se att nyhetskonsumtionen har fragmenterats. I artikeln “A 

matter of cultural distinction: News consumption in the online media landscape” skriven av 

Jonas Ohlsson, Johan Lindell och Sofia Arkhede (2017) skriver de just om den fragmenterade 

nyhetskonsumtionen och de kulturella aspekter som präglar den. Sverige är ett land som har 

haft en stark närvaro från sitt public service samtidigt som man ställt sig öppna för nya 

medieformer och medieplattformar. I samband med att online-nyheter och dess många olika 

kanaler växte, kunde man se att public service-broadcasting började tappa tittare, mer 

specifikt den yngre målgruppen. Genom en enkätstudie som utfördes i Sverige, har 

artikelförfattarna undersökt hur personer med olika värden av kulturellt kapital använder 

media. Kulturellt kapital delar författarna upp i fyra olika delar och följer den mall som 

sociologen Bourdieou (1986) har skapat. Det handlar om social bakgrund, 

universitetsutbildning, kulturellt medverkande och hur ofta man läser böcker. Resultatet 

visade att de grupper som har ett högt kulturellt kapital var mer benägna att läsa kvalitativa 

online-nyheter istället för så kallade populär-nyheter. Samtidigt kunde man se att de med ett 

lågt kulturellt kapital gjorde tvärtom. De läste hellre populär-nyheter än kvalitativa nyheter. 

Detta talar för det som många andra studier har visat. Det finns flera orsaker bakom den 

fragmentering som idag tydligt existerar i människors mediekonsumtion. Den största faktorn 

är digitaliseringen, men den kan brytas ned i flera olika punkter som beskriver hur 

medieanvändare konsumerar medier idag. Hur dessa nya konsumtionsmönster påverkar en 

public service-organisation som SVT blir en intressant aspekt för studien att utforska 

vidare.    

 

 

 



4.4 Marknadsförändring 

Det har skett stora förändringar i mediemarknaden i och med digitaliseringen. Hur olika 

medier har påverkats har till stor del berott på vilket format de haft. De som har drabbats 

hårdast i Sverige är dagspressen. En stor del av de annonsintäkter som de tidigare har intjänat 

har nu gått över till andra internationella aktörer (Ohlsson & Facht, 2017). I boken “Kampen 

om reklamen” (2017) beskriver Jonas Ohlsson och Ulrika Facht hur digitaliseringen har 

format om spelplanen för annonsmarknaden. Valutan för annonser har alltid varit räckvidd, 

når man många med sitt material så har annonsörer ett större intresse för att marknadsföra sig 

på den platsen. Innan digitaliseringen hade dagspressen en tillräcklig räckvidd för att kunna 

attrahera annonsörer, men i och med digitaliseringen har räckvidden blivit global. Idag är det 

istället stora globala medieföretag som har störst räckvidd och därmed så väljer annonsörer 

att annonsera på de plattformarna istället. Detta får ekonomiska konsekvenser för den 

svenska dagspressen, men inte för SVT, som är en public service-organisation med 

licensintäkter. Det här har lett till att kommersiella medier kritiserar SVT för deras närvaro på 

sociala medier, som de anser gynnar de globala medieaktörerna, vilket i sin tur eventuellt 

påverkar de kommersiella medierna i Sverige negativt. SVT har i flera sammanhang svarat på 

denna kritik och anser att de endast marknadsför sina egna plattformar där och att de inte ger 

ut något material till de globala medieaktörerna.  Forskning som gjorts om digitaliseringen av 

public service-broadcasting visar på att det är mycket som har förändrats. SVT går från att ha 

monopol på TV-utbudet, vilket förändras när ett fåtal nya medieaktörer träder in på 1980-talet 

och i och med internet så växer antalet medieaktörer något oerhört, vilket skapar en 

fragmentering i hur folk använder medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    Teori 

I det här kapitlet beskrivs de teorier som kommer att tillämpas i studiens analys och resultat.  

Teorierna delas upp i konvergens, kommersialisering, medier och fragmentering av tv-tittare.  

5.1 Konvergenskultur 

Konvergens handlar i grund och botten om hur saker och ting sammanvävs (Bergelez & 

Olausson, 2009, s.177). I denna studie handlar det om hur gamla och nya medier kolliderar, 

något som Henry Jenkins kommit att kalla för “Konvergenskulturen” (2006). Med det menar 

han att alla nya teknologiska framsteg som har gjorts har förändrat och skapat nya 

medielandskap. Internet har omformat hur människor använder medier och alla teknologiska 

verktyg, exempelvis mobiltelefonen som idag inte bara en telefon, utan som på många sätt 

fungerar likt en dator. Det innebär också att medieanvändarens beteende förändras med de 

teknologiska förändringarna och den förändringen omformar hur medieföretagen förmedlar 

sin information. Henry Jenkins skriver följande i sin bok “Konvergenskulturen” (2006): 

“Där paradigmet om den digitala revolutionen såg nya medier som ersättning av gamla, 

bygger kovergensparadigmet på antagandet att nya och gamla medier kommer att integrera 

med varandra under mycket komplicerade former” (Jenkins, 2006, s.17) 

Det Jenkins tar upp här är just hur det gamla möter det nya. Medietekniska produkter har idag 

blivit en naturlig del av vår vardag. Många har i sitt hem olika plattformar där de kan ta del 

av sina medier och på detta vis börjar saker och ting vävas ihop till ett stort paket där man har 

allt man behöver (Bergelez & Olausson, 2009, s.178). Detta innebär en stor förändring för 

medievärlden. Tidigare befann sig medierna uppdelade i sina “säkerhetszoner”, idag har hela 

den strukturen omformats av digitaliseringen (Bergelez & Olausson, 2009, s.181). Idag måste 

medier befinna sig på samma plattformar för att kunna nå ut till sin publik, ett exempel på 

detta är sociala medier. En stor del av befolkningen befinner sig idag på sociala medier och 

därför måste medierna även finnas där dit för att kunna nå ut till sina läsare/tittare. Detta är ett 

exempel på hur medier integrerar med varandra och dess komplicerade form som Jenkins 

diskuterade (Jenkins, 2014, s.17). Medierna existerar numera på samma plattform och 

konkurrerar med varandra om uppmärksamheten, vilket är ett nytt fenomen i medievärlden. 

Det spelar ingen roll om man gör text, tv eller radio. Alla befinner sig på samma plats och 

försöker nå medieanvändare. Det gör att medier blir tvungna att omforma sin identitet, SVT 



har exempelvis gått från att bara göra broadcast-television till att producera artiklar och 

reportage på webben, för att hänga med i den digitaliserade utvecklingen. 

Innehållet i medier påverkas även av det konvergerande medieklimatet. Ett fenomen som 

Jenkins tar upp är hur innehållet blir transmedialt (2014, s.103). Transmedialt berättande 

innebär att medieinnehållet antar flera olika former, istället för en specifik. Det transmediala 

berättandet har skapats utifrån den konvergerande medievärlden. I SVT:s fall kan vi se att de 

använder ett transmedialt berättande på flera olika sätt. Exempelvis på sociala medier kan de 

berätta en bit av en historia genom ett videoklipp och man måste sedan vidare in på deras 

streamingtjänst SVT Play eller in på deras hemsida för att fullfölja berättelsen. Berättelsen 

sprider sig över olika plattformar, vilket möjliggörs av det konvergerande medielandskapet 

och den teknologiska utvecklingen hos medie-användaren. 

Teorier kring konvergens kan appliceras på vår studie då en stor del av undersökningen ser 

just till public services övergång från att vara ett så kallat traditionellt media till att bli allt 

mer digitaliserat. Public service har som uppdrag att utbilda och underhålla medborgarna, och 

därmed krävs det även att de hänger med i den teknologiska utvecklingen för att kunna möta 

folket. Även ur ett perspektiv kring publikdialog har digitaliseringen medfört för- och 

nackdelar för public service. De kan nu ha en lättare kontaktväg mellan sig själva och 

medborgarna, samtidigt som den kontakten kanske inte alltid sker på en plattform som de har 

kontroll över. Det vill säga om folk kommenterar på någonting genom Facebook exempelvis, 

en form av deltagarkultur (Jenkins, 2014, s.17). Deltagarkultur innebär att medieanvändaren 

kan kommunicera med medieproducenten och därmed berätta vad de vill ha och vad de inte 

vill ha, samt vad de uppskattar och inte uppskattar. De kan även själva börja skapa 

medieinnehåll utifrån inspiration som de har hämtat från medieproducenten. Den 

teknologiska utveckling har därmed skapat en rad nya förutsättningar för medieskapare och 

användare.En form där dessa integrerar är genom sociala medier.  

