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Abstract 
Viewer interaction is a common part of live broadcasts on the web and enables production 

and viewer to communicate with each other. The possibilities in viewer interaction make it 

easier for productions to create viewer engagement by involving them in the live broadcast 

through chats and social media. In creating a bond between production and viewer the 

interaction must be carefully managed to suit both the shows and the viewer’s needs.  A 

qualitative study has been used to analyze the viewer interaction in two Swedish live 

broadcasts on the web. From the analysis several disrupting features in the viewer 

interaction were found and discussed. The study shows on criteria’s that could be 

worthwhile to consider for productions when constructing a live broadcast with viewer 

interaction on the web. 
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1. Inledning  
I oktober 2004 myntade Tim O’Reilly1 begreppet Web 2.0 som kom att bli ett omtalat 

begrepp inom utvecklingen av internet. En idé om den kommande generationens interaktiva 

webb, där tjänsterna på webben skulle skapas för och av dess användare. Idag benämns 

interaktivitet ofta som en av de mest utmärkande egenskaperna hos de nya digitala medierna 

(McQuail, 2005). Utvecklingen av webben har lett till att företag och tjänster lättare kan 

interagera med sina kunder för att öka värdet på sin produkt. Ett av områdena som 

utvecklats mycket utifrån kundbehovet det senaste åren är TV-sändningar på webben.  

Det valda ämnet för uppsatsen tittarinteraktion i livesändningar på webben har gjorts 

utifrån att den formen av sändningar har ökat till följd av den tekniska utvecklingen. I och 

med att sändningarna visas via webben blir interaktion via olika medier lättåtkomligt, vilket 

medför att interaktionsmöjligheterna blir större, enklare och mer självklara som inslag i 

sändningarna. Interaktionsmöjligheterna blir för företagen ett sätt att skapa ett engagemang 

hos tittarna genom att låta dem vara med och bestämma innehåll, ge feedback och föra 

diskussioner.  

 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur processen ser ut kring tittarinteraktion i 

livesändningar på webben och ge förslag på hur interaktionen bör se ut och vad en designer 

bör tänka på. Målet med uppsatsen är att få fram en tydlig bild av hur stor vikt interaktionen 

har idag, vilka olika interaktionsformer som används flitigast och varför.  

 

1.2 Frågeställning 
Huvudfrågeställningen är vad tittarinteraktionen innebär för programmet och tittaren, samt 

hur den tillämpas på bästa sätt. För att kunna besvara huvudfrågeställningen fokuseras 

uppsatsen på några mer specifika frågeställningar. Hur ser upplägget för interaktion ut i 

produktionerna? Vilka interaktionsmöjligheter har tittarna och hur integreras de i 

programmet? Vad har produktionerna för mål med interaktionen och når de målen? Hur ser 

relationen ut mellan produktion och tittare? 

 

1.3 Avgränsningar  
Eftersom att livesändningar på webben i sig är ett stort ämne avgränsas analysen till 

produktioner av två stora aktörer – Aftonbladet och SVT. Analysen avgränsas till svenska 

produktioner, för att underlätta tillgängligheten till intervjuer med produktion och tittare 

inom given tidsram.  En ytterligare avgränsning är att uppsatsen huvudsakligen omfattar 

interaktion som sker under pågående livesändning.  

 
2. Metod 
I det här kapitlet diskuteras val av metod för uppsatsen, hur datainsamlingen och analysen 

har gått till samt hur resonemang förts kring forskningsetiken då vissa kommentarer som 

syns i uppsatsen eventuellt kan ha skrivits av minderåriga. 

                                                 
1 URL: oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (2014-05-28) 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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2.1 Fallstudie  
För att utforska interaktionen i livesändningar på webben har en fallstudie utförts av de två 

livesända programmen Sportbladet Show (Aftonbladet)2 och MVH (SVT)3. Dessa valdes som 

studieobjekt dels för att de sändes under uppsatsens tidsram samt att de båda är satsningar 

av två kända svenska aktörer.  

Val av metod gjordes utifrån Yins (2003) beskrivning av forskning där fallstudier lämpar 

sig. En fallstudie är anpassad för forskningsfrågor som besvarar ”hur” och ”varför” och som 

en empirisk studie av ett samtida fenomen i sin verkliga kontext. Då de båda programmen 

under uppsatsarbetet var pågående och forskningsfrågorna skulle besvara hur interaktionen 

används av respektive program utsågs fallstudien som en lämplig metod för att besvara 

frågorna. Vanligtvis kombineras flera sorters metoder i en fallstudie och så även i denna 

uppsats. I denna uppsats används observation, dokumentation (kommentarer), intervju samt 

enkät.  

