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Abstrakt 
I denna uppsats tittar jag närmare på webb-tv och hur användningen av detta medium 

har utvecklats under de senaste åren. Jag har valt att studera SVT Play eftersom de är 

störst och att SVT var först av de stora tv-kanalerna i Sverige med en play-tjänst.  

 

Med hjälp av Jay David Bolters och Richard Grusins teser kring remediering, Marshall 

McLuhans filosofiska grunder kring medier, kopplar jag ihop dagens användning av 

webben som ett tv-medium tillsammans med Pelle Snickars teorier som ger en nutida 

svensk kontext. Huvuddelen av uppsatsen består av en analys av webb-tv-statistik från 

2011 fram till och med första kvartalet 2016. Majoriteten av statistiken kommer från 

MMS som ansvarar för tv- och webb-tv-mätningar i Sverige.  

 

Uppsatsens statistikgenomgång görs utifrån ett helårsperspektiv, månadsperspektiv och 

ett programspecifikt perspektiv. Programmet jag valt är På spåret och hur webb-tv-

publiken till detta program förändrats sedan 2011. Här gör jag även en jämförelse med 

linjär-tv-tittandet för att se om respektive medium påverkar det andra. På spåret har 

under de senaste fem säsongerna haft en stabil tv-publik via linjär-tv, med ett tittarsnitt 

på omkring 2,5 miljoner per avsnitt. Webb-tv-tittandet har däremot ökat kraftigt från 

och med 2013, vilket samtidigt visar att det är ett medium som kommer att fortsätta 

växa under de närmsta åren. 
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1 Inledning 
Att titta på tv är idag mer ett uttryck än en faktisk beskrivning av sysselsättningen. 

Mycket har hänt de senaste tio åren med SVTs och de andra stora tv-kanalernas närvaro 

på internet. Möjligheterna för konsumenterna att följa tv-serier, nyheter, filmer och 

andra program när de vill är annorlunda idag än tiden före 2006 då exempelvis SVT 

Play föddes.1 Att mitt val av uppsatsämne har landat på webb-tv, med särskilt fokus på 

SVT Play beror på att jag är nyfiken på att titta närmare på hur public service anpassat 

sitt uppdrag till internet och vem de når via denna i sammanhanget nya plattform. SVT 

Play erbjuder en frihet för användarna som saknar någon som helst motsvarighet från 

tidigare tekniska nyheter. Det har visserligen gått att spela in program tidigare, både på 

VHS-band, inspelningsbara dvd-skivor och hårddiskinspelning på tv-boxarna som 

tjänsteleverantörerna erbjuder, men idag kommer du åt SVT Play, och andra tv-kanaler, 

i mobilen, i surfplattan, i datorn och i enheter som Apple TV som ansluts till din vanliga 

tv. Allt som behövs är tillgång till internet. 

 

En utmaning är att försöka presentera en medieform som förändras hela tiden. Att läsa 

om SVT Play i Pelle Snickars text ”Televisionen som arkiv – om webb-tv” i Anna 

Edins och Per Vesterlunds Svensk television – en mediehistoria från 2008 och jämföra 

det med den upplevelse som användare får när t ex mobilappen för SVT Play öppnas på 

en smartphone, ger en bra bild av hur mycket som kan hända på bara några år. När 

artikeln skrevs var det fortfarande ett par år tills SVT lanserade sina appar för iOS- och 

androidenheter.2 Utöver detta skriver Snickars ”[a]tt ta betalt för tv på webben kommer 

framöver att bli svårt”3 vilket ytterligare understryker att utvecklingen inom webb-tv är 

svår att förutse, då 1,6 miljon svenskar idag har tillgång till Netflix.4 I motsats till 

exempelvis kabel-tv som uppkom tidigt i USA innan det etablerades i Sverige,5 sker 

dagens utveckling globalt. Det går med andra ord inte att titta på andra länder för att 

skapa sig en uppfattning om hur det kommer att se ut i Sverige i morgon. 

 

                                                 
1 Pelle Snickars, ”Televisionen som arkiv – om webb-tv”, i Anna Edin och Per Vesterlund (red.) 
Svensk television – en mediehistoria, Stockholm, 2008: Statens ljud- och bildarkiv, s. 329. 
2 Opublicerad informationsbild från SVT, Finns hos författaren. 
3 Snickars, 2008, s. 332. 
4 Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2015, Stockholm, 2015, s. 75. 
5 Lennart Weibull, Ingela Wadbring, Massmedier – Nya villkor för press, radio och tv i det 
digitala medielandskapet (11:e uppl), Stockholm, 2014: Ekerlids förlag, s. 78f. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att närmare undersöka hur användningen 

av webb-tv har utvecklats under de senaste fem åren. Jag kommer även titta närmare på 

play-tjänsterna som medium, men jag kommer inte att kalla det för ett nytt medium 

eftersom tv på webben handlar om en anpassning av något vi har haft sedan tidigare 

utifrån den tekniska utvecklingen. Medieforskarna Jay David Bolter och Richard Grusin 

konstaterar att ”[w]hat is new about new media comes from the particular ways in 

which they refashion older media and the ways in which older media refashion 

themselves to answer the challenge of new media.”6 Detta kan jämföras med den 

anpassning som filmbranschen gjort till medier som VHS och dvd. 

 

Mina frågor som jag har för avsikt att besvara är: Hur klarar sig play-tjänster i 

förhållande till tablå-tv? Vilka program hittar en större publik via play-tjänsten och 

vilka program samlar fortfarande sin publik framför den traditionella tv:n? Även hur 

mätningarna av webb-tv går till och hur de redovisas kommer att uppta en del av denna 

uppsats eftersom det är avgörande för förutsättningarna att analysera statistiken.  

 

En större fråga som inte kommer få något svar i denna uppsats, men likväl förtjänar att 

lyftas fram, handlar om hur Play-tjänster står sig inför framtiden. Den digitala 

verkligheten är ett faktum och vi befinner oss mitt i denna tekniska utveckling som 

flyttar televisionen från ett frekvensburet medium till något som bara behöver 

bandbredd. Kommer televisionen bygga på en tablå även när SVT Play fyller 20 år, eller 

rör vi oss mot slutet för den strukturerade formen som förväntar sig att publiken 

anpassar sig efter sändningstider? Frågor som de här kan jag inte svara på idag, men jag 

väljer att ta upp dem eftersom utvecklingen av tv på webben har förändrats från att vara 

ett komplement, till något som idag både kan vara fristående och självständigt från 

tablå-tv, vilket tjänster som Netflix, Viaplay, HBO Nordic och CMore pekar på. Detta 

är även frågor som kan vara intressanta att arbeta vidare med i framtiden om 

möjligheten finns. Bill Gates ska 2007 ha sagt att ”[o]m fem år kommer folk att skratta 

åt den tv vi har idag.”7 Nu har inte förändringen gått riktigt så fort, men det är ett rimligt 

antagande på sikt. 

                                                 
6 Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation – Understanding New Media, Cambridge, 
MA, 2000: MIT Press, s. 15. 
7 Sam Sundberg, ”Tittarna tar kontrollen”, Svenska Dagbladet, 2007-05-04. 
http://www.svd.se/tittarna-tar-kontrollen (hämtad 2016-05-06) 

http://www.svd.se/tittarna-tar-kontrollen
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1.2 Metod, material och avgränsningar 
De metoder jag använder mig av i denna uppsats är dels en fallstudie av SVT Play och 

hur användningen av den tjänsten har utvecklats under de senaste tio åren, dels en 

kvalitativ intervju med Thomas Porsaeus som är strateg på SVT Interaktiv och har varit 

personligt delaktig i utvecklingsarbetet av SVT Play. Min fallstudie grundar sig på 

statistik över användningen av SVT Play. Denna statistik kommer jag även att jämföra 

med tittarsiffror för det jag kallar tablå-tv eller linjär-tv. De här två begreppen är 

synonymer för den vanliga tv-sändningen som internationellt kallas broadcast, och som 

antingen levereras över det markbundna tv-nätet eller via någon av alla tv-leverantörer, 

som exempelvis Comhem, Telia eller Boxer. 

 

Orsakerna till att jag har valt just SVT Play är flera. För det första är materialet som är 

tillgängligt via tjänsten helt gratis. Alla i Sverige har samma möjlighet att komma åt 

innehållet. Även TV4, MTG (TV3, TV6) och Discovery (Kanal 5) har play-tjänster med 

gratis innehåll, men de innehåller även program som användarna måste betala för. Den 

andra anledningen är att SVT var tidigt ute med sin play-tjänst, vilket jag kommer att 

redogöra för längre fram i min uppsats. För det tredje blir det viktigt att begränsa som 

följd av den mängd information som är tillgänglig och då blir det naturligt att hålla sig 

till endast en play-tjänst. Den fjärde anledningen är att SVT Play är störst av play-

tjänsterna och jag tycker att det är mer relevant att titta närmare på den tjänst som 

används av flest människor. Femte och sista anledningen till att valet föll på SVT Play 

är helt enkelt att de svarade när jag skickade ut förfrågningar inför arbetet med denna 

uppsats.  

 

Av samma anledning som jag har valt bort TV4s, MTGs och Discoverys play-tjänster, 

har jag också valt att inte fördjupa mig i Netflix, Viaplay, HBO Nordic och CMore. De 

är helt och hållet betaltjänster, vilket i sig skulle vara intressant att titta närmare på 

utifrån perspektivet som rör framtidens tv, men eftersom de här tjänsterna inte återfinns 

i de mätningar som MMS8 gör, har det dock känts som ett naturligt val att inte inkludera 

dem. Att det inte finns en lättillgänglig kommunikationskanal för att tillgodogöra sig 

                                                 
8 Mediemätning i Skandinavien. 
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relevant statistik från Netflix och övriga betaltjänster är också en omständighet som 

ligger till grund för mitt urval. 

 

Även om jag har valt att enbart fokusera på SVT Play innebär inte detta att 

begränsningarna slutar där. Den mängd information som idag görs tillgänglig varje 

vecka från MMS betyder också att jag måste begränsa vad jag vill titta närmare på i den 

statistik som finns över användningen av SVT Play. Att MMS mätningar inte började 

förrän 20119 påverkar i sig men detta kompenseras av den statistik som SVT har delat 

med sig av. Jag kommer att presentera årsstatistik för att ge en överblick på den 

utveckling som fortgått inom webb-tv och jag kommer att jämföra statistiken för januari 

månad 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016. De här två delarna ger en generell bild av 

utvecklingen, men för att ge en fördjupad bild av hur tv-tittandet via webben har 

förändrats kommer jag även att presentera en närstudie av en av SVTs egna 

produktioner och hur tittarsiffrorna förändrats under de senaste åren. 

 

När det gäller den litteratur som jag har valt för att kunna arbeta med min metod så 

bygger urvalet först och främst på böcker som innehåller tydliga kopplingar till mitt val 

av forskningsområde. En av de mest inflytelserika teorierna kommer från 

kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan och hans bok Understanding Media – 

The extensions of man. Även om boken är över 50 år gammal, är den relevant och 

tongivande. Det skulle vara svårt att utesluta denna bok från en uppsats som handlar om 

en medieform i förändring.  

 

Internet kan upplevas som något nytt och då även de Play- och streaming-tjänster som 

idag slåss om tittarnas uppmärksamhet. Frågan är bara om det är nytt, eller bara en ny 

form av något som funnits tidigare. Jay David Bolter och Richard Grusin försöker med 

sin bok Remediation – Understanding New Media att ge en bild av den övergång från 

analog till digital media, vilken inte fastnar i förutfattade meningar. 

 

I Sverige finns det inte allt för mycket skrivet om webb-tv i den form som jag kommer 

att titta närmare på i denna uppsats. Däremot finns det andra böcker som är användbara. 

Pelle Snickars, som var redaktör till The YouTube Reader tillsammans med Patrick 

                                                 
9 http://mms.se/?page_id=89 (hämtad 2016-04-03) 

http://mms.se/?page_id=89
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Vonderau, har skrivit boken Digitalism – När allting är internet där författaren 

utforskar ”digitaliseringens mediala och kulturella genomslag.”10 Pelle Snickars är även 

representerad i Anna Edins och Per Vesterlunds Svensk television – en mediehistoria, 

där han i sin artikel ”Televisionen som arkiv – om webb-tv”11 skriver om den 

förändring som internet för med sig när tv inte längre följer den traditionella tablån. I 

samma bok skriver Anna Edin å andra sidan om hur friheten att välja var och när du ser 

ett tv-program utmanar televisionen i form av public service.12 

 

Medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring ger i den 11:e upplagan av 

Massmedier – Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet13 en 

presentation av det medielandskap som vi idag befinner oss i. Boken ger i första hand 

en bra kontext kring den historiska utvecklingen av televisionen och public service. 

 

Statistiken som jag använder mig av i denna uppsats är främst hämtad från MMS 

rapporter och deras öppna webb-verktyg. MMS är ett oberoende bolag som SVT, TV4, 

Discovery Networks Sweden och MTG AB äger 24 % av vardera.14 Viktigt att vara 

medveten om här är att MMS inte började mäta webb-tv-konsumtionen förrän 

sommaren 2011. Jag har även använt material från Myndigheten för press, radio och tv, 

som årligen ger ut sin rapport Medieutveckling. 

 

Tittarsiffror för specifika SVT-program har jag fått tillgång till via MMS online-verktyg 

HotTop webb15. Det enda problem jag har stött på med detta verktyg är främst att tv-

tittandet inte visas korrekt. Orsaken till det är att utsändande kanal skickar metadata som 

pekar på en reprissändning.16 Att ha tillgång till rätt statistik både för webb-tv och för 

traditionell tablå-tv handlar främst om att kunna sätta allt i en gemensam kontext. 