5.2 Kommersialisering och medier 

Framväxten av medier har i majoriteten av fallen har kommersiella motiveringar bakom sig, 

men inte enbart. (Bergelez & Olausson, 2009, s.53). Public service har alltid stuckit ut när det 

kommer till just kommersialisering eftersom de ska vara helt oberoende och opartiska, det 

vill säga att de inte är tillåtna att ha reklam i programmen eller vinklade samarbeten. Om man 

ser till hur medieanvändningen har förändrats sedan början 2000-talet så har mycket 

förändrats för medieföretag runt om i världen. Enligt rapporten “Medieutvecklingen - 



mediekonsumtion” från 2017, gjord av myndigheten för press, radio och tv, kan man 

svenskars medievanor har förändrats, från att titta på broadcast-television till att konsumera 

medier digitalt. Detta beror delvis på att det finns ett mycket större utbud av plattformar att 

använda sig av idag, än vad det fanns vid 2000-talets början. Utvecklingen av medieföretag 

har inneburit att de lämnat länders gränser och blivit transnationella. Många av de stora 

globala medieaktörerna idag som exempelvis Google, Facebook och Youtube härstammar 

från USA. Thompson (2012) beskriver i sin bok “Medier och moderniteten” hur framväxten 

av de amerikanska medieföretagen har dominerats av ett kommersiellt system. Det vill säga 

att man har haft ekonomiska intressen i sina medieföretag, främst med en inriktning på 

reklamintäkter. Den amerikanska kommunikationsteknologin har fått en stor inverkan på den 

globala mediemarknaden och antalet kommersiella medieaktörer har ökat. De kommersiella 

medierna är beroende av att de har användare som använder deras produkt för att kunna tjäna 

pengar, och det i sin tur bygger på att det finns en vilja att konsumera innehåll hos 

användarna. 

Idag finns det en mängd olika plattformar där medier existerar, vilket skapar en konkurrens 

mellan olika medieföretag. Alla vill få läsare/tittare till sin plattform. För en public service-

organisation innebär det stora organisatoriska förändringar. SVT har haft en stark närvaro i 

Sverige och hade under en lång period monopol på broadcast television. Nya plattformar som 

Facebook, Google och Youtube är plattformar som miljontals människor befinner sig på, men 

är plattformar ägda av privata företag. Detta skapar en ny typ av arbete för public service, att 

behöva samarbete med internationella företag för att kunna nå sina medborgare och därmed 

bli mer aktiva i den kommersiella sidan av medier. Varje gång SVT lägger ut något på en 

privat plattform så kan det ge trafik till den privata plattformen, vilket i sin tur gör att det 

företaget tjänar mer pengar. Detta är en relevant aspekt för vår studie då vi vill ta reda på hur 

man förhåller sig till detta.  

5.3 Fragmentering 

Digitaliseringen och internet har gett personer möjligheten att själva välja ut sitt 

medieinnehåll på ett sätt som inte tidigare existerat. Broadcast television har tidigare haft sina 

tablåer och tittarna kunde välja vad man ville titta på utifrån dessa. Idag har tittaren istället 

friheten att söka ett specifikt innehåll genom internet och den digitala medievärlden, och på 

så sätt hitta det program som passar dennes intressen och tider. Det har skapat en 

fragmentering och en individualisering bland medieanvändare som tittar på television (Bjur, 



2009). Jacob Bjur (2009) skriver om hur personer idag är mer rörliga och mindre 

förutsägbara i sitt tv-tittande än förr. Det gör det svårare för medieföretag att bemöta tittarnas 

behov och intresse när tittarna har fragmenterats. Idag har publiken transformerats från en 

kollektiv tittarskara till en individualiserad publik. Folk har alltså förändrat sitt tv-tittande i 

och med det digitala utbudet och dess möjligheter. Exempelvis så har tiden som familjer sitter 

tillsammans och tittar på TV har minskat, istället sitter varje familjemedlem och tittar på det 

som hen känner är mest intressant (Bjur, 2009, s.276).  

Att titta på fragmentering och individualisering ur ett teoretiskt perspektiv är relevant till vår 

studie för att se hur SVT förhåller sig till den fragmenterade tv-tittaren, när de har ett uppdrag 

att nå ut till de svenska medborgarna med innehåll som ska utbilda och underhålla dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.    Metod & material 

 

I detta kapitel beskrivs studiens metod och material. Studien har genomförts med kvalitativa 

intervjuer som metod för att besvara dess frågeställningar. Materialet som metoden har 

tillämpats på består av svaren från anställda med ledande roller inom SVT. Intervjuerna var 

datorstödda på grund av geografiska skäl. I detta kapitel kommer även metodens relevans, 

reliabilitet, validitet och vårt material att diskuteras. 

6.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

En kvalitativ intervju bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s.14). Målet med den kvalitativa intervjun är att genom nyanserade 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld förstå sina frågeställningar, man vill åt orden 

snarare än siffrorna. Det kvalitativa i en studie handlar just om att närma sig människor och 

beteenden (Balnaves, Donald, Shoesmith, 2009, s.278). Det innebär att intervjuerna kräver att 

man har vetenskapligt material bakom sig när man gör intervjun, man ska vara förberedd och 

ha goda intervjukunskaper. I vårt fall består det vetenskapliga materialet av den forskning 

som har gjorts tidigare, som har varit användbar som grund till våra frågeställningar. I en 

kvalitativ undersökning ligger fokuset på det mer vardagliga i personens liv, det kommer inte 

bli en övergripande bild som representerar något som stort, utan något mer specifikt. I vår 

studie kommer exempelvis anställda på SVT att berätta om hur de uppfattar digitaliseringen 

av public service, då kommer vi få svar på hur just intervjupersonerna ser på detta och inte 

hur SVT som helhet ser på det. Motsatsen till den kvalitativa forskningsmetoden är den 

kvantitativa forskningsmetoden. I den kvantitativa forskningsmetoden gör uträkningar och 

tittar på statistik och siffror (Kvale & Brinkmann, 2014, s.28). Det innebär att med en 

kvantitativ studie så kan man analysera mer övergripande i sin studie jämfört med den 

kvalitativa (Balnaves, Donald & Shoesmith,2009, s.278). Den kvalitativa forskningsintervjun 

kan anta flera olika former. Det kan röra sig om större intervjugrupper, så kallade 

fokusgrupper, eller kan det vara en mer närgången och intim individuell intervju. Vi har valt 

att göra individuella intervjuer för att komma nära våra intervjupersoner, och även för att 

deras svar inte ska färgas av andra, något som är en risk när man använder sig av 

fokusgrupper. Hur man ämnar besvara sina frågeställningar kan också variera inom den 

kvalitativa forskningsintervjun. Hur man väljer att göra sin intervju kommer att påverka 

resultatet. Man kan välja att ha en väldigt öppen intervju där intervjupersonen får prata fritt 



eller så kan man ha en väldigt strukturerade intervju med en välplanerad intervjuguide där 

man själv styr samtalet (Kvale & Brinkman, 2014, s.32). 

6.2 Metoddiskussion 

Studien använde sig av kvalitativa intervjuer eftersom metoden är relevant till studiens 

frågeställningar och är av studiens karaktär. Genom den kvalitativa forskningsintervjun kan 

studien närma public service på ett sätt som inte vore möjligt med exempelvis den 

kvantitativa forskningsmetoden. Det går inte att besvara studiens frågeställningar genom 

någon annan metod eftersom studiens utgångpunkt är att närma sig intervjupersonernas 

tankar och resonemang kring hur SVT:s verksamhet har påverkats av digitaliseringen. Men 

det finns många aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun som kan påverka studiens 

resultat. Hela studien bygger på att intervjukunskaperna hos studiens författare och 

intervjuguiden är av hög kvalité. Hur man intervjuar är essentiellt för studiens resultat. Kvale 

och Brinkmann menar att intervjuaren antingen kan vara malmletare eller resenär (2014, 

s.71). Med malmletar-metaforen menar de att kunskapen som intervjuaren letar efter finns 

djup inne i intervjupersonen inre och genom bra frågor kan man ta fram den kunskapen. Det 

innebär att intervjuforskaren gräver fram kunskapen de vill åt med ledande frågor. Resenär-

metaforen menar de innebär att intervjuaren rör sig fritt med sina frågor och låter den 

intervjuade beskriva och berätta fritt. Intervjun tar sig an formen som ett mer vardagligt 

samtal (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 72). Intervjuerna i studiens fall har haft en avslappnad 

karaktär med semi-strukturerade frågor som tillät de intervjuade att utveckla sina svar, 

samtidigt intervjuaren kontrollerade vart samtalet var på väg.  

6.3 Tillvägagångsätt 

Studien genomfördes genom att göra individuella intervjuer med anställda på SVT, då 

studien ville närma sig intervjupersonernas upplevelser och söka individuella svar, som inte 

färgats av andra. Studien har på grund av geografiska skäl utförts med hjälp av datorstödda 

intervjuer genom programmet Skype, där videosamtal användes för att kommunicera med 

intervjupersonerna. Detta medförde både positiva och negativa aspekter till studien. En 

positiv aspekt var att de intervjuade kunde känna sig mer bekväma med att öppna upp sig och 

prata mer intimt när det fysiska mötet inte existerade, och därmed besvara studiens 

frågeställningar på bästa möjliga sätt. Den negativa aspekten är just att studien förlorade det 

fysiska mötet. Utan det fysiska mötet förlorades till viss del kroppsspråk och närhet, något 

som kan vara betydande när man sedan analyserar materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, 



s.190). Vi valde att använda oss av en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Det 

innebar att vi utgick från ett visst antal frågeställningar som vi sökte svar på och sedan lät 

samtalet utvecklas och anpassade våra frågor efter hur samtalet ser ut. Detta för att ge 

intervjupersonen möjligheten att få utveckla sina svar så mycket som möjligt. Det innebar 

dock ett större ansvar för intervjuaren att ha kontroll över intervjun så att samtalet inte 

lämnade ämnet som studien ska utforska och även att man hade ett rikt material bakom sig 

när man gör intervjun. Vi tillämpade den tidigare forskningen som gjorts samt olika 

teoretiska perspektiv och kritiken från kommersiella medier för att besvara våra 

frågeställningar. Intervjuernas längd varierade bland de olika intervjupersonerna. Vissa gav 

längre svar än andra på studiens frågeställningar, men i genomsnitt var intervjuerna 45 

minuter långa. Intervjuerna transkriberades sedan efter intervjun och relevanta delar har förts 

in i vårt resultat och analys för att besvara studiens frågeställningar.  

