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Today’s media consumption and viewing behavior has led to an expansion in the market 

and resulted in a media convergence. The competition gets fiercer with each player and 

the outcome for the linear TV channels has to be to change in some way. This is a 

qualitative interview study with producers at Sweden’s leading children channel 

“Barnkanalen”, how they experience the adoption to this new media landscape. To 

collect data for this study I conducted seven individual interviews with one member 

from each department of the channel. The study showed that Barnkanalen do not have a 

clear strategy on how to navigate in the new media landscape. Those who work at 

Barnkanalen believe that the web offers a possibility to interact with their viewers, 

though they have not yet made it clear as to how to achieve this. I have also found that 

the employees at Barnkanalen see the increasing competition as diffuse and they are 

therefore developing a strategy on how to keep their position as Sweden’s leading 

children channel with all the new players in the market. To do this they first need to 

understand what a TV show is today and what kind of content should be distributed on 

the new platforms.  
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1 Inledning 

Allt fler konsumenter väljer idag att se på rörlig bild via andra plattformar än den 

traditionella televisionen (tv). Teknikens utveckling har gjort det möjligt för människor 

att titta på tv var, när och hur de vill (Rutherford & Brown 2012). Bara för att nämna 

några så kan man nu se rörlig bild med kvalité på mobiltelefonen, datorn, surfplattan 

etc. Denna nya mediekonsumtion och tittarbeteende har lett till att marknaden 

expanderat och det har skett en konvergens mellan olika medier. Ett resultat av tekniken 

är att med varje ny plattform skapas naturligtvis nya aktörer på marknaden - den 

traditionella tv:n har alltså inte endast konkurrens mellan kanalerna, nu sker 

konkurrensen mellan medierna och med ett stort antal aktörer (Rutherford & Brown 

2012). Michael J. Wolf (1999) skriver redan i början av digitaliseringen att det nya 

mediet inte kommer ta över det gamla mediet på en gång. Nya medium har aldrig helt 

ersatt ett gammalt medium - endast influerat förändringar i det (Wolf 1999).  Men hur 

har det influerat, och hur ser de personer som arbetar med det aktuella mediet på skiftet 

och den nya konkurrensen? 

 

1.1 Problembakgrund 

Under 80-talet skedde en utveckling liknande den som sker idag, men då gällde skiftet 

från radio till audiovisuella medier och videoboomen (Rydin 2000). Även då såg man 

att radioprogram för barn tappade flest lyssnare. När barnen började konsumera medier 

utanför hemmet var talradio, som kräver koncentration och avskildhet, inte längre ett 

optimalt medium. Därtill var det många barnfamiljer som skaffade videoapparater 

(Rydin 2000). Sedan surfplattor började säljas i Sverige i oktober 2010 har marknaden 

sett en snabb tillväxt och idag har 63 % av svenskarna tillgång till en surfplatta i 

familjen (SVT Publik- och utbudsanalys 2013).En två-årig studie av 16 förskolor drar 

slutsatsen att den digitala surfplattan har blivit ett viktigt inslag i förskolorna. Studien 

visar dock att även om surfplattan är ett bra komplement kan den inte ersätta fysisk lek 

och barnen visar därtill tendenser till spelberoende (Åkerman 8 april 2014). 

 

Det finns flertalet videor som visar hur väl småbarn tagit till sig den nya teknologin och 

plattformarna, de kan enkelt navigera en surfplatta och hitta vad de vill titta på och/eller 

spela. Ett exempel på detta är videoklippet ”Baby works ipad perfectly”, uppladdat på 

YouTube den 24e juni 2010, som visar den nyss fyllda två-åringen Bridger när han 
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enkelt navigerar, spelar och tittar på ett antal appar på sin iPad (Tunes 2010). Småbarn 

har lärt sig att hantera och acceptera de nya plattformarna och har inte lika stor koppling 

till de gamla medierna (Livingstone & Boville 1999).  

 

Barnkanalen startades år 2002 inom SVT och 2008 flyttades alla barnprogram över från 

SVTs andra kanaler och samlades på Barnkanalen (svt.se). 2007 startade Barnkanalen 

den nätbaserade tjänsten Play Bolibompa. 2014 släppte Barnkanalen en app och en 

separat play-tjänst från SVT, Barnplay. Vid starten av SVT var Barnkanalen ett 

monopol utan konkurrens, men i den medievärld vi idag lever i har nya aktörer och 

plattformar förändrat tittandet (Rydin 200). Det är inte längre någon självklarhet att 

behålla publiken inom det svenska public service - som ska erbjuda något för alla. Det 

finns numera flera svenska och internationella kanaler samt internet med alla dess 

möjligheter som tävlar om publiken (Rutherford & Brown 2012). Utmaningen för alla 

aktörer är att hitta nya vägar bortom traditionell tv och broadcast, där man kan nå 

kanalen på flera sätt än det färdigpaketerade utbudet. 

 

Barnkanalen är Sveriges största och mest populära kanal för barn (svt.se), 76 % av 3-4 

åringar tittade på Barnkanalen 2013 och 73 % av 5-6 åringarna (SVT publik- och 

utbudsanalys 2013). Deras målgrupp är 3-11 år vilket just nu är den åldersgruppen som 

snabbast överger tablålagd tv (SVT publik och utbudsanalys 2013). Barnen går alltmer 

mot on demand och andra play-tjänster på internet och använder främst surfplattor som 

sin viktigaste tv-apparat. Framförallt gäller detta den allra yngsta målgruppen, 3-6 år, 

som via sina föräldrars beslut använder specialdesignade ”appar” för sin 

mediekonsumtion. Kanalchefen på Barnkanalen Safa Safiyari säger till Dagens Media 

(Östlund 2013) att den yngsta målgruppen tagit till sig internet och läsplattor på ett helt 

annat sätt än den äldre.  

 

Som tidigare nämnts är Barnkanalens målgrupp 3-11 år, men kanalen har en tydlig 

uppdelning mellan 3-6åringar och 7-11åringar (SVT publik och utbud 2013). Detta på 

grund av den stora skillnaden i tittarbeteende hos åldrarna 3-11 medan de två mindre 

grupperna uppvisar större likheter. Den grupp som allt mindre använder sig av tv som 

medium är gruppen 3-6. Den något äldre åldersgruppen 7-11 har däremot en stadigare 

kurva när det kommer till tittarbeteendet på tv. Mikael Sterner (Publik och utbud SVT 

personlig kommunikation, 29 april, 2014) menar att denna skillnad kan bero på att den 
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äldre tittargruppen vuxit upp med tv som huvudsaklig apparat vid mediekonsumtion, 

medan 3-6åringarna associerar rörlig bild framförallt till surfplattan. Han påpekar dock 

att detta endast är spekulationer från SVTs sida. De kan inte visa exakt hur småbarnen 

konsumerar mediet, vad de tänker på eller vad som kommer att hända med mediet i 

framtiden.  

 

Enligt den undersökning som SVT publik- och utbudsanalys gjorde i juni 2013 ökar 

mediekonsumtionen bland 3-6 åringarna. Denna tittargrupp sprider sin 

mediekonsumtion över fler tider på dygnet, fler kanaler, tjänster och varumärken samt 

över fler apparater. Enligt undersökningen svarade föräldrar att 91 % av deras barn 

under en vanlig dag tittar på Barnkanalen eller Bolibompa på tv. 64 % svarade att barnet 

ser på SVTs Play-tjänster. En undersökning från Orvesto Junior (2013) visar att 

barnkanalen.se ligger på delad tredje plats i konkurrensen av surfandet hos barn 7-11 år 

- efter Google och YouTube. Undersökningen visar också att 7-11 åringarna tittar mest 

på videoklipp när de är på internet, därefter musikvideor och film vilket alltså betyder 

att de ser på väldigt mycket rörlig bild även på internet (Orvesto Junior 2013). Däremot 

visar SVTs egen statistik att aktivitet på barnkanalen.se oftast är kopplad till program på 

den traditionella tv:n. De som inte tittar på tv går alltså inte in på webben i lika stor 

utsträckning. Barnkanalen behöver av den anledningen även erbjuda sin publik något på 

webben, då allt fler ur deras målgrupp överger broadcast för att istället konsumera 

media via andra plattformar.  

 

SVT har sedan januari 2014 ett nytt sändningstillstånd som inte bekräftar 

internetaktivitet som ”kärnverksamhet” utan som ”kompletterande verksamhet” (SVT 

anslagsvillkor 2014). SVTs mål att Barnkanalen ska vara den viktigaste kanalen i 

Sverige för barn är, som nämnts tidigare, i hög grad kopplat till att utveckla 

internetaktiviteten. Att uppdragsgivaren, staten, ser på denna aktivitet som 

kompletterande verksamhet kan därför upplevas som problematiskt. Om 

sändningstillståndet skulle ändras och internetaktivitet bli en del av kärnverksamheten 

blir det betydligt enklare för Barnkanalen att anpassa sig om man då redan har en publik 

på internet.  

 

Som en public servicekanal har Barnkanalen länge haft en stark position på marknaden 

och barnprogrammen har länge varit en av de viktigaste delarna av SVT med de mest 
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lojala tittarna. Som svar på digitaliseringen har marknaden de senaste åren dock 

förändrats och public serviceföretag tappar globalt sin starka position inom 

barnprogram (Rutherford & Brown 2012). Traditionell tv har länge dominerat 

marknaden för kvalitativ rörlig bild (Hoelzel 2014). Den nya tekniken har dock lett till 

att streamingtjänsterna ständigt får bättre kvalitet och vid skiftet till HD-upplösningen 

var både konsumenter och tv-industrin långsamma på att ta till sig den nya tekniken. 

Den nästkommande ultrahöga upplösningen, 4K, väntas först introduceras via tjänster 

på internet innan den når traditionell tv (Hoelzel 2014). Enligt SVTs undersökning 

(2013) uppger föräldrar att 47 % av 3-4åringarna respektive 34 % av 5-6åringarna 

använder YouTube när de ser program/film/videoklipp på surfplattan via play-

/videotjänster som är gratis eller ingår i tv-licensen. För bara några år sedan ansågs inte 

YouTube vara en konkurrent, men idag har man en annan bild av konkurrensen. Sara 

Ohlsson (personlig kommunikation, 9 april, 2014), planeringschef på Barnkanalen, 

menar att man kan se konkurrenterna från olika perspektiv. Det handlar inte längre 

enbart om vad de andra kanalerna gör, utan konkurrensen handlar idag om vad publiken 

lägger sin tid på – var mediekonsumtionen sker. 
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2 Litteraturgranskning 

Nedan följer mitt perspektiv på det nya medielandskapet vilket i verkligheten innefattar 

betydligt mer än vad som nedan beskrivs. I och med att mitt syfte är att undersöka 

Barnkanalen är kontexten för uppsatsen det svenska medielandskapet, jag har dock 

använt mig av flera internationella begrepp som referensram. Jag har valt att ha med 

dessa då dem ändå används i branschen och av intervjupersonerna samt att 

medielandskapet är så pass internationellt där de intressanta forskningar jag funnit 

främst kom från internationella källor. Jag tillämpade min teori på materialet genom 

operationaliseringen av intervjufrågorna, för att strukturera upp resultaten efter de 

teoretiska kategorierna samt genom att tillämpa dessa teorier om det nya 

medielandskapet till respondenternas uppfattningar av verkligheten. För att definiera ett 

område som är så stort som det nya medielandskapet krävs i verkligheten mer från både 

den teoretiska och empiriska delen för att ge en generaliserbar bild. Jag har därför valt 

att avgränsa min definition av medielandskapet till: Den nya tekniken, Konvergens, 

Deltagarkulturen, Sociala medier och nya aktörer, vad som gör ett medium 

framgångsrikt idag samt barn i det nya medielandskapet. Teoritillämpningen använder 

jag därför för att nå syftet om varför just Barnkanalen är ett intressant forskningsobjekt 

och för att försöka förstå hur Barnkanalens anställda upplever det nya medielandskapet.  

 

2.1 Den nya tekniken 

Ett begrepp som var centralt i början av digitaliseringen var remediering. Begreppet 

innebär att innehåll som presenteras i ett nytt medium alltid refererar till det gamla 

mediet t.ex. när en klassisk roman filmatiseras (Bolter & Grusin 1999). Bakgrunden till 

begreppet är att ett nytt medium aldrig kan existera utan dess äldre förlaga, det finns 

alltid en koppling mellan det nya och det gamla. Inom digitaliseringen tar sig 

remedieringen uttryck i det att webb-tv bygger på televisionen, televisionen bygger på 

film och radio, film byggde vidare på teater som byggde på fotografi etc. (Bolter & 

Grusin 1999). Den nya tekniken har gjort det möjligt att bygga vidare på innehållet och 

smälta samman medierna och för de traditionella medieföretagen handlar det om att 

paketera sitt innehåll på ett annat sätt (Albarran 2013). Vid millenniumskiftet utgavs 

den första upplagan av boken på väg mot medievärlden 2020 av Nygren och Wadbring 

(2013), och den senaste upplagan innehåller en reflektion om hur framtiden faktiskt ser 
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ut 13 år efter det att boken gavs ut första gången. Dagens mediekonvergens har gått så 

långt att det inte lika tydligt går att urskilja kopplingen mellan de olika medierna– de 

nya nätbaserade kanalerna har antagit nya former som inte hänger lika tätt ihop med de 

traditionella medierna (Nygren & Wadbring 2013).  

 

Under 1900-talet och 2000-talet har informationsteknologin genomgått en enorm 

utveckling, som har förändrat medielandskapet och vår kultur i grunden (Hadenius et al 

2011). Ett nytt medium ersätter, som tidigare nämnts, aldrig helt och hållet ett gammalt 

men verktygen som man använder för att nå innehållet försvinner, dessa verktyg kallas 

för bärande teknik (Jenkins 2012). När den bärande tekniken blir gammal ersätts den av 

ny teknik vilket förändrar hur man tar del av mediet. Ett exempel på ett förändrat 

medium under denna utvecklingstid återfinns i musikindustrin. CD-skivor, mp3 och 

kassettband är bärande teknik – som alltså åldras och ersätts av ny teknik över tid – 

medan det inspelade ljudet är själva mediet finns kvar (Jenkins 2012).  

 

Küng et al (2008) skriver att många förutspådde skivbolagens död då konsumenter 

istället för CD-skivor började lyssna på musik via mp3 och iPod. Det skivbolagen och 

musikindustrin gjorde var tvärtom att utveckla en ny affärsmodell i och med Spotify, 

iTunes och andra inkomstkällor – alltså endast en förändring i distributionen och inte ett 

ersatt medium (Küng et al 2008). Snickars och Vonderau (2012) skriver att Apple har 

konvergerat teknologi, kultur och marknadsföring med iPhonen och iPaden. iPoden var 

varken den enda eller bästa mp3-spelaren vid den tiden men när Apple synkroniserade 

iPoden med iTunes blev företaget globalt (Snickars & Vonderau 2012). En vanlig 

uppfattning är att ny teknik snabbt ersätter den gamla, men så är det väldigt sällan. Det 

är flera faktorer som spelar in och utvecklingen av ny teknik och beteenden tar tid – ofta 

samexisterar det nya och det gamla under en lång tid (Nygren & Wadbring 2013).  