                                                 
10 Pelle Snickars, Digitalism – När allting är internet, Stockholm, 2014: Volante förlag, 
bokomslagets baksida.  
11 Pelle Snickars, ”Televisionen som arkiv – om webb-tv”, i Anna Edin och Per Vesterlund 
(red.) Svensk television – en mediehistoria, Stockholm, 2008: Statens ljud- och bildarkiv, s. 309-
335. 
12 Anna Edin, ”I takt med tiden – om tv-tablån som mediehistorisk text”, i Anna Edin och Per 
Vesterlund(red), Svensk television – en mediehistoria, Stockholm, 2008: Statens ljud- och 
bildarkiv, s. 85-107. 
13 Lennart Weibull och Ingela Wadbring, Massmedier – Nya villkor för press, radio och tv i det 
digitala medielandskapet, Stockholm, 2014: Ekerlids förlag. 
14 http://mms.se/?page_id=1257 (hämtad 2016-04-03) 
15 http://hottopweb.mms.se/  
16 Mejlsvar från Alexandra Sáez på MMS. (Finns hos författaren.) 

http://mms.se/?page_id=1257
http://hottopweb.mms.se/
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Syftet med den kvalitativa intervjun med Thomas Porsaeus, vilken jag genomförde på 

SVT i Stockholm den 13 april i år, är att få en bild av det arbete som driver SVT Play  

framåt. Porsaeus har sexton års erfarenhet av arbete på SVT och det som sedan 2006 

heter SVT Play. För min del beror valet av kvalitativ intervju som metod på att den 

tillför information som inte finns tillgänglig i litteratur eller i andra källor och den bidrar 

med en inblick i utvecklingen av webb-tv-tjänsten. I och med att det är en kvalitativ 

intervju som jag har genomfört går den inte att avkoda på samma sätt som en kvantitativ 

intervju.17 Även om mina frågor av naturliga skäl skapar begränsningar är det trots allt 

Porsaeus som väljer sina svar utifrån det som han tycker är angeläget. Det är självklart 

en balansgång för att inte styra samtalet för mycket med de egna frågorna utan istället 

”låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.”18 En kvalitativ intervju eftersträvar 

utförliga svar i motsats till den kvantitativa intervjun som har till uppgift ”[…] att 

generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas.”19 En viktig anledning till att jag 

valde att intervjua Porsaeus var att det är lätt att glömma bort de som arbetar med en 

tjänst som SVT Play när stora delar av uppsatsarbetet handlar om att tolka statistik. Det 

är viktigt att inte glömma människorna i humanioran och samtidigt ger intervjun mig 

information som är relevant för frågor som rör webb-tvs fortsatta utveckling och hur 

Sveriges största Play-tjänst förbereder sig för de utmaningar som väntar i framtiden. Här 

har Porsaeus roll som strateg på SVT interaktiv stor betydelse. Här vill jag också 

tillägga att Porsaeus godkände att intervjun spelades in och att hans namn publiceras i 

denna uppsats. 

 

1.3 Disposition 
Min uppsats bygger på två huvuddelar. Dels teori- och forskningsgenomgången där jag 

presenterar utgångsläget för mitt arbete och dels själva analysen av det insamlade 

materialet. Det insamlade materialet består av statistik och myndighetsrapporter. För att 

underlätta läsandet av uppsatsen har jag lagt till en historisk bakgrund där televisionens 

framväxt i Sverige återges tillsammans med SVT Plays tillkomst. Den första delen av 

analyskapitlet innehåller en del begreppsförklaringar som handlar om hur mätningarna 

                                                 
17 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber, 2011, s. 413. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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av webb-tv går till. Analysen i sig arbetar från det stora perspektivet ner till en 

programspecifik nivå. Trots detta strävar jag efter att koppla ihop de olika delarna för att 

visa på de mönster och trender som syns i statistiken. Den avslutande diskussionen och 

sammanfattningen knyter ihop de resultat mitt arbete genererat. 

 

2 Teori och forskningsöversikt 
För över 50 år sedan formulerade Marshall McLuhan uttrycket ”the medium is the 

message”20 och sedan dess återfinns det, eller andan av det, i flertalet texter om media 

och dess utveckling. Överfört till rörliga bilder kan det exempelvis innebära skillnaden 

mellan en film som ses i en mörk biosalong tillsammans med andra människor och hur 

den uppfattas och upplevs på ett annorlunda sätt jämfört med om samma film ses på tv i 

ett vardagsrum i ensamhet. Valet av medieform säger mer än själva filmen, som i sig 

kan tolkas olika beroende på medium. En biopublik som ser en komedi skapar 

tillsammans en bild av vad som är roligt, med andra ord det är lätt att skratta när andra 

runt omkring dig skrattar. En person som ser filmen ensam, får själv ta ställning till om 

varje scen är rolig eller inte. 

 

Pelle Snickars konstaterade 2008 att webben är den enda kvarvarande 

kommunikationskanalen ”och till sist verkar Marshall McLuhan alltså fått rätt.”21 Han  

utvecklar McLuhans grundtanke kring maskinen och hur den påverkar relationen till oss 

själva, ”[…] it mattered not in the least whether it turned out cornflakes or Cadillacs.”22 

Snickars applicerar begreppet maskinen på webben, där binär information är det enda 

som finns kvar. Det är oväsentligt om resultatet av de digitala byggstenarna är text eller 

bild, mediet är det samma. Att informationen fortfarande uttrycks på olika sätt beror på 

att äldre medieformer har remedierats av webben.23 De frågor jag ställer mig i detta 

sammanhang är om det är så enkelt att säga att webben kan räknas som ett enskilt 

medium? Ska det kanske delas upp i webb-tv, webb-radio, bloggar, med mera? Målet är 

inte att svara på frågorna, utan i stället att medvetandegöra att verkligheten kanske inte 

alltid är lika absolut som webbens ettor och nollor. 

                                                 
20 Marshall McLuhan, Understanding Media – The extensions of man, Oxford, 2001: Routledge, 
s. 7. 
21 Snickars, 2008, s. 317. 
22 McLuhan, s. 7. 
23 Snickars, 2008, s. 317. 
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McLuhans bok publicerades ursprungligen i mitten av 1960-talet, vilket är något som 

gör att det blir viktigt att ställa frågan om den tillför min text något över huvud taget. 

Internet existerade inte när McLuhan skrev sin bok, men de teorier han redogör för är i 

hög grad levande. På något sätt återanvänds de, eller arbetas in i nya teorier och även 

om det går att säga emot dem går det inte att ignorera dem. Vid sidan av teorin om att 

mediet är budskapet är det teorin som handlar om varma och kalla medier som 

intresserar mig mest i arbetet med denna uppsats. McLuhan kallar film för ett varmt 

medium och tv för ett kallt. 

 

Varmt innebär att mediet är högupplöst, fyllt med mycket information, motsatsen i det 

kalla är lågupplöst med lite information. Ett fotografi har mycket information (varmt) 

och en tecknad serieruta har lite information (kallt).24 I kontrast till detta menar 

McLuhan att ”[h]ot media are, therefore, low in participation, and cool media are high 

in participation or completion by the audience.”25 Uttryckt på ett annat sätt innebär detta 

att ju mindre information publiken får, desto delaktigare blir den. Motfrågan blir då om 

det fortfarande stämmer. Varken dagens marksända tv eller webb-tv har samma låga 

kvalitet som den analoga tv-sändningen hade. Kvaliteten på tv-sändningarna är högre 

idag med HD-upplösning. Det görs även sändningar i UHD26 vilket är samma kvalitet 

som de filmer som visas på de flesta av Sveriges biografer.27 Vad innebär detta för 

McLuhans teori när tv är både varmt och kallt, och vad händer när Virtual Reality tar 

steget in i vardagsrummet?28 Det är tydligt att McLuhans teori fastnar något i den tid 

som den skrevs, men det är intressant att se hur den trots detta kan skapa nya 

problemformuleringar, och det är denna insikt som gör att han fortfarande är aktuell. 

 

2.1 Digitalisering 
Det är lätt att hålla med Snickars om att all information idag utgår från webben och på 

så sätt kan vi säga att McLuhan har fått rätt, men om det nu är så att det bara finns ett 

medium (webben/internet) är det värt att ställa frågan om McLuhans uttryck har 

                                                 
24 McLuhan, s. 24. 
25 Ibid, s. 25. 
26 Netflix tillgängliggör en del material i UHD, vilket motsvarar 4K. 
27 Filmerna till digitala biografer kommer som DCP (Digital Cinema Package) och är normalt i 
2K eller 4K. 
28 SVTs VR-app SVT360 finns redan. 
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överlevt sig själv. Snickars själv skriver att ”mediernas specificitet håller också på att 

lösas upp”29, vilket innebär att ”the medium is the message”30 saknar relevans om det 

bara finns ett medium. Det går alltså att säga att McLuhan både har rätt och fel. 

Hursomhelst innebär detta en möjlighet att börja titta på skillnaderna i innehållet som 

flyttas runt i mediet, som nu kan sägas vara ett och samma. 

 

När det gäller forskning i Sverige är Pelle Snickars den som bäst tangerar det ämne som 

jag har valt att fokusera på. Bortsett från att The YouTube Reader i sin titel etablerar 

strömmande media, utifrån den världsledande tjänsten, som något Snickars intresserar 

sig för har han även skrivit artiklar i både egna och andras antologier som rör 

televisionen. Med sin bok Digitalism – När allting är internet använder Snickars en 

bredare utgångspunkt, vilket bokens titel förklarar på bästa sätt. Han ställer tidigt frågan 

om vilken roll digitaliseringen har för den mediala och kulturella processen och 

funderar vidare om det framförallt är en moderniseringsprocess som följer den 

teknologiska utvecklingen.31 Detta är en tanke som påminner om Bolters och Grusins 

teorier kring remediering, vilka jag kommer att återkomma till nedan. 

 

Den tekniska utvecklingen som vi befinner oss i är ingen isolerad företeelse. Nu handlar 

det om digitalisering och det är klart intressant att fråga sig om människan blir klokare 

av detta. Snickars påminner om att ”teknikutveckling och förnuft inte alltid går hand i 

hand.”32 Datorer har under det senaste halvseklet utvecklats från enheter som hanterar 

data till att bli kreativa verktyg för kultur- och mediayttringar. Denna förändring ser vi 

inte riktigt magnituden eller konsekvensen av, enligt Snickars.33 Det kan vara att det 

gått två år sedan bokens utgivning, men jag tror att magnituden börjar sjunka in hos allt 

fler. Detta med framväxten av sakernas internet,34 vilket innebär att allt fler tekniska 

enheter är uppkopplade mot internet, och det kan då handla om enheter som traditionellt 

inte förknippas med internetuppkoppling.35 Däremot har Snickars säkert alldeles rätt när 

                                                 
29 Snickars, 2008, s. 310. 
30 McLuhan, s. 7. 
31 Snickars, 2014, s. 8. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibland används det engelska uttrycket Internet of Things (IoT). 
35 http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-
samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-
innovationsagendor/Forteckning-agendor-2013/Internet-of-things-/ (hämtad 2016-05-09)  

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsagendor/Forteckning-agendor-2013/Internet-of-things-/
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsagendor/Forteckning-agendor-2013/Internet-of-things-/
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsagendor/Forteckning-agendor-2013/Internet-of-things-/


  
 

10 

han konstaterar att konsekvenserna av detta inte syns. När jag pratade med Thomas 

Porsaeus på SVT kom vi in på frågan om framtidens tv och även om det inte finns några 

uttalade strategier om vad som väntar för den traditionella tv-formen, så är det inte 

orimligt att tro att den på längre sikt når sitt slut.36 Snickars styrker detta med sin 

förklaring att ”internet är inte religion, även nätet som kommunikationsform kommer att 

förändras, utmanövreras och till sist försvinna.”37 

 

Digitaliseringen har även påverkat förhållandet mellan producent och konsument. Idag 

är rollfördelningen inte lika avgränsad som tidigare utan de båda grupperna har närmat 

sig varandra.38 Även public service-företagen påverkas av denna förändring och 

diskussionen handlar främst om sociala medier och vilken roll som SVT, SR och UR 

ska ha på de plattformarna, men det handlar även om att tillgängliggöra det producerade 

materialet med egna tjänster via internet. Motiveringen till att befinna sig på just 

internet är att det är där som publiken finns.39 I mitt samtal med Thomas Porsaeus kom 

även detta upp och han menar att utifrån SVTs del är detta en självklarhet.40 Anna Edin 

ifrågasätter dock detta från ett public service-perspektiv och en television i allmänhetens 

tjänst. Hon undrar om en tv-form som präglas av fristående val, oberoende av både tid 

och rum, verkligen har en allmänhet att betjäna.41 Jag har ingen ambition att försöka 

svara på frågan vad public service egentligen innebär, men det är uppenbart att Edins 

bild inte matchar den tolkning som public service-företagen själva gör. I Nya villkor för 

public service från 2012 beskrivs SVT Play som en tillgänglighetstjänst vid sidan om de 

traditionella distributionsplattformarna.42 Under 2015 hade SVT Play nästan 574 

miljoner unika starter och 167 miljoner uppspelade timmar.43 Med tanke på detta vill 

jag påstå att SVT:s webb-tv i allra högsta grad är i allmänhetens tjänst. 

 

Anna Edin tar även fasta på den målgruppsfokusering som ”vägleder SVT ut på nätet”44 

och menar att det styrs av ett kommersiellt övervägande vilket inte borde vara det som 

                                                 
36 Intervju med Thomas Porsaeus, 2016-04-13. Finns tillgänglig hos författaren. 
37 Snickars, 2014, s. 11. 
38 Ibid, s. 16. 
39 Ibid, s. 101. 
40 Intervju med Thomas Porsaeus, 2016-04-13. 
41 Anna Edin, s. 87. 
42 SOU 2012:59, Nya villkor för public service, Stockholm, 2012, s. 165. 
43 MMS, Årsrapport 2015, s. 23 
44 Edin, s. 88. 
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SVT ska ägna sig åt i första hand.45 Jag hävdar att motsatsen mycket väl kan vara 

aktuell här. Sändningstillståndet som i grunden handlar om tillgänglighet, definierar 

även innehållet i sändningarna. ”SVT ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som 

omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper.”46 Är det då 

kommersiellt att möta en stor publik eller är det en av stöttepelarna i public service 

tillsammans med kraven från sändningstillståndet som utfärdats av regeringen? Pelle 

Snickars säger ”[…] när nätet blivit vardag och faktiskt så vanligt att det inte längre är 

meningsfullt att skilja på när man är online – och när man inte är det.”47 Utifrån den 

tanken blir det svårt att förstå det motstånd som Edin argumenterar för. Det finns 

däremot ett annat perspektiv som ställer sig bakom Edins förhållande till SVT och dess 

närvaro på internet. 