6.4 Material 

Sju anställda som arbetar inom olika delar av SVT har intervjuats för att genomföra studien. 

För samla in materialet har ett så kallat snöbollsurval gjorts. Det innebar att två personer med 

ledande roller inom SVT först kontaktades. Dessa personer var Johan Lindén och Jimmy 

Ahlstrand. De fick i sin tur tipsa om personer som de ansåg skulle kunna besvara studiens 

frågeställningar och som alla hade en gedigen erfarenhet inom SVT. Efter detta fick 

“snöbollen” rulla och på så sätt fick studien genom intervjupersoner nya personer att 

intervjua.  

Intervjupersoner 

Jimmy Ahlstrand - Strategichef på SVT 

Jimmy Ahlstrand arbetar som strategichef i SVT:s företagsledning. Det innebär att han 

arbetar med att utveckla SVT inför framtiden. Han arbetar i 5-års etapper och försöker förutse 

vilket håller teknologin kommer att bära åt, och vad medborgarna kommer vilja ha. 

Johan Lindén -  Project Manager Future of News at SVT 

Johan Lindéns titel som project manager future of news at SVT översätts på svenska till 

“Projektledare för framtidsjournalistik”. Han arbetar i ett samarbetsprojekt mellan Schibsteds, 

NTM, Bonnier, Sveriges radio och SVT. Projektet går ut på att de ska adressera 



gemensamma utmaningar som digitaliseringen medför för journalistiken. Han har tidigare 

arbetat som programdirektör på SVT och har en lång erfarenhet inom organisationen. 

Johan Wahlberg - Digital strateg 

Johan Wahlberg arbetar som digital strateg med en inriktning på att utveckla den digitala 

produktportföljen. Hans huvudsakliga område är omvärld och relationer med externa partners 

och icke-partners, som exempelvis Google, Facebook och Youtube. 

Kristian Lundqvist - Digital utvecklingschef på SVT Nyheter och SVT Sport 

Kristian Lundquist arbetar med att utveckla det journalistiska arbetssättet, att skapa digitala 

mål som SVT nyheter ska uppnå och att få det digitala att fungera i den redaktionella 

vardagen. Han sitter i nyhetsdivisionens ledningsgrupp. 

Susanna Stubberöd - Chef för sociala medier (Program) 

Susanna Stubberöd ansvarar för det material som SVT lägger ut på sociala medier inom 

allmän television, det vill säga inte nyhetsmaterial. Hon arbetar även med att utveckla 

publikdialog med medborgare och att marknadsföra SVT:s innehåll genom sociala medier. 

Malin Andersson - Redaktör Lilla aktuellt 

Malin arbetar som redaktör och reporter på Lilla aktuellt och har även ansvar för deras 

sociala medier. 

Anna-Sofia Wirén - Ansvarig utgivare för SVT Nyheter Norrbotten 

Anna-Sofia Wirén ansvar för redaktionen i Norrbotten. Hon tar beslut och ansvar för all 

publicering som sker i deras sändningar, sociala medier och hemsida. 

6.5 Materialdiskussion 

Studiens material består av sju personer med ledande positioner inom SVT. Detta innebär att 

studien inte kommer att kunna besvara hur SVT som organisation ser på hur verksamheten 

har påverkats av digitaliseringen utan kommer snarare ge en insyn i hur personer med 

ledande roll inom SVT ser på detta. Personer som intervjuas härstammar mestadels från ett 

snöbollsurval och har därmed varit tips från människor inom SVT och inte personer som har 

letats fram av studiens artikelförfattare. De intervjuade är medvetna om att deras svar 

kommer att användas för denna studie.  



6.6 Validitet och reliabilitet 

Studien kommer att ha en hög nivå av validitet, då den lyckas besvara sina frågeställningar. 

Materialet som tillämpats för studien har en relevans och kunskap inom forskningsområdet, 

även teorier och tidigare forskning har ett genomtänkt värde för studien. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) så genomsyrar validitet genom hela studien och forskningsprocessen. De 

menar att validering finns i sju olika stadier i en studie och är alla dessa stadier godkända så 

har studien en hög validitet. De sju stadierna är: Tematisering bygger på hur pass väl de 

teoretiska perspektiven är utvalda. Planering handlar om hur välförberedda författarna är 

inför intervjun, det vill säga att man har en bra intervjudesign och metod. Intervju utgår ifrån 

hur rapporterna är skrivna och kvalitén på själva intervjuerna. Utskrift handlar om hur man 

transkriberat intervjuerna, hur man har överfört språket till text. Analys handlar om hur man 

ställer sig till sitt inhämtade material och om man ifrågasätter det på rätt sätt. Validering 

bygger på hur man väljer att validera sitt material, hur man kontrollerar att allt stämmer. 

Rapportering handlar om ifall rapporten visar ett tydligt resultat och om de presenteras på ett 

läsbart och trovärdigt sätt. Alla dessa sju stadier spelar stor roll i hur en studie tolkas och ifall 

studien har validitet (Kvale & Brinkmann, 2014, s.196) . Därför har vi valt att fokusera extra 

noga på att bibehålla en god validitet genom studiens gång genom att grundligt kontrollera 

källor och gå igenom de olika stadier som Kvale och Brinkmann tar upp. Studien har även 

validitet då den besvarar sina frågeställningar. Studien kommer dock inte ha någon högre 

grad av reliabilitet. Reliabilitet innebär att man ska kunna genomföra studien flera gånger och 

få ut samma svar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.273). Detta är något som vår studie inte 

kommer att uppnå. Hur intervjun görs och vad för syn intervjupersonen har på 

frågeställningarna just då kan förändras, skulle man exempelvis utföra intervjun ett år senare 

så kan svaren variera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer teorier, frågeställningar och tidigare forskning tillämpas mot det 

insamlade material. Resultatet och analysen kommer att brytas upp till fyra övergripande 

teman; Digitalisering, innehåll och uppdrag, kritik och konkurrens. 

7.1 Digitalisering 

Genom intervjuerna kan man se att det som onekligen har påverkat SVT allra mest de senaste 

tio åren är digitaliseringen av deras organisation. Digitaliseringen är därför det tema som 

kommer att prägla hela vårt resultat och analys. Digitaliseringen är genomgående i 

organisationens verksamhet idag, exempelvis när det kommer till SVT:s samhällsansvar och 

deras konkurrenskraft mot andra kommersiella medier, så finns digitaliseringen med som en 

orsak bakom de förändringar som har skett. SVT var tidiga med att inse att själva online-

fenomenet skulle ta fart och startade redan 2006 sin streamingtjänst SVT Play. En hemsida 

där man kunde ta del av deras material och innehåll digitalt. 

 

“SVT play var en ganska tidig tjänst, och ur ett svenskt tv-marknads-perspektiv kan man säga 

att den skapade en digital marknad i Sverige. Det vill säga konsumtionsmönster som gjorde 

att svenskar vande sig vid att man faktiskt kunde kolla på tv via datorn. Vilket gjorde det 

mycket enklare för Viasat och TV4, men framförallt HBO och Netflix, och också Youtube. 

Dom har slagit något oerhört i Sverige, och går nästan om traditionell tv nu, i unga grupper. 

Man har vant sig bort med tv, många har inte en tv längre.” (Johan Lindén, project manager 

of future news) 

 

Här pekar Johan Lindén på att SVT var väldigt tidiga med att uppmärksamma den digitala 

marknaden, och säger till och med att SVT har underlättat för de amerikanska mediejättarna 

som HBO och Netflix att växa i Sverige. Sedan dess har SVT blivit allt mer digitala, vilket 

även överensstämmer med mycket av den tidigare forskning som har gjorts inom området 

public service. Exempelvis Hujanens studie (2015) där han diskuterar hur public service 

broadcasting har gått från att vara ett broadcast-institution till att bli en media-institution. 

Detta bekräftar samtliga av de intervjuade. Anställda på SVT anser att SVT måste sprida ut 

sig och befinna sig på fler plattformar än deras egna för att nå sina användare och att de måste 

omforma hur de förmedlar sitt material. 



“Formatet av vårt innehåll har förändrats. Tidigare har ett program vart 60 minuter, 30 

minuter eller en livesändning. Nu skapas det mer korta klipp på SVT som kan läggas ut på 

Facebook och andra plattformar för att nå ut till folket.” (Johan Wahlberg, digital strateg på 

SVT) 

 

“Nyheterna har gjort en ganska stor förändring, idag är det mycket mer vad man på 90-talet 

skulle kalla multimedia. Det är en blandning av text, tv, databaser och så. Där tror jag att 

förändringen har varit som mest.” (Jimmy Ahlstrand, strategichef, SVT) 

 

SVT:s digitalisering skiljer sig åt i de olika delarna av organisationen. På vissa platser har 

man satsat mer på det digitala, på andra inte lika mycket. Men kring deras målgrupper finns 

det tydliga siffror och mönster. Många av de som tittar på broadcast television är den äldre 

generationen, det vill säga personer över 60 år, och den yngre generationen är den som främst 

tar del av SVT genom digitala verktyg. En redaktion som har präglats mycket av 

digitaliseringen är därför Lilla aktuellt. Deras målgrupp är barn som är åtta till tolv år gamla, 

en generationen som växt upp med digitala verktyg och digitaliserade medier. 