 

2.2 Konvergens 

Det är just ordet konvergens som många forskare använder för att beskriva vad det nya 

medielandskapet innebär. Konvergens är flödet mellan olika plattformar, det är 

samarbetet mellan olika branscher och integrationen hos mediekonsumenten (Jenkins 

2012). Konvergens handlar om att konsumenten söker efter information, samlar ihop 

den och mixar den från olika källor. Jenkins (2012) menar att konvergens inte uppstår 

på grund av ny teknik utan att det uppstår i beteendet hos individer, genom den sociala 
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interaktionen. Konvergens är både förändringar i hur medier produceras och hur de 

konsumeras, det är en bolagsprocess som styrs ovanifrån och samtidigt en process som 

styrs underifrån av konsumenter (Jenkins 2012).  

 

Motsatsen till konvergens är divergens, vilket på senare tid blivit allt viktigare i 

medielandskapet. Divergens innebär att innehållet blir allt mer nischat, den stora 

publiken delas upp i fler och mindre nischpubliker (Nygren & Wadbring 2013). Det 

finns dock trender som motarbetar divergensen. Den starka konkurrensen på marknaden 

och kravet på att snabbt leverera innehåll gör att många företag använder sig av samma 

källor. Detta gäller i synnerhet vid nyhetsrapportering, där många medier använder 

material från samma nyhetsbyrå vilket i slutändan leder till likartat innehåll (Curran 

2010).   

 

Medan bolagen försöker anpassa sig till detta skifte innebär det svårigheter för 

medieföretagen att arbeta på ett enhetligt sätt. Olika avdelningar inom samma företag 

kan använda sig av olika strategier, som enligt Jenkins (2012) visar på osäkerheten i hur 

de ska anpassa sig till och navigera i det nya medielandskapet. Konvergensen innebär en 

möjlighet för företagen att enklare överföra en framgångsrik produkt till flera 

plattformar, men även en källa till oro då de flesta är rädda för att konvergensen riskerar 

att leda till att deras marknad försvinner. Varje gång en tittare flyttas från tv till internet 

finns det en risk att den inte kommer tillbaka (Jenkins 2012). Även det skiftande 

ägandemönstret inom medieindustrin påskyndar konvergensen. Förr låg fokus på rörlig 

bild men nu har de stora mediekonglomeraten intressen i hela nöjesindustrin (Albarran 

2013). Företag som har rörlig bild som kärnverksamhet har nu även verksamhet i andra 

delar av industrin och för de kommersiella syftena skapas exempelvis produkter som 

ger marknadsföring och igenkänning till andra produkter under samma paraply. Warner 

Bros., som ursprungligen producerar film, är ett exempel på detta. Idag gör företaget, 

bara för att nämna en liten del av verksamheten, även datorspel, leksaker, böcker och 

nöjesparksattraktioner (Jenkins 2012). 

 

“Utvidgning” är en term som branschfolk använder för att beskriva arbetet med att 

expandera marknaden genom att flytta produkter till flera plattformar. Termen “synergi” 

är de inkomstmöjligheter som finns från att äga och kontrollera alla plattformar och 

“franchise” är arbetet med att koordinera lanseringen i dessa nya förhållanden (Jenkins 
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2012). Det görs hela tiden billigare inspelningsteknik som gör att värdet på rörlig bild 

blir allt mindre (Küng et al., 2008). Därför försöker reklammakare att göra varumärkena 

till så kallade “lovemarks”, där gränsen mellan själva innehållet och varumärket suddas 

ut (Roberts 2005). Att endast se eller köpa en produkt räcker inte längre, den måste ge 

något mer till den allt mer aktiva och engagerade konsumenten (Roberts 2005).  

 

2.3 Deltagarkulturen 

Transmedialt berättande, som vuxit fram ur mediekonvergensen, är en annan term som 

används inom ramen för det nya medielandskapet och är konsten att skapa världar. 

Produkter är beroende av hängivna anhängare och transmedialt berättande bjuder in 

konsumenten i en värld som kräver allt mer av denne. För att fullt kunna uppleva den 

värld som produkten erbjuder måste konsumenten, genom alla möjliga plattformar och 

medium, själv lägga ner tid på att hitta information och ha diskussioner med andra 

entusiaster (Jenkins 2012).   

 

Det man kallar den digitala generationen har förändrat hur man ser på producenter och 

konsumenter i samhället (Pynta et al. 2014). I och med iPhonen och andra smartphones 

och den ständiga uppkopplingen har konsumenterna blivit producenter och därmed 

förändrat hur media används (Snickars & Vonderau 2012). Internets styrka ligger i 

interaktivitetsmöjligheten och för att tv:n ska kunna ge ett motstånd har allt fler kanaler 

börjat interagera med tittarna under programmets gång (Hadenius & Weibull 1999). För 

att aktivera tittare används exempelvis röstningar och så kallade hashtags för att 

framkalla reaktioner på sociala medier. Den digitala användarkulturen blandas allt mer 

samman med det masskulturella användandet. Den nya tekniken har gjort det möjligt för 

användarna att producera eget material och dela det med hela världen. O’reilly och 

Battelle (2009) myntade begreppen webb 2.0 i efterdyningarna av IT-boomen. När 

många trodde att internet var över argumenterade de istället för att internet fortfarande 

hade mycket kvar och skulle komma att förändra generationen. Web 2.0 handlar om att 

ta tillvara på den kollektiva intelligensen och genom att länka ihop internet med den 

fysiska verkligheten blir webb 2.0 snabbt väldigt intelligent, och det expanderar fort 

med de nya plattformarna som man inte trodde var möjligt tidigare (O’reilly & Battelle 

2009). Jenkins (2012) menar att det nya medielandskapet har möjliggjort ett 

transmedialt berättande som suddar ut gränserna mellan mottagare och sändare. 
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Medieindustrin ser idag nya möjligheter att expandera och nå nya marknader genom 

utvidgning av innehållet på flera kanaler (Jenkins 2012). 

 

Det första interaktiva tv-programmet var ett barnprogram från CBS i USA, det hette 

Winky Dink and You och sändes 1953-1957 (imdb.com). Tittaren kunde köpa ett 

tillhörande Winky Dink-kit vars centrala del var en magisk ritskärm, som egentligen var 

en vinylplastbit som sattes fast på tv-skärmen (irememberjfk.com). Detta Winky Dink-

paket innehöll även speciella kritor och användes för att barnen skulle kunna integrera 

med programmet. I en scen i varje avsnitt tog Winky fram en “anslut prickarna”-bild 

och uppmanade barnen att rita klart bilden med kritorna. När barnen så med hjälp av 

den magiska ritskärmen anslutit prickarna gjorde det att Winky kunde fortsätta 

berättelsen. Det kunde exempelvis innebära att barnet måste rita klart en bild på en bro 

för att Winky skulle kunna komma över till andra sidan av en sjö. Programmet blev 

väldigt framgångsrikt i USA men fick kritik från föräldrar vars barn inte hade kittet, 

utan istället ritade direkt på tv-skärmen eller barn som helt enkelt glömde bort att sätta 

fast den magiska ritskärmen på tv (irememberjfk.com).  

 

2.4 Sociala medier och nya aktörer 

Sociala medier är ett begrepp som framförallt för unga är en viktig del av vardagen 

(Pynta et al. 2014). Det är inte bara ett sätt att hålla kontakten med vänner och familj, 

utan har även blivit ett sätt att marknadsföra sig själv och sitt varumärke – något som 

idag dessutom ofta är samma sak (O’reilly & Milstein 2011). Sociala medier har vuxit 

fram som en helt ny konvergerad medieform som inte ersätter de gamla medierna men 

som påverkar dem. Det är ett forum för personlig kommunikation i vilket även ingår 

andra medier som användaren producerar själv (Pynta et al. 2014). Sociala medier 

expanderar med webb 2.0, det har inga hårda gränser utan kan ses mellan många olika 

nivåer och källor (O’reilly 2009).  

 

För att ett varumärke ska överleva måste det finnas på sociala medier (Roberts 2005), 

vilket för denna uppsats betyder att kanaler som ett varumärke även finns där. Tv:n har 

blivit ett andrahandstittande medium där man använder andra plattformar – ofta sociala 

medier – samtidigt som tv:n är på (Küng et al. 2008). 2014 var det 66 % som samtidigt 

använde sin dator, mobil eller surfplatta när de tittade på tv (tns-sifo.se 2014). Det som 

av forskare benämns som mediekonvergens är ett sätt för medier att anpassa sig och att 
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tv:n kommer att förändras är redan ett faktum (Erdal 2009). Konkurrensen kommer från 

internet och alla dess möjligheter, speciellt från play-tjänster och webb-tv (Nygren & 

Wadbring 2013). Trots att internetanvändningen ökar konstant kommer de traditionella 

medierna inte att förlora sin roll. Hadenius et al. (2011) menar att det endast är 

distributionssättet som ändras och att vi alltså även i framtiden är beroende av 

traditionella medier, men att vi istället konsumerar dem via internet. Erdal (2009) fann i 

sin studie att de som tittar på rörlig bild på internet minskar sitt tittande på traditionell tv 

överlag. Det handlar alltså mycket om beteende, eftersom de som börjat sitt tittande på 

internet inte finner den traditionella tv:n lika attraktiv. Den som vanligtvis tittar på tv 

har däremot inte lika stort behov av att titta på internet, förutom på tv-kanalernas egna 

play-tjänster (Erdal 2009).  

 

En av de nya aktörerna på marknaden är redan tidigare nämnda YouTube, en relativt 

ung hemsida som startades 2005 och bygger på videodelning (youtube.com). YouTube 

är ett utmärkt exempel på hur en ny aktör verkligen omfamnar konvergenskulturen och 

användargenererat innehåll (Snickars & Vonderau 2009). YouTube är långt ifrån den 

enda aktören som tänker att internet är en del av den nya och flexibla televisionen. 

Nästan alla kanaler har egna internetkomplement, men det är också just vad de är – 

komplement till broadcast för att interagera med tittarna (Kim 2012). Tv på internet har 

blivit normalt och det är idag en självklarhet för varje kanal att informera och 

marknadsföra program och andra schemalagda aktiviteter på sina hemsidor (Küng et al. 

2008). De flesta kanaler har även play-tjänster där publiken kan se på utvalda program 

via internet och välja när och hur de vill se på programmen. 2013 uppgav 91 % av 

föräldrar att deras barn såg på tv en vanlig dag, medan 64 % av föräldrar uppgav att 

deras barn ser på tv via play-tjänsterna en vanlig dag (SVT publik och utbud 2013).  

 

YouTube har vuxit upp och blivit ett av de främsta forumen för att producera och 

konsumera rörlig bild, den är som en nollpunkt för deltagarkulturen men måste förstås 

som en del i en större kulturell ekonomi (Jenkins 2012). YouTube verkar i relation till 

ett stort antal andra sociala nätverk, innehållet sprids via bloggar, Facebook och andra 

former som ger utrymme för diskussion (Kim 2012). Deltagarkulturen består av tre 

viktiga delar och nivåer: produktion, urval och spridande. Ingen av dessa aktiviteter är 

något nytt, men de är alla en viktig del av vad YouTube erbjuder sina användare. 

YouTube var dock först med att sammanföra alla dessa tre funktioner på en och samma 
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plattform och dessutom att fokusera på vanliga människors roll i kulturen (Jenkins 

2012). Ett exempel på hur professionella konsumenter har använt YouTube som forum 

för att mötas med amatörer är samarbetet mellan CNN och YouTube för en debatt inför 

amerikanska presidentvalet 2007. Kandidaterna fick ta emot och svara på YouTube-

videos med frågor som vanliga människor hade filmat och skickat in (NPR.org 2007). 

 

Netflix är ytterligare en ny aktör som etablerade sig i Sverige i slutet av 2012, dock 

grundades den redan 1997. Denna amerikanska filmtjänst är idag en av världens största 

prenumerationstjänster med över 48 miljoner prenumeranter fördelat på mer än 40 

länder (netflix.com). Netflix vision är att webb-tv ska ta över den traditionella tv:n 

vilket de beskriver i det regelbundet uppdaterade dokumentet om deras “long term 

view”, alltså visioner om framtiden (Hastings 2014). Där skriver de att trots det faktum 

att broadcast fortfarande är störst så kommer webb-tv bara att fortsätta växa. Detta på 

grund av ett antal faktorer:  

• internet kommer att bli snabbare  

• smart tv kommer att vara mer tillgänglig och bli billigare, detsamma gäller för 

smart tv-adapter (till exempel Apple tv) 

• användningen av smartphones och surfplattor kommer att öka, också genom att 

de kopplas ihop till tv-skärmen 

• streaming i 4K kommer att komma mycket tidigare än 4K för traditionell tv 

• internetreklamen kommer att bli mer personaliserad 

• det kommer hela tiden upp nya aktörer som liknar Netflix som ökar 

konkurrensen och främjar utvecklingen.  

 

Netflix säger sig också ha en nischad marknadsandel, deras vision är inte att konkurrera 

i den bredare marknaden som t.ex. Amazon gör (Hastings 2014). De gör vad de gör bäst 

och vill vara fokuserade på passionen till film och serier. Netflix mål är att vara flexibla 

och tillgängliga på alla slags plattformar och ha innehåll som till viss del är unikt för 

Netflix. De säger att deras styrka är just det exklusiva innehållet och det faktum att 

tittaren har kontroll över vad den ser och när den ser det (Hastings 2014). Netflix har 

börjat producera eget innehåll som gör att de kan släppa hela serien på en gång och då 

få ett nytt marknadsföringsverktyg (Hastings 2014). Det är detta som har lagt grunden 

för det så kallade binge watching, vilket betyder att tittaren sätter sig framför vald skärm 

och tittar på hela säsonger av samma serie eller en hel filmserie.  Netflix har gjort 
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tjänsten väldigt personaliserad, både reklam, rekommendationer och till och med 

innehållet i de egna serierna är anpassat till den enskilda användaren (Hastings 2014).   

 

2.5 Vad är det som gör ett nytt medium framgångsrikt? 

Marknaden har alltså expanderat med den nya tekniken som gett upphov till många 

aktörer liknande YouTube och Netflix (Rutherford & Brown 2012). Något som följer av 

denna mediekonvergens är en osäkerhet kring vad som blir framgångsrikt eller ej 

(Nygren & Wadbring 2013). Medieutvecklingen är omöjlig att förutspå och det är 

problematiskt att hitta mätinstrumenten för vad som egentligen kännetecknar framgång i 

det nya medielandskapet.Det finns en mängd faktorer som påverkar om ett nytt medium 

blir framgångsrikt eller inte och här kommer jag att ta upp fyra faktorer som är 

grundpelare för ett mediums framgång (Nygren & Wadbring 2013);  

 

Användarna är en av de viktigaste faktorerna för kommunikation och media, hur redo 

de är för att anpassa sig. Hur snabbt ett medium sprids beror till stor del på hur väl 

användarna är redo och har viljan och kunskapen att ändra sitt erfarenhetsbeteende. 

Konsumenter har ofta svårt att ändra på sina vanor och när användarna har en positiv 

attityd till tekniken har den en chans att etablera sig (Lehman-Wilzig & Cohen-Avigdor 

2004).  

 

Tekniken är en faktor som måste fungera för att det nya mediet ska ha en chans att 

spridas. Om det nya mediet inte har fungerande teknik utan krånglar för användarna så 

är det mycket svårare för det att få fäste på marknaden. Leckner och Appelgren (2007) 

tar upp exemplet e-pappret som aldrig fick fäste på marknaden eftersom teknologin inte 

var tillräckligt utvecklad. 