 

Ursprungligen handlar det om pappersmedierna och deras inställning till public service-

företagens nyhetsförmedling. Före internet var det radio- och tv-nyheter på utsatta tider, 

men idag finns nyheterna publicerade i text-, bild- och videoform på SRs och SVTs 

hemsidor med tillhörande play-funktioner. På samma sätt publicerar Sveriges 

dagstidningar sina nyheter, men till skillnad från SR och SVT har de krav på att 

generera inkomster från sin nyhetsförmedling.48 Snickars påtalar denna problematik, 

men han svarar på varför den existerar när han reflekterar över Marshall Poes 

summering ”it’s time to face it – the internet changes nothing.”49 Snickars menar med 

sitt motargument att ”[n]ätet har enligt min uppfattning förändrat det mesta.”50 Internet 

har med andra ord skapat möjligheter som helt enkelt inte fanns tidigare, som att SR och 

SVT publicerar (nyhets)material på internet. Detta är i förlängningen en del av deras 

uppdrag som public service-företag. De har alltid gjort detta och licensavgiften har varit 

den kostnad medborgarna har svarat för, för att få ta del av innehållet. Poe har rätt när 

han säger att internet förändrar ingenting utifrån det faktum att uppdraget för SR och 

SVT kvarstår och samtidigt har Snickars rätt eftersom internet förändrar det mesta 

utifrån konkurrenssituationen som uppstår när medieformer som tidigare varit tydligt 

avgränsade, idag publicerar sitt innehåll på likvärdiga plattformar och i likartade format. 

                                                 
45 Edin, s. 88. 
46 Regeringsbeslut 83, Tillstånd för Sveriges Television AB att sända tv och sökbar text-tv, 
2013-12-19. 
47 Snickars, 2014, s. 26. 
48 Ibid, s. 186. 
49 Ibid, s. 17. 
50 Ibid. 
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För att knyta detta till det fokus som jag har valt för min uppsats, så handlar det om att 

försöka se SVT Play i denna omvandlingsprocess och till skillnad från Snickars som 

håller public service-företagen som undantag, ser i alla fall SVT inte sig själv som något 

självklart. Thomas Porsaeus säger vid flera tillfällen i min intervju med honom just 

detta, vilket innebär att SVT konkurrerar om tittarnas uppmärksamhet på samma sätt 

som Aftonbladet konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet.51 Även om det inte finns ett 

intäktskrav hos SVT betyder inte det att de kan luta sig tillbaka och räkna hem sin 

medelsanvisning på nästan 4,8 miljarder kronor52 från kulturdepartementet. Vill SVT 

(och SR) överleva som public service-företag måste de anpassa sig till den digitala 

verklighet som råder. 

 

2.2 Remediering 
”The ’content’ of any medium is always another medium”53 är en av Marshall 

McLuhans filosofier, och något som Bolter och Grusin också lyfter fram i sin bok. De 

menar att det inte handlar om enkel återvinning utan snarare om en avancerad form av 

lånande där ett mediums egenskaper bäddas in i ett annat medium. Bolter och Grusin 

hänvisar till de holländska målarna, vilka arbetade in kartor och speglar in sina verk. De 

lånade andra mediers egenskaper till nya produktioner.54 För att förklara det ytterligare 

kan McLuhan hjälpa till med sin referens till järnvägen. ”The railway did not introduce 

movement or transportation or wheel or road into human society, but accelerated and 

enlarged the scale of previous human functions”55 är en tes som med enkelhet skulle 

kunna användas på internet och då kommer vi även in på det som jag har diskuterat 

utifrån Pelle Snickars texter. Även om Snickars säger att internet förändrar det mesta 

betyder det inte att mediet är nytt eftersom kommunikation, fildelning, nyhetsflöden och 

film inte uppfanns samtidigt med internet. Däremot har internet förstorat upp och 

accelererat storleken på tidigare mänskliga (medie)funktioner. Bolters och Grusins tes 

om hur medier lånar egenskaper från andra (tidigare) medier passar därmed bra in på 

den utveckling som internet bär med sig. 

 

                                                 
51 Intervju med Thomas Porsaeus, 2016-04-13. 
52 Regeringsbeslut 21, Anslagsvillkor för 2016 avseende Sveriges Television AB, 2015-12-10. 
53 McLuhan, s. 8. 
54 Bolter och Grusin, s. 45. 
55 McLuhan, s. 8. 
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För att då komplicera detta tar Bolter och Grusin upp medieteoretikern Steven 

Holtzmans tankar kring just hur ett medium lånar av ett tidigare medium. Holtzman 

menar att själva lånetiden enbart är en övergångsperiod innan det nya mediet hittar sin 

särprägel. Bolter och Grusin påpekar att Holtzman missar poängen. De menar att det 

digitala mediet inte kan bryta sig loss från sina föregångare utan det kommer att fungera 

i en konstant dialektik med tidigare medier. Precis så som varje tidigare medium 

fungerade när det introducerades.56  

 

Bolter och Grusin presenterar sin teori kring hur ett medium växer fram utifrån att varje 

medium deltar i nätverk med utgångspunkt i en teknisk, social och ekonomisk kontext. 

De menar att i vår kultur kan ett medium inte fungera i isolering eftersom det måste 

upprätta ett förhållande byggt på både respekt och konkurrens med andra medier. När 

detta händer ska de som ligger bakom det framväxande, konkurrerande mediet, 

tillsammans med användarna av det, lyfta fram och positionera det före sina 

föregångare.57 Applicerat på dagens webb-tv handlar det helt enkelt om att det mediet är 

i en process att visa sin förträfflighet i jämförelse med linjär-tv. I denna process ska 

skaparna och användarna av mediet omdefiniera vad som är verkligt eller autentiskt för 

att på så sätt gynna den nya formen. Tills detta är uppnått är det inte självklart att det 

alls är ett medium.58 Var play-tjänsterna befinner sig på denna teoretiska tidslinje är inte 

helt tydligt, men de funktioner och möjligheter som de bär med sig är mål som har 

uppnåtts. Tv när och var du vill, är en funktion som förmedlas och som Anna Edin sin 

artikel diskuterar utifrån frågeställningen om det verkligen är så bra.59 Pelle Snickars 

lyfter däremot fram möjligheterna när allt görs tillgängligt. Att kunna söka bland alla 

publicerade program när som helst är enligt honom en av vinsterna.60 Snickars 

uppmärksammar även sina läsare på underrubriken till Marshall McLuhans bok 

Understanding Media – The extensions of man, vilken han menar beskriver dagens 

sociala medier som Facebook och Twitter. De blir en förlängning av människan med 

sina möjligheter att knyta ihop olika mediekanaler.61 Detta blir en form av remediering 

                                                 
56 Bolter och Grusin, s. 49f. 
57 Ibid, s. 65. 
58 Ibid. 
59 Edin, s. 87f. 
60 Snickars, 2008, s. 330. 
61 Snickars, 2014, s. 99f. 
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när det ena mediet (film eller tv-program) diskuteras, refereras, sammanfattas och 

återberättas i sociala medier.  

 

Teorin om remediering som ett resultatet av ”mediation of mediation,”62 tar Bolter och 

Grusin upp när de refererar till Fredric Jameson och termen ”mediatization”.63 Med 

denna visar han på hur dagens visuella medieformer utmanar de äldre språkliga 

medieformerna.64 Detta anknyter också till Snickars diskussion om tryckta mediers roll 

på internet i förhållande till hur public service-företagen utmanar med sina audiovisuella 

arbetssätt. Jameson lyfter fram just video som det dominerande mediet i vår 

postmoderna tidsålder, vilket jag för min del kan hålla med om eftersom denna uppsats i 

sin idé bygger på video (i webb-tv-form) och hur den eventuellt håller på att göra slut på 

sin egen föregångare.65 

 

2.3 Övrig forskning 
Det finns inte ett överflöd av uppsatser på DIVA-portalen som handlar om webb-tv i 

allmänhet och SVT Play i synnerhet. Jag har hittat tre examensarbeten som passar in på 

de givna sökkriterierna, men det är egentligen bara en som tangerar delar av det som jag 

fokuserar på. Det är Webb-tv – en konkurrent eller ett komplement till linjär tv? – En 

studie av hur SVT och TV4 ser på sin webb-tv66 och även om den är en föregångare till 

mitt arbete så blir det redan i titeln tydligt att det handlar om hur de båda tv-bolagen ser 

på sig själv. Mitt mål med denna uppsats är att försöka se på SVT Play utifrån 

användarnas perspektiv och samtidigt placera detta i en teoretisk kontext. Det kan ju 

tilläggas att Thorgersen och Hanssons uppsats skrevs före MMS började sina reella 

mätningar av webb-tv. Jag är själv i en situation där all statistik inte är fullt så enkel att 

komma över som jag hade hoppats på innan jag började skriva och då gäller det just 

siffror från tiden före 2011. De övriga två uppsatserna fokuserar dels på SVT Flows 

                                                 
62 Bolter och Grusin, s. 56. 
63 Ibid. 
64 Ibid, s. 57. 
65 Ibid. 
66 Therese Thorgersen och Sabina Hansson, Webb-tv – en konkurrent eller ett komplement till 
linjär tv? – En studie av hur SVT och TV4 ser på sin webb-tv, Södertörns högskola, Institutionen 
för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp, Medieteknik, Höstterminen 2010. 
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Tvoddar67 och Andra Avenyn68, vilket är intressant utifrån ett användarperspektiv och 

som en indikation på att play-tjänster inverkar på vår uppfattning om tv tillräckligt 

mycket för att det ska vara intressant att skriva om det.  

 

3 Historisk bakgrund 
Televisionens etablering i Sverige dröjde en bra bit in på 1950-talet. En av staten 

tilldelad utredning drogs igång 1951, med syfte ”att ta ställning till när och i vilka 

former TV borde införas i landet.”69 Detta var sent i jämförelse med andra länder och 

det märks i hur den tekniska utvecklingen av biograffilmen, som uppstod som ett svar 

på televisionen, redan var överspelad när tv-sändningarna började i Sverige.70 

 

I maj 1954 skapade den så kallade Sandrew-veckan uppmärksamhet och med sitt 

blandade innehåll blev den en succé. Däremot blev detta anförande för en 

reklamfinansierad tv-lösning inte den framgång som Sandrew hoppats på, eftersom det 

inte var i linje med regeringens syn på tv. Televerket förlorade sin rätt att ge 

sändningstillstånd och Radiotjänst blev istället ansvarig för den verksamheten. 

Sandrew-veckan bidrog trots detta till att televisionsutredningen fick upp farten och ett 

betänkande publicerades i november 1954. ”Radiotjänsts försökssändningar […] 

började i september 1956. Strax därefter infördes licenstvång för innehav av TV-

mottagare, och följande år började de reguljära TV-sändningarna.”71 

 

Samtidigt som tv-sändningarna kom igång på allvar omorganiserades AB Radiotjänst 

och blev istället Sveriges Radio AB. Den främsta ägargruppen blev folkrörelserna.72 

Även dagspressen och näringslivet blev aktieägare i Sveriges Radio AB.73 Framgången 

med tv-sändningarna visar sig i hur hushållen skaffade tv-apparater. I samband med OS 

                                                 
67 Isabell Andersson och Sebastian Folcker, Tvodden – framtidens resurssnåla tv-format? – En 
kvalitativ studie över SVT:s anpassning till det digitala skiftet, Södertörns högskola, 
Institutionen för Samhällsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp, Journalistik C, Vårterminen 2015. 
68 Nadja Andersson och Jiwar Roshan, Andra Avenyn - och den andra genrationens TV- tittare, 
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och 
masskommunikation vid Göteborg universitet, vårterminen 2008. 
69 Leif Furhammar, Filmen i Sverige (tredje upplagan), Stockholm, 2003: Dialogos förlag, s. 
220. 
70 Ibid. 
71 Ibid, s. 220f. 
72 Weibull och Wadbring, s. 73. 
73 Furhammar, s. 221. 
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i Rom 1960 fanns det 800 000 tv-apparater i Sverige. Året därpå hade antalet nästa 

dubblerats.74 Även biografstatistiken visar hur televisionen förändrade samhället. 1956 

gjordes nästan 80 miljoner biobesök i Sverige. Sju år senare var den siffran 40 

miljoner.75 Siffrorna säger inte allt eftersom jag inte har tagit del av statistik över 

huruvida biografernas utbud förändrades under denna period, eller om antalet biografer 

förändrades, men om biopubliken halveras på sju år efter det att televisionen 

introducerats i Sverige är det lätt att anta att det finns ett samband. 

 

 I och med detta dröjde det inte länge innan kravet på en andra tv-kanal kom. TV2 (idag 

SVT2) började sina sändningar 1969 efter att riksdagen beslutat om ytterligare en icke-

kommersiell tv-kanal, och även den skulle organiseras inom Sveriges Radio AB.76 Även 

om SVTs organisation har förändrats flera gånger genom åren efter detta är det 

konkurrensen från kommersiella kanaler som förmodligen påverkat mest sedan TV3 

bröt monopolet. TV3 började sina sändningar den sista december 1987 och för att 

komma runt svenska lagar gjordes detta från London.77 Ur detta växte det fram krav på 

att avreglera radio- och tv-marknaderna i Sverige.78 

 

1989 tillsattes en utredning om möjligheterna för en ”nationell kommersiell tv-kanal.”79 

I samband med denna utredning uppkom ett nytt företag inom tv-branschen. TV4 

etablerades 1990, och när beslut skulle tas om vilken kanal som skulle få rättigheterna 

till att sända kommersiell tv i marknätet blev det just denna kanal. Det fanns både 

ekonomiska och politiska anledningar till denna utveckling av tv-marknaden. Den 

politiska motiveringen handlade om att det svenska tv-nätet inte skulle fyllas av 

utlandsproducerade kanaler, och det ekonomiska skälet var helt enkelt att investeringar i 

tv-reklam skulle hållas kvar i Sverige.80 

 

Konkurrenssituationen som började med kanaler som TV3 och TV4 påverkade under 

90-talet SVT:s organisation, då företaget bestämde sig för att lämna uppdelningen av en 

kanal som producerade och sände från Stockholm (kallades Kanal 1) och en kanal där 

                                                 
74 Weibull och Wadbring, s. 74. 
75 Furhammar, s. 249. 
76 Weibull och Wadbring, s. 74f. 
77 Ibid, s. 80. 
78 Ibid, s. 81. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 



  
 

17 

innehållet producerades utanför huvudstaden (TV2). Det strategiska arbetet påbörjades 

och resultatet blev att samordna produktionerna och att skapa en kanal med ett brett 

utbud (SVT1) och en kanal med faktabaserat och specialiserat innehåll (SVT2).  Även 

en tredje huvudkanal har etablerats – Barnkanalen.81 Konsekvenser eller möjligheter 

som uppstår genom konkurrens är utifrån detta inget nytt. Snickars lyfte fram public 

service-företagens nyhetspublicering på internet och i samband med avregleringen i 

början av 90-talet handlade det om att SVT fick anpassa sig till att dela tittarna med 

kommersiella aktörer. 