 

“Det känns som att det digitala har exploderat de senaste fyra åren, iallafall när det kommer 

till sociala medier. Vårt arbetssätt har gått från att för fem sex år sedan bara jobba med 

broadcast till att nu jobba med några olika appar som vi själv har utvecklat och sociala 

medier. Broadcast  kommer nästan sist på något sätt, i alla fall i hur vi lägger upp vår dag.” 

(Malin Andersson, redaktör på Lilla aktuellt.) 

 

Här beskrivs det hur det redaktionella arbetet har påverkats av att medieanvändare idag är 

digitaliserade. Man har gått från att främst arbeta med sin tv-sändning till att nu prioritera det 

digitala i sitt arbete. Man har även utvecklat nya plattformar för att nå ut till sina tittare. Lilla 

Aktuellt använder sig idag av två olika appar för att nå ut till sin målgrupp - Mixat och Lilla 

kollen. I apparna bedriver de en publik-dialog med sina tittare och delar sitt material. Det här 

är inte bara en förändring i hur man arbetar redaktionellt, utan även innehållsmässigt. Jenkins 

(2012) pratar om just detta när det kommer till hur digitaliseringen påverkar 

medieproducenter och medieanvändare. Avståndet mellan dem blir allt kortare genom de 

olika teknologiska verktyg som finns att tillgå. Deltagarkulturen har växt och tittar man på en 

redaktion som Lilla aktuellt vars målgrupp är barn, som till stor del är digitala i sin 

medieanvändning, så upplever SVT att man måste utveckla egna appar för att ha ett forum 



där man kan bedriva publik-dialog och även att ha kontroll över materialet som finns på 

apparna och hålla sig relevanta. Lilla kollen applikationen är en app där barnen kan svara på 

frågor om aktuella ämnen samt bedriva en dialog med Lilla aktuellt. Idag måste man använda 

utomstående aktörers plattformar, samtidigt som man måste skapa helt nya som är egna för 

att nå ut till sin målgrupp. Det stämmer väl överens med de resultat som tidigare studier har 

gjorts om olika public service-organisationer har förändrats runt om i Europa. Man arbetar 

med en helt ny form av befolkning än tidigare, vilket medför en rad olika utmaningar. 

 

Digitaliseringen har förändrat hur man arbetar på SVT och man upplever att man måste 

anpassa sig efter hur det digitala klimatet ser ut för att hålla sig relevanta i en allt hårdare 

medievärld när det kommer till saker som konkurrens. Kristian Lindquist som är digital 

utvecklingschef på SVT Nyheter och  SVT Sport beskriver problematiken på följande sätt: 

 

En ny sak för SVT är att man har varit van med att kunna nå alla med sina sändningar. Går 

man 20-30 år tillbaka så tittade alla på Rapport, man kunde nå alla med en produkt. En 

utmaning för SVT mentalt är att förstå att den tiden där vi nådde alla med en produkt den är 

över. Nu måste vi ha en rad olika tårtbitar för att tårtan ska nå hela befolkningen. (Kristian 

Lindquist, digital utvecklingschef för SVT Nyheter och Sport.) 

 

Han uttrycker hur en ny era av medieanvändning har kommit och att även public service 

måste hänga med i utvecklingen. Idag kräver digitaliseringen att SVT har ett bredare utbud 

och har innehåll som stimulerar flera olika grupper, även arbetssättet har förändrats under de 

senaste tre åren. 

 

“En stor skillnad är tiden. Förr så jobbade man emot en deadline som var en halv timme före 

18.30 sändningen men nu så publicerar vi oss dygnet runt, alla dagar i veckan. Det är en 

mycket större tidspress på de journalister som jobbar idag” (Anna-Sofia Wirén, ansvarig 

utgivare SVT Nyheter Norrbotten) 

 

Ett snabbare medieklimat har påverkat den redaktionella organisationen på SVT. Anna-Sofia 

Wirén berättar om en ökad tidspress och att anställda idag ska ha en multi-kompetens, det vill 

säga att de ska kunna vara reporter, fotograf och redigerare samt kunna skriva text. Detta är 

ett resultat av ett digitaliserat medielandskap. Konvergenskulturen som Jenkins (2012) 

skriver om gör sig hörd här genom digitaliseringen. Olika teknologier och plattformar smälter 



samman vilket kräver att det redaktionella arbetet möter nya utmaningar. Exempelvis att 

alltid uppdatera sitt nyhetsflöde, som Anna-Sofia Wirén beskriver. Huruvida digitaliseringen 

av SVT är ett positivt eller negativt fenomen är svårt att säga, enligt de intervjuade. Samtliga 

av de intervjuade ser positiva och negativa aspekter av att SVT idag är allt mer digitala. I det 

journalistiska arbetet har online-journalistiken tagit över en stor del av den dagliga 

verksamheten. 

 

“Allting som har med online-användning att göra  har växt och betydelsen av traditionell 

broadcast har minskat, och det får ju mängder av följdeffekter. Det är den stora 

publikrörelsen online som är den stora saken. En allt större del av nyhetsanvändningen sker 

idag via appar eller online”. (Jimmy Ahlstrand, strategichef, SVT) 

 

Applikationer är en stor del av nyhetsjournalistikens digitalisering. Jimmy Ahlstrand pekar på 

att SVT Nyheters medieanvändare främst tar del av deras material genom deras egna appar 

eller genom internet. Tidigare beskrev Malin Andersson, redaktör på Lilla Aktuellt, hur de 

själva har utvecklat egna appar specifikt för Lilla Aktuellt för att nå ut till sin unga målgrupp. 

Men samtidigt kan man se att man har ett stort fokus mot applikationer mot den äldre 

målgruppen också, och att det är platsen där personer främst tar del av sina nyheter, enligt 

Jimmy Ahlstrand. SVT:s applikationer har utvecklats utifrån konvergens, teknologiska 

verktyg och nyhetstittande har smält ihop och skapat en plats där medieanvändare i Sverige 

befinner sig för att ta del av SVT:s material. 

7.2 Uppdrag och innehåll 

Digitaliseringen medför en rad olika förändringar för samhället som stort, och även där ingår 

medieföretagen. SVT som public service-organisation har ett uppdrag att fylla i och med att 

de skapar sitt innehåll genom licenspengar. I deras uppdrag ska de underhålla och utbilda 

svenska medborgare, vilket medför ett stort samhällsansvar i deras sändningstillstånd. I ett 

digitaliserat medielandskap har därmed även deras uppdrag fått möta olika utmaningar, både 

på programsidan och nyhetssidan av organisationen. Ett fenomen som många av de 

intervjuade tar upp är fragmenteringen av medieanvändare. I och med att det idag finns en rad 

olika medieplattformar och valmöjligheter för konsumenter, så kan de lätt rikta in sig på sina 

intressen och titta/läsa om just det som intresserar dem. SVT:s uppdrag är som sagt att 

folkbilda och underhålla hela den svenska befolkningen, men att göra det bland 

fragmenterade medieanvändare anser alla de intervjuade vara en utmaning. 



Det är en utmaning för oss. Vi måste göra innehåll som ska finnas för alla. Men hur gör man 

det i en fragmenterad värld?(Johan Wahlberg, digital strateg på SVT) 

 

Svaret är inte enkelt anser Johan Wahlberg. Samhället förändras dagligen och vad som 

intresserar och underhåller den svenska befolkningen som stort är svårt att sätta fingret på. 

Förr i tiden var det enklare att nå ut till den svenska befolkningen menar han. 

 

Det är en stark fragmentering. Förr var det att sa Hyland det här i rutan, då sa alla så. Nu är 

det inte så, nu har vi alla olika kanaler, man tittar på olika program. Men sen tittar 

fortfarande jättemånga på Melodifestivalen och Kalle Anka på julafton.  (Johan Wahlberg, 

digital strateg på SVT) 

 

Detta överensstämmer med Bjurs (2009) forskning om att det finns en fragmenteringen bland 

de svenska tv-tittarna och att det är något som påverkar SVT. Det finns dock vissa program 

som SVT sänder som fortfarande når ut till en stor del av befolkningen, men han drar 

parallellen till programmet “Hylands hörna” som sändes på SVT mellan 1962 och 1983 som 

hade ett stort genomslag bland den svenska befolkningen. Där kunde SVT engagera det 

svenska samhället med sina program, något som har blivit allt mer komplicerat när 

medieflödet har digitaliserats. Viktigt att påpeka här är att SVT hade monopol på det svenska 

medieflödet under den perioden och därmed var det inte lika svårt att nå ut som det är idag. 