 

Tajmingen är viktigt för alla medieföretag idag. Med tanke på den hårda konkurrensen 

och den snabba utvecklingen är det livsviktigt att lansera nya produkter vid precis rätt 

tillfälle (Shapiro & Varain 1999). Det handlar om en avvägning mellan riskerna för att 

lansera något nytt och chansen att vara först med det nya och genom detta få ett slags 

extra status (Grant 2010) till exempel aftonbladets tidiga satsning på en nättidning som 

fortfarande är Sveriges största tidningssajt.  
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Behov kan vara ett sätt för ett nytt medium att slå igenom även fast tekniken eller 

tajmingen kanske är fel (Nygren & Wadbring 2013). Om mediet erbjuder en ny radikal 

förändring och det finns ett behov hos användarna kan det få en oväntad 

genomslagskraft. Ett exempel på detta är faktiskt internet som till en början var 

utvecklat som ett kommunikationsverktyg för det amerikanska försvaret men som 

oväntat spreds vidare med en enorm kraft (Castells 2002).  

 

2.6 Barn i det nya medielandskapet 

En helt vanlig morgon innebär stress och skrik för många småbarnsfamiljer och allt fler 

tar hjälp av det nya medielandskapets möjligheter. Slå på Bolibompa och 

programledarna har låtar som får borsta tänderna och klä på sig kläderna att bli roligt för 

barnen. Om familjen försovit sig och inte hann med låten så finns den dessutom att 

spela när som helst på webben (bolibompa.se). När det kommer till forskning om barn 

och media är det ofta utbildning, moral och den sociala påverkan som kommer på tal 

(Livingstone & Boville 1999). Det diskuteras mycket om den digitala generationen och 

hur barn påverkas av medierna. Tidningar och andra massmedier publicerar ofta 

undersökningar om användningen av det digitala och vad det innebär för barnen 

(Westergård 2014). Forskare är långt ifrån eniga i frågan men de är överens om att det 

alltid handlar om den faktiska tiden som spenderas på media. Barnläkaren Hugo 

Lagercrantz (Westergård 2014) uppger att barn har upp till ett par timmar varje dag för 

sin mediekonsumtion innan det blir farligt. Han menar också att surfplattor är ett bättre 

alternativ än tv, då de tillåter barnet att vara mer aktiv under tittandet (Westergård 

2014). 

 

Även om man ofta läser om hur media tar ifrån barnen deras barndom och isolerar dem, 

finns det också de som säger att så länge tiden är kontrollerad är det tvärtom 

utvecklande för barnen att konsumera media (Bittman et al. 2011). Föräldrar tycker att 

surfplattan är enkel för barnen att använda och att den till exempel hjälper till att lära 

barnen läsa och skriva, och att det därför skulle vara bra för barnen om surfplattor finns 

tillgängliga på dagis (Neumann 2014). Barn använder det nya medielandskapet i en 

större utsträckning än vuxna, det normala idag är att barn kombinerar den fysiska 

aktiviteten med medierna (Livingstone 2002). Hemmet brukade vara den plats som barn 

associerar till och konsumerar media, men nu har de börjar ta med sig beteendet utanför 

hemmet och ser det som en självklarhet att få konsumera media var de än befinner sig. 



  
 

14 

Att dagis och skolor inte har tillgång till t.ex. surfplattor förstår inte barnen, de har lärt 

sig att underhållningen finns nära till hands i alla vardagliga situationer (Neumann 

2014).  

 

Barn har inte samma koppling till media som deras föräldrar har och vuxna kan av den 

anledningen ofta sätta sig emot de nya teknologierna på grund av nostalgi och vanor 

(Livingstone & Boville 1999). Ett barn föds inte med färdigutvecklade medierutiner – 

dessa kommer senare – och har därför en större nyfikenhet och acceptans för det nya 

och vill testa och experimentera i mycket högre grad än vuxna (Livingstone & Boville 

1999). Barnkanalen är därför i ett läge där de inte vet hur de, både som public 

serviceföretag och som den största kanalen för barn, ska tillgodose målgruppens allt 

kräsnare krav för att fortsätta vara på topp. I och med att barnen börjar ta med sig sin 

mediekonsumtion i allt fler delar av sin vardag (Neumann 2014) blir det viktigt att 

Barnkanalen genom de som styr kanalen utvecklar sig i takt med målgruppen 

(Westergård 2014).  

 

2.7 Sammanfattning 

Det nya medielandskapet har skapats genom remediering av ny teknik, 

mediekonvergens och deltagarkulturen som tillsammans har resulterat i nya aktörer och 

plattformar som dessa verkar på. Remedieringen innebär att kopplingen till det gamla 

mediet fortfarande finns kvar, behovet av traditionella medium finns men vi kommer 

konsumera dem via internet. Deltagarkulturen innebär att förhållandet mellan användare 

och producent suddas ut och med de nya plattformarna växer kravet på interaktivitet allt 

starkare. YouTube är en nollpunkt i denna kultur som tar tittarnas tid från traditionell tv 

och kanalerna försöker därför komplettera med internetaktiviteter för att göra motstånd 

och hålla kvar tittarna. Vad som kommer att få genomslagskraft och fästa på marknaden 

har blivit osäkert i detta nya medielandskap. Företagen har svårt att navigera och bristen 

på tydliga strategier får olika avdelningar att visa på osäkerheten i konvergensen. 

Medielandskapet definieras på nytt varje dag, med alla nya plattformar, aktörer och 

konvergensen som smälter samman olika medier.   

 

Surfplattan är en av de nya plattformar som fått störst genomslagskraft – speciellt för 

barn – och denna utgör idag ett mätinstrument vars siffror har stor betydelse för tv-

industrin. Barnens tid för mediekonsumtion är upp till ett par timmar per dag och med 
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nya aktörer samt konglomeratens utvidgning blir konkurrensen om tiden avgörande. 

Barnens konsumtion sker vid allt fler tillfällen i vardagen och de portabla plattformarna 

ökar möjligheterna för aktörerna att nå publiken. Barnkanalen måste därför anpassa sig 

till denna nya verklighet där barnen är så pass vana vid att konsumera media var de än 

befinner sig. För att Barnkanalen ska kunna konkurrera med de 

interaktivitetsmöjligheter som webb 2.0 erbjuder behöver anställda på kanalen, som styr 

dess framtid, komma fram till vad det nya medielandskapet innebär för dem, var 

innehållet är på väg, vilka konkurrenterna är och hur de ska hantera den 

mediekonvergens som utvidgas över allt fler plattformar.  
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka yrkespersoner från olika avdelningar på 

Barnkanalen för att utifrån deras perspektiv försöka förstå anpassningen till det nya 

medielandskapet, där allt fler i målgruppen överger den traditionella tv:n för andra 

plattformar och aktörer på marknaden. Uppsatsen syftar till att ge en bild av hur 

anställda på Barnkanalen tänker inför arbetet med att genomföra förändringar för att 

hänga med i utvecklingen. Barn har lärt sig hantera den nya tekniken som kommit med 

remedieringen och det har skett en konvergens som skapat en osäkerhet i hur företag ska 

behålla sin position på marknaden. Många branscher står inför denna förändring och 

uppsatsen syftar till att kasta ljus på hur detta utvecklingsarbete kan bedrivas. Även om 

undersökningen rör Barnkanalen, med sin specifika målgrupp, kan uppsatsens resultat 

även appliceras på resterande kanaler inom Sveriges Television eftersom liknande 

utveckling också sker inom alla målgrupper (vid undersökningstillfället dock främst hos 

barn).  

 

Därför har jag valt min forskningsfråga att vara;  

- Hur upplever anställda på Barnkanalen anpassningen till det nya 

medielandskapet? 

Med tre delfrågor för att specificera anpassningen i medielandskapet;  

- Hur upplever anställda på Barnkanalen arbetet i och med mediekonvergensen? 

- Hur upplever anställda på Barnkanalen konkurrensen i det nya 

medielandskapet? 

- Hur upplever anställda på Barnkanalen användningen av nya plattformar? 
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4 Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder inom samhällsvetenskapliga 

forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Jag har valt att arbeta 

med den kvalitativa då jag anser att den passar min frågeställning och mitt syfte bättre 

än alternativet. Den kvalitativa metoden är normalt mer inriktad på att förstå hur något 

fungerar genom att beskriva med ord istället för siffror, och det senare är något som 

kännetecknar den kvantitativa metoden (Esaiasson et al. 2012). Den kvalitativa metoden 

har ett hermeneutiskt synsätt – detta innebär att varje tolkning är unik och påverkad av 

den som tolkar och det tolkade (Bryman & Bell 2011). Min utgångspunkt var att se på 

Barnkanalen som helhet och genom det tolka hur varje avdelning ser på anpassningen 

till det nya medielandskapet (Esaiasson et al. 2012).  

 

4.1.1 Operationalisering 

Jag har haft en deduktiv ansats, detta representerar det man redan vet om ett visst 

område och tidigare publicerad teoretisk forskning, för att sedan granska det empiriska 

materialet. Detta betyder att man utifrån valda teorier operationaliserar begrepp som 

sedan ska användas för att få ut ett passande empiriskt material. Operationalisering är 

väldigt viktigt för att kunna granska och komma fram till om man i sitt resultat bekräftar 

eller förkastar teorierna (Esaiasson et al. 2012). En deduktiv ansats är oftast en smartare 

väg att gå, då man genom operationalisering kan anpassa sina intervjufrågor för att få ut 

det empiriska materialet man behöver för att kunna analysera teorin (Esaiasson et al. 

2012). Jag har operationaliserat mina intervjufrågor i den beteckningen att jag parallellt 

skrev dessa med mitt teoriavsnitt. Detta för att vara säker på att jag fick ut material som 

var anpassat till de perspektiv jag haft i teoriavsnittet, men jag ville ändå att frågorna 

skulle vara såpass breda så intervjupersonens egna perspektiv skulle styra (Esaiasson et 

al. 2012).  

 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Primärkällor 

Jag har valt att främst samla in mitt material i form av totalt sju intervjuer, hur jag valt 

mina intervjupersoner redovisas nedan. Dessa intervjuer har varit grunden till hela 
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undersökningen då syftet redan från början var att undersöka hur anställda själva tänker 

på det nya medielandskapet (Ekström & Larsson 2010). Jag hade inte kunnat få 

informationen på annat sätt än just intervjuer, det var av största vikt att det var 

respondenternas egna åsikter som kom fram. Jag har gjort skillnad på en av 

intervjuerna, genom en så kallad informantintervju och de andra sex samtalsintervjuer 

(Esaiasson et al. 2012). Denna informantintervju var med SVT publik och utbuds 

Mikael Sterner, genom intervjun fick jag bland annat statistiken jag nedan skriver om.  

 

4.2.2 Sekundärkällor 

Jag har haft till stor nytta av den statistik som jag både fått av SVT och även letat reda 

på själv. Främst handlar det om SVT publik och utbuds egen undersökning om 

småbarns medievanor 2013, men även Orvesto Junior 2013 och 2014. Den förstnämna 

undersökningen görs varje år av TNF sifor webbpanel åt SVT och är en enkät till 510 

föräldrar med barn mellan 3-6 år. I varje åldersgrupp är det 108-135 respondenter och 

den är genomförd under 5-18 juni 2013 (SVT publik och utbud 2013). I Orvesto junior 

beskrivs barns och ungdomars mediekonsumtion och konsumtionsmönster som 

genomförs ungefär vartannat år. Populationen är samtliga 7-11 åringar i Sverige och 

totalt svarar cirka 2000 barn och ungdomar varje år (Orvesto junior 2013). I en 

kvalitativ forskningsmetod är det ordet som ska tolkas (Bryman & Bell 2011), jag har 

dock med hjälp av siffrorna från denna statistik kunnat tolka och styrka det fenomen 

som undersökningen syftar till. Med endast min undersökning kan jag inte uttala mig 

om publikens konsumtion, vilket gjorde det viktigt att även ta del av denna statistik. 

Genom detta har jag på så vis kunnat jämföra mina resultat med resultat från stora 

kvantitativa undersökningar i samma frågor och därigenom styrka mina tolkningar av 

resultaten. Därför valde jag att ha med siffror, som egentligen är kvantitativ data, i min 

kvalitativa intervjustudie för att på så vis styrka hur samhällets mediekonsumtion ser ut 

från det jag tolkar att mina respondenter upplever.  

 

4.3 Urval 

Det finns flera olika sätt för att göra ett urval av intervjupersonerna, en vanlig typ är 

variationsurval. Denna sätter samman en intervjugrupp som representerar en bredd i 

fenomenet för undersökningens syfte. En mer bunden form av variationsurval är 

stratifierat urval, här bestäms först kategorier efter bl.a litteraturgranskningen och en 

indelning efter roller i organisationen (Ekström & Larsson 2010). Dessa kategorier 
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bildar ett antal ”boxar” och jag har därefter kunnat välja ut rätt person att intervjua i 

varje ”box” med hjälp av min kontakt på Barnkanalen och efter de olika teman i teorin. 

Det underlättade också mycket i detta val att Barnkanalen är en relativt liten redaktion 

som gjorde det hanterbart att få ta del av alla avdelningar. Urvalsandelen i varje ”box” 

behöver alltså inte vara samma, vilket är fallet på Barnkanalen där exempelvis SVTi 

(utvecklingsenheten) är betydligt större än tablåavdelningen. Varje del av urvalet ska i 

denna metod bidra med något nytt, vilket passar in på mitt syfte med undersökningen att 

få ta del av hur Barnkanalen som helhet ser på anpassningen till det nya 

medielandskapet. Nackdelen med stratifierat urval är dock att processen blir lite mer 

komplicerad och att urvalet endast sker med de variablerna som är kända (Esaiasson et 

al. 2012). Dock tack vara att Barnkanalen är en relativt liten redaktion och att jag hade 

hjälp av en anställd med att välja rätt intervjuperson blev processen inte så komplicerad. 

Jag tyckte även att fördelarna övervägde nackdelen med att urvalet endast sker med de 

variabler som är kända eftersom mitt syfte var att undersöka Barnkanalen, inte hela 

SVT.  

 

4.4 Intervjupersonerna 

Som jag tidigare nämnt har jag en redan etablerad kontakt med Barnkanalen, därför var 

det inte en fråga om hur jag skulle börja sökandet efter rätt intervjupersoner. Min 

kontaktperson på Barnkanalen och jag började därför detta arbete med att dela upp vilka 

de olika avdelningarna är, vi kom fram till dessa; Inköp av barnutbud, 

Webbavdelningen, Barnteamet på SVTi, Tablåavdelningen, SVT Online, SVT publik och 

utbud samt kanalchefen för ett övergripande perspektiv. Vår första tanke, och hur 

verkligheten egentligen ser ut, är att även Bolibompa är en avdelning i Barnkanalen. 

Dock fick jag aldrig tillfälle att genomföra denna intervju på grund av att anställda på 

Bolibompa vid intervjutillfället var fullt upptagna med arbetet att göra om avdelningen. 

Det är något jag ångrar då jag tror att empiri från en källa på programsidan hade varit 

värdefullt för min analys om helheten.  