 

3.1 SVT Plays historia 
2006 skapades varumärket SVT Play,82 men historien börjar inte här utan redan tio år 

tidigare genomfördes experiment med strömmande media av SVT. En svårnavigerad 

webbplats och det faktum att internetuppkoppling skedde via telefonlinjen med hjälp av 

modem med hastigheten 28,8 KB/s innebar att spridningen inte blev särskilt stor.83 Det 

här inledande försöket med strömmande video genomfördes av personer på text-tv-

redaktionen utan något formellt beslut. Ambitionen hos SVT har alltid varit att vara 

marknadsledande när det gäller den tekniska utvecklingen, vilket har sina rötter i tv-

monopolet då all teknisk utveckling skedde hos SVT. Testerna 1996 grundade sig 

egentligen bara i att några personer på text-tv-redaktionen tyckte att det här med video 

på internet kunde vara intressant.84 Detta var nio år innan YouTubes första video 

laddades upp i april 2005.85 Även om de båda tjänsterna skiljer sig åt, då YouTube 

består av användargenererat material och SVT Play består av SVTs egna program, är 

strömmande video den gemensamma nämnaren. 

 

När SVT 2006 samlar sina webb-tv-filmer under namnet SVT Play ökade trafiken för 

tjänsten markant. Efter detta startade en stor satsning på tjänsten som internt benämndes 

Play 3. Denna satsning togs i drift 2009 då SVT Play fick en egen domän. 2010 kom 

iOS-appen för iPhone och 2011 kom android-appen, vilka båda mötte den växande 

tillgången på smarta mobila enheter.86 Mobiltelefonens betydelse när det gäller media 

                                                 
81 Weibull och Wadbring, s. 174. 
82 Opublicerad informationsbild från SVT, Finns hos författaren. 
83 Ibid. 
84 Intervju med Thomas Porsaeus, 2016-04-13. 
85 Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red), The YouTube Reader, Stockholm, 2009: Kungliga 
biblioteket, s. 9. 
86 Opublicerad informationsbild från SVT. 
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på internet lyfter även Pelle Snickars upp i en diskussion kring den ökande mängden 

bilder på nätet.87 2012 fick SVT Play så kallad responsiv design, vilket innebär att 

sajten anpassar sig efter den enhet som används.88 Detta följer den tekniska 

utvecklingen som sker när introduktionen av Apples iPad 2010 förändrade användarnas 

beteende.89 Det som SVT interaktiv arbetar med idag för att fortsätta utvecklingen av 

play-tjänsten rör sig kring sändningar i 4K90 och VR och det är i linje med deras 

ambition att vara föregångare när det gäller teknik och funktion.91 

 

3.2 SVT och public service 
Sedan 1997 är det Förvaltningsstiftelsen som äger de tre svenska public service-

företagen. Förutom SVT är det Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR).92 

Denna ägandeform ska ”[…] främja oberoendet för radio och tv i allmänhetens tjänst, 

public service.”93 SVT, SR och UR styrs självständigt eftersom varken staten eller något 

vinstdrivande företag äger någon del i bolagen.94 Tidigare hade både folkrörelserna och 

de stora tidningsföretagen varit delägare i det som hette Sveriges Radio,95 men i takt 

med att de ägarna började intressera sig för kommersiella former av mediesändningar 

ifrågasatte de själva ägandeformen av Sveriges Radio, vilket således lade grunden för 

Förvaltningsstiftelsen.96 

 

SVT:s huvuduppdrag definieras som kärnverksamhet. Detta innebär ”[…] att producera 

och sända tv-program till allmänheten.”97 Idag omfattar kärnverksamheten även SVT 

Plays distribution av program, både direkt och tillgängliga i efterhand.98 

Programbolagens anslagsvillkor tar även upp den kompletterande verksamheten som 

ska utgå ifrån, och vara kopplad till, kärnverksamheten. Detta handlar till exempel om 

det text- och bildmaterial som återfinns på webben för att presentera de olika 

                                                 
87 Snickars, 2014, s. 89. 
88 Opublicerad informationsbild från SVT. 
89 Nationalencyklopedin, iPad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ipad (hämtad 
2016-04-21)  
90 En videoupplösning på 4096 x 2160. 
91 Intervju med Thomas Porsaeus. 
92 Weibull och Wadbring, s. 170. 
93 http://www.forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html (hämtad 2016-03-16)  
94 Ibid.  
95 Weibull och Wadbring, s. 78. 
96 Ibid, s. 78, 170. 
97 SVT, Public service-redovisning 2015, s. 24. 
98 Ibid, s. 25. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ipad
http://www.forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html
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programmen. Det finns däremot inga formella krav på att de olika verksamheterna ska 

redovisas separat och eftersom publikundersökningar visar att den kompletterande 

verksamheten är betydelsefull är det min uppfattning att det troligen är svårt för 

allmänheten att göra en tydlig distinktion mellan de två delarna.99 

 

4 Analys av insamlat material 
I mitt arbete med statistiken till denna uppsats har känslan av informationsöverflöd varit 

närvarande, men efter att ha läst Snickars bok Digitalism är det bra att vara försiktig 

med ordet överflöd i en digital kontext, som han konstaterar har spetsat till förhållandet 

mellan kvalitet och kvantitet. Ett överflöd av musik, på till exempel Spotify, kan för 

många vara positivt.100 Avgränsningen i denna uppsats är, som jag tidigare har nämnt, 

att fokus kommer att vara på SVT Play i den fallstudie som presenteras. Däremot finns 

det utrymme för övriga aktörer som redovisar sina webb-tv-siffror för MMS i den 

övergripande statistiken på framförallt årsbasis. Den stora begränsningen, som är värd 

att upprepa, är att MMS inte startade sina nuvarande mätningar av webb-tv förrän i maj 

2011.  

 

Jag kommer att redovisa min insamlade statistik på tre nivåer. Först kommer jag att 

presentera årsstatistiken där jag jämför SVT (SVT1, SVT2), TV4 (TV4, Sjuan, TV12, 

TV4 Fakta), MTG (TV3, TV6, TV8, TV10) och Discovery Networks Sweden (Kanal5, 

Kanal9, Discovery). I den andra delen har jag gjort urvalet att titta närmare på 

månadsstatistiken under åren 2012 till och med 2016. Jag kommer främst att titta på 

januari månad, men även andra månader där statistiken visar på trender och 

förändringar får ta plats. Statistik fram till och med mars i år kommer att diskuteras 

eftersom det i sammanhanget är intressant att titta på den senaste statistiken för att se 

hur utvecklingen inom webb-tv fortfarande rör sig. Dessutom har MMS i år börjat 

redovisa linjär tablå-tv och webb-tv på villkor som är mer likvärdiga än tidigare. Fram 

till och med januari i år redovisades webb-tv med månadens totala resultat, men från 

och med februari redovisas det istället med ett dagligt genomsnitt, vilket är 

standardpresentationen för linjär-tv. Års- och månadsstatistiken är de nivåerna där jag 

tittar på leverantörer utanför SVT Play. Den tredje delen kommer att fokusera på en av 

                                                 
99 SVT, Public service-redovisning 2015, s. 25. 
100 Snickars, 2014, s. 32f. 
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SVTs egna produktioner och här jämför jag dels utvecklingen för webb-tv genom åren 

och dels publikstorleken för webb-tv i förhållande till den vanliga linjära televisionen.  

 

4.1 Hur mätningar av webb-tv går till 
För att kunna ta del av den statistik som MMS tillhandahåller är det självklart viktigt att 

förstå vad de mäter. Eftersom det är just MMS som sköter mätningen är det också de 

som har sammanställt det regelverk som ska gälla för ”valutan”101 för webb-tv. 

Reglerna ska underlätta för jämförelser och utvärderingar inom branschen.102 De mått 

jag främst kommer att använda är starter, webbpublik, summa tid och snittid. Starter 

handlar om hur många gånger ett program startats ”oavsett om det finns en sluttid eller 

ej.”103 Detta betyder att varje klick på play-knappen i webbläsaren eller appen för vald 

tjänst räknas även om personen som gör detta stänger av direkt. Starter är det mått som 

styr topplistorna i MMS sammanställningar. Måttet webbpublik är något mer 

komplicerat. Det är resultatet av att dela summa tid (i sekunder) med titelns längd (i 

sekunder). Om ett program har setts 880 timmar, vilket är det som redovisas, räknas 

detta om i sekunder (3168000 sek). Detta delas sedan med titelns längd, exempelvis 16 

min och 14 sek (974 sek). Resultatet avrundas till närmaste heltal, vilket betyder att 

programmets webbpublik är 3253 personer.104 

 

Summa tid är den sammanlagda tiden som ett program har visats i en webbläsare eller 

på en annan plattform. Detta mått presenteras alltid i hela timmar, men det mäts i 

millisekunder. Skulle det vara så att tittaren hoppar i programmet tar även mätsystemet 

hänsyn till detta. Enbart den tid som visats redovisas i statistiken.105 

 

Snittid omfattar varje startad titels genomsnittliga tittartid. Här används åter igen summa 

tid, som delas med antal starter med tid. Starter med tid redovisas inte i de verktyg som 

finns att använda på MMS webbtjänst utan det används bara för att räkna ut snittiden. 

Den siffra som redovisas som starter är alltså inte samma siffra som används för att 

                                                 
101 MMS, Gyllene regler för webb-TV-valutan, 2013-07-01, s. 1. http://mms.se/wp-
content/uploads/_dokument/manualer/GylleneRegler/MMS_Gyllene_regler_Webb-TV_2013-
07-01.pdf (hämtad 2016-04-27) 
102 Ibid. 
103 Ibid, s. 6. 
104 Ibid, s. 8. 
105 Ibid, s. 7. 

http://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/manualer/GylleneRegler/MMS_Gyllene_regler_Webb-TV_2013-07-01.pdf
http://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/manualer/GylleneRegler/MMS_Gyllene_regler_Webb-TV_2013-07-01.pdf
http://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/manualer/GylleneRegler/MMS_Gyllene_regler_Webb-TV_2013-07-01.pdf
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räkna ut snittiden. Eftersom alla klick som genererar en start inte alltid genererar någon 

tittartid är det bra att det bara är starter med tid som används för att räkna ut snittiden.106 

 

Den information som redovisas av MMS bygger på att varje program har en 

konsolideringsperiod. Denna omfattar publiceringsdygnet plus de sju följande dagarna. 

Ett program som publiceras en måndag kan tillgodoräkna sig alla starter och summa tid 

till och med den efterföljande måndagen. Detta ger rättvisa förhållanden för 

veckostatistiken som MMS ansvarar för eftersom program som publiceras på fredagar, 

lördagar eller söndagar får tillgodoräkna sig visningar som de genererar för de 

efterföljande sju dagarna, vilket gör att program som publiceras på måndagar inte får 

någon extra fördel.107 Detta gäller både för webb-tv och de linjära tv-sändningarna.108 

 

Jag vill även tillägga att orsaken till att linjärt tv-tittande och webb-tv-tittande aldrig 

summeras beror på att det är två helt olika mätmetoder som ligger till grund för 

insamlingen av information. Linjär-tv mäts utifrån en panel sammanställd av 1200 

representativa hushåll.109 Webb-tv mäts genom att samla in webbtrafikdata från 

respektive webb-tv-tjänst.110 

 

Ett begrepp som också används i mätningarna av linjär- och webb-tv är räckvidd. 

Daglig räckvidd innebär att en tittare har ”sett minst 5 sammanhängande minuter”111 

och för veckoräckvidd handlar det om 15 minuter. Räckvidd kan redovisas för specifika 

kanaler eller genom att räkna ihop alla kanaler. 112 Detta används dels för att visa hur 

många tittare (procentandel) varje kanal har eller hur många som ser på tv varje dag 

eller varje vecka. 2015 hade SVT2 en daglig räckvidd på 20,3 procent och en 

veckoräckvidd på 42,5 procent. Detta betyder att 20,3 procent av befolkningen ser minst 

fem sammanhängande minuter på SVT2 varje dag och efter en hel vecka har 42,5 

procent sett minst 15 sammanhängande minuter på kanalen. 