Fragmenteringen är något som samtliga av de intervjuade kommer in på i sina svar kring 

SVT:s uppdrag och digitalisering. I dag kan man mäta sin trafik på ett sätt som inte var 

möjligt innan digitaliseringen. I en tv-sändning kan man få ett ungefärligt nummer på hur 

många som tittar, men man kan inte få en detaljerad bild över sina tittare. Detta på grund av 

att en tv-sändning skickar ut en marksignal som plockas upp av tittarens antenn, i den digitala 

världen skickas en specifik signal till varje medieanvändare.  I dag är det därmed fullkomligt 

möjlig att analysera sin trafik och det är något som man tittar på hos SVT. Det gör det enkelt 

för redaktioner att se vad det är som genererar trafik och vad det är för innehåll som det 

svenska folket finner intressant, samt hur fragmenteringen ser ut bland dess användare. Men 

deras uppdrag går inte bara ut på att ge vad folket vill ha, utan även ge innehåll som ska 

bredda, utbilda och underhålla det svenska folket. Anna-Sofia Wirén beskriver den 

problematiken med det på följande sätt: 

 

 



“Jag vet precis hur bruttolistan ser ut om man vill ha höga trafiksiffror. Då skulle jag satsa 

jättemycket på sport, jag skulle satsa på restaurangnyheter i Luleå, jag skulle ha ganska 

mycket katter i träd. Den typen av nyheter,  för att jag vet att det driver trafik, men det är inte 

det som är vårt uppdrag. Så vi har väldigt lite katter i träd.” (Anna-Sofia Wirén, Ansvarig 

utgivare, SVT Nyheter Norrbotten). 

 

Redaktionen i Norrbotten är alltså medvetna om hur de skulle kunna nå ut till sina tittare och 

få högre tittarsiffror, men utifrån deras uppdrag anser de att det vore felaktigt att vända 

kappan efter vinden och ge tittarna det som ger mest trafik. Utifrån deras samhällsansvar vore 

del fel att, som Anna-Sofia Wirén pekar ut, fokusera på att göra innehåll som involverar 

katter i träd. Samtidigt är det viktigt att hålla sig relevanta och inte bli osynliga. Malin 

Andersson beskriver det på följande sätt: 

 

“Förr var det att man tittade på tittarsiffror, medans nu har vi fler olika parametrar att 

förhålla oss till. När går det bra för oss? Det är inte bara när folk tittar på vårt tv-program 

längre.” (Malin Andersson, redaktör, Lilla Aktuellt) 

 

Det kan även kopplas till digitaliseringen. Samhället befinner sig digitalt ute i medievärlden 

och därmed så tittar inte Lilla Aktuellt bara om deras tv-sänding har bra siffror, utan hur det 

digitala flödet ser ut. För att nå ut till hela samhället är det inte bara broadcast television som 

är det som når ut till medborgarna. Internet har gjort kommunikation snabbare än någonsin, 

och det är en stor utmaning för SVT:s uppdrag och samhällsansvar, menar de intervjuade. 

 

Internet är till sin natur snabbt. Det är alltid en utmaning för oss. Vi har ju ännu högre krav 

än andra medieaktörer att det vi säger är sant och relevant. Det är en utmaning. Det får inte 

kompromissa med kvaliteten som det kanske kan göra för andra. Vi har högre faktakrav och 

kontroll än vad andra medier har, och definitivt än vad sociala medier har. (Kristian 

Lindquist, digital utvecklingschef för SVT Nyheter och Sport.) 

 

I det journalistiska arbetet beskriver Kristian Lindquist att mängden nyheter som publiceras 

sker snabbare idag, men att kraven på kvalité och fakta är lika högt som tidigare, vilket kan 

vara en utmaning då kommersiella medier inte har samma uppdrag. SVT:s uppdrag att 

folkbilda och underhålla blir därmed mer komplicerat när tiden att skapa innehållet förkortas. 

Man måste adaptera och förändra sitt innehåll för att ens produkter ska passa in i ett per 



tidspressat och annorlunda medielandskap än det man hade när broadcast var absolut 

dominant. 

 

“Vi gått från att vara en broadcast-nyhetsproducent som gör nyheter vid ett antal punkter per 

dag när det är nyhetssändningar, så har vi nu, precis som alla andra nyhetsaktörer till att ha 

en ständig nyhetsleverans och mot olika plattform. Vi gör både text, klipp, längre inslag och 

vi sänder live mycket oftare än tidigare.”(Kristian Lindquist, digital utvecklingschef för SVT 

Nyheter och Sport) 

 

Som vi tidigare hört och diskuterat så har digitaliseringen förändrat mycket inom SVT. Deras 

uppdrag har utmanats av det nya digitala medieklimatet. En aspekt som flera av de 

intervjuade upplevde var att även innehållet har förändrats och anpassats för den digitala 

världen. 

 

“Vi måste anpassa innehållet. Vi kan inte tänka ”okej det har skett en skolskjutning i USA 

och så gör vi ett inslag och publicerar det på vår app och instagram” så kan vi inte tänka 

längre. Så tänkte man mer förut, att man lägger ut det man har på webben. Nu får vi tänka 

mer hur kan vi göra det här för tv, för webb och för sociala medier? Det blir ett mer komplex 

innehållsarbete.” (Malin Andersson, redaktör, Lilla Aktuellt) 

 

Här berättar Malin Andersson om hur de arbetar med varje plattform individuellt. Detta 

innebär att man redaktionellt anpassar sitt innehåll och material utifrån de plattformar som 

man har. Exempelvis så menar Malin Andersson att vissa saker inte gör sig bra på Instagram 

och att man därmed måste skapa ett innehåll för just den plattformen. Här kan vi se hur de 

kommersiella medieföretagen har etablerat sig så pass starkt så att de har ett eget språk. På 

Instagram använder SVT ett specifikt tilltal för att nå ut till sina tittare. Men Malin Andersson 

riktar också en oro över att man anpassar sitt material efter plattformen. 

 

“SVT inte ska gå över lik för likes. Det man kanske gör är att man anpassar sig för mycket 

till dem här plattformarna och inte tar upp dem här viktiga nyheterna ibland som man som de 

kan borde få reda på men så kanske man inte tänker att ”det kommer inte bli gillat så då tar 

vi inte upp det” (Malin Andersson, redaktör, Lilla Aktuellt) 

 



Det finns därmed en risk med att anpassa sitt material anser redaktörn på Lilla aktuellt. Man 

kan falla in i fallgropar där man anpassar sitt innehåll efter plattformen till en nivå som gör 

att man inte tar upp alla viktiga ämnen. Även Johan Wahlberg som är digital strateg pekade 

på att innehållet idag har förkortats och är snabbare än tidigare. Det finns mer fokus på 

kortare videos som ska ha ett rikt innehåll. 

 

“I andra områden skulle jag säga att det sker en förskjutning in mot mer exklusiv produtkion. 

Dyrare program-genrer blir viktigare och viktigare, även rättigheter blir viktigare och 

viktigare. Tidigare kunde vi sända ett program, sen två repriser på det och sen var det klart. 

Nu måste vi kunna tillhandahålla serier i 30 dagar till. “(Jimmy Ahlstrand, strategichef, 

SVT) 

 

I den del av organisationen som arbetar med allmän television, det vill säga tv-program som 

inte är nyheter, kan man se att tankegångarna kring skapandet av programmen har förändrats 

i och med digitaliseringen. I ett medielandskap där man konkurrerar med stora internationella 

mediejättar som Netflix har man märkt att man måste anpassa sitt material till efterfrågan. 

Jimmy Ahlstrand berättar om att man idag går mot att göra dyrare och mer exklusiva program 

för få en så stor publik som möjligt. Man har också varit tvungna att försöka anpassa sig efter 

hur andra delar av allmän television har förändrats, det vill säga inte bara innehållet utan även 

rättigheterna. Tidigare sände man ett par repriser och sedan försvann programmet, idag vill 

man försöka ha kvar program så länge som möjligt för att kunna förhålla sig aktuella och 

efterfrågade. De intervjuade skiljer sig dock i hur de tittar utåt och på vad de kommersiella 

medierna gör, samt hur de arbetar. 

 

“Vi tittar inte så mycket på andra utan vi tittar på användarbeteenden. Hur använder de vår 

plattform och vad är det som de saknar?” (Kristian Lindquist, digital utvecklingschef för SVT 

Nyheter och Sport) 

 

“Det är klart att vi tittar på vad andra gör, men vi jobbar mycket på att utveckla inifrån.” 

(Anna-Sofia Wirén, Ansvarig utgivare, SVT Nyheter Norrbotten) 

Här har vi två personer som jobbar inom samma del av SVT:s organisation - nyheterna. Båda 

säger att mycket av arbetet och deras material utvecklas inifrån och att de ska vara 

självskapande. Men Anna-Sofia Wirén berättar att de håller ögonen öppna på hur de 



kommersiella medierna runt omkring dem arbetar och vad de gör som fungerar och inte 

fungerar. Kristian Lindquist ställer sig dock annorlunda i frågan och anser att de inte sneglar 

på de kommersiella medierna, utan istället intresserar sig för på hur medborgarna använder 

deras produkter och tar till sig deras material. Detta tyder på att det finns skillnader på hur 

man ser på den kommersiella marknaden och hur man förhåller sig till vad de gör i 

organisationens nyhetsavdelning, samt hur det påverkar SVT:s verksamhet. 

7.3 Sociala medier och förhållningssätt 

En av de största förändringarna som alla de intervjuade tar upp är att man idag arbetar på 

flera olika plattformar, som främst består av sociala medier. De sociala medier som SVT 

använder idag är främst Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och vissa redaktioner 

använder sig även av Snapchat. Kring frågor om sociala medier ville alla de intervjuade 

tydligt säga att de bara använder sociala medier som ett sätt att locka personer till deras egna 

plattformar. 

 

“Vi är tydliga med varför vi använder sociala medier. Vi använder det för att driva folk till 

våra egna plattformar.” (Kristian Lindquist  digital utvecklingschef för SVT Nyheter och 

Sport) 

 

“Vår strategi är att använda sociala medier som marknadsföra och föra publikdialog.” 