 

Från dessa ”boxar” valde jag därför, med hjälp av min kontakt, ut en person som 

besitter kunskapen från respektive avdelning. Från inköp intervjuade jag Linda 

Granath, som är chef för barninköp. Matilda Byström är webbredaktör på barnkanalen 

och fick representera webbavdelningen, Erik Wahlgren från SVTi är konceptutvecklare 

och ledde utvecklingen av barnspelaren. Tablåavdelningen representerades av Ylva 
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Sjölin som är tablåläggare, Karin Schmidt är kanalchef online, Mikael Sterner finns på 

publik och utbud och sist har jag intervjuat Safa Safiyari som är kanalchef för hela 

Barnkanalen.  

 

4.5 Procedur intervjuerna 

Mina intervjuer valde jag att göra semistrukturerade, vilket betyder att jag hade ett antal 

övergripande frågor (se bilaga A Intervjumanual) som jag sedan kunde gå ifrån 

beroende på vad intervjupersonen svarade (Ekström & Larsson 2010). Jag tyckte att 

detta alternativ var bättre för undersökningens syfte än att ha intervjun strukturerad då 

dels intervjupersonerna kom från olika avdelningar samt min frågeställning är vad de 

har för åsikter i stort. Ett alternativ hade kunnat vara att ha en ostrukturerad form, dock 

kände jag att det hade blivit lite för luddigt då frågan om det nya medielandskapet är så 

enormt brett och kan ta sig till uttryck lite hur som helst. Det är anledningen till mina 

semistrukturerade intervjufrågor som har en grund i den teori jag tagit upp. Ännu ett sätt 

att minska osäkerheten hos intervjupersonerna om mitt grepp på det nya 

medielandskapet var att jag skickade frågorna i förväg (Esaiasson et al. 2012). Mina 

intervjupersoner var alltså förberedda på vilka frågor som skulle komma, just för att jag 

är medveten om att ämnet är så stort och kan diskuteras i många olika kontexter. Detta 

kan dock få negativ påverkning då frågorna kan kännas inövade (Häger 2007). Jag bad 

vid starten av varje intervju om tillåtelse att spela in, vilket jag fick av alla 

intervjupersoner. Dessa ljudfiler har jag sedan överfört till datorn och sedan 

transkriberat och bearbetat genom att markera texten i olika färger för att på så sätt hitta 

mönster i intervjuerna. Jag började varje intervju med några inledande frågor så som 

titel och arbetsuppgifter, detta för att för att få igång samtalet (Ekström & Larsson 

2010).  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara tillförlitlig och giltig, 

detta är begrepp som bättre anpassas på kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2011). 

Med validitet menas att man i en undersökning använder rätt instrument, alltså är i 

denna undersökning instrumentet mina intervjufrågor. Validiteten kan för den 

kvalitativa forskningen vara ett översättningsproblem, med det att intervjufrågorna 

skrivs på den teoretiska nivån medan undersökningen görs på den operationella nivån 

(Esaiasson et al. 2012). Genom att operationalisera frågorna, vilket innebär att frågorna 
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tas från det teoretiska och görs om till begrepp som förstås i det operationella, höjer 

man validiteten. Reliabilitet innebär att en mätning är tillförlitlig och stabil. Vid 

reliabiliteten vill man att undersökningen ska kunna ge samma resultat vid olika 

tillfällen (Esaiasson et al. 2012). Det är dock något som appliceras på kvantitativ 

forskning då den kvalitativa tolkningen omöjligt kan ge samma resultat varje gång 

(Bryman & Bell 2011).   

 

Jag skrev intervjufrågorna parallellt med teoriavsnittet vilket på så vis gjorde att jag 

med teorin i tankarna kunde formulera frågor anpassade till den operationella nivån. Jag 

har ställt ett antal liknande frågor till varje intervjuperson, men dessutom några 

specifika frågor som hör till respektive persons avdelning. Jag har ställt frågor som var 

relevanta till studien och teorierna, dock då intervjuerna var rätt öppna svävade samtalet 

till ibland lite onödigt material. Därför har det varit av ännu större vikt att jag noga 

tänkte på reliabiliteten och validiteten och strukturerade upp empirin efter vad jag ansett 

vara intressant för undersökningens syfte. 

 

4.7 Forskningsetik 

Som forskare har jag under hela processen försökt uppehålla ett forskningsetiskt 

förhållningssätt och reflekterat hur min förförståelse påverkar tolkningen (Ekström & 

Larsson 2010). Jag har en god förförståelse som gör att jag är väl insatt i ämnet och 

begrepp som intervjupersonerna använder. En viktig strategi för kvalitativa intervjuer är 

att skapa förtroende i samtalet, med öppenhet och att undersökningen sköts seriöst och 

etiskt (Ekström & Larsson 2010). En grundläggande etisk fråga är att jag som forskare 

ska försöka hålla en så neutral ställning som möjligt, detta för att undvika den så kallade 

intervjuareffekten som med min förförståelse kan påverka intervjusituationen och mina 

resultat (Ekström & Larsson 2010). Jag har gjort noga avvägningar så att min 

undersökning lever upp till vetenskapsrådets rekommendationer rörande forskningsetik. 

Dessa har jag baserat på de fyra allmänna krav som konkretiserats ur det grundläggande 

individskyddskravet (vr.se).  

 

Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera mina intervjupersoner 

om forskningens syfte (vr.se). Detta gjorde jag genom att både ta kontakt med alla 

intervjupersoner via mail för att få tillåtelse om en intervju, samt vid starten av varje 

intervjutillfälle förklarat undersökningens frågeställning och syfte. Alla intervjupersoner 
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fick dessutom intervjumanualen skickat via mail så att frågorna var godkända inför 

intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet innebär att alla intervjupersoner ska själva få bestämma över att delta i 

undersökningen eller inte (vr.se). Som ovan nämnt fick alla intervjupersoner ett mail om 

förfrågan om intervju där samtliga själva fick bestämma om deltagandet, godkänna 

frågor samt även godkänna att samtalet spelades in för transkribering. En av 

intervjupersonerna uttryckte en vilja för deltagande men som dock inte hade tillfälle att 

göra intervjun vid den tidpunkt som krävdes inom ramen för undersökningen, vilket 

alltså är anledningen till ett bortfall.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla ingående uppgifter om intervjupersonerna ska 

hållas konfidentiell i största möjliga mån samt personuppgifter ska förvaras på ett säkert 

sätt (vr.se). Jag har enbart ställt frågor om personuppgifter i den mån jag ansett relevant 

till undersökningen vilket då endast är namn och titel. Vid enstaka tillfällen framgick 

det konfidentiella uppgifter om företaget som respondenten bad mig att inte skriva om, 

vilket jag på grund av detta inte tagit med i transkriberingen och då ej i rapporten.  

 

Nyttjandekravet är att insamlade personuppgifter endast ska användas för 

undersökningen, alltså inte säljas vidare (vr.se). Jag har som nämnt ej samlat in 

personuppgifter som inte redan är offentliga så nyttjandekravet är inte relevant för min 

undersökning. De konfidentiella uppgifterna jag tagit del av är raderade och kommer 

inte att finnas med i rapporten.  
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5 Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten från mina sju intervjuer, för att 

kunna analysera dem med teorin. För att göra detta överskådligt har jag tematiserat 

empirin utifrån mönster jag hittade och i dessa presenterat resultaten från alla sju 

intervjuer. De tre teman jag valt utifrån intervjusvaren är; Konvergensen, konkurrensen 

samt plattformar och innehåll. Varje enskild intervju refereras med intervjupersonens 

efternamn och vid behov dess titel/avdelning. En påminnelse om dessa:  

Safa Safiyari, Kanalchef Barnkanalen 

Karin Schmidt, Kanalchef online 

Linda Granath, Programchef för barninköp 

Mikael Sterner, Publik och utbud 

Ylva Sjölin, Tablåläggare Barnkanalen 

Matilda Byström, Webbredaktör barnkanalen.se 

Erik Wahlgren, SVTi konceptutvecklare och projektledare av barnspelaren. 

 

5.1 Konvergens 

Det första jag märkte från respondenterna var att de alla har samma uppfattning om när 

skiftet hos tittarna började få effekt. Alla har svarat att de märkte en skillnad någon gång 

för runt två år sedan och ännu mer drastiskt det senaste året ”efter sommaren 2012 då 

började det hända lite saker” (Safa Safiyari 2014). Det är dock först nu under 2014 som 

man faktiskt börjat se effekterna från digitaliseringen. Detta konfirmeras via statistiken 

som Mikael Sterner (2014) visade mig under informantintervjun, som även pekar på att 

det är den yngsta målgruppen 3-6 år som tydligast lämnar Barnkanalen. Att det är 

småbarnen som är den verkliga utmaningen för Barnkanalen är alltså tydligt för alla 

avdelningar och Safiyari (2014) uppger att 7-11 åringarna ökade 2013 men att de nu 

också börjar sjunka. Respondenterna gör en tydlig skillnad mellan traditionell tv och 

internet i det att det förra benämns som väldigt linjär, alltså att den har en 

envägskommunikation, medan det senare enligt respondenterna innebär en 

tvåvägskommunikation. Detta för mina tankar till O’reillys och Battelles (2009) 

begrepp webb 2.0, som de egentligen myntade för att visa att internet inte var över men 

som blivit ett samlingsbegrepp till en interaktiv verklighet. Barnkanalens publik har 
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blivit kräsnare och personerna som jobbar på kanalen vill fånga denna webb 2.0 med 

dess kollektiva intelligens för att komma ifrån det linjära tänkandet.  

 

En viktig och intressant aspekt att komma ihåg är också att 3-6 åringarna inte alltid 

kommer att vara 3-6, de kommer att bli 7-11 och då ta med sig sitt tittarbeteende. 

”Barnen kommer att bli äldre och när de så småningom är vuxna kommer de ju inte 

helt plötsligt att gå tillbaka till broadcast om de inte har med sig det från barndomen”( 

Mikael Sterner 2014). Forskning visar att barnen inte föds med en vana eller nostalgi till 

ett visst medium, de hittar nya och egna sätt för sin mediekonsumtion och det innebär 

en annan konsumtion än den dagens föräldrar hade när de var barn (Livingstone & 

Broville 1999). Karin Schmidt och Erik Wahlgren beskriver hur man kan se på barnens 

tittarmönster för att spå framtiden för tv lite snabbare än för andra målgrupper, ”Barnen 

är pionjärer på nya saker, vi ser att förflyttningen går snabbare för barnkanalen än för 

de övriga” (Karin Schmidt 2014). Detta kan kopplas till hur barn i större utsträckning 

experimenterar och nyfiket letar upp nya sätt för underhållning (Livingstone & Broville 

1999).  

 

Den nöt som respondenterna vill knäcka är den om tablåläggning och hur ett tv-program 

kommer att se ut i framtiden och på webben. Vad som gör nöten ännu mer svårknäckt är 

att man inte fullt vet hur man ska mäta framgång – när har ett program eller ny satsning 

egentligen gått bra? ”Det finns så otroligt många perspektiv i denna nya verklighet, men 

allt handlar om att ta människors tid” (Safa Safiyari 2014), det är alla respondenter 

överens om. Tiden är viktig även för forskarna, vilket gör det ännu svårare för 

Barnkanalen att få sin del av kakan när forskningen säger hur viktigt det är att 

kontrollera barnens tid framför tv:n (Westergård 2014). Målsättningar blir av den 

anledningen viktigare enligt Safiyari (2014), vilka idag består i att öka trafiken på 

webben. De inte kan tappa på broadcast utan att ta upp den någonstans, och appen är ett 

steg för att nå det målet. Risken finns alltid att tittaren inte återkommer efter att ha gått 

från broadcast till webben (Jenkins 2014).  

 

Appen som släpptes 14 april i år har, beroende på vem du frågar, gått väldigt bra. 

Wahlgren (2014) visar ett antal kommentarer på app store som appen fått, både bra och 

dåliga. För det mesta har den fått bra kommentarer med många stjärnor även om ett 

exempel på lite mer negativ respons också visades under rubriken “Fruktansvärt”; 
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“... snälla seriöst sämsta appen som finns på hela app store! Ifall du råkar ladda ner 

det så radera det på direkten som jag gjorde, denna appen är faktiskt sämre än att gå 

upp för en trappa!!” (kommentar App Store av ”dummasvt”, iTunes Preview 2014). 

 

Som tidigare nämnts kan det emellertid vara svårt att veta när appen faktiskt har gått bra 

och med vad man ska jämföra siffrorna. Appen har för tillfället 126 000 nedladdningar 

på App Store, Google play och Windows Phone tillsammans – men är det bra eller 

dåligt? Detta kan kopplas till en av de faktorer som jag tagit upp tidigare, att användarna 

måste vara positiva till den nya tekniken för att den ska få fäste och bli framgångsrik 

(Lehman-Wilzig & Cohen-Avigdor 2004) – något jag anser att de verkar vara. Det är 

även viktigt att allt från början fungerar med appen och SVTs utvecklare har därför 

satsat mycket på själva tekniken. Tekniken är också den andra faktorn som jag tidigare 

tog upp som en av de fyra grundpelarna för att ett nytt medium ska bli framgångsrikt 

(Nygren & Wadbring 2013).  

 

Safiyari (2014) sade i en bisats under intervjun att appen möjligtvis kom lite för sent. 

Kopplat till den tredje faktorn för ett mediums framgång, tajmingen, kanske det ligger 

något i detta. Den hårda konkurrensen innebär att det blir viktigt att få ut produkten vid 

precis rätt tillfälle (Shapiro & Varain 1999) och appar har funnits på marknaden bra 

mycket längre än Barnkanalens lansering 2014. SVT play var till exempel en av de 

första play-tjänsterna på marknaden och har därmed lyckats få den extra statusen som 

Grant (2010) beskriver, tillsammans med SVT plays välutvecklade teknologi. Det jag 

däremot anser att Barnkanalens app hade var den sista faktorn för vad som gör ett 

framgångsrikt medium – ett behov hos publiken. Trots att tajmingen möjligen var lite 

för sen så fanns det ett behov hos användarna att hitta Barnkanalen i app-djungeln. 

Behovet kan vara en av anledningarna till att appen fått så många nedladdningar och bra 

omdömen (Nygren & Wadbring 2013).  

 

Tablåfrågan är väldigt högt prioriterad hos de flesta avdelningarna och för Safiyari 

(2014) handlar den om söktiden. Med söktid menar han hur lång tid man spenderar på 

att hitta det program man vill titta på. Detta uppger Netflix vara en del av tjänstens 

styrka, att användaren ska leta och ha kontroll över vad man ser och när (Hastings 

2014).  
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Eftersom barn har minst minuter för mediekonsumtion, och att tiden ofta bestäms av 

föräldrarna, innebär det att barnens tid blir väldigt värdefull och inte får slösas på. 

Tiden blir alltså avgörande (Safa Safiyari 2014).  

 

Vad gäller de nya aktörerna som Netflix behöver användaren antingen veta vad denne 

vill titta på eller så kommer det ta lång tid att söka efter rätt program för det aktuella 

humöret. “Det finns en söktidstjuv i Netflix” (Safa Safiyari 2014). Safiyari (2014) 

uppskattar att söktiden efter rätt program kan variera mellan en minut till en timme, och 

det är där tablån kommer in i bilden – behöver vi någon som kommer på vad vi älskar 

eller vill vi bestämma det själva? Netflix (2014) anser att publiken själva vill hitta sina 

favoriter, men att det ska bli mer och mer personaliserat. De är också mer inne på det så 

kallade binge watching, där hela säsonger släpps och tillåter publiken att klicka sig 

vidare till nästa avsnitt istället för att gå efter en tablå och vänta på nya avsnitt.  