                                                 
106 Gyllene regler för webb-TV-valutan, 2013-07-01, s. 7. 
107 Ibid, s. 3f. 
108 MMS, HotTop webb – manual, s. 2. http://mms.se/wp-
content/uploads/_dokument/manualer/HotTopWebb/HotTop-webb-Manual.pdf (hämtad 2016-
04-28) 
109 Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2015, Stockholm, 2015, s. 70. 
110 MMS, HotTop webb – manual, s. 1. 
111 http://mms.se/?glossary=daglig-rackvidd (hämtad 2016-05-04) 
112 http://mms.se/?glossary=veckorackvidd (hämtad 2016-05-04) 

http://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/manualer/HotTopWebb/HotTop-webb-Manual.pdf
http://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/manualer/HotTopWebb/HotTop-webb-Manual.pdf
http://mms.se/?glossary=daglig-rackvidd
http://mms.se/?glossary=veckorackvidd
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Till detta är det bra att känna till hur MMS delar upp året och månaderna. Allt mäts i 

hela veckor och det innebär att vecka 52 (eller 53) tillfaller det år som har flesta dagar 

av veckan. Årsrapporten för 2014 räknades från 2013-12-30 till 2014-12-28 och 

årsrapporten för 2015 räknades från 2014-12-29 till 2016-01-03. Samma princip gäller 

för månadsrapporterna vilket innebär att vissa månader har fyra veckor och andra 

månader har fem veckor. Det här sättet att räkna på är inte unikt för webb-tv-

mätningarna utan gäller även för den linjära televisionen.113 Att det är samma 

fördelning på månaderna för både tv- och webb-tv-tittandet gör det möjligt att jämföra 

mönster under samma år, men det blir mer komplicerat när det handlar om att jämföra 

samma månad under olika år. Detta gäller främst webb-tv där antalet starter och 

spenderade timmar redovisas för hela månaden. Om till exempel mars månad tillräknas 

fyra veckor och SVT Play har 40 miljoner starter den månaden och april tilldelas fem 

veckor och SVT Play har 50 miljoner starter den månaden, visar statistiken att starterna 

ökat med 25 procent från mars till april. Sanningen skulle i detta fall antagligen vara att 

varje vecka har omkring 10 miljoner starter. Nästa steg kan vara att veckofördelningen 

är omvänd året efter och då blir det eventuellt en uppåtgående trend för den ena 

månaden, men en nedåtgående kurva för den andra. Från och med februari 2016 

kompenserar MMS detta med att redovisa alla play-kanalernas starter och spenderad tid 

med ett dagligt genomsnitt.114 

 

4.2 Webb-tv-utveckling sett på helår 
Internet har öppnat upp för möjligheten till förändring, men samtidigt är det värt att 

observera hur utbudet av tv-program ser ut och hur de tas emot av publiken. Har 

tillkomsten av play-tjänsten skapat nya former av tv-program, eller är det enbart 

paketeringen som har förändrats? Jag kommer att titta på hur detta återspeglas i play-

tjänsten i förhållande till den traditionella tablåtelevisionen. Här kan då sägas att de tio 

mest populära tv-programmen 2015 sändes i SVT och med undantag av Kalle Ankas 

julafton, På spåret och Skavlan, är det Melodifestivalen som dominerar tabellen.115 På 

webben är det åter SVT som levererar de populäraste programmen. Alla 25 program på 

topplistan är från SVT Play och här är det Prinsbröllopet som återfinns högst upp, följt 

                                                 
113 MMS, Årsrapport 2015, s. 4.  
114 MMS, Månadsrapport februari 2016, s. 1. 
115 MMS, Årsrapport 2015, s. 15. 
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av första avsnittet av julkalendern Tusen år till julafton. På tredje plats är Eurovision 

song contest, vilken hamnade på femteplats i mätningen över traditionellt tv-tittande. I 

övrigt är det ytterligare 18 avsnitt av julkalendern, svenska finalen av Melodifestivalen, 

ett avsnitt av Skavlan, damernas 10 km och stafett i skid-VM i Falun.116 Eftersom de två 

programtyperna som dominerar listorna över populäraste tv-program har traditioner 

tillbaka till SVT:s barndom, finns det inget som egentligen visar att internet som 

mediebärare skapat nya programformer som slår igenom lika brett. När det gäller 

Melodifestivalen, deltog Sverige för första gången 1958,117 och julkalendern sänds i tv 

sedan 1960.118 

 

4.2.1 De två första åren med webb-tv-mätningar 
Som jag tidigare har nämnt, började MMS sina webb-tv mätningar i maj 2011. Detta 

innebär att det första årets statistik inte är ett kalenderår, utan den börjar med vecka 18 

2011 och slutar med vecka 17 2012.119 Statistiken för 2011 inkluderar inte visningar via 

dedikerade appar för iOS- och Android-enheter.120 Användningen på mobila enheter 

inkluderas först från och med 1 juli 2013.121 Ambitionen för MMS var redan 2012 ”att 

kunna skapa en gemensam valuta för tittandet på rörliga bilder oavsett om det är via 

TV-apparaten, en dator, en mobil eller annan plattform.”122 Att detta mål inte är nått än, 

märks på skillnaderna i MMS webb-verktyg för linjär-tv och webb-tv. Linjär-tv kan visa 

målgrupp123 vilket webb-tv-verktyget inte gör eftersom det inte finns någon möjlighet 

att veta vem det är som tittar på en webb-tv-sändning. Den panelbaserade mätningen av 

linjär-tv ger däremot information om vem som ser på vad.124 

 

När jag tittar på årskurvan för startade strömmar och konsumerade timmar för den delen 

av 2011 som finns i mätningarna är det enda som verkligen sticker ut att december 

månad slutar med en ordentlig svacka i statistiken för vecka 52. Framför allt blir det 

intressant eftersom månaden inleddes med en toppnotering för året när det gäller antalet 

                                                 
116 MMS, Årsrapport 2015, s. 33. 
117 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eurovision-song-contest (hämtad 2016-03-
29) 
118 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/julkalendern (hämtad 2016-03-29), och 
http://www.svt.se/barnkanalen/julkalendrar-i-svt/ (hämtad 2016-04-29) 
119 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012-06-21. 
120 Ibid, s. 1. 
121 MMS, Webb-TV Årsrapport 2013, s. 4. 
122 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012-06-21, Förord av MMS VD Magnus Anshelm. 
123 Köns- och åldersfördelning. 
124 Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2015, Stockholm, 2015, s. 70. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/eurovision-song-contest
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/julkalendern
http://www.svt.se/barnkanalen/julkalendrar-i-svt/
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starter.125 Det är julkalendern i SVT som håller siffrorna uppe fram till och med vecka 

51. Det programmet har mellan 260 000 och 360 000 starter per avsnitt under sina 24 

dagar och webbpubliken är mellan 120 000 och 170 000. För vecka 52 är det tre 

program som når över 100 000 starter, vilket bekräftar den starka tradition som just 

julkalendern etablerat.126 I min intervju med Thomas Porsaeus påtalade han just 

julkalendern som ett program som många kan samlas runt oavsett ålder.127 Tv:ns roll 

under julen är även något som Anna Edin nämner i sin artikel, och hon frågar om inte 

tablå-tv fortfarande har en sammanförande funktion.128 Julkalendern129 hade mellan 900 

000 och en dryg miljon tittare på kvällssändningarna i SVT1.130 Statistiken för linjär-tv i 

årsrapporten för webb-tv 2011/2012 refererar till tittarsiffrorna för Barnkanalen,131 men 

genom att använda MMS verktyg för tv-statistik132 har jag fått fram de ovan citerade 

siffrorna. Att julkalendern är ett populärt program på SVT Play blir tydligt eftersom alla 

årssammanställningar av webb-tv sedan 2011 domineras av detta program. 2011 fanns 

23 avsnitt med på listan över de 25 populäraste programmen, och 2015 var det 19 

avsnitt på motsvarande topplista.133 På de här listorna är det antal starter som räknas. 

 

Under 2011 var det just julkalendern som utmärkte sig i SVT Play. För de övriga 

kanalerna var det program som Idol (TV4) och Svenska Hollywoodfruar och Top Model 

Sverige (MTG TV) som utmärker sig i årsöversikten.134 Det följande året är mer 

intressant eftersom 2012 är det första året där det finns mätningar från januari till och 

med december. Genom att titta på det gemensamma linjediagrammet för antalet startade 

strömmar 2012 är det tydligt när populära program börjar och slutar. För SVTs del är 

det 30 grader i februari som är populärt i februari och mars månader. Även Äkta 

människor är populärt tillsammans med Melodifestivalen. 2012 lockar däremot inte 

Melodifestivalen lika stor publik på webben som den gör följande år. Det är svårt att 

säga om det beror på en ökad närvaro på webben i övrigt under de senare åren. Appen 

                                                 
125 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012-06-21, s. 8. 
126 http://hottopweb.mms.se/ Statistik för 2011 och veckorna 48, 49, 50, 51 och 52, alla kanaler. 
(hämtad 2016-04-30) 
127 Intervju med Thomas Porsaeus, 2016-04-13. 
128 Edin, s. 99. 
129 2011 hette Julkalendern Tjuvarnas jul.  
130 http://hottoptv.mms.se/ statistik för perioden 2011-12-01 – 2011-12-24 (hämtad 2016-04-30) 
131 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012-06-21, s. 19. 
132 Verktyget http://hottoptv.mms.se/ är gratis att använda i icke-kommersiella sammanhang och 
motsvarar webb-tv-verktyget http://hottopweb.mms.se/. 
133 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012-06-21, s. 19, och MMS Årsrapport 2015, s. 33. 
134 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012-06-21, s. 11. 

http://hottopweb.mms.se/
http://hottoptv.mms.se/
http://hottoptv.mms.se/
http://hottopweb.mms.se/
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för smarta telefoner och surfplattor lanserades i tid till 2015 års melodifestival, vilket 

betyder att den inte har varit avgörande för att öka tittandet via webb-tv under åren 2013 

och 2014.135  

 

För TV4s del är det Big Brother som sticker ut i statistiken. Mellan veckorna 7 och 22 

2012 är Big Brother det populäraste programmet på TV4 Play (sändes i linjär-tv på 

TV11) och det antal starter som programmet genererar har ingen motsvarighet på 

kanalen under resten av året.136 Detta kan jämföras med den topp samma program 

skapade när det under hösten 2014 återfanns i Discovery Networks Sweden (Kanal 9 

och Kanal 11).137 För tydlighetens skull vill jag tillägga att kanalen Big Brother sändes i 

är den samma, men 2013 köptes TV11 av SBS Discovery Media från TV4-gruppen och 

bytte namn till Kanal11.138 Under delar av perioden då Big Brother sändes i TV4-Play 

har den webb-tv-kanalen fler spenderade timmar än SVT Play. Detta förekommer även 

under enstaka veckor hösten 2012. Därefter har TV4-Play inte varit nära SVT Play i 

varken starter eller spenderade timmar räknat per månad,139 bortsett från veckorna 46 

och 47 2013 då det saknas statistik för SVT Play på grund av tekniska problem.140 

 

För 2012 i stort är det däremot två händelser som sticker ut mer än något annat när det 

gäller antalet starter. För det första är det OS i London i månadsskiften juli-augusti och 

den andra toppen är i vecka 50 då Musikhjälpen sändes. Både OS och Musikhjälpen 

sändes av SVT. Den stora skillnaden är att sett till spenderade timmar ansvarar OS-

sändningarna för en förhållandevis liten ökning, men i vecka 50 svarar Musikhjälpen för 

över 2,9 miljoner spenderade timmar.141 Detta är i stort sett lika många timmar som den 

totala mängden spenderade timmar i vecka 8 2012 för alla webb-tv-kanaler.142 Detta 

behöver inte betyda mer än att Musikhjälpen är en programform som gynnas av webb-

tv-formatet, eftersom antalet tittare på sändningarna i linjär-tv inte är särskilt 

                                                 
135 https://itunes.apple.com/se/app/melodifestivalen/id947860957?mt=8 (hämtad 2016-04-30) 
136 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012, s. 7. 
137 MMS, Årsrapport 2014, s. 36. 
138 Dante Thomsen, ”Klart: SBS köper TV11”, Dagens Media, 2013-05-17.  
http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/klart-sbs-koper-tv11-6106826 (hämtad 2016-05-01) 
139 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012, s. 8. 
140 MMS, Webb-TV Årsrapport 2013, s. 3. 
141 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012, s. 10. 
142 Ibid, s. 8. 

https://itunes.apple.com/se/app/melodifestivalen/id947860957?mt=8
http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/klart-sbs-koper-tv11-6106826


  
 

26 

anmärkningsvärda. De olika sändningar i SVT2 hade som mest lite drygt 260 000 

tittare.143 

 

Antalet starter som OS i London innebar renderade inte i många fler spenderade timmar 

än året innan, vilket förmodligen innebär att det främst var korta klipp och program som 

lockade publik under OS-veckorna.144 Händelser och evenemang som OS och 

Musikhjälpen innebär även andra utmaningar för de som levererar webb-tv eftersom 

denna distributionsform skiljer sig från den vanliga linjära formen. För SVTs del 

handlar det om att linjär-tv (broadcast) sänds via marknätet, vilket kostar en fast summa 

pengar varje år. Program som sänds via webben är däremot beroende av bandbredd, 

vilket betyder att ju fler personer som tittar och belastar nätet desto mer kostar det.145  

 

4.2.2 Tydligare positioner 2013-2015 
Sammanställningen i årsrapporten för 2015 från MMS redovisar varje kanalhus tre 

senaste år i separata diagram. Detta innebär att det inte finns ett diagram där kanalhusen 

jämförs med varandra, vilket är synd, men det visar på utvecklingen för den individuella 

tjänsten och vilka program som drar publik till webb-tv.146 För SVT Plays del är det 

framförallt i fjärde kvartalet som statistiken sticker ut. Antalet spenderade timmar under 

årets (2013-2015) övriga månader är märkbart lägre. En avvikelse är det tekniska fel 

som gör att statistiken för halva november 2013 saknas.147 

 

För just 2013 och 2015 är det i oktober som en tydlig ökning visar sig och detta är till 

viss del beroende på Bron. Downton Abbey och På spåret fyller på i november och 

Julkalendern tillsammans med Musikhjälpen fortsätter att dominera i december. Bron 

kan vara orsaken till att antalet spenderade timmar för oktober 2013 är större än för 

2014. 2014 skiljer sig inte särskilt mycket när det gäller utbudet. Homeland och 

Downton Abbey är tillbaka. Historieätarna och På spåret började sändas i slutet av 

november och åter igen är Julkalendern och Musikhjälpen de program som toppar 

december månads statistik. 2015 stärker bilden av hur SVT planerar visningen av sina 

program. Bron, Homeland, Downton Abbey och Labyrint inleder åter den starka 

                                                 
143 http://hottoptv.mms.se/ statistik för perioden 2012-12-09 – 2012-12-16 (hämtad 2016-05-01) 
144 MMS, Webb-TV Årsrapport 2012, s. 9f. 
145 Intervju med Thomas Porsaeus, 2016-04-13. 
146 MMS, Årsrapport 2015, s. 28-31. 
147 MMS, Webb-TV Årsrapport 2013, s. 3. 

http://hottoptv.mms.se/
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avslutningen på året. På spåret, Julkalendern och Musikhjälpen är återkommande tunga 

program som drar mycket publik under november och december. Avvikande 

programtitlar som svarar för mycket trafik på SVT Play är prins Nicolas dop i oktober 

och terrorattentatet i Paris i november.148 De två webb-tv-programmen om 

terrorattentaten i vecka 46 är webb-exklusiva med en programtid på 675 minuter 

vardera. Snittiden som varje start genererade låg på ca 24 minuter för det ena 

programmet och 58 minuter för det andra. Publiken väljer då sannolikt att se tillräckligt 

mycket för att uppdatera sig kring nyheten, tillsammans med det faktum att ett 

nyhetsprogram på över 11 timmar innebär att nyhetsinslag visas mer än en gång.149 