(Jimmy Ahlstrand, strategichef, SVT) 

 

“Vi använder sociala medier för att peka på vår egna plattform.” (Anna-Sofia Wirén, 

Ansvarig utgivare, SVT Nyheter Norrbotten) 

 

Som vi kan se så är de alla överens om att sociala medier är en plats som de använder för att 

leda medieanvändare till deras egna plattformar. Sociala medier har blivit en del av det 

svenska kommunikationsflödet. Om man ser på studien “News consumption in the online 

media landscape” skriven av Jonas Ohlsson, Johan Lindell och Sofia Arkhede (2017) så kan 

vi se att användandet av sociala medier i det digitala medielandskapet har ökat under de 

senaste tio åren. Studien visade att broadcasting-television tappar tittarsiffror som främst 

representerar från den yngre generationen, man kan även se att det är den yngre generationen 

som är aktiva på sociala medier. Detta överensstämmer med den bild som anställda på SVT 

har. 



 

“Alla använder sociala medier idag, framförallt unga människor använder det som sin 

primära kommunikationskanal. Att vi inte ska vara där då och synliggöra vårt innehåll leder 

ju bara till att vi blir osynliga och då kan man ju fundera på “vad är poängen med public 

service” om ingen använder den.” (Kristian Lindquist  digital utvecklingschef för SVT 

Nyheter och Sport) 

 

Men att använda sig av sociala medier medför en rad utmaningar för public service 

organisationer. Artikeln “Making public television social? Public service broadcasting and 

the challenges of social media” skriven av José van Djik och Thomas Poell (2015) återspeglar 

detta. Hur man ska ställa sig inför sociala medier har många public service organisationer 

frågat sig själva. De sociala medierna ägs främst av amerikanska medieföretag med 

ekonomiska intressen. I Sverige har SVT valt att vara relativt restriktiva i hur de använder 

sociala medier, man har exempelvis inga loggor eller hänvisningar till sociala medier. En stor 

utmaning är att sociala medier är en plats där många medier integrerar och en plattform som 

SVT inte har kontroll över. Detta är det fenomen som Jenkins förutspådde.  

 

“Nya och gamla medier kommer att integrera med varandra under mycket komplicerade 

former (Jenkins, 2006, s.17)”.  

 

Dessa komplicerade former har antagit formen av sociala medier för SVT, för hur man ser på 

användningen av sociala medier och vilket förhållningssätt man har skiljer sig åt bland de 

intervjuade. Vissa ser på de stora amerikanska företagen som Facebook med större oro än 

andra. 

 

“Det är ju ett stort problem för oss att vi inte har någon kontroll när det gäller Facebook, på 

hur våra inslag och klipp dyker upp och i vilken kontext. Och vilken reklam Facebook slänger 

upp bredvid vårt flöde. (...) Det är väldigt svårhanterligt nu i hela världen, hur de faktiskt 

utan publicistiska ideal, etiska spelregler eller någonting, har blivit de största och viktigaste 

publicisterna i världen.” (Johan Lindén, project manager of future news, SVT) 

 

Johan Lindén beskriver en oro för att publicera material på en plattform som de själva inte 

har kontroll över och som han uttrycker är de största publicisterna i världen. Bristen av 



kontroll tog flera av de intervjuade upp när det kommer till användningen av sociala medier 

och är enligt Malin Andersson något som diskuteras flitigt på SVT. 

 

“En nackdel med sociala medier är att man måste anpassa sig till stora företag. Man är på 

en plattform som man inte kan kontrollera. (...) Det snackas mycket om det här på SVT om att 

”ska man lägga ut allt sitt material på en plattform som inte är ens egen?” (Malin 

Andersson, redaktör, Lilla Aktuellt) 

 

Om SVT lägger upp någonting på Facebook eller ett annat socialt medium så måste de ha 

någon som modererar hur folket kommenterar och reagerar på det material som de har 

publicerat. Problematiken ligger i att vara tvungen att göra det på en plattform som de själva 

inte har kontroll över, då de inte vet i vilket sammanhang deras material dyker upp då de inte 

kan styra över plattformens algoritmer. Anna-Sofia Wirén beskriver hur de SVT Nyheters 

redaktion i Norrbotten är en aning försiktiga när det kommer till deras publiceringar på 

Facebook, som är deras huvudsakliga sociala medie. 

 

“Vissa ämnen är mer känsliga än andra att lägga ut på sociala medier. Om vi har intervjuat 

en person så vill inte vi att den ska bli utsatt för en hatstorm via sociala medier. Vi måste 

kunna gå in och moderera de flöden som ligger på vår plattform och det kräver också en 

resurs. Det är en utmaning.” (Anna-Sofia Wirén, ansvarig utgivare, SVT Nyheter Norrbotten) 

 

Det går även att återkoppla till tidigare avsnitt kring anpassning. En oro kring sociala medier 

för SVT Nyheter Norrbotten är hatstormar och att intervjupersoner ska få det jobbigt till följd 

av en publicering på Facebook. 

 

“Vi tittar mest på vilka målgrupper når vi på bästa sätt. Och där ser ju vi att på Facebook 

har vi möjlighet att nå väldigt bra till yngre målgrupper framförallt, utan att behöva använda 

speciellt mycket annonspengar. Så det är väl så vi tänker framför allt, vi behöver inte 

annonsera så mycket.” (Susanna Stubberöd, sociala medier chef för program, SVT) 

 

 

Susanna Stubberöd hade ingen större oro över SVT:s användning av sociala medier utan såg 

det istället som ett bra ställe att marknadsföra och nå ut till sina tittare utan att behöva 

spendera pengar på annonser. Hon arbetar med allmän television och därmed kan vi även se 



en skillnad i hur nyhetsorganisationen inom SVT ser på sociala medier gentemot den 

allmänna. Nyhetsorganisationen förhåller sig mer restriktivt till sociala medier än den 

allmänna televisionen, något som kan ha att göra med karaktären på innehållet de producerar. 

Nyheter har ett högt krav på att all fakta ska vara korrekt och när man befinner sig på en 

okontrollerbar plattform så blir det en oro, dock så finns det inget i SVT:s sändningstillstånd 

som skulle kunna stoppa dem från att använda sociala medier. 

 

Samtliga av de intervjuade såg dock en väldigt stark fördel med att använda sig av sociala 

medier - publikdialog. 

7.4 Publikdialog 

Enligt studien “Svenskarna och sociala medier” som gjordes 2016 av Internetstiftelsen (IIS) 

så har Sverige ungefär fem miljoner Facebook-användare, vilket är lite mer än hälften av den 

svenska populationen. SVT har märkt av att sociala medier är en plattform där de kan bedriva 

dialog med sina tittare på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Interaktiviteten som sociala 

medier medför har flera av redaktionerna använt sig av för att skapa ett närmare band med sin 

tittare. 

 

“SVT Norrbotten har 20,000 följare och då kan det vara bra att visa lite bakom kulisserna 

material om vad vi gör på våra sociala medieflöden, till exempel om vi är på väg någonstans 

eller så. Det är ett sätt att ha en dialog med våra tittare”.(Anna-Sofia Wirén, SVT Nyheter 

Norrbotten) 

 

SVT Nyheter Norrbotten använder därmed sociala medier inte bara som ett sätt att peka mot 

sina egna plattformar som man hävdat, utan använder det även som en plattform för att visa 

upp hur man arbetar och som Anna-Sofia Wirén kallar det “bakom kulisserna-material”. 

Detta visar på ett nytt sätt att kommunicera med tittare som inte var möjligt innan SVT var 

digitala i sitt arbetet. Men att ha en dialog med sina tittare på en plattform som man själv inte 

äger kräver resurs och tid och är inte enkel process, som enligt SVT:s sociala mediechef är 

något man uppmärksammar i sitt arbete. 

“Vi jobbar väldigt mycket med just dialogen. Vi får in väldigt mycket bra material och bra 

åsikter från våra tittare genom sociala medier. Och vi jobbar också aktivt för att främja en 

god nätkultur. Hitta sätt att hålla kommentarsfälten i schack, så att folk vågar säga vad de 

tycker utan att bli påhoppade av andra.” (Susanna Stubberöd, sociala medierchef, SVT) 



 

Här beskriver hon att man lägger en stor tyngd på att arbeta med en dialog med tittaren 

genom sociala medier, och hur detta i sin tur kan påverka det material som SVT sedan skapar. 

Det talar för en stark deltagarkultur (Jenkins, 2012). Medieproducenter och medieanvändare 

utbyter information med varandra och den kommunikationen påverkar relationen mellan 

dem. I dagens medieklimat där nästan hälften av den svenska populationen befinner sig på 

sociala medier så blir dessa kanaler en stark informationskälla för SVT kring vad 

medborgarna tycker och tänker om deras innehåll. Dialogen som tidigare fördes genom 

telefonsamtal och brev menar de intervjuade sker idag i allt högre grad digitalt genom sociala 

medier och internet. Sociala medier har även påverkat hur man arbetar inom den 

journalistiska delen av organisationen. Tidigare har man inte haft möjligheten att ha en lika 

snabb och direkt kommunikation med sina tittare och på en redaktionell nivå har man märkt 

av att sociala medier har hjälpt dem att få in nyhetstips och inspiration. 