 

Flera av respondenterna säger sig tro att tablåns betydelse kommer att minska, men att 

den fortfarande kommer att ha en funktion i samhället.“Jag tror att det kommer att 

finnas en tablå men den kommer att bli mindre och mindre viktig, det är ju webben som 

gäller” (Ylva Sjölin 2014). Respondenterna har också uttryckt möjligheten att framtiden 

kan innebära en spellista för barnen, där de ges ett utbud att välja från för att sedan sätta 

ihop sin egen tablå. Wahlgren (2014) säger att de nu försöker utveckla appen så att 

barnen får fler möjligheter för personalisering och sparade favoritprogram.”Det är ett 

steg in i framtiden för oss, så barnen kan göra sina egna spellistor” (Erik Wahlgren 

2014). Jag uppfattar det som att de försöker få in ett personaliserat innehåll i tablån, 

vilket även Netflix säger sig göra med dess nischade kategorier (Hastings 2014).  

 

Sjölin (2014) har i och med lanseringen av appen och den nya barnspelaren börjat 

tablålägga mer utefter vad kanalen vill ska synas på webben. Barnspelaren är som en 

barnsäker version av SVT play. Detta innebär att programmen ses på ett forum som är 

helt barnsäkert och där barnen inte kan stöta på något innehåll som anses olämpligt. 

Sjölin (2014) som är tablåläggare har nyligen börjat resonera kring vad som är attraktivt 

var i barnspelaren och utifrån detta dra slutsatser om vad som ska sändas i broadcast. Så 

var det inte alls förr, utan webben brukade vara den platsen där de programmen som inte 

platsade i broadcast fick vara, “lite slask”  (Matilda Byström 2014). Nu har det dock 

blivit tydligt att man inte kan lägga ut vad som helst på webben. Internets styrka ligger 
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just i interaktiviteten, vilket gör att kanalerna försöker interagera med publiken för att 

sätta motstånd (Hadenius & Weibull 1999). Den digitala generationen har förändrat 

förhållandena och den ständiga uppkopplingen även hos barn gör att kanalerna behöver 

något slags interaktivitet (Pynta et al. 2014).  

 

Även Byström (2014) säger att broadcast inte är död. ”Trots att många säger att den är 

det så samlas folk fortfarande framför tv:n, speciellt under helger och vid jul”(Matilda 

Byström 2014). Detta gör det ännu viktigare att visa att broadcast fortfarande är stark, 

men att Barnkanalen samtidigt anpassar sig till den nya verkligheten. Två exempel på 

program som verkligen har anpassat sig till kravet på interaktivitet är Superlördag och 

Minimello, båda med Barnkanalen-profilen Ylva Hällen som programledare. 

 

”De programmen uppmanar hela tiden barnen att gå in på webben för att påverka och 

rösta och det har blivit så pass uppskattat att hela svt.se ibland kraschat på grund av 

den enorma trafiken och det är ju roligt” (Matilda Byström 2014).  

 

Gränserna mellan producent och konsument suddas ut snabbt och när medieindustrin ser 

allt fler möjligheter med utvidgning går det endast fortare (Jenkins 2012). Att det 1953 

kunde komma ett program som fortfarande ses som det mest interaktiva 

barnprogrammet låter märkligt, men jag anser att det visar att det dels handlar om 

tajmingen för nya medier, dels om att teknikens utveckling tar lång tid. Winky Dink and 

You var ett framgångsrikt program i USA som även har fått en återupplivning på 90-

talet (imdb.com). Barnen har en vilja till interaktion och har redan kombinerat den 

fysiska aktiviteten med teknologin (Livingstone 2002) och Bolibompas sketcher om att 

borsta tänderna och klä på sig kläderna anser jag vara i alla fall ett sätt att möta barnen.  

 

Ett av områdena jag var intresserad av vad gäller skillnaden mellan broadcast och 

webben är det att SVTs sändningstillstånd endast erkänner internetaktivitet som ett 

komplement som måste vara direkt kopplad till kärnverksamheten (SVT anslagsvillkor 

2014). Intervjusvaren var lite blandade i dessa frågor, men alla var överens om att 

Barnkanalen ska hålla sig till sin kärnverksamhet, det vill säga den rörliga bilden. Detta 

innebär att om internetaktivitet innefattar spel och pyssel så kan sådant inte vara en del 

av SVTs kärnverksamhet. Respondenterna tycktes dock anse att villkoren måste ändras 

så att man kan tillgodoräkna sig rörlig bild på webben. “Det finns inget rum för webben 
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att bara vara ett komplement. Jag ser ingen annan utväg än att webben blir en del av 

det ’vanliga’”  (Safa Safiyari 2014). Enligt inköparen Linda Granath (2014) så görs det 

bra program men hur de distribueras har inte så stor betydelse. Hon påpekade ofta under 

intervjun att hennes och Barnkanalens uppgift är att hitta bra program för barn och 

tillgängliggöra dem så att alla kan se dem. Byström (2014) var desto mer förvånad över 

formuleringen i sändningstillståndet. Hon menar att eftersom sändningstillståndet är på 

sex år bör man ha i åtanke hur mycket som faktiskt händer under en så lång period. 

“Jag har ju varit här i fyra år och det har redan hänt så sjukt mycket, sex år framåt 

kommer det vara en helt annan värld” (Matilda Byström 2014).  

 

Byström (2014) fortsätter dock med att beskriva den positiva attityd medarbetarna har 

till webben och att det är många som är villiga att hjälpa till att producera material till 

webben. Båda kanalerna, broadcast och webben, är väldigt viktiga även för “de gamla 

tv-rävarna” (Matilda Byström 2014). Jag tolkar det som att det finns en tydlig koppling 

till den remediering jag tagit upp tidigare, som förklarar att det nya bygger på det gamla 

(Bolter & Grusin 1999). Intervjupersonerna tycks se övergången från linjär tv till den 

tvåvägskommunikationen som webben erbjuder, och att webb-tv verkligen bygger på tv 

som Bolter och Grusin (1999) skriver om i sin bok ”Remediation”. Albarran (2013) 

skriver att medieföretag helt enkelt tar sitt innehåll och paketerar det på ett annat sätt, 

vilket jag finner överensstämmer med respondenternas bild. Jag finner dock att Nygren 

och Wadbrings (2013) reflektion om hur remedieringen och konvergensen har tagit ett 

steg längre inte tycks applicerbart på Barnkanalen. Kanalerna hänger fortfarande väldigt 

tätt ihop, kanske främst på grund av att SVTs villkor (2014) säger att det måste finnas 

en koppling till kärnverksamheten. 

 

Sjölin (2014) pekar på att spelen som komplement är ett marknadsföringsverktyg, 

eftersom de drar tittarna till programmen. Hon säger att det måste ändras i nästa 

sändningstillstånd så att webben kan få ett likvärdigt värde. ”Broadcast är fortfarande 

störst men det kommer så småningom att ändras och då måste vi redan vara starka på 

webben”(Ylva Sjölin 2014). Jag anser att konvergensen har tagit ett steg längre i 

samhället och de nätbaserade kanalerna har antagit en helt ny form som också Nygren 

och Wadbring (2013) skrev om. Men i och med att broadcasts siffror fortfarande är så 

pass högre än webbens och på grund av anslagsvillkoren innebär det att Barnkanalen 

fortfarande väntar med att göra något eget för webben. Netflix och YouTube har 
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konvergerat tydligare och remedieringen har tagit ett steg längre och medfört att 

kopplingen till det gamla mediet har suddats ut. Wahlgren (2014), som kom till SVTi 

första gången 2007, menar att tv alltid dominerat men att den dominansen har minskat 

under åren. ”Tidigare satt de som jobbade med webben i en liten skrubb som ingen 

riktigt brydde sig om” (Erik Wahlgren 2014) men när jag besökte avdelningen var det 

färgglatt, musik och mycket folk. Wahlgren (2014) säger att i och med att publiken 

börjat komma till webben har SVTi fått mycket högre status och är numera en viktig del 

av SVT. Det har dock helt klart skett en remediering av innehållet och kanske är det så 

att de på SVTi ser den lite tydligare eller att man på övriga avdelningar envist vill visa 

siffrorna på att broadcast fortfarande är störst ett tag till. Samtidigt så finner jag att mina 

respondenter verkligen ser framtiden som nära och vill utvecklas framåt och försöka 

hitta vägen för att de båda kanalerna ska samexistera.  

 

Barnkanalen har under fyra år jobbat hårt mot visionen att vara Sveriges viktigaste 

kanal för barn, vilket hittills har betytt att vara väldigt stora på broadcast (Safiyari 

2014). Men om broadcast i och med det nya medielandskapet har blivit mindre relevant 

innebär det att man måste utveckla nya sätt att mäta hur man ska bli den viktigaste 

kanalen för barn. “Visionen är att vi ska vara förstahandsvalet för Sveriges barn, 

oavsett om det är barnkanalen på broadcast eller webb”  (Karin Schmidt 2014). Det 

handlar kanske om de verktyg som kallas för bärande teknik, där den gamla tekniken 

ersätts av ny och förändrar hur man tar del av innehållet. Tidigare nämnda exempel med 

CD-skivan som ersattes av Itunes streamingtjänst är talande. Den bärande tekniken 

förnyades utan att förändra innehållet – det inspelade ljudet (Jenkins 2012). Om 

musikindustrin tidigare mätte framgång i antal sålda CD-skivor mäts framgång idag 

istället genom att jämföra siffrorna på Itunes-nedladdningar av respektive skiva. Här 

menar jag alltså att det finns likheter med hur Barnkanalen resonerar kring hur 

framgång egentligen ska mätas i det nya medielandskapet.  

 

Byström (2014) säger att eftersom SVT inte är ett vinstdrivande företag så finns det 

inga uppsatta mål för att nå ett visst antal siffror, ”vilket kanske kan göra arbetet med 

att hitta nya mål för webben lite svårare” (Matilda Byström 2014). Det finns till 

exempel en vision om att Barnkanalen ska vara större än SVT play på barn, men 

däremot finns inga tydliga siffror på vad det innebär att vara störst eller vad kanalen 

egentligen ska sträva efter. Kanske är det ett problem att det inte finns någon 
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kommersiell drivkraft som den som fanns för skivbolagen när de sedan lyckades 

utveckla en ny affärsmodell för musikindustrin (Küng et al. 2008). Apple har lyckats 

konvergera musikindustrin globalt genom att integrera olika delar av digitaliseringen. 

För rörlig bild-verksamheten har YouTube omfamnat konvergenskulturen och 

framförallt tagit tillvara på deltagarkulturens engagerade anhängare (Snickars & 

Vonderau 2012). YouTube har med transmedialt berättande bjudit in konsumenten till 

att ta del av en värld som samlar innehåll från flera plattformar (Jenkins 2012). 

Eftersom Barnkanalen inte behöver oroa sig för finansieringen finns det möjligen en 

risk att det slags innovations- och tävlingsinstinkt, som kommersiella aktörer behöver 

ha, försvinner. Nästan alla kanaler har ett internetkomplement för att bjuda in 

konsumenten till det transmediala berättandet och för att interagera med tittarna (Kim 

2012). YouTube har dock sammanfört deltagarkulturens tre delar – produktionen, 

urvalet och spridningen av innehåll (Jenkins 2012) – på ett sätt som Barnkanalen inte 

lyckats erbjuda.  

 

Barnkanalen har en viktig fördel i arbetet med att koppla broadcast till webben eftersom 

tablå, webb och sändning alla sitter i samma rum och jobbar tätt. Detta arbetssätt skiljer 

sig från hur andra redaktioner på SVT arbetar.  

 

“Barnkanalens organisation, till skillnad från resten av SVT, är väldigt optimal för 

kommunikationen mellan avdelningarna. Vi pratar mycket och kan snabbt utvecklas och 

förändras”(Karin Schmidt 2014). 

 

För Byströms (2014) arbete som webbredaktör betyder detta att hon vet när det kommer 

en puff (dvs. reklam) och kan då se till att det som puffas för i tv även finns tydligt 

placerat på webben. Att broadcast och webb har smält samman syns även i Sjölins 

arbete. Hon planerar broadcast efter vad hon vill ha på webben, det som tidigare var två 

olika avdelningar planeras alltså på Barnkanalen av en och samma person. Innan 

barnspelaren fanns låg programmen endast uppe på respektive programsida, nu jobbar 

Sjölin med den på ungefär samma sätt som med broadcast – ”jag planerar vilka 

program som ska ligga var, i vilken kategori och vilken ordning” (Ylva Sjölin 2014). 

 

Kanske kan man säga att utvecklingen av ny teknik har gått ett steg länge i 

konvergensen men att beteendet i hur arbetet sker har precis börjat komma in i en 
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konvergens. Det nya och det gamla har precis börjat samexistera på Barnkanalen, och 

som Nygren och Wadbring (2013) skriver så tar utvecklingen av nya tekniker lång tid. 

Schmidt (2014) som är kanalchef för online-utbudet säger att kommunikationen mellan 

henne och Safiyari, kanalchef på Barnkanalen, har blivit mycket tätare.  

 

”Tidigare lät han det digitala vara lite av sin egen avdelning, nu har samarbetet blivit 

mycket starkare och han ger sig mer och mer in på det digitala” (Karin Schmidt 2014). 

 

Det visar att Barnkanalen verkligen har en fördel i att utvecklas mot en mer kombinerad 

redaktion, där webben och broadcast har lika stort värde. Konvergens uppstår inte 

enbart i tekniken, den föds i den sociala interaktionen och i beteenden hos individer 

(Jenkins 2012). Genom att Barnkanalen samarbetar mellan avdelningarna styr de 

konvergensen ovanifrån samtidigt som de accepterar den underifrån styrda processen 

från konsumenterna.   

 

5.2 Konkurrens 

Ett annat tydligt mönster, och kanske det som alla var mest överens om i intervjuerna, 

var det som rörde den ökade konkurrensen på marknaden. Alla respondenter sade nästan 

omedelbart att det som förändrats mest och med snabbast hastighet är konkurrensen om 

barnens tid. “Konkurrenterna på marknaden har blivit fler, bättre och större, 

framförallt fler”  (Safa Safiyari 2014). Tidigare gällde det att programmen skulle stå 

emot de andra tv-husens program, som Disney Channel och Nickelodeon, men idag 

består konkurrens också av appar och många andra tjänster, som dessutom har en helt 

annan kärnverksamhet (Safiyari 2014). Forskningen är också den mer inriktad på att 

faran med barns mediekonsumtion är tiden som spenderas framför skärmen (Westergård 

2014). Enligt Lagercrantz (Westergård 2014) har barn upp till ett par timmar per dag att 

spendera på media och jag finner då att med allt fler aktörer på marknaden blir det 

svårare för Barnkanalen att ta del av ”tidskakan”. Det finns två konkurrenter inom rörlig 

bildverksamheten som nämnts otaliga gånger under studiens gång; YouTube och 

Netflix.  

 

Förutom dessa aktörer har även App stores utbud, som alltså inte är rörlig bild utan 

främst spel, tagit över en stor del av barnens mediekonsumtion. För Safiyari (2014) 

handlar det om tydligheten, kvalitén och tillgängligheten;  
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“Kvalitén för att publiken har blivit kräsnare, tillgänglighet för att det finns så många 

valmöjligheter och tydlighet för att vi måste nischa våra produkter. Allt handlar om tid, 

hur digitala vi än blir så har vi bara så mycket tid och med alla nya alternativ som 

kommer upp blir Barnkanalens del av den kakan allt mindre” (Safa Safiyari 2014). 