 

När det gäller SVT Plays antal spenderade timmar är det en dramatisk ökning för hela 

2015 jämfört med året innan. Från knappt 92 miljoner timmar till över 167 miljoner 

timmar. Detta är en ökning med drygt 80 procent. Antalet spenderade timmar för SVT 

Play 2015 är mer än det totala antalet spenderade timmar för alla kanalhusen 2014. Den 

procentuella tillväxten kan bara matchas av TV4 som nästan dubblerar sina spenderade 

timmar under samma period. Övriga kanaler ligger i stort sett kvar på samma nivå som 

året innan. 150 

 

4.2.3 TV4 Play följer efter 
Sveriges näst största play-tjänst levereras av TV4. Den förmedlar motsvarande omkring 

35 procent av SVT Plays spenderade timmar. Från 2013 till 2014 ökade kanalens 

spenderade timmar med drygt 50 procent,151 och året efter hade siffran fördubblats på 

ett år.152 Under 2015 har TV4 Play två toppar i statistiken som är en förklaring till den 

tydliga ökningen. Under våren sändes Robinson – love edition, vilket svarade för flest 

spenderade timmar av kanalens program med sina tre avsnitt varje vecka.153 Individuellt 

är det dock inget avsnitt som tar sig in på kanalens interna tio-i-topp-lista över årets 

populäraste program,154 men kvantiteten gör det möjligt för Robinson att vara större än 

program som Ack Värmland. Detta bekräftar det som Anja Hirdman skriver att 

dokusåpor är det billigaste formatet på den globala mediemarknaden. Hirdman skriver 

                                                 
148 http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 38-52, 2013, 2014, 2015. (hämtad 2016-05-02) 
149 http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 46 2015. (hämtad 2016-05-02) 
150 MMS, Årsrapport 2015, s. 23. 
151 MMS, Årsrapport 2014, s. 28. 
152 MMS, Årsrapport 2015, s. 23. 
153 http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 15-24, 2015. (hämtad 2016-05-02) 
154 MMS, Årsrapport 2015, s. 36. 

http://hottopweb.mms.se/
http://hottopweb.mms.se/
http://hottopweb.mms.se/


  
 

28 

ordet billigaste i parentes vilket i sammanhanget blir mer en betoning av betydelsen, 

och en personlig åsikt kring formatet, istället för att vara den lilla informationsplats en 

parentes traditionellt utgör.155 Det är ju ingen överraskning att reality-tv, eller 

dokusåpor kostar mindre, eftersom formatet genomgående producerar flera avsnitt varje 

vecka. Det finns däremot andra former av reality-tv, eller 

dokumentärserie/reportageserie, som det också kan kallas. Beskrivningen varierar 

ibland beroende på när på dygnet programmet sänds.156 TV4 Plays andra statistikspets 

för 2015 kan tillskrivas ytterligare ett program i reality-tv-genren. 

 

TV4 Plays andra topp infaller på hösten under samma period som SVT Play har sin 

årliga starka period. För TV4 är det program som Så mycket bättre och Solsidan som 

ligger bakom den kraftiga ökningen av kanalens spenderade timmar. Första avsnittet av 

Så mycket bättre i vecka 42 svarar för nästan 250 000 spenderade timmar jämfört med 

86 000 spenderade timmar för TV4 Plays topprogram i vecka 41.157 Däremot avslutar 

TV4 Play året med en kurva som pekar neråt, men det går inte att säga att detta beror på 

att SVT Play har sina etablerade program i december som i så fall skulle stjäla tittare. 

Detta eftersom TV4 Play jämfört med 2014 ökar kraftigt även i december. TV4 Play är 

tillsammans med SVT Play de enda kanalerna som ökar antalet spenderade timmar för 

varje månad 2015 jämfört med 2014.158 

 

4.2.4 Sport och såpor på Discovery Networks och MTG 
De återstående stora play-tjänsterna visar inte samma ökningsfrekvens som SVT Play 

och TV4 Play. Discovery ligger nästan kvar på samma antal spenderade timmar för 

2015 som för 2014. MTG backar något totalt sett för samma period, men det beror på 

vinter-OS-sändningarna från Sotji i februari 2014, vilka var framgångsrika för webb-tv-

tjänsten. Här blir det intressant att se hur MTGs statistik för sommaren 2016 kommer att 

se ut till följd av sommar-OS i Rio de Janeiro. Utifrån den ökning, totalt sett, som syns 

från 2014 till 2015 bör de sändningarna leda till nya rekordnoteringar. Det enda 

problemet är att sommaren är lågsäsong för webb-tv. MTG klarade sig precis över en 

                                                 
155 Anja Hirdman, ”Televiserad verklighet och emotionernas betydelse”, i Anna Edin och Per 
Vesterlund (red.) Svensk television – en mediehistoria, Stockholm, 2008: Statens ljud- och 
bildarkiv, s. 269. 
156 Ibid. 
157 http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 41-42, 2015. (hämtad 2016-05-02) 
158 MMS, Årsrapport 2015, s. 28-31. 

http://hottopweb.mms.se/
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miljon spenderade timmar vardera för månaderna juni, juli och augusti under 2015.159 

Även om OS i London genererade många programstarter, gav det inte samma utslag i 

mätningen för spenderade timmar.160 Det kan med andra ord vara värt att återvända till 

detta när webb-tv-mediet har använts som plattform för fler OS, då det går att jämföra 

på längre sikt. Just nu finns ett sommar-OS som sändes av ett public service-företag och 

ett vinter-OS som sändes av en kommersiell kanal. Tilläggas kan då att MTG inte 

tillgängliggör alla sändningar gratis. Viaplay kommer att ansvara för en stor del av 

utbudet.161 

 

Vid sidan av OS är det dokusåpor som ger genomslag i statistiken. För Discovery är det 

Big Brother och Ex on the Beach och för MTG är det  Paradise Hotel. Big Brother som 

sändes hösten 2014 är fortfarande det program som genererat mest antal spenderade 

timmar för sin kanal. Programmet återvände i förändrad form hösten 2015 med namnet 

Big Brother – maktspelet, men utan att kunna kopiera tidigare framgång. Paradise Hotel 

visar istället en positiv utveckling för 2015 jämfört med 2014. De här programmen 

lockar många tittare på webben, vilket gör att de avviker från mängden när deras webb-

publik i stor utsträckning är större än antalet tittare på linjär-tv.162  

 

Paradise Hotel hade under 2014 enstaka avsnitt med en större webb-publik än antalet 

tv-tittare, men under 2015 är det alla utom det sista avsnittet som har en större webb-

publik än linjär-tv-tittare. En liknande fördelning har Discoverys Ex on the beach, och 

genom att även titta på siffrorna för 2016 blir det tydligt att det är webb-tv som stärker 

sin position. Vecka 16 2015 hade de tre avsnitten av Ex on the beach en webb-publik på 

mellan 73 000 och 84 000, och en tv-rating (tittare) på som mest 62 000. Samma vecka 

2016 hade Ex on the beachs två avsnitt en webb-publik på 145 000 respektive 148 000. 

Tv-tittandet stärktes också något till 86 000 och 91 000 tittare. Detta beror förmodligen 

mer på att programmet sänds i kanal 5 under 2016 istället för kanal 11, som var 

värdkanal under 2015.163 Denna slutsats drar jag utifrån MMS statistik över de olika tv-

                                                 
159 MMS, Årsrapport 2015, s. 25. 
160 MMS, Webb-TV rapport 2012, s. 9f. 
161 http://viaplay.se/rio2016 (hämtad 2016-05-03) 
162 MMS, Årsrapport 2015, s. 29 och 31. http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 36-50, 
2014, vecka 15-22 och 42-51, 2015. (hämtad 2016-05-03) 
163 http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 16 2015 och vecka 16 2016. 

http://viaplay.se/rio2016
http://hottopweb.mms.se/
http://hottopweb.mms.se/
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kanalernas veckoräckvidd, vilken visar att Kanal 5 har en veckoräckvidd på 30,9 

procent och Kanal 11 har 8,4 procent.164 

 

Nu är det svårt att säkerställa orsaken till att de här programmen är populärare via 

webb-tv än linjär-tv, och de två olika mätmetoderna som jag presenterat tidigare innebär 

också att de inte går att jämföra fullt ut. Dock är det de enda siffrorna som finns och 

oavsett vad, bidrar de med ett underlag som det går att förhålla sig till. Snickars påtalade 

redan 2008 att det är ”mest unga tittare som använder webb-tv”165, men eftersom 

mätningarna för webb-tv inte kan avgöra vem som tittar blir det andra undersökningar 

som får ligga till grund för slutsatser som detta. Snickars hänvisar till MMS, vilket även 

Jonas Ohlsson gör i sin del av Myndigheten för radio och tvs Medieutveckling 2015. 

Ohlsson hänvisar till MMS TV-året 2014 som visar att 55 procent av befolkningen (9-

99 år) ser på någon play-tjänst varje vecka. Den visar inte på någon form av fördelning i 

olika målgrupper.166 

 

MMS sammanställning av daglig tittartid på respektive linjära tv-kanal visar att TV3 

har totalt sett 7,7 minuter i snitt för alla målgrupper167 och för Kanal 5 är siffran 8,1 

minuter. Genom att titta på hur det ser ut för de olika åldersgrupperna ligger 3-14 och 

15-24 markant under snittet (gruppen 60+ ligger 0,1 minut under snittet för Kanal 5).168 

Med utgångspunkt från Snickars som säger att yngre tittare använder webb-tv, kan 

statistiken för dokusåporna som jag presenterade tidigare vara en indikation på att den 

plattformen kompenserar för den lägre andelen som tittar via linjär-tv. Gruppen 15-24-

åringar är också den åldersgrupp som använder internet mest av alla. Med 210 minuter 

genomsnittlig daglig användning under 2014 bidrar detta också till argumentet att denna 

grupp använder webb-tv i större utsträckning.169 Detta var en ökning med 25 minuter 

jämfört med året innan.170 Om detta helt eller delvis beror på ökad användning av webb-

tv går inte att säga, men skulle Myndigheten för radio och tv:s nästa utgåva av 

                                                 
164 MMS, Årsrapport 2015, s. 9. 
165 Snickars, 2008, s. 324. 
166 Medieutveckling 2015, s. 77. 
167 Målgrupperna är dels män och kvinnor och ålderfördelningen (år) 3-14, 15-24, 25-39, 40-59 
och 60+. 
168 MMS, Årsrapport 2015, s. 11. 
169 Medieutveckling 2015, s. 30. 
170 Medieutveckling 2014, s. 27. 
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Medieutveckling171 visa på en ökning av internetanvändningen i denna grupp skulle det i 

alla fall inte utesluta det. 15-24-åringar är även den grupp som ökat sin play-tv-

användning mest, tillsammans med 9-14-åringar.172 

 

4.2.5 Webb-tv-utvecklingen i siffror 
Det första hela kalenderåret med webb-tv-mätningar är 2012. Då uppmättes totalt 610 

miljoner programstarter, varav SVT Play svarade för drygt 384 miljoner. 2014 var totalt 

antal starter kvar på samma nivå med cirka 600 miljoner, men med en ökning på över 

50 procent för webb-tv-kanalerna överskred de tillsammans 950 miljoner starter under 

2015. Genom att titta på antalet spenderade timmar är det en tydligare progression från 

2012 till 2015. Fram till 2014 ökade det totala antalet spenderade timmar med omkring 

35 miljoner timmar per år. Detta gör ökningen på över 100 miljoner timmar från 2014 

till 2015 ytterst intressant.173 Ökningen återfinns dessutom hos SVT Play och TV4 Play. 

MTG och Discovery ligger i stort sett kvar på samma nivå.174  

 

Även om TV4 Play har dubblerat sina spenderade timmar från 2014 är SVT Play i 

sammanhanget överlägset störst med nästan tre gånger så många timmar. Orsakerna till 

detta kan vara många. Det är en tjänst som funnits länge. Alla program är fritt 

tillgängliga175 och utbudet är stort. När det gäller hur många program som respektive 

kanal erbjuder finns det däremot inte någon samlad statistik, men det går att illustrera 

med hjälp av MMS webb-verktyg för webb-tv-statistik. Genom att plocka fram topp 

100 listan för respektive kanal under vecka 42 2015 och sortera resultaten utifrån 

”summa tid (h)”176 synliggörs SVT Plays bredd. Discovery har först och främst enbart 

16 program med på sin lista, där de första 14 har spelats upp över 1000 timmar. För 

MTG har de första 37 programmen spelats upp i över 1000 timmar. Programmet på 

plats 100 har sett 63 timmar. TV4 har 91 program som har spelats upp i minst 1000 

timmar och SVT har inget program som har spelats upp i mindre än 2065 timmar.177 

Här återspeglas en detalj som utredningen Nya villkor för public service presenterade, 

                                                 
171 Medieutveckling 2014 och Medieutveckling 2015 har publicerats i andra halvan av juni på 
Myndigheten för radio och tv:s hemsida, och förhoppningsvis följer de detta mönster. 
172 Medieutveckling 2013, s. 22. 
173 MMS, Årsrapport 2014, s. 28; Årsrapport 2015, s. 23. 
174 Se Bilaga B. 
175 Fritt tillgängliga utifrån den geografiska zon som rättighetsinnehavaren medger. 
176 Se förklaring under kapitel 4.1. 
177 http://hottopweb.mms.se/ statistik för vecka 42, 2015. (hämtad 2016-05-05) 

http://hottopweb.mms.se/


  
 

32 

vilken handlade om att ”[public service-]företagen även i fortsättningen ska ha ett 

särskilt ansvar för de områden de kommersiella bolagen inte täcker.”178 

 

4.3 Månadsstatistik för 2012-2016 
Det linjära tv-tittandet visar att februari är den månad som har högst dagligt tv-tittande 

av årets alla månader och den följs av januari månad.179 Jag valt att titta närmare på 

januari månads statistik för 2012 till och med 2016 för att undvika att Melodifestivalen, 

som sänds på lördagar under delar av februari, påverkar för mycket av statistiken. Jag 

har dock upptäckt att det är viktigt att kontrollera alla siffrorna ordentligt när det handlar 

om månadsstatistiken.  