 

“Nu när vi har sociala medier så kan man interagera med publiken. Vi får in mycket mer tips 

och vi får in mycket bättre tips än tidigare. Jag skulle säga att vi har kommit närmare 

publiken än tidigare, tack vare digitaliseringen.” (Anna-Sofia Wirén, Ansvarig utgivare, SVT 

Nyheter Norrbotten) 

 

Även detta är en form av deltagarkultur där medieanvändare kan komma in och tipsa 

redaktionen om vad de anser vara viktigt och vad de själva skulle vilja se granskas av 

nyhetsredaktioner. Det verkar vara något som man på många håll uppskattar hos redaktioner. 

En annan form av dialog som de kan bedriva via sociala medier är att nå ut till yngre tittare 

och ha en dialog med dem, samt kunna ge stöd ifall en situation skulle uppstå. Johan Lindén 

förklarar det på följande sätt: 

 

“SVT:s förhållningssätt är att enbart använda de här amerikanska plattformarna för att 

bedriva en dialog med publiken, vilket är ganska väsentligt när det gäller ungdomar och 

barn, att Lilla aktuellt till exempel vid Drottninggatan (terrordådet) behövde öppna en kanal 

till en psykolog, så att barnen kunde förhålla sig till det som hade hänt och ställa frågor om 

terrorism och så”. (Johan Lindén, project manager of future news, SVT) 

 

Här beskriver Johan Lindén hur sociala medier kan användas som ett hjälpmedel för att nå ut 

till sina medborgare när något hemskt eller stort har hänt i landet. Han lägger extra tyngd på 



att det är väsentligt för att nå ut till den yngre publiken genom dessa medier vid ett sånt skede 

eftersom att det är där som de främst befinner sig. Detta överensstämmer med gjord tidigare 

forskning kring public service att det är den yngre målgruppen som är digitala och att de 

fortfarande har en stark närvaro från den äldre generationen i sina broadcast sändningar. 

 

Oron över att man inte har kontroll över dialogen på sociala medier har dock medfört ett 

arbete med att utveckla sin egen plattform för att kunna bedriva publikdialog istället för på 

sociala medier. 

 

“Tidigare har vi använt sociala medier som ett sätt att föra en publikdialog. Nu har vi jobbat 

mycket med att föra den dialogen till våra egna plattformar istället för att det sker på 

Facebook. (...) Nu har vi det här med #dinröst som gör nu till exempel. Där har vi byggt upp 

en egen plattform där folk kan skicka in videos eller text istället för att det sker på 

Facebook.” (Kristian Lindquist  digital utvecklingschef för SVT Nyheter och Sport) 

 

Arbetet handlar om att få tillbaka tittaren till en plattform som man har kontroll över. #dinröst 

är en satsning nu under valåret för att få medborgare att tycka till om vad de anser är viktigt 

att ta upp under valåret och vilka ämnen som berör samhället. Detta innebär att trots den 

positiva synen som de intervjuade har mot sociala medier och publikdialog så arbetar man för 

att skapa den dialogen på sin egen plattform. 

7.5 Konkurrens och kritik 

 

“Det känns som att man fokuserar på myggan som surrar runt huvudet istället för björnen 

som kommer och attackerar när man fokuserar på public service.” (Anna-Sofia Wiren, 

Ansvarig utgivare, SVT Nyheter Norrbotten) 

 

Flera röster från de kommersiella medierna har ställt sig kritiska till SVT:s digitala satsningar 

och närvaro i sociala medier. Kritiken har främst handlat om att SVT blir marknadsstörande 

när de publicerar gratis innehåll på plattformar som liknar de kommersiellas betaltjänster. 

SVT ska enligt sändningstillståndet bedriva sin verksamhet i allmänhetens tjänst, oberoende 

av andra intressen i samhället, så som politiska eller ekonomiska maktfaktorer. SVT har 

därmed enligt lag inga skyldigheter gentemot de kommersiella medieaktörerna. Genom sin 



särskilda ställning som public service-bolag så skiljer sig SVT:s förutsättningar från de 

kommersiella mediehusens, inte minst ur ekonomiska och konkurrensmässiga aspekter. 

 

”Vi är på ett sätt, om man slarvigt uttrycker det, marknadsstörande från början, public 

service har ett annat uppdrag än vad de kommersiella medierna har.” (Johan Wahlberg, 

digital strateg på SVT) 

 

De kommersiella mediehusen har ekonomiskt sätt haft det svårare att anpassa sig till det nya 

digitala medieklimatet i och med faktorer som förlorade annonsintäkter och det minskade 

intresset för papperstidningen. Vid frågor om de kommersiella mediernas kritik mot SVT, 

ansåg flera av de intervjuade att SVT har samma roll idag som de alltid har haft och att de 

kommersiella mediernas kris snarare berodde på att annonsmarknaden numera domineras av 

de amerikanska plattformarna. 

 

”Det är klart att från de kommersiella medieaktörernas sida som har vissa motgångar ser att 

public service är en bidragande del till det här. Men man får tänka på vad det är som har 

förändrats. Mycket har ju handlat om att vart annonspengar flyttar. Om man tittar på 

tidningar och deras kris och resa, tittar på man den kraft som Facebook och Google har i 

reklam-andelar så har det mycket större påverkan på deras affär än vad public service har, i 

min uppfattning.” (Johan Wahlberg, digital strateg på SVT) 

 

Amerikanska medieaktörer, så som Facebook, Google och Youtube har snabbt etablerat sig 

och skapat ett konsumtionsbehov i Sverige, precis som i andra delar av världen. De har ofta 

startat som reklamfria för att i takt med att konsumtionsbehovet hos användarna ökar, 

skräddarsy reklam för företag genom den informationen som användarna ger dem. 

Framväxten av de amerikanska mediebolagen internationellt har präglats av ett kommersiellt 

system och ett tydligt vinstintresse. De har en stor inverkan på mediemarknaden i Sverige. 

Detta fenomen har varit föremål för diskussioner på debattsidor och har även avhandlats i 

myndigheten för press, tv och radios rapport ”Medieekonomi” från 2016. I den beskriver de 

hur dagspressen har fått det allt svårare att gå runt på grund av förlorade annonsintäkter som 

istället numera finns på plattformar som exempelvis Facebook och Youtube. 

 

“ Jag kan förstå att kommersiella medier kan tycka att vi är marknadsstörande, men i själva 

verket så är det de stora globala aktörerna som tar annonskakan från de kommersiella 



medierna, det är Facebook och Google och så vidare.” (Anna-Sofia Wiren, Ansvarig 

utgivare, SVT Nyheter Norrbotten) 

 

”Under flera år nu har ju diskussionerna varit mellan de kommersiella medierna och public 

service, och vi har haft medieutredningen och public-service-utredningen pågår nu, och det 

är liksom en motsats mellan kommersiella medier och public service. Den är ju fullständigt 

konstruerad, för motsatsen är ju egentligen mellan svenska medier och amerikanska 

plattformar. Det är plattformar som hävdar att de inte är medier, utan bara tekniska 

plattformar. Men de plockar alla kommersiella mediepengar rakt av och innehåller 

medieinnehåll som de inte betalar för. ”(Johan Lindén, project manager of future news, SVT) 

 

Kritiken mot SVT:s närvaro i sociala medier har även handlat om hur SVT som ett public 

service-bolag inte borde använda sig av stora amerikanska medieaktörer för att sprida sitt 

material, då det etiskt sett går emot deras opartiska uppdrag. De intervjuade upplevde denna 

kritik som obefogad och motiverade varför SVT behövde finnas på de sociala medierna. 

 

Vad är alternativet? Alla använder sociala medier idag, framförallt unga människor 

använder det som sin primära kommunikationskanal. Att vi inte ska vara där då och 

synliggöra vårt innehåll leder ju bara till att vi blir osynliga och då kan man ju fundera på 

“vad är poängen med public service” om ingen använder den.  (Jimmy Ahlstrand, 

strategichef, SVT) 

 

I den så kallade Public service-utredningen som bedrivs av en grupp ledande personer från de 

kommersiella mediehusen, fick SVT kritik för att de producerar och tillhandahåller tjänster 

som redan existerar hos de kommersiella aktörerna. De anser att SVT ska vara aktsamma 

med att inte missbruka sin maktställning i samhället, då de ser deras regionala verksamheter 

som alltför starka konkurrenter till lokalpressen runt om i landet. En linje som Johan Lindén 

delvis stämmer in i: 

Om tidningarna har ekonomiska problem och lägger en nyhet bakom en betalvägg, och SVT 

citerar den nyheten så att den blir gratis på SVT:s site eller app, då blir det ju ett problem. 

Då betalar inte ni för lokaljournalistik, utan väntar en kvart så att ni kan se den på SVT:s site 

eller app. Och det där måste ju SVT förhålla sig till. (Johan Lindén, project manager of 

future news, SVT) 



8.    Slutdiskussion 

Genom vår studie ville vi få en större inblick i hur anställda på SVT upplever att det digitala 

medielandskapet har förändrat deras verksamhet, samt söka svar på frågor som präglat 

mediedebatten de senaste åren. Genom våra intervjuer med personer med ledande roller inom 

olika delar av organisationen har vi sett det finns en positiv inställning till att arbeta mer 

digitalt bland de anställda och den utveckling som har skett de senaste åren. De upplever även 

en del utmaningar som tillkommit i och med digitaliseringen.  