 

I och med att valmöjligheterna har ökat så blir också publiken mer kräsen och en kräsen 

publik kräver en mycket högre kvalitet vilket för Barnkanalens del innebär att göra 

tjänsterna bättre (Safiyari 2014). Det överensstämmer med Netflix visioner om 

framtiden, där den bättre kvalitén 4K (ultrahög upplösning på bilden) först kommer att 

komma till nätbaserade kanaler och sedan till traditionell tv (Hastings 2014). Detta är 

naturligtvis en spekulation från Netflix sida, men det tar lång tid för tv-husen att 

omvandla allt innehåll till en ny upplösning vilket demonstrerades vid bytet till HD. Då 

var både tv-industrin och konsumenter långsamma på att vänja sig och ta till sig den nya 

tekniken (Hoelzel 2014). Det finns dock redan nu ett flertal skärmar med 4K, även om 

själva 4K-innehållet antagligen först kommer att komma till streamingtjänster som 

Netflix (Hoelzel 2014).  

 

Detta visar även på den tillgänglighet som Safiyari (2014) talade om i vår intervju där 

han menade att det faktum att streamingtjänsterna får bättre kvalitet än broadcast gör att 

tillgängligheten till kvalitén minskar för Barnkanalen. Jag tolkar dock att det Safiyari 

(2014) menar med kvalitet snarare handlar om kvaliteten i programmet, inte 

upplösningen på distributionen som Netflix strävar efter (Hastings 2014). YouTube har 

fördelen i tillgängligheten då deras kärnverksamhet faktiskt är den som Barnkanalen på 

ett sätt har som kompletterande verksamhet. Som Snickars och Vonderau (2009) skriver 

så har YouTube omfamnat användargenererat innehåll och enligt undersökningen 

Orvesto junior (2013) leder de tävlingen i mest populära hemsidor med rörlig bild. 

YouTube är gratis, med undantag av uppkopplings- och utrustningskostnader, vilket 

framförallt innebär att alla har tillgång till sidan och undersökningen Orvesto junior 

(2013) visar att det unga gör mest på internet är att se på videoklipp - främst på 

YouTube. Att Netflix inte är gratis är kanske en av anledningarna till att de inte ses som 

en lika stor konkurrent till Barnkanalen – ”tillgängligheten är betydligt mindre”(Linda 

Granath 2014). Netflix har dock den tydlighet som Safiyari och flera andra på 



  
 

33 

Barnkanalen vill åt i det att de kan erbjuda nischade kategorier och en överlag 

personaliserad tjänst (Hastings 2014).  

 

Eftersom konkurrensen är så bred och stor är det många som blir stressade över att man 

ska ge sig in på områden som man kanske inte kan och som egentligen inte hör till 

Barnkanalens uppdrag. Schmidt (2014) tycker att Barnkanalen ska göra rörlig bild och 

mindre av komplementen som spel, “det finns många som kan göra det mycket bättre” 

(Karin Schmidt 2014). Barnkanalen ska vara förstahandsvalet när det kommer till 

barnens tid, men det finns massa andra medier som tar deras tid. Detta innebär indirekt 

att Barnkanalen konkurrerar med alla, men enligt Schmidt (2014) bör kanalen 

konkurrera mot och med det de gör bäst – “Vi ska göra den bästa rörliga bilden som 

finns, och erbjuda det på det bästa sättet” (Karin Schmidt 2014). Byström (2014) 

hoppas snarare på att Barnkanalen ska försöka vinna publiken även på andra sätt och 

betonar att programmen är det viktigaste och bästa som kanalen har. Hon menar dock 

att det skulle vara bra att lägga mer fokus på att hålla kvar barnen genom t.ex. spel. Som 

Jenkins (2012) skriver blir det lätt att avdelningarna jobbar åt olika håll och med olika 

strategier innan navigationen riktigt är fastställd, vilket leder till att det blir svårt för 

medieföretag att arbeta på ett enhetligt sätt när avdelningarna inte har ett gemensamt 

mål.  

 

Konkurrerande kanaler är således inte längre det enda att ha uppsikt över och enligt 

Safiyari (2014) måste han hela tiden titta sig om eftersom att, ”så fort jag vänder 

ryggen åt, kan en ny eller gammal aktör komma och göra något nytt” (Safa Safiyari 

2014). Alla mina respondenter utnämner YouTube som den största konkurrenten, detta 

eftersom man inte riktigt vet vad det är man konkurrerar mot. ”Är det klippet med 

katten som jamar, en långfilm eller ett kort klipp med roliga figurer?” (Safa Safiyari 

2014). Netflix styrka ligger i deras enorma barnutbud och att de har så många 

långfilmer, men enligt Safiyari (2014) är Netflix ur en aspekt lättare att konkurrera med 

eftersom man tydligt vet vad tjänsten kan erbjuda. Det är tydligt att den navigation, som 

Jenkins (2012) beskriver, inte är fastställd och att avdelningarna hela tiden är medvetna 

om riskerna i att förlora de nya marknader som konvergensen skapar. För Granath 

(2014) är Netflix den aktör som ritat om medielandskapet och hon anser att det är 

intressant att Netflix valde att gå in på den lilla svenska marknaden som en av de första 
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internationella etableringarna. ”Men Sverige har å andra sidan väldigt bra 

bredbandsvidd och människor är så vana med tekniken”  (Linda Granath 2014).  

 

Tekniken för att producera rörlig bild blir hela tiden billigare, vilket gör att värdet 

sjunker (Küng et al. 2008). För YouTube, som antingen har kontrakt med professionella 

producenter eller amatörer som själva lägger upp innehållet, är kostnaden för själva 

produceringen dessutom ännu mindre (Jenkins 2012). YouTube har både amatörer som 

sprider innehållet vidare genom andra sociala nätverk t.ex. Facebook och dessutom 

marknadsföring i form av exempelvis den presidentdebatt som CNN gjorde tillsammans 

med YouTube 2007 (NPR.org 2007). Det har alltså blivit betydligt viktigare med 

transmedialt berättande, genom vilket man bjuder in publiken till något mer och där den 

kan ta del av produkten på fler plattformar samtidigt (Jenkins 2012). Det som 

reklammakare kallar för “lovemarks” är också ett sätt för varumärken att bli något mer 

än bara en produkt, gränsen mellan att bara få ett innehåll och att bli en del av 

varumärket suddas ut (Roberts 2005).  

 

Barnkanalens fördel mot YouTube är enligt Granath (2014) att Barnkanalens program 

är dubbade eller att de redan är på svenska. ”Eftersom programmen läggs ut på 

YouTube direkt efter att de har producerats så förstår inte barnen språket” (Linda 

Granath 2014). Det betyder alltså att den svenska versionen av programmen inte 

kommer ut på YouTube förrän de redan har sänts i Barnkanalen, ”vilket gör att 

Barnkanalen blir mer lättillgänglig” (Linda Granath 2014). En annan fördel som 

Barnkanalen har mot konkurrensen, i synnerhet YouTube, är att Barnkanalen har en 

säker barnvärld där ”… föräldrar kan känna sig trygga inför vad som kommer att 

komma härnäst eller att vad deras barn kan råka klicka på inte är något opassande” 

(Schmidt 2014). Utöver barnsäkerheten har Barnkanalen som varumärke inte en tydlig 

strategi för hur publiken ska bli en del av deras värld, vilket jag anser visar att de 

faktiskt är osäkra på hur de ska anpassa sig och gå vidare i det nya medielandskapet. 

Detta kan dock bero på villkoret att kanalen ska vara till för alla, vilket gör att utbudet 

blir spretigt och minskar möjligheten att nischa sig på samma sätt som t.ex. Netflix. 

Divergensen har också blivit allt viktigare i medielandskapet (Nygren & Wadbring 

2013), att dela upp Barnkanalen i små nischpubliker kan därför vara effektivt. Detta kan 

dock i sin tur utesluta delar av publiken vilket potentiellt innebär att Barnkanalen går 

emot sitt uppdrag.    
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För Linda Granath (2014) på inköpsavdelningen har den ökade konkurrensen främst 

förändrat förhandlingarna om rättigheter. ”Tidigare kom konkurrensen från andra tv-

kanaler men med dagens många webbaktörer är det många som vill åt samma program 

och innehåll” (Linda Granath 2014). Det som motarbetar divergensen är att innehållet 

blir detsamma överallt som vi har sett i fallet med dagens nyhetsrapportering (Curran 

2010). Granath (2014) berättar om den amerikanska jätten Amazon som kommer att 

komma till Sverige ”det är ju ett naturligt steg för företaget” (Linda Granath 2014). 

Amazon är också ett utmärkt exempel på en aktör som från början inte hade rörlig bild 

som kärnverksamhet, men som på senare tid lyckats ta sig in på den marknaden. Många 

av respondenterna menade att vi i framtiden förmodligen kommer att se fler aktörer 

som, trots att deras kärnverksamhet började i någonting annat, utvidgar verksamheten 

till rörlig bild. Att de stora konglomeraten på detta sätt intresserar sig för alla delar av 

nöjesindustrin är något som ytterligare påskyndar konvergensen (Albarran 2013). De 

många nya aktörerna kommer således att öka konkurrensen och därigenom främja 

utvecklingen (Hastings 2014).  

 

5.3 Plattformar och innehåll 

Den förändring som bland respondenterna upplevs som mest självklar är att det idag har 

blivit viktigt att finnas på alla plattformar, att helt enkelt vara där målgruppen är. ”Den 

plattform som är viktigast och som utmanar tv-tiden mest är surfplattan. Trots att tv 

fortfarande är störst har surfplattan blivit större än datorn”(Mikael Sterner 2014). 

Barnläkare Hugo Lagercrantz säger till Vi på tv (Westergård 2014) att surfplattan 

faktiskt är bättre för barnen, i det att den är portabel och innehållet ofta interaktivt, 

vilket leder till att barnen kan vara aktiva under tittandet. Sterner (2014) menar att 

tjänsterna framförallt är utvecklade för datorn och inte är tillräckligt anpassade för 

surfplattan än.  

 

”Det är Barnkanalens nya sajt som utgör det viktigaste steget i arbetet med att anpassa 

tjänsterna, medan appen är att betrakta som en tillhörande marknadsföringsåtgärd i 

syfte att öka tillgängligheten” (Mikael Sterner 2014).  

 

Detta arbete har Barnkanalen alltså gjort för att öka den tillgänglighetsgrad genom 

vilken App Store och YouTube tidigare har haft en konkurrensfördel. Netflix (2014) 
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anser att användningen av smartphones och surfplattor bara kommer att öka och att den 

bärande tekniken kommer att bli billigare. Detta innebär att tillgängligheten och 

tekniken blir allt viktigare (Shapiro & Varain 1999).  

 

Safiyari (2014) menar att det under de senaste åren har varit viktigt för Barnkanalen att 

vara attraktiva på surfplattan. Tidigare forskning visar också att denna bild delas av 

föräldrar eftersom de anser att surfplattan hjälper deras barn att skriva och läsa och att 

den också bör finnas med i undervisningen (Neumann 2014). 

 

”Mobilen spelar också en viktig roll, med den kan du när som helst och utan 

ansträngning erbjuda ditt barn underhållning. Surfplattan har inte samma 

tillgänglighet som mobilen som du alltid är uppkopplad på och har nära till 

underhållningen” (Safa Safiyari 2014). 

 

Mobilen har däremot fler konkurrenter för Barnkanalen - “det finns fler saker att göra 

på mobilen än på surfplattan” (Safa Safiyari 2014). Barn använder den nya tekniken 

mer än vad vuxna gör och har lärt sig att kombinera användningen av nya medier med 

den fysiska leken (Livingstone 2002).  

 

En möjlighet som nya mobila plattformar erbjuder är att utöka ”tidskakan”. Safiyari 

(2014) anser att om dagis och skolor driver på användningen av plattformar i 

undervisningen kommer Barnkanalen att kunna nå publiken även på för- och 

eftermiddagar. Barnkanalen har redan initierat en sådan utveckling och Safiyari berättar 

om den påtänkta Lilla aktuellt-appen ”… som är tänkt att man kan använda i 

undervisningen” (Safa Safiyari 2014). Eftersom de yngsta barnen inte förstår varför 

tekniken finns hemma men inte på dagis har de börjat ta med sig sina medievanor 

utanför hemmet (Neumann 2014). Som jag nämnde i inledningen skrev journalisten 

Malin Åkerman i Svenska dagbladet (Åkerman 2014) en artikel i vilken beskrevs hur 

forskare dragit slutsatsen att surfplattan är ett viktigt inslag på förskolor och dagis. De 

upptäckte dock att den inte ersätter fysisk lek, medan Livingstone (2002) och 

Lagercrantz (Westergård 2014) säger att barnen kombinerar surfplattan med fysisk lek. 

 Safiyari (2014) illustrerar Barnkanalens nya strategi genom Bolibompas vinjett i vilken 

draken, som är utomhus och leker, plötsligt springer hem för att hinna titta på 

Bolibompa. Det är idag inte längre relevant att “springa hem” för att titta på ett program 
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och Safiyari (2014) uttrycker det som att ”hela poängen med den nya strategin är att 

målgruppen ska kunna använda Barnkanalens tjänster när som helst och att mobilen då 

är den bästa plattformen för det” (Safa Safiyari 2014). Hemmet brukar också vara den 

plats som barn associerar till media men nu är det alltså en självklarhet att medier ska 

kunna konsumeras och tas med överallt (Neumann 2014).  

 

Sterner (2014) resonerar, i likhet med många andra respondenter, kring att definitionen 

av rörlig bild blir helt annorlunda för en nyfödd idag jämfört med för tio år sedan.  

 

“Det är spännande att tänka att här kommer en ny människa, ett vitt papper, som inte 

har några referenser eller traditioner till en tv-apparat så om någon då sätter en 

surfplatta i händerna på den då blir det definitionen av rörlig bild” (Mikael Sterner 

2014). 

 

Livingstone och Boville (1999) fann att barn inte har samma koppling till media som 

föräldrarna har, de har ingen nostalgisk koppling eller vanor bundna till ett visst 

medium som en vuxen har. Det gör att barnen i högre utsträckning är beredda att 

experimentera och testa på de nya möjligheter som medielandskapet idag erbjuder 

(Livingstone & Boville 1999). ”Barnen inser att om någonting är tråkigt så är något 

nytt och roligare aldrig längre än ett svisch med handen bort” (Mikael Sterner 2014). 

Detta kan illustreras genom det videoklipp som jag beskrev tidigare, där en två-åring 

snabbt lär sig funktionerna på en iPad (youtube.com).  

 

För Granath (2014) spelar plattformarna inte så stor roll, hon köper in den bästa rörliga 

bilden på marknaden för barn och i dagsläget betyder det att köpa in till broadcast med 

tillhörande s.k. catch up-rättigheter. Det innebär att man har rätt att sända programmet i 

efterhand i barnspelaren. ”I dagsläget köper jag inte in något exklusivt för webben” 

(Linda Granath 2014), vilket Granath (2014) på sikt anser kommer att ändras. Det 

exklusiva materialet är något som Netflix (2014) anser är deras starkaste 

marknadsfördel, kombinerat med att de ska vara tillgängliga på alla slags plattformar. 