 

Även om jag utgår från att jag har tillgång till rätt siffror vill jag bara lyfta fram att i 

januaris månadsrapport från 2016 återges siffror som inte stämmer överens med den 

information som går att hämta i 2015 års månadsrapport för januari. Det handlar om att 

det antal starter och spenderade timmar som rapporterades i januari 2015 är högre än de 

siffror som finns med i jämförelsesyfte i 2016 års januarirapport.180 Orsaken till detta är 

att det årets månadsrapport avgör vilka veckor som månadsjämförelsen innehåller. 2015 

bestod januarirapporten av fem veckor, men i år har januaris rapport enbart fyra veckor. 

Detta innebär att den jämförelse som redovisas i varje rapport inte blir kompatibel med 

de siffror som finns i tidigare rapporter, om antalet veckor inte är det samma. Därför går 

det inte att titta i 2015 års januarirapport och sedan gå vidare till utgåvan för 2016 och 

jämföra dem. Eftersom det finns jämförelsestatistik som sträcker sig två år tillbaka i 

varje rapport hjälper det till för att visa om det ökar eller minskar. Det går även bra att 

använda linjediagrammen för att visa på ett ungefär hur veckoanvändningen ser ut, och 

göra en bedömning utifrån den, alternativt att dela månadens summa med antal veckor i 

perioden. 

 

4.3.1 Fokus på januari och trender i stort 
När det gäller SVT Play och antalet starter i januari månad under de fem åren som finns 

tillgängliga i mätningarna är det intressant att se hur är på samma nivå i år som för fyra 

år sedan. Mellan 2012 och 2014 minskade antalet starter med tio miljoner per år, för att 

                                                 
178 SOU 2012:59, s. 53. 
179 MMS, Årsrapport 2015, s. 6. 
180 MMS, Månadsrapport januari 2016, s. 11f; Månadsrapport januari 2015, s. 11f. 
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därefter öka med samma frekvens fram till i år.181 Andelen spenderade timmar visar 

däremot på en helt annan utveckling. Fram till och med 2014 ökar tittandet med 

omkring 1,7 miljoner timmar per år. Detta innebar att SVT Play hade 8,5 miljoner 

spenderade timmar för januari 2014. Motsvarande siffra för 2015 är drygt 15 miljoner 

timmar. Med andra ord ser vi spår av den utveckling, som jag presenterade i avsnittet 

om årsstatistik, redan under årets första månad. Genom att bryta ner antalet spenderade 

timmar på veckonivå kan vi se att utvecklingen har gått från cirka en miljon timmar per 

vecka 2012, till 4,1 miljoner timmar 2016.182 

 

De senaste årens utveckling syns även på antal starter. Genom att göra ett snitt per 

vecka för januari 2015 och 2016 visar sig en ökning på nästa fem miljoner starter. Det 

betyder att januari 2016 är första gången antalet starter är större än den förra 

toppnoteringen från 2012.183 Detta stämmer överens med årsstatistiken där antalet 

starter också var högt när mätningarna började för att sedan minska, innan 2015 visade 

en kraftig ökning. Samtidigt har antalet spenderade timmar ökat för varje år. I och med 

detta blir det svårt att värdera det höga antalet starter för 2012.184 

 

4.3.2 Webb-tv och linjär-tv – jämförelse på månadsnivå 
Sedan årsrapporten för 2013 redovisar MMS antalet starter och spenderad tid månad för 

månad i tabellform. Tillsammans med den statistik som finns tillgänglig för linjär-tv-

tittandet går det att jämföra mediernas popularitet sinsemellan. Nu finns inte möjlighet 

att gå ännu längre tillbaka i tiden, vilket hade varit intressant, men det öppnar upp för 

mönster att följa upp om några år. Här blir det då viktigt att kontrollera vilka veckor 

som respektive månad omfattar. Den genomsnittliga dagliga konsumtion som redovisas 

från och med februari i år skulle kunna vara intressant för MMS att publicera för 

tidigare år och kanske även för respektive kanal. 

 

Den stadiga uppgången av användandet av webb-tv-tjänster kontrasteras av de 

sjunkande siffrorna för linjär-tv. Även om det inte växlar med många minuter varje år så 

har det traditionella tv-tittandet minskat sedan den senaste toppnoteringen 2010. Från 

                                                 
181 Se bilaga C. 
182 MMS, Månadsrapport januari 2016, s. 12; Månadsrapport januari 2015, s. 12; Webb-tv-
rapport januari 2014, s. 4. 
183 MMS, Månadsrapport januari 2016, s. 11; Månadsrapport januari 2015, s. 11; Webb-tv-
rapport januari 2014, s. 3. 
184 MMS, Årsrapport 2015, s. 23; Årsrapport 2014, s. 28; Webb-TV Årsrapport 2013, s. 3. 
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166 minuter i dagligt genomsnitt till 155 minuter under 2015.185 När det gäller det 

linjära tv-tittandet är juli månad genomgående den månad som har lägst antal minuter 

framför tv:n per dag. 2014 var snittiden 112 minuter per dag och 2015 var motsvarande 

siffra 120 minuter per dag.186 För webb-tv finns inte något dagligt snitt, men eftersom 

juli månad 2014 och 2015 omfattade fem veckor går det under denna korta period att 

jämföra månaden på ett likvärdigt sätt. Utifrån spenderade timmar är juli den månad 

som har lägst siffra 2014, om vi räknar in alla webb-tv-tjänsterna. Genom att rangordna 

SVT Plays månadsresultat hamnar juli månad på en niondeplacering. 2015 får juli en 

sjundeplats i SVT Plays interna topplista och sett till alla kanalerna blir det en 

tiondeplats.187 

 

Januari är av tradition en månad med mycket tv-tittande,188 men sett över de senaste 

åren har siffrorna sjunkit radikalt för januari månad. 2011 var genomsnittet per dag i 

januari 196 minuter,189 vilket då kan jämföras med 176 minuter 2016.190 När det 

genomsnittliga tv-tittandet minskar med 20 minuter under en femårsperiod blir det 

intressant att ställa frågan varför. Att webb-tv är en del av svaret är ett rimligt antagande 

eftersom det är en tydlig progression i antalet spenderade timmar under de senaste åren, 

vilket statistiken visar. Januari 2016 hade till och med fler spenderade timmar än året 

före med en vecka mindre att tillgodoräkna sig.191 Med siffrorna för både februari och 

mars 2016 tillgängliga blir det också tydligt att den nedåtgående trenden fortsätter. 

Februari månad visar en minskning av det genomsnittliga linjär-tv-tittandet med nio 

minuter jämfört med samma månad 2015, och för mars är minskningen hela 11 minuter 

sedan förra året. Samtidigt ökar webb-tv-tittandet.192 SVT Play har 36 miljoner fler 

starter i mars månad i år än 2015. Detta kan sättas i sammanhanget då SVT Play hade 

ett framgångsrikt 2015 med en ökning på omkring 70 procent när det gäller antal starter 

och drygt 80 procent för spenderade timmar.193 Med den här starten på året är det inte 

                                                 
185 MMS, Årsrapport 2015, s. 5. 
186 Ibid, s. 6. 
187 MMS, Årsrapport 2014, s. 30; Årsrapport 2015, s. 25. 
188 MMS, Årsrapport 2015, s. 6. 
189 MMS, Årsrapport 2012, s. 16. (detta är rapporten för linjär-tv) 
190 MMS, Månadsrapport januari 2016, s. 1. 
191 MMS, Månadsrapport januari 2016, s. 1; Månadsrapport januari 2015, s. 1; Webb-tv-
rapport januari 2014, s. 2; Webb-tv-rapport januari 2013, s. 2. 
192 MMS, Månadsrapport februari 2016, s. 1; Månadsrapport mars 2016, s. 1. 
193 MMS, Årsrapport 2015, s. 23. 
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otroligt att utgå från att det blir nya toppnoteringar när 2016 års rapport levereras i 

början av nästa år. 

 

4.4 Närstudie av På spåret 
I min avslutande del av statistikpresentationen har jag valt att visa hur webb-tv-

utvecklingen ser ut för ett specifikt program och hur det står sig i jämförelse med linjär-

tv-tittandet. Valet föll på På spåret på grund av att det är ett etablerat svenskt, 

egenproducerat och populärt program. På spåret hade premiär redan 1987. Ingvar 

Oldsberg var den första programledaren, men idag leds det av Kristian Luuk och 

Fredrik Lindström.194 Jämförelsen börjar med säsongen 2011/2012, eftersom webb-tv-

mätningarna startade det året, och sträcker sig fram till den senast genomförda 

programserien 2015/2016. 

 

För att inte fastna i ett överflöd av siffror har jag valt att räkna ut genomsnittet i de olika 

statistikkategorierna, helt enkelt genom att summera allt och dela resultatet med antalet 

avsnitt. Vid enstaka tillfällen är det fel i posten för tv-rating i mms webb-verktyg för 

webb-tv. Detta beror på att den information som kommer från utsändande kanal pekar 

på fel sändning av programmet, med andra ord en repris.195 I de fallen har jag valt att 

inte räkna med avsnitten och anpassat uträkningarna därefter. Jag har valt att inte ta med 

några decimaler i min tabell, eftersom de inte är avgörande för resultatet. 

 

4.4.1 Linjär-tv eller webb-tv 
Det som sticker ut i de resultat jag har sammanställt är hur det traditionella tv-tittandet 

är förhållandevis stabilt under de fem säsonger som jag valt att titta närmare på. Lägsta 

snittet är på drygt 2,4 miljoner tittare och toppnoteringen är nästan 2,7 miljoner tittare i 

snitt.196 Detta bryter med den nedåtgående trenden för det linjära tv-tittandet.197 Webb-

tv-tittandet följer däremot trenden som syns i den sammanfattande statistiken, vilken 

visar på en kontinuerlig ökning av tv via webben under de åren som mätningarna har 

pågått. 

 

                                                 
194 http://www.svt.se/pa-sparet/oldsberg-berattar-sa-skapades-pa-sparet/ (hämtad 2016-05-10) 
195 ”Förklarningen är att SVT skickar ’fel’ metadata på TV-kopplingen som pekar mot reprisen i 
en annan kanal.” Mejlsvar från Alexandra Sáez på MMS. 
196 Se Bilaga D. 
197 Se mer under kapitel 4.3.2. 

http://www.svt.se/pa-sparet/oldsberg-berattar-sa-skapades-pa-sparet/
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Säsongen 2011/2012 hade ett snitt på 17 365 i webb-publik. Den senaste säsongen hade 

På spåret nästan sex gånger fler i sin webb-publik, med ett snitt på över 100 000. 

Säsongerna däremellan visar på en tydlig tillväxt där webb-publiken stadigt ökar. Den 

procentuellt sett minsta ökningen skedde mellan de två senaste säsongerna, med knappt 

17 procent. Den traditionella panelbaserade tv-mätningen skapar en bild av vem som 

tittar, vilket inte webb-tv-mätningarna gör, och därför går det inte att säga var På 

spårets webb-publik kommer ifrån. Det skulle kunna gå att spekulera kring att det är 

yngre tittare som hittar till programmet via webb-tv, men det skulle i så fall enbart 

grunda sig på det jag diskuterat tidigare att det är de yngre generationerna som tittar 

mest på webb-tv.198 

 

När det gäller webb-tv är det siffran för snittid som tydligast visar på ett förändrat tv-

tittande. Under de två första säsongerna renderar varje start en tittartid på cirka 17 

respektive 20 minuter, men säsongen 2013/2014 ökar tiden till nästan 34 minuter. De 

senaste två åren har siffran ökat med omkring tre minuter. Det är uppenbart att det finns 

problem i hur detta ska värderas, men bara genom att se hur mycket snittiden och webb-

publiken har ökat på en relativt kort tid är det rimligt att förutsätta att denna form av tv-

konsumtion kommer att växa sig starkare de närmaste fem åren. Det motsägelsefulla i 

detta ligger snarare i att På spåret ser ut att befinna sig i den programgrupp där linjär-tv-

tittandet påverkas som minst. Orsakerna till detta är svåra att utläsa med den statistik 

som är tillgänglig. I årsrapporterna från 2011 till 2015 redovisas topplistor över 

tillsammanstittande och de program där tv-publiken tittar tillsammans med gäster. Det 

gemensamma tv-tittandet domineras av SVTs Barnkanalen och tv-tittande med gäster är 

som allra störst på julafton. På Spåret finns inte med på någon av listorna, men det 

behöver inte betyda att det inte är ett populärt program att se på tillsammans med familj 

eller vänner.199 

 

5 Avslutande diskussion och sammanfattning 
Det avslutande kapitlet har jag valt att dela upp i tre delar. Den första delen är en 

renodlad sammanfattning där jag i korta drag knyter ihop de frågeställningar jag 

                                                 
198 Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2013, s. 22. 
199 MMS, Årsrapport 2011, s. 9; Årsrapport 2012, s. 9; Årsrapport 2013, s. 9; Årsrapport 2014, 
s. 9; Årsrapport 2015, s. 19. 
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presenterade i början av uppsatsen. Andra delen kommer att fokusera på mina tankar om 

statistikens praktiska detaljer kring hur den redovisas och innebörden av de mått som 

används. Sista delen är en slutdiskussion där jag kopplar ihop uppsatsens teori- och 

analysdelar. 

 

5.1 Sammanfattning 
Det finns program som drar en stor publik via webb-tv och det finns program som 

fortfarande har enorma tittarsiffror på sina linjär-tv-sändningar. Ett program som På 

spåret har i stort sett en oförändrad publikstorlek i min jämförelse över fem säsonger. 

Till detta kommer en kraftig ökning av publiken via webb-tv. Det är alltså inte här som 

det minskade linjär-tv-tittandet syns. Program med en lång historia, som På spåret, 

påverkas kanske mindre av de övergripande trenderna som visar tv-tittarnas vanor. 

Dokusåpor som visas i till exempel TV3 eller Kanal 5 anpassar möjligen sina program 

för att bättre passa webb-tv. Paradise Hotel är ett exempel där publiken idag är större på 

webben än via linjär-tv-sändningarna. Vilka resurser och anledningar som ligger bakom 

detta skifte visar inte statistiken. Däremot visar andra undersökningar som jag refererat 

till i uppsatsen att yngre användargrupper befinner sig mer på internet än de äldre, vilket 

tillsammans med programstatistik kan leda till slutsatsen att dokusåpor har en yngre 

publik, som ser programmet via webben. Det skulle däremot behövas en djupare 

användarundersökning för att befästa denna teori. 