 

Samtliga av de intervjuade upplevde att digitaliseringen hade skapat ett snabbare medieklimat 

att förhålla sig till. Nyhetsjournalistiken är idag mycket snabbare och kräver fler resurser än 

tidigare, något som både ses som en utmaning och som någonting positivt. Det kräver att man 

alltid håller sig uppdaterad och på tå, men utmaningen är att hålla en hög kvalité och det 

kräver resurser. Arbetssättet har även förändrats på en redaktionell nivå. Idag måste 

redaktioner arbeta med en större bredd, de ska göra tv-inslag, videos som är exklusiva för 

webben, skriva artiklar mot webben med mera. Detta är en ny aspekt som digitaliseringen har 

medfört. De intervjuade upplever att man idag arbetar mot flera olika plattformar och på 

grund av detta har man också börjat anpassa sitt material utifrån den specifika plattformen. 

Lilla Aktuellt som har en väldigt ung målgrupp har exempelvis ett speciellt tilltal när de 

använder Instagram för att locka till sig användare, och ett annat tilltal i sina egna 

applikationer. Men trots anpassningen till olika plattformar menar samtliga av de intervjuade 

att deras uppdrag förblir detsamma även fast publiceringsytorna förändras. Många av de 

intervjuade beskrev att de vet hur man kan öka trafiken till deras egna plattformar men att de 

tillvägagångssätten eller innehållet inte alltid följer deras uppdrag. Detta betyder att de 

intervjuade kan se vad det är som fungerar och lockar allmänheten till läsning/tv-tittande men 

ställer sig kritiska till att det alltid är rätt att följa vad som efterfrågas. En stor utmaning för 

SVT enligt de intervjuade är att kunna bemöta en fragmenterad medievärld. De drog 

paralleller bakåt i tiden när man kunde nå alla med en sändning och beskrev hur den tiden var 

över. Deras uppdrag går ut på att folkbilda och underhålla den svenska befolkningen men i en 

fragmenterad medievärld försvåras detta. Idag upplever man att det är svårare att få personers 

uppmärksamhet än tidigare. Ingen visste riktigt hur man ska gå tillväga för att bemöta den 

fragmenterade befolkningen men man kunde fortfarande se att det fanns delar av deras 

innehåll som fortfarande hade ett stort intresse, exempelvis Rapport och Melodifestivalen.  



Den kritik som kommit från kommersiella medier mot delar av SVT:s digitala arbete, ansåg 

de intervjuade i stort sätt vara missvisande och obefogad. Vissa uttryckte dock mer förståelse 

för kritiken än andra. De intervjuade menar att användningen av sociala medier endast har 

som syfte att marknadsföra deras produktioner och föra en publikdialog, vilket inte bryter 

mot deras sändningstillstånd. De publicerar inga program på plattformar som de själva inte 

äger och ger därmed inte bort sitt material till de amerikanska storföretagen. De ansåg att de 

kommersiella mediernas kritik istället borde riktas mot det, enligt dem, verkliga problemet; 

de stora globala medieföretagen. Facebook, Google och Youtube har till stor del tagit över 

annonsmarknaden från Sverige och de svenska medierna.  

Den kritik som några av de intervjuade dock hade förståelse och i olika grad höll med om, var 

hur SVT kan verka något “marknadsstörande” i lokaljournalistiken. Om en lokaltidning har 

en betalvägg och publicerar en nyhet och SVT sedan omarbetar och publicerar den med en 

hänvisning till lokaltidningen, så är risken stor att människor kommer att använda sig av SVT 

tjänst på grund av att den är gratis. De ansåg att det fanns en problematik i detta, vilket SVT 

måste uppmärksamma och förhålla sig till. De vi intervjuat anser alltså inte att deras 

konkurrenskraftighet strider mot deras sändningstillstånd eller är för stor i den svenska 

mediemarknaden, utan att det är de globala medieaktörer som utgör en konkurrens mot 

Sveriges medier. 

 

De intervjuade har berättat om att använda plattformar, exempelvis sociala medier, som ägs 

av globala medieföretag görs för att nå ut till den svenska befolkningen. Dels för att 

marknadsföra sig själva, men även för att bedriva en dialog med sina tittare. Vissa av de 

intervjuade ser dock på utvecklingen av sociala medier med aktsamma ögon. Globala 

medieföretag som tagit sig in i den svenska mediemarknaden och fått ett stort genomslag 

upplever man har problematiska aspekter. Att inte ha kontroll över det material som man 

lägger ut på sociala medier verkar vara den största oron hos de intervjuade och man arbetar 

därmed i nuläget med att utveckla sina egna plattformar. Samtliga av de intervjuade ser 

sociala medier som någonting bra för SVT:s publikdialog. Det är en plattform där de kan föra 

en dialog och diskutera deras material och innehåll, något som verkar vara uppskattat på 

många redaktioner inom organisationen. Samtidigt har man insett att den dialogen medför 

utmaningar. De måste lägga resurser på att moderera kommentarsfält och liknande för att 

bibehålla en god atmosfär och undvika hatstormar mot privatpersoner. De anser dock att de 

inte heller har något alternativ när det kommer till deras användning av sociala medier. Fem 

miljoner svenskar har Facebook och därför anser de att det vore konstigt att inte finnas där 



och bedriva en kommunikationskanal mot sina tittare. Och om man inte finns där så finns det 

en risk att man blir osynlig, och vad är då poängen med public service, menar de intervjuade.  

 

Studiens frågeställningar har blivit besvarade och kan visa att man ställer sig positivt inställd 

till hur digitaliseringen har påverkat SVT:s verksamhet, innehåll och publikdialog. Man 

avfärdar även den kritik som kommer från de kommersiella medierna om att man ska vara för 

närvarande på sociala medier och på så sätt bli för konkurrenskraftiga. Detta är sju personer 

med ledande roller inom SVT:s upplevelser och tankar kring frågeställningarna, och 

representerar därmed inte hur hela SVT tänker kring detta. Studien kan ge en insyn inuti en 

public service-organisation och hur de anställda tänker kring den nya digitaliserade 

medievärlden  

 

8.1 Vidare forskning 

En intressant aspekt att för vidare forskning att utveckla vore hur det ser ut på andra public 

service-organisationer i Sverige, det vill säga Sveriges radio och Utbildningsradion. Under 

våra intervjuer har vi fått höra att Sveriges radio publicerar sitt material direkt på exempelvis 

Facebook och använder det inte bara som en marknadsföringskanal utan även som en 

publiceringsplattform. Det vore därmed intressant att undersöka hur de ser på den 

användningen och jämföra det med synen hos SVT som ställer sig väldigt restriktiva till att 

publicera material på sociala medier. Två public service-organisationer som jobbar helt 

annorlunda med sociala medier är en intressant aspekt att undersöka i det nya digitaliserade 

medielandskapet. 
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10.  Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

Innehåll och uppdrag 

• Hur arbetar SVT för att fullfölja sitt uppdrag utifrån ett digitaliserat medielandskap? 

• Hur har SVTs verksamhet påverkats av digitaliseringen?   

• Vilka nya regler måste SVT följa efter att medier har digitaliserats? 

• Vad möter SVT/public service för utmaningar idag, enligt dig? 

• Hur har SVT:s relation med användarna/medborgarna förändrats i och med 

digitaliseringen? 

• Hur har utbudet förändrats? 

Digitalisering och användningen av andra plattformar 

• Hur ser de på användningen av globala medieföretag för att nå ut med sitt innehåll? 

• Hur arbetar man med att utveckla SVT:s egna digitala plattform? 

• Vilka plattformar använder ni för att sprida ert material? 

• Hur använder SVT Facebook? 

• Hur använder SVT Twitter? 

• Hur använder SVT Youtube? 

• Varför använder sig SVT av sociala medier för att sprida sitt material? 

• Hur ser du på att man använder sociala medier? 

• Vad finns det för fördelar med att använda sociala medier? 

• Vad finns det för nackdelar med att använda sociala medier? 

• Hur ser du på att SVT genom att använda sociala medier ger företagen trafik på deras 

hemsidor, vilket i sin tur gör så att de tjänar mer pengar? 

• Hur ser du på den kritik som har framförts av personer verksamma inom 

kommersiella medier kring detta? 

• Anser du att SVT ska använda sig av andra företag för att nå ut med sitt material? 

 

Konkurrens och kritik 

• Vilken syn har de på sin verksamhets ställning i samhället som public service 

organisation och konkurrensen den innebär för kommersiella medieaktörer? 

• Hur anpassar de sitt material, utifrån aspekter som användarnas efterfrågan och de 

kommersiella mediebolagens utveckling och utbud? 



• Har SVT några skyldigheter gentemot de kommersiella mediebolagen? 

• Hur ser de på att deras digitala satsningar liknar de kommersiella tidningarnas? 

• Hur pass konkurrenskraftiga anser du att SVT blir genom att sprida ut sig på olika 

plattformar där andra medier också verkar? 

• Hur ser du på den kritik som kommit från andra kommersiella tidningar när det 

kommer till SVTs närvaro i sociala medier? 

• Hur viktigt är det att materialet som SVT skapar följer medborgarnas efterfrågan? 

• Hur mycket följer man de kommersiella mediebolagens utveckling och utbud? 

• Anpassar man sitt material utifrån aspekter såsom efterfrågan och hur medieklimatet 

ser ut eller anpassar man det utifrån vad man som public service organisation anser 

medborgarna behöver? Varför då? 

 

 

 

 

 