Schmidt (2014) menar att eftersom tv bara är en skärm bland andra skärmar så kommer 

distributionen via tv inte att ha någon betydelse i framtiden. Hon anser att man i 

framtiden kommer att koppla ihop plattformarna mot tv i högre grad, vilket hon menar 

betyder att surfplattan och mobilen, som följer med användarna överallt, kommer att få 
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ännu större betydelse. Även Netflix (2014) menar att framtiden kommer att betyda att 

man använder skärmarna tillsammans genom att koppla ihop dem, YouTube finns också 

på alla slags plattformar och verkar dessutom i relation till ett stort antal andra sociala 

medier för spridning av innehåll och diskussion (Kim 2012).  

 

När Byström (2014) började som webbredaktör för fyra år sedan hade Barnkanalens sajt 

mest text och någon enstaka bild. ”Men vi insåg sedan att vi måste anpassa sajten för 

barnen och började därför göra fler bilder” (Matilda Byström 2014). När kanalen insåg 

att barnen finns på plattor och mobiler, så anpassades sajten tekniskt för att passa alla 

plattformar och nu senast startades sociala medier-konton (Byström 2014). Sociala 

medier är framförallt för unga en viktig del av vardagen, som tillåter publiken att ha 

personlig kommunikation med mediet och även i viss mån producera material själv 

(Pynta et al. 2014). Roberts (2005) säger att om ett varumärke ska överleva så måste det 

finnas på sociala medier och jag anser då att Barnkanalens steg in på Facebook och 

Instagram var helt nödvändigt. Det har inte funnits någon konkret strategi för sociala 

medier men det börjar bli tydligare vad de ska inrikta sig på.  

 

”Facebook är idag till för föräldrarna där de kan ställa frågor och få svar medan 

Instagram har en tydligare fokus på den äldre delen av målgruppen med egna mobiler 

som de håller på med till exempel under skolans raster” (Matilda Byström 2014).  

 

Vad frågan om innehåll egentligen betyder för mina intervjupersoner är något som 

behöver belysas; handlar det om att se till att samma program finns och fungerar på 

samtliga plattformar eller är det så att man också behöver förändra utbudet från grunden 

(Mikael Sterner 2014)? Fungerar tv-programmens format på alla plattformar, är 30 eller 

60 minuter en bra längd på webben (Safa Safiyari 2014)? Alla frågor som mina 

respondenter ställde sig själva verkade mynna ut i den största frågan av alla: vad är ett 

tv-program? ”Det räcker inte längre med att göra bra program, publiken är kräsnare 

och kräver därför mer” (Safa Safiyari 2014). Bolibompa, som är Barnkanalens 

varumärke för de yngsta, ska göras om till ett nytt format där man, enligt Safiyari 

(2014), kommer att hörsamma publikens vilja på ett program som de kan utforska och 

trycka på.  
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Detta är något som jag drar kopplingen till hur Roberts (2005) förespråkar i och med 

begreppet “lovemarks”. Han menar att en produkt behöver ge något mer till 

konsumenten. Även det transmediala berättandet berör frågan om vad ett tv-program 

egentligen är. Att varumärken med sina produkter och tjänster kan bjuda in 

konsumenten till något den kan ta del av på flera forum blir allt viktigare och vanligare 

(Jenkins 2012). Det kan vara detta som Safiyari (2014) är ute efter när han beskriver den 

allt kräsnare publiken. Samtidigt förespråkar han emellertid vikten av kvalitén och då 

går det inte att göra flera saker samtidigt, “hellre göra få saker jättebra än många saker 

halvdåligt“ (Safa Safiyari 2014). När de olika avdelningarna har olika uppfattningar om 

vad som ska göras, men inte får genomföra dessa, kan frustration uppstå och det 

grundläggande problemet utgörs av att det ännu inte finns någon tydlig väg för vad 

innehållet ska åstadkomma. Konvergensen är en process som även styrs ovanifrån, av 

bolagen som producerar innehållet tillsammans med konsumenterna (Jenkins 2012). Att 

inte veta vilken väg Barnkanalen ska ta i den nya kulturen innebär kanske en broms i 

utvecklingen för hela samhället, eller att de riskerar att förlora sin marknad i 

konvergensen.   

 

Granath (2014) menar att innehåll för inköpsavdelningen alltid kommer att handla om 

att hitta det bästa som står att finna internationellt. ”Inom Barnkanalen produceras det 

redan många kvalitativa program och det är därför viktigt att hitta en bredd även inom 

de internationella programmen” (Linda Granath 2014). Eftersom dessa program redan 

är färdigproducerade innebär det dock att Barnkanalen inte kan påverka innehållet i 

någon större utsträckning. Kanalen försöker alltså motverka den process som på grund 

av stark konkurrens och ökade krav på snabb leverans, gör att innehållet blir samma i 

alla medier (Curran 2010). Eftersom inköp är billigare än egenproducerat material 

innebär det dock att detta utgör en stor del av volymen på Barnkanalen (Granath 2014). 

Detta gör att det blir viktigt att programmen är plattformsoberoende, vilket kan tänkas 

försvåra divergensen. Barnkanalen måste hela tiden vara beredda på att anpassa 

innehållet eftersom detta måste fungera på nästa nya plattform och kunna kopplas 

samman med de olika skärmarna. Det kan vara en tyngre process för Barnkanalen att 

dela in publiken i små nischpubliker som då skulle kunna skapa en divergens i 

innehållet och kanalen.  

 

Byström (2014) anser att sajtens framtid är att utvecklas mer i linje med hur sociala 
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medier ser ut, speciellt när det kommer till hastigheten på uppdateringar. “Vårt flöde är 

väldigt långsamt just nu på sajten och rätt tråkigt så jag förstår att man kanske inte vill 

komma tillbaka flera gånger per dag” (Matilda Byström 2014). Den digitala 

generationen har förändrat hastigheten på uppdateringar och hur man konsumerar i 

samhället (Pynta et al. 2014). Den nya tekniken har vidare gjort det möjligt för 

konsumenterna att ständigt vara uppkopplade och uppdaterade och därför måste tv-

industrin anpassa sig för att kunna ge ett motstånd till det snabba klimat på internet och 

sociala medier (Snickars & Vonderau 2012). Att barnkanalen.se har ett långsamt flöde 

kan då upplevas som tråkigt för målgruppen och i förlängningen betyda att de inte 

återkommer till sajten. ”Det måste finnas ett värde för barnen att besöka sajten flera 

gånger per dag” (Safa Safiyari 2014).  
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6 Diskussion och sammanfattning 

Barnkanalen är en relativt liten redaktion jämför med andra på SVT, trots detta är 

kanalen den största för barn i Sverige. Det senaste året har effekterna av digitaliseringen 

blivit allt tydligare för kanalen och medarbetarna letar efter nya sätt att anpassa sig i det 

nya medielandskapet. Denna undersökning hade syftet att försöka förstå dessa 

medarbetares syn på anpassningen, med förhoppningen att försöka visa hur de olika 

avdelningarna ser på Barnkanalens framtid. Den dramatiska effekt som statistiken visar 

är att barnen i större utsträckning använder det nya medielandskapet för deras 

mediekonsumtion. Eftersom dagens barn så småningom kommer att växa upp och bli en 

annan målgrupp kan resultaten i denna studie även användas som vägledning för andra 

delar av tv-industrin som snart kommer att vara intresset för dagens barn. Barn är 

pionjärer och de har inga referenser till eller nostalgikänslor inför tv, vilket betyder att 

de utan några problem experimenterar med de nya medierna.  

 

6.1 Konvergens 

Som uppsatsens resultat visar har Barnkanalens redaktion precis tagit sig an utmaningen 

att övergå från det linjära till webb 2.0. Begreppet linjär  television härstammar från de 

intervjuer som ligger till grund för uppsatsen i vilka framkommer att intervjupersonerna 

ser på framtiden som en tvåvägskommunikation, och att de därför symboliserar den 

traditionella tv med en linjär envägskommunikation.Ett sätt genom vilket 

respondenterna upplever att kanalen anpassats till det nya medielandskapet är 

lanseringen av Barnkanalens app i april 2014. Utifrån uppsatsens resultat går att 

argumentera för att appen lanserades något sent, vilket också kan sägas om 

Barnkanalens närvaro på sociala medier (Barnkanalens konto på Instagram öppnades till 

exempel i augusti 2013). Det verkar även finnas ett problem kring hur framgång bör 

mätas eftersom Barnkanalen har insett att man inte längre kan mäta detta med 

utgångspunkt i hur många tittare som ser ett program via broadcast. 

 

Frågan som inställer sig är då hur och vad de ska mäta och jämföra med för att veta om 

innehållet och/eller distributionssättet är populärt. I och med att Barnkanalen inte är 

vinstdrivande finns inga finansiärer eller liknande som ställer krav på antal tittare och 

klick etc., vilket gör att medarbetarna inte själva har några tydliga mål för när eller vad 
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det innebär att de har nått visionerna för kanalen. Det är definitivt en avvägningsfråga 

eftersom att arbeta utan krav från finansiärer ger en friare arbetsmiljö. Trots detta skulle 

ett tydligare mål kunna underlätta för att veta vilken väg man ska arbeta mot. 

 

En av de anpassningar som kan sägas vara en grundfråga för Barnkanalen är hur de ska 

lösa tablåläggningen. De väntar alla spänt på att någon ska komma på ett nytt sätt att 

tablålägga, och de har faktiskt själva börjat experimentera med den så kallade 

barnspelaren. Denna spelare, som syns på sajten och i appen, har fått allt större 

betydelse inför framtiden. Barnspelaren har betytt och kommer att betyda mycket för 

utvecklingen då den har börjat styra innehållet även i broadcast. Intervjupersonerna 

anser att tablån fyller en funktion även i framtiden och min uppfattning är att 

respondenterna framförallt menar detta i förhållande till att reducera söktiden för 

program. En möjlig väg att gå skulle kunna vara att anpassa tablån genom ytterligare 

personalisering av sajten och appen för att se hur detta mottas – och skapandet av en 

personaliserad spellista skulle kunna minska söktiden. Tablån motsvarar enligt 

avdelningarna ett behov, men den måste anpassas till det nya medielandskapet. 

 

I intervjuerna framgår att Barnkanalen ser anpassningen till medielandskapet som en 

remediering, deras webb-tv ska bygga på den linjära tv de så länge lyckats med. 

Barnkanalen tycks dock ligga ett steg efter vad gäller den mediekonvergens som i 

samhället redan gått längre. Eftersom Barnkanalen befinner sig i början av sin 

remediering har den inte kunnat forma om sin nätbaserade kanal till att bli självständig i 

förhållande till broadcast – de båda kanalerna hänger väldigt tätt ihop, vilket å andra 

sidan är de första stegen på väg mot konvergensen och det nya medielandskapet. En av 

anledningarna till att den nätbaserade kanalen inte får vara självständig är de villkor 

som kräver en tydlig koppling till kärnverksamheten. Att medarbetarna inte fullt ut vill 

experimentera med vad barnspelaren skulle kunna vara kan ses mot bakgrund av detta. 

Utvecklingen av barnspelaren och de nya medierna bromsas även av att siffrorna för 

broadcast fortfarande är betydligt högre. Det är svårt att ändra på något som är 

framgångsrikt när det fortsätter att vara framgångsrikt, men samtidigt finns statistik som 

visar att tittarna försvinner. Om Barnkanalen vill fånga dessa och även vara starka när 

(om?) broadcast blir svart så måste fokus istället läggas på de nya medierna. 
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6.2 Konkurrens 

Barnkanalen har en fördel i att vara en relativt liten redaktion. Som en egen del av det 

annars så långsamma och enorma SVT kan Barnkanalen kombinera sina avdelningar på 

ett fördelaktigt sätt för konvergensen. Det är ett samarbete som precis har tagit sin 

början, strategierna är inte helt utstakade och som framgår av intervjuerna har vissa 

frågetecken inte riktigt fått några ordentliga svar. Genom ett tätt samarbete mellan 

avdelningarna får konvergensen av innehållet en extra knuff och Barnkanalen kan styra 

processen till att acceptera den konvergens som kommer från konsumenternas 

beteenden. Barnkanalens största utmaning handlar i grunden om att konkurrensen om 

barnens tid blivit hårdare i det nya medielandskapet – detta i kombination med läkare 

och forskares rekommendationer på att tidsbegränsa barnens mediekonsumtion. Detta 

innebär att den tidigare nämnda ”tidskakan” som symboliserar barnens 

mediekonsumtion är lika stor nu som innan, men aktörerna har blivit fler och det är av 

den anledningen svårare att få sin del av denna kaka. Som tidigare nämnts är det inte 

endast konkurrens från tv-husen, eller ens de aktörer vars verksamhet är rörlig bild, utan 

även appar som tar mycket av barnens tid då de erbjuder tillgänglighet och den 

desperata underhållningen. 

 

En av Barnkanalens konkurrensfördelar är alltså kvalitén på programmen. Det finns 

dock även en konkurrens om kvalitén av distributionssättet. Broadcast har länge varit 

och är fortfarande den säkraste källan till kvaliteten – men vad skulle då hända om den 

nya upplösningen 4K först kommer till streamingtjänsterna? Innebär det att 

tillgängligheten till en annan sorts kvalitet minskar och har det i så fall någon betydelse 

för Barnkanalens starka kvalitet på innehållet? Tillgängligheten hänger även på 

Barnkanalens uppdrag – att finnas till för alla Sveriges barn. Även YouTube har 

tillgänglighet genom att vara gratis, vilket tjänster som t.ex. Netflix inte har. Båda dessa 

aktörers kärnverksamhet är dock rörlig bild, där YouTube har ett enormt utbud med allt 

av alla medan Netflix har den tydlighet i utbudet som Barnkanalen eftersträvar. Även 

om Barnkanalen enligt intervjupersonerna och sändningstillståndet endast ska 

konkurrera mot och med rörlig bild, så kan Barnkanalen indirekt sägas konkurrera med 

allt och alla – i synnerhet som YouTube har ett så brett utbud. Det finns dock en vilja i 

vissa avdelningar att även försöka konkurrera med hjälp av andra komplement i syfte att 

vinna tillbaka och framförallt hålla kvar publiken och generera så kallade återbesök på 

sajten. 
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I och med att produktionsvärdet sjunker blir det också allt viktigare för kanalerna att 

omfamna deltagarkulturen och kunna erbjuda ett mervärde till programmen. 

Barnkanalens strategier för hur och med vad kanalen ska konkurrera är väldigt diffusa, 

vilket gör att kanalen inte riktigt har omfamnat deltagarkulturen. De vet inte än vilket 

slags mervärde som ska finnas till programmen – eller om de anser att det över huvud 

taget bör finnas ett mervärde. Detta kan ses som en nackdel mot framförallt YouTube 

som har intagit en ledande position inom detta område. Barnkanalen har dock flertalet 

fördelar gentemot YouTube exempelvis genom språket och dubbningen av 

programmen. En divergens skulle kunna vara ett sätt att höja sig mot konkurrenterna, 

även om det kan finnas en fara i att skapa för små nischer i och med Barnkanalens 

uppdrag som går ut på att vara till för alla Sveriges barn. 