 

SVT Play är den absolut största leverantören av webb-tv i Sverige. I den statistik som 

jag har tagit del av är det tydligt att de från början varit en dominant aktör på webben. 

Genom att jag har träffat Thomas Porsaeus, som är strateg på SVT interaktiv, har jag 

även fått insikt i vad som driver arbetet med SVT Play. Deras ambition är att vara 

marknadsledande både när det gäller användare och teknisk utveckling. Statistiken visar 

med all sin tydlighet i årsrapporterna att en klar majoritet av programmen på 

topplistorna är från SVT Play. Återkommande publikfavoriter är Julkalendern, 

Musikhjälpen och melodifestivalsändningar. Detta är program som i stor utsträckning 

även är populära via linjär-tv. SVT Play lutar sig även mot ett utbud som är större än 

övriga kanaler. Utan att ha haft möjlighet att få tillgång till alla kanalers webbutbud är 

det trots allt enkelt att med hjälp av MMS online-verktyg att skapa sig en överblick på 

bredden i kanalernas programutbud. 
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De rapporter och statistiksammanställningar som jag har tagit del av visar att det 

traditionella tv-tittandet minskar samtidigt som webb-tv-tittandet ökar. Ett 

förhållandevis balanserat antagande är att denna trend kommer att fortsätta och utifrån 

den ökning som MTG visade under vinter-OS 2014, kommer den kanalen sannolikt att 

bidra till ett rejält lyft under årets sommar-OS. Den tydliga tillväxt som visade sig från 

2014 till 2015 kan bero på en ökad mognad i användningen av webb-tv-tjänster och 

grundat på detta är det mycket som talar för att MTG kommer att ha ett rekordår när 

2016 redovisas. Om de kommer att vara större än SVT Play under augusti månad låter 

jag vara osagt. Det ska trots allt bli kul att se resultatet av detta i september när MMS 

redovisar OS-månaden. Utifrån hur det såg ut i februari 2014 tillsammans med det 

faktum att augusti är en av SVT Plays mindre aktiva månader kan det hela avgöras på 

målfoto. 

 

Sport och dokusåpor genererar toppar i de kommersiella kanalernas statistik och 

Julkalendern och Musikhjälpen gör december månad till den tid på året då SVT Play 

överskuggar de övriga kanalernas resultat. Men även om det finns mönster att ta fasta på 

under de fem senaste åren med MMS webb-tv-mätningar behövs det säkert fem år till 

innan det går att utläsa åt vilket håll tv-världen är på väg. Att webb-tv med sina play-

tjänster kommer att fortsätta växa finns det troligen ingen som ifrågasätter. När jag 

tillför den kunskapen med den mer teoretiska diskussionen kring internet och 

digitaliseringen blir det svårt att se hur linjär-tv ska klara sig ifrån att bli förpassad till 

historien. 

 

5.2 Reflektioner utifrån statistiken 
En avgörande del av denna uppsats kretsar kring statistik och av den anledningen är det 

viktigt att återge den bild av webb-tv-mätningarna som jag fått som följd av att arbeta 

med både MMS månads- och årsrapporter och deras online-verktyg HotTop Webb. Nu 

har jag inte haft någon möjlighet att se hur online-verktyget fungerar med personlig 

inloggning, men det ger sannolikt fler möjligheter att sammanställa sin statistik än den 

gratisversion som är öppen för alla. Det är hursomhelst bra att det finns ett verktyg som 

alla kan använda för att se hur tittarsiffrorna ser ut för de svenska webb-tv-tjänsterna. 

Ett problem för mig som användare, som vill titta på hur användarutvecklingen ser ut 

över flera år är däremot användningen av så kallade MMS-månader, vilket i praktiken 

betyder att samma månad kan innehålla fyra eller fem veckor beroende på vilket år det 
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är. Att MMS inkluderar jämförelsestatistik för ett par år tillbaka hjälper inte fullt ut om 

perioden som ska granskas inkluderar en längre tidsrymd. Det är tydligt att webb-tv-

mätningarna fortfarande får sägas vara under utveckling eftersom de fem årsrapporterna 

som finns inte är sammanställda på samma sätt. 2011-2013 redovisades webb-tv separat 

och från 2014 är det samma rapport för linjär- och webb-tv. Detta är i sig ett uttryck från 

MMS att webb-tv inte längre kan eller ska redovisas för sig själv. Det är ett val som 

dessutom har stöd av statistiken. 

 

I de olika rapporterna som jag tagit del av, har en av förändringarna varit hur topplistan 

över populära program sammanställts. Ursprungligen användes måttet webb-publik, 

men eftersom det slår negativt på program som är längre använder MMS idag måttet 

starter för att sortera topplistan.200 I mitt arbete har jag blivit införstådd i komplexiteten 

som mätningarna av webb-tv för med sig. Detta är förmodligen anledningen till att 

MMS inte har hittat en valuta som är jämförbar med mätningarna av traditionell linjär-

tv, och det går att anta att de fortsätter att försöka hitta former som närmar sig det 

uppställda målet som de presenterade i sin första årsrapport av webb-tv-mätningar. De 

senaste månadsrapporterna innehåller ett dagligt genomsnitt istället för totala summan 

för månaden när det gäller starter och spenderade timmar. Det är också i denna 

redovisningsform som ödmjukheten inför det faktum att webb-tv har en bit kvar till 

linjär-tv när det gäller tid måste beaktas. Att konsumtionen av webb-tv däremot ökar för 

varje år samtidigt som det finns en nedåtgående trend för linjär-tv öppnar för frågor som 

jag inte kan svara på här eftersom statistiken för webb-tv inte levereras uppdelad utifrån 

användargrupper. Detta i motsats till den panel på 1200 personer som ligger till grund 

för statistiken för linjär-tv. 

 

När det gäller de olika måtten för webb-tv har de både styrkor och svagheter. Antal 

starter säger bara hur många gånger programmet påbörjats vilket innebär att det måste 

relateras till något av måtten som innehåller konsumerad tid. Webb-publik är på många 

sätt ett bättre mått eftersom det bygger på just tid. Dock slår detta snett mot program 

som är längre. En lång sändning som Vasaloppet kan ha många som tittar en eller två 

timmar, men inte hela sändningen vilket ger en låg siffra för webb-publik, men summa 

tid blir hög. Summa tid blir därmed ett intressant mått, men det gynnar uppenbarligen 

                                                 
200 Mejlkontakt med Andreas Dandanell på MMS. Finns hos författaren. 
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längre program. Vasaloppet kan som sagt ge en stor summa tid i motsats till ett 

halvtimmeslångt underhållningsprogram. 

 

Snittid är ett mått som jag ser en utvecklingspotential hos om det går att anpassa det till 

att visa förhållandet mellan programmets längd och hur mycket tittarna ser i genomsnitt. 

Ett program på två timmar kan ha en snittid på 30 minuter, vilket även ett program på 

45 minuter kan ha. Genom att visa en procentuell andel på föregående exempel skulle 

tvåtimmarsprogrammet få 25 procent i snittid i förhållande till programlängden och det 

andra skulle få 66 procent. Detta skulle i alla fall sätta måttet i relation till 

programlängden, även om det inte på något sätt löser den komplexa frågan om att hitta 

en valuta som är jämförbar med måttet för linjär-tv. 

 

5.3 Slutdiskussion 
Svenska folket tittar i genomsnitt 155 minuter på tv om dagen enligt den senaste 

årsrapporten från MMS, vilket omräknat till ett webb-tv-mått skulle innebära att det 

dagliga snittet för spenderade timmar skulle överträffa dagens totala antalet timmar per 

månad.201 Nu är de två mätmetoderna inte kompatibla med varandra eftersom webb-tv-

mätningarna inte tar hänsyn till de resultat som mätningarna för linjär-tv genererar. 

Tillsammanstittande går till exempel inte att mäta, vilket gör att ett entimmesprogram 

som ses på SVT Play ger en timmes spenderad tid, även om det är flera i samma familj 

som ser det. Statistiken för linjär-tv hade visat 60 minuter per person. Med de här 

förutsättningarna blir det svårt att jämföra webb-tv och linjär-tv, vilket är en anledning 

till att det mesta av mitt fokus ligger på webb-tv, och att jag därmed inte har betonat 

linjär-tv-siffrorna på samma sätt. 

 

Oavsett hur mätningarna gör är det trots allt tydligt att linjär-tv fortfarande har ett 

övertag när det gäller tv-publiken, men med det sagt är det samtidigt tydligt att webb-tv 

hela tiden slår nya rekord. När det gäller just spenderade timmar har det för varje år som 

gått, sedan mätningarna började, varit ordentliga ökningar i statistiken. Att det i 

dagsläget inte går att jämföra de båda medieplattformarna är ett problem, men med de 

här olika resultaten är det ett bra tillfälle att återkoppla till Marshall Poe som hävdade 

                                                 
201 2,5 h x 9 miljoner (Åldersgruppen 3-99 år är drygt 9 miljoner). M a o svenska folket 
tillbringar ca 22,5 miljoner timmar framför traditionell tv varje dag. 
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att ”[…] the internet changes nothing,”202 vilket går emot Pelle Snickars uppfattning att 

webben har ”[…] förändrat det mesta.”203 

 

I övergången från linjär-tv till webb-tv är det möjligt att vi befinner oss i ett gränsland 

där en del programformer har lättare för att anpassa sig än andra till de mediala nätverk 

som hjälper till att omdefiniera förutsättningarna. Dokusåpor har det senaste året haft 

bättre tittarsiffror via webb-tv än linjär-tv. Orsaken till detta kan vara att målgruppen för 

denna programkategori är den som är mest aktiv på internet och använder olika sociala 

medietjänster för att antingen dela innehållet eller diskutera det.204  

 

Det är kanske för tidigt att titta på enbart statistik för att avgöra hur webb-tv utvecklas. 

Genom att använda Bolters och Grusins teori kring ett mediums framväxt kan det sägas 

att de senaste åren av kontinuerlig ökning av spenderade timmar för webb-tv är den fas 

där utvecklare, genom produktens användare, skapar ett forum för att demonstrera alla 

fördelar med mediet. Avsändare som SVT Play använder samma sociala medier som 

den publik de vänder sig till och på så sätt underhålls de nätverk som varje medium 

kräver för att överleva. Det är de här nätverken som utnyttjas som 

kommunikationskanaler för att få ett övertag gentemot det föregående mediet. 

 

Snickars diskuterar sociala medier som sekundära, alltså en plats där primära medier 

som tv och tidningar diskuteras, men om McLuhans ”the medium is the message”205 ska 

tillskrivas internet där tv, tidningar och sociala medier tillhör samma bärare blir det 

något mer komplicerat. Om nu allting är internet är det kanske också rimligt att anta att 

McLuhans bevingade ord har överlevt sig själv, i alla fall tills nästa medium dyker upp.  

                                                 
202 Snickars, 2014, s. 17. 
203 Ibid. 
204 Ibid, s. 99. 
205 McLuhan, s. 7. 
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Bilagor 
Bilaga A Frågor till Thomas Porsaeus, SVT, 13 april 2016 
 Hur började arbetet med streamingtjänsten (nedladdningsbart i början)? 

 Vilka tankar låg bakom? 

 Var det en enskild person som drev planerna/eller gemensamt 

utvecklingsarbete? 

 Var arbetet på uppdrag från ledning? 

 Har SVT Play någon påverkan på SVTs utbud? 

 Rättigheter styr utbudet. Avstår SVT någonsin inköp p g a att det inte får visas i 

Play-tjänsten? 

 Eller är SVT Play enbart ett komplement till tablå-tv? 

 Uppstår det någonsin en konkurrenssituation mellan tablå-tv och SVT Play? 

 Påverkas resursfördelningen av hur publiken väljer att se på tv? 

 Hur mycket påverkar övriga play- och streaming-tjänster? 

 Netflix, HBO Nordic, Viaplay, CMore/TV3-Play, TV4-Play och Dplay. 

 Tittar ni på Play-tjänster i andra länder? (vilka) 

 Har det funnits vägskäl där motstånd uppstått i valet hur SVT Play skulle utformas? 

 Olika målsättningar beroende på var i organisationen besluten fattas? Har chefer 

haft en bild av tjänsten som krockat med utvecklarnas bild/möjligheter? 

 När började SVT Play visa unikt programinnehåll? 

 Program som inte visas på vanlig tv. 

 Vilken typ av program är detta oftast? (Egen produktion/inköpt) 

 Hur ser utvecklingsarbetet ut inför framtidens play-tjänst? 

 Stora förändringar? 

 Eller är det fortfarande en reflektion av tablå-tv? 

 App-utvecklingen 

 Kommer den som ett svar på önskemål från användare eller försöker ni vara 

steget före? 

 SVT Sport, SVT nyheter och Barnkanalens appar har play-tjänsten inbyggd 

utifrån sina specifika ändamål. Hur har dessa utvecklats? Finns det något 

område som är prioriterat (barn, sport, nyheter)? 

 Har SVT Play bidragit till att skapa bättre interaktion med sin publik? 

 Den traditionella bilden från 1950- och 60-talen där Public Service hade ett 

auktoritetsförhållande till sin publik försvann med extern konkurrens. 
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Bilaga B Diagram över årsstatistiken 

 
Figur 1. Källa: MMS, Årsrapport 2014 och Årsrapport 2015. 

 

 
Figur 2. Källa: MMS, Årsrapport 2014 och Årsrapport 2015. 
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Bilaga C Statistik för SVT Play januari månad 2012-2016 

 
Figur 3. Källa: MMS, månadsrapporter för januari 2014, 2015 och 2016. Statistiken för januari 2016 är 
framtagen genom ett snitt för fyra veckor och sedan anpassat till fem veckor för att skapa en rättvisare 
jämförelsebild med övriga år. 

 

 
Figur 4. Källa: MMS, månadsrapporter för januari 2014, 2015 och 2016. Statistiken för januari 2016 är 
framtagen genom ett snitt för fyra veckor och sedan anpassat till fem veckor för att skapa en rättvisare 
jämförelsebild med övriga år. 
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Bilaga D Sammanställning av På spårets genomsnittsstatistik 
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