 

6.3 Plattformar och innehåll 

Surfplattan tycks vara den plattform som är viktigast från Barnkanalens perspektiv, 

tidigare forskning och statistiken för barnen. Detta på grund av dess möjligheter till 

aktivt tittande och anpassning till undervisningen samt att den är lättanvänd. Sajten har 

ansetts vara viktigast att utveckla så att innehållet ska kunna nås från surfplattan, och 

appen har betytt att tillgängligheten ökar på alla plattformar. Intervjupersonerna anser 

att mobilen kommer att öka i popularitet vad gäller mediekonsumtionen – det finns fler 

tjänster på mobilen och den används av ett större antal barn samt vid fler tillfällen. Att 

mobilen har fler tjänster innebär för Barnkanalen att de där får större konkurrens om 

barnens tid från andra aktörer. Det kan dock betyda att om det mobila blir viktigare och 

anpassas till undervisningen så ökar barnens möjliga tid till medierna.Barnkanalen 

måste få in en bättre uppdatering och strategi av innehållet för att barnen ska finna något 

intresse i att återkomma flera gånger per dag. Barnkanalen som varumärke måste finnas 

på sociala medier för att överleva, och kanalen måste inbjuda publiken att vara en del av 

och exploatera i den värld som är Barnkanalen. Framförallt den äldre målgruppen ser 

kontinuerliga uppdateringar som en viktig och relativt självklar del i det nya 

medielandskapet.  

 

Frågan om utvecklingen av innehållet kokar ned till hur programmen ska se ut, vad ett 

tv-program är och bör vara i det nya medielandskapet. Denna fråga har blivit allt 

viktigare på grund av konkurrensen från det odefinierbara YouTube samt genom den 
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aktiva möjligheten som surfplattan och mobilen ger. Hur Barnkanalen ska utveckla sina 

program är både en fråga om att själva producera nya format liknande Superlördag och 

Minimello, samt om strategin för inköp av program. Genom att erbjuda något interaktivt 

kan Barnkanalen öppna upp ”tidskakan” för högre mediekonsumtion under dagen – men 

det är även en diskussion som måste drivas av dagis och skola.Denna interaktivitet 

betyder ingenting om den inte är direkt kopplad till Barnkanalens program – den rörliga 

bilden är allt. Detta är något som framkommer genomgående i intervjuerna. 

Kärnverksamheten är Barnkanalens främsta och starkaste konkurrensfördel, den är näst 

intill helig för dem. Webbavdelningen är den enda avdelning som möjligtvis kan tänka 

sig skifta fokus till komplementen, men inte så att det tar över kärnan. Hela strategin 

handlar om kvalitet på programmen, om den är högst kommer också publiken att följa 

med. Barnkanalen menar att så länge deras innehåll finns tillgängligt överallt blir 

distributionen en oviktig fråga. Men eftersom Barnkanalen även vill tillgodoräkna sig 

rörlig bild på webben – något som sändningstillståndet idag inte tillåter – tyder det på 

att frågan om distribution trots allt är aktuell.  

 

Intervjupersonerna ser att framtiden ligger runt hörnet, men vill samtidigt dra ut på det 

samexisterande samarbetet som de precis lyckats ordna. Det finns en liknande situation 

hos tidningsbranschen – ska pappersupplagan helt enkelt överföras och samexistera med 

webbupplagan eller ska det istället vara ett anpassat innehåll? En webbupplaga innebär 

en mängd nya erbjudanden för konsumenten som papperstidningen inte klarar av. Ska 

webbupplagan då endast vara ett komplement för tvåvägskommunikation till 

pappersupplagan eller ska den få ta tillvara på sina möjligheter? Detsamma gäller för de 

två kanalerna på Barnkanalen – ska sajtens innehåll vara detsamma som på broadcast 

och vara ett verktyg för reaktioner eller ska det anpassas till den kultur och beteende 

som är på webben? 

 

6.4 Sammanfattning 

Ett ständigt återkommande ord i uppsatsen är strategi – ett nyckelord i Barnkanalens 

arbete med att anpassa sig till det nya medielandskapet. Det gäller både i diskussionerna 

om vad mediekonvergensen innebär för Barnkanalen, var innehållet ska ta vägen samt 

frågan om hur, mot och med vad de ska konkurrera. Vad ett tv-program är och var 

innehållet är på väg är en fråga som avdelningarna inte riktigt är överens om. Alla håller 

dock med varandra om att publiken har blivit kräsnare och kräver mer interaktivitet i 
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innehållet. Respondenterna upplever att mediekonvergensen öppnar upp för möjligheter 

till tvåvägskommunikation i kanalen. De som arbetar på Barnkanalen tycks dock osäkra 

på hur de ska hantera den nya kanalen på webben i förhållande till den linjära i 

broadcast. Barnkanalens app och kanalens närvaro på sociala medier är ett steg mot att 

nå tvåvägskommunikationen och att konvergera kanalerna. Det saknas dock strategier 

för vad Barnkanalen ska uppnå med denna tvåvägskommunikation och hur de ska göra 

barnspelaren lika framgångsrik som broadcast.   

 

Samtliga respondenter har uttryckt en rädsla för YouTube medan det om Netflix finns 

olika åsikter. Detta kan sägas bero på att Netflix har en säker position i medielandskapet 

– Barnkanalen vet vad Netflix är för något och varför det fungerar – medan YouTube är 

otydligare och upplevs kunna göra vad som helst. Respondenterna upplever således att 

konkurrensen i det nya medielandskapet blivit hårdare på grund av ett ökat antal aktörer 

vars kärnverksamhet varierar. Barnkanalen tycks inte ha någon strategi för hur de ska 

konkurrera med dessa nya aktörer när deras innehåll är så pass spretigt. Det finns hos 

respondenterna också tvivel på Barnkanalens strategi för användningen av de olika 

plattformarna – är plattformarna olika saker eller kan utvidgningenske utan anpassning 

till respektive plattform? Barnkanalens sändningstillstånd säger att internetaktiviteten 

måste vara kopplad till kärnverksamheten, vilket respondenterna håller med om, men 

detta kan potentiellt bromsa en utveckling som kanske trots allt krävs för en anpassning 

till det nya medielandskapet.  
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6.5 Framtida forskning 

Avdelningarna på Barnkanalen har ett arbete framför sig i att fundera ut var de 

egentligen vill nå. Som intervjuerna visar befinner sig kanalen just nu i den fasen att det 

verkligen måste hända något och de personer som jobbar på Barnkanalen försöker hitta 

rätt väg till att anpassa kanalen till det nya medielandskapet. Teorierna om remediering, 

konvergens och deltagarkulturen bidrar till studien genom att visa hur dessa appliceras 

på dess resultat och hur anställda upplever dem genom hur de anpassar kanalen till det 

nya medielandskapet. Det är därför intressant att se hur man kan fortsätta på nya teorier 

och utveckla nya strategier i medielandskapet genom framtida forskning.  

 

Det finns en mängd fortsatta undersökningar som skulle kunna underlätta arbetet och 

visa var barnkanalen står i anpassningen. Även om statistiken i uppsatsen berör 

mediekonsumtion saknas det i undersökningen framförallt ett publikperspektiv, som 

vore intressant för framtida forskning att undersöka. Annan relevant forskning skulle 

kunna vara att genomföra en komparativ studie med syftet att jämföra de olika aktörerna 

på marknaden, både gällande frågan om hur andra tv-kanaler anpassar sig men också 

hur de nya aktörerna på marknaden utvecklas. Naturligtvis finns det även ett stort behov 

av att göra en liknande studie som denna på kanaler som har andra målgrupper. Denna 

undersökning kan ligga till grund för en sådan fortsatt undersökning om andra “äldre” 

kanaler, som så småningom kommer att vara intresset för Barnkanalens målgrupp. 

Forskning om vilket det mest optimala sättet att navigera i detta nya medielandskap är, 

skulle förmodligen vara efterlängtat för alla aktörer i medieindustrin. Att i alla fall 

Barnkanalen behöver hjälp med detta har denna undersökning klargjort.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjumanual 

1. Ylva Sjölin, Tablå  

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med Barnkanalen/SVT? 
• Har du märkt någon skillnad i ditt arbete i och med det nya medielandskapet? 

Vilka? 
• Arbetar du aktivt med att hänga med i utvecklingen? Hur? 
• Hur tror du att framtiden ser ut för Barnkanalen? 
• Hur ser arbetet ut mellan tablå och webb? 
• Har det blivit viktigare att ha komplement på webben till broadcast? 
• Vilka ser du som konkurrenter till Barnkanalen? 
• Upplever du att aktörerna på marknaden har ändrats något de senaste åren? på 

vilket sätt? 
• Ska målgruppen kunna ta del av utbudet på alla plattformar? 
• Märker du att det blir viktigare att utveckla utbud som fungerar på flera 

plattformar? 
• Vilken plattform är viktigast? 
• Ser du något problem med att nuvarande sändningstillstånd endast bekräftar 

internetaktivitet som kompletterande verksamhet? 
• Tror du att det skulle göra någon skillnad i ditt dagliga arbete om detta ändras i 

nästa sändningstillstånd? 

 
2. Matilda Byström, redaktör barnkanalen.se 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med Barnkanalen/SVT? 
• Har du märkt någon skillnad i ditt arbete i och med det nya medielandskapet? 

Vilka? 
• Arbetar du aktivt med att hänga med i utvecklingen? Hur? 
• Hur tror du att framtiden ser ut för Barnkanalen? 
• Hur ser arbetet ut mellan tablå och webb? 
• Tycker du att internet och andra komplement till broadcast har fått mer fokus?  
• Är det viktigt att även ha internetaktivitet kopplat till broadcast? 
• Har barnkanalen.se egna aktiviteter utan broadcast? 
• Vilka ser du som konkurrenter till Barnkanalen? 
• Upplever du att aktörerna på marknaden har ändrats något de senaste åren? På 

vilket sätt?· 
• Ska målgruppen kunna ta del av utbudet på alla plattformar? 
• Märker du att det blir viktigare att utveckla utbud som fungerar på flera 

plattformar? 
• Vilken plattform är viktigast? 
• Ser du något problem med att nuvarande sändningstillstånd endast bekräftar 

internetaktivitet som kompletterande verksamhet? 
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• Tror du att det skulle göra någon skillnad i ditt dagliga arbete om detta ändras i 
nästa sändningstillstånd? 

3. Karin Schmitt, kanalchef online 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med Barnkanalen/SVT? 
• Har du märkt någon skillnad i ditt arbete i och med det nya medielandskapet? 

Vilka? 
• Arbetar du aktivt med att hänga med i utvecklingen? Hur? 
• Hur tror du att framtiden ser ut för Barnkanalen? 
• Vilka ser du som konkurrenter till Barnkanalen? 
• Upplever du att aktörerna på marknaden har ändrats något de senaste åren? på 

vilket sätt? 
• Ska målgruppen kunna ta del av utbudet på alla plattformar? 
• Märker du att det blir viktigare att utveckla utbud som fungerar på flera 

plattformar? 
• Vilken plattform är viktigast? 
• Ser du något problem med att nuvarande sändningstillstånd endast bekräftar 

internetaktivitet som kompletterande verksamhet? 
• Tror du att det skulle göra någon skillnad i ditt dagliga arbete om detta ändras i 

nästa sändningstillstånd? 

 

4. Safa Safiyari, kanalchef och beställare 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med Barnkanalen/SVT? 
• Har du märkt någon skillnad i ditt arbete i och med det nya medielandskapet? 

Vilka? 
• Arbetar du aktivt med att hänga med i utvecklingen? Hur? 
• Hur tror du att framtiden ser ut för Barnkanalen? 
• Handlar det om att se till att samma program finns och fungerar på samtliga 

plattformar eller är det så att man också behöver förändra utbudet i grunden?   
• Vilka ser du som konkurrenter till Barnkanalen? 
• Upplever du att aktörerna på marknaden har ändrats något de senaste åren? på 

vilket sätt? 
• Hur anser du att kanalen som helhet anpassar sig till det nya medielandskapet?  

Hur arbetar de olika avdelningarna med varandra för att hänga med i 
utvecklingen? 

• Arbetar du aktivt med att planera kanalen för en förändrad mediekonsumtion?  
• Ska målgruppen kunna ta del av utbudet på alla plattformar? 
• Märker du att det blir viktigare att utveckla utbud som fungerar på flera 

plattformar? 
• Vilken plattform är viktigast? 
• Ser du något problem med att nuvarande sändningstillstånd endast bekräftar 

internetaktivitet som kompletterande verksamhet? 
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• Tror du att det skulle göra någon skillnad i ditt dagliga arbete om detta ändras i 
nästa sändningstillstånd? 

5. Linda Granath, programchef för barninköp 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med Barnkanalen/SVT? 
• Har du märkt någon skillnad i ditt arbete i och med det nya medielandskapet? 

Vilka? 
• Arbetar du aktivt med att hänga med i utvecklingen? Hur? 
• Hur tror du att framtiden ser ut för Barnkanalen? 
• Vilka ser du som konkurrenter till Barnkanalen? 
• Upplever du att aktörerna på marknaden har ändrats något de senaste åren? på 

vilket sätt? 
• Ska målgruppen kunna ta del av utbudet på alla plattformar? 
• Märker du att det blir viktigare att utveckla utbud som fungerar på flera 

plattformar? 
• Vilken plattform är viktigast? 
• Hur ser arbetet ut med inköpt till broadcast vs till webben? 
• Tänker du på att försöka hitta komplement till programmen för att göra utbudet 

mer attraktivt på andra plattformar? ex. spel.  
• Tror du att det kommer att läggas mer fokus på inköp till webben/appar i 

framtiden?  
• Hur tror du framtiden ser ut för barninköp?  
• Ser du något problem med att nuvarande sändningstillstånd endast bekräftar 

internetaktivitet som kompletterande verksamhet? 
• Tror du att det skulle göra någon skillnad i ditt dagliga arbete om detta ändras i 

nästa sändningstillstånd? 

7. Erik Wahlgren, konceptutvecklare och lett utvecklingen av nya barnspelaren/ 
appen 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med Barnkanalen/SVT? 
• Har du märkt någon skillnad i ditt arbete för barn i och med det nya 

medielandskapet? Vilka? 
• Arbetar du aktivt med att hänga med i utvecklingen? Hur? 
• Hur tror du att framtiden ser ut för Barnkanalen? 
• Vilka ser du som konkurrenter till Barnkanalen? 
• Upplever du att aktörerna på marknaden har ändrats något de senaste åren? på 

vilket sätt? 
• Ska målgruppen kunna ta del av utbudet på alla plattformar? 
• Märker du att det blir viktigare att utveckla utbud som fungerar på flera 

plattformar? 
• Vilken plattform är viktigast? 
• Hur använder barnkanalen tekniken som finns idag? 
• Tänker ni på att integrera reaktioner från publiken i utvecklingen av nya 

koncept? 
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• Ser du något problem med att nuvarande sändningstillstånd endast bekräftar 
internetaktivitet som kompletterande verksamhet? 

• Tror du att det skulle göra någon skillnad i ditt dagliga arbete om detta ändras i 
nästa sändningstillstånd? Hur? 

8. Mikael Sterner, publik och utbud barn (informantintervju)  

Jag skulle vilja ha statistik på;  

• Historisk statistik barnkanalen 
• Hur barn överger linjär tv. 
• Till vad ser man att de tittar på istället? 
• Vilken plattform är störst? 
• Vilken plattform har störst tillväxt? 
• Vilka aktörer är störst på de olika plattformarna? 
• Hur är internetaktiviteten? kan man koppla den till broadcast? 

 

 
 

 

 

 