För att utföra fallstudien har det gjorts en litteraturanalys, dels för att definiera 

interaktivitet och dels belysa interaktionens inverkan på livesändningar på webben idag. 

Utöver det har en litteraturstudie kring kundengagemang genomförts för att få en djupare 

förståelse för interaktionens funktion och tittarnas relation till produktionerna inom det 

valda ämnet.  

 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen av Sportbladet Shows livesändning har skett över en treveckorsperiod (v19, 

v20, v21) som ligger inom ramen för den angivna tidsperiod uppsatsarbetet ägde rum. Under 

de tre veckorna sågs totalt tolv avsnitt vilket motsvarar 24 timmars sändningstid. Den 

omfattande materialinsamlingen gav en bred bild av interaktionen i programmet. 

Programmet med tillhörande chatt har följts i realtid samtidigt som varje avsnitt har spelats 

in för att kunna gå tillbaka och fördjupa analysen ytterligare. All interaktion som skett med 

tittarna har noterats, varav några exempel valts ut för att spegla de interaktionsformer som 

förekommer i programmet. Planerad intervju med produktionsansvariga för Sportbladet 

Show har inte möjliggjorts trots upprepade försök. Den sammantagna bedömningen är trots 

detta att det mesta av relevans har gått att få fram genom den programtid som analyserats 

även om en intervju möjligtvis hade bidragit till en djupare förståelse för hur produktionen 

ser på interaktionen.  

Datainsamlingen av MVH har skett över de 11 avsnitt som i skrivande stund (2014-05-15) 

har sänts sedan premiären. För att få en bred bild av interaktionen sågs varje avsnitt från 

starten då det var möjligt inom tidsramen för uppsatsen. De första sex avsnitten sågs i 

efterhand med tillhörande chattar fortfarande tillgängliga i arkivet. De senare fem avsnitten 

följdes live. Precis som i fallet med Sportbladet Show har all interaktion som förekommit 

antecknats för att därefter göra ett urval av exempel som bedömts illustrera programmets 

sätt att förhålla sig till interaktionen.  

                                                 
2 URL: tv.aftonbladet.se/webbtv/sport/sportbladet-show/ (2014-05-28) 

3 URL: mvh.svt.se/category/talkshow (2014-05-28) 
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Då kvalitativa intervjuer anses som en viktig del i en fallstudie (Yin, 2003) utgörs en del av 

datainsamlingen av en semistrukturerad intervju som genomförts via Skype med 

programmets redaktör, Hanna Persson. Intervjun (Bilaga 1) bestod av frågor som 

framkommit under datainsamlingens gång och som mestadels handlat om hur 

tittarinteraktionen modereras samt hur de ser på sin egen utveckling och vision om att 

tittarna ska vara en del av programmet. Dessa frågor följdes upp med frågor som framkom 

under intervjuns gång. 

Till en början fanns förhoppning om att få djupgående intervjuer med de allra mest 

interaktiva tittarna till respektive program men anonymiteten begränsade möjligheten och 

innebar att direktkontakt inte kunde upprättas. Analysen baseras därför uteslutande på 

tittarnas åsikter om interaktionen som kommit in via programmens chatt, hashtag och 

hemsida.  

För att få en bättre bild av hur tittarna ser på interaktion utformades en enkät. Enkäten 

som genomfördes (Bilaga 2) bestod bland annat av frågor gällande vilka interaktionsformer 

de svarande helst använder sig av, vilken grad av delaktighet interaktionen fått dem att 

känna, hur viktig interaktionen är och vad det är som får dem att vilja interagera. Totalt 

inkom 38 svar varav 25 gick att använda i analysen, då de resterande varken hade en relation 

till eller åsikt om interaktion. Många av deltagarna i enkäten svarade långt och utförligt på 

frågorna vilket bidrog till ett bra resultat. 

Utifrån inkomna svar har bedömning gjorts att redovisning av svar på Fråga 10 är 

tillräcklig, då det var den fråga som gav de mest intressanta synpunkterna på interaktion. 

Övriga frågor var statistikbaserade och användes för att identifiera användarmönster hos 

respektive svarande och publiceras därför inte i uppsatsen. Enkäten postades på Facebook 

och Twitter med tillhörande programs hashtag för att nå aktiva tittare till MVH och 

Sportbladet Show. Enkäten postades även i respektive programs chattar men blev aldrig 

godkända.  

 

2.3 Analysprocess  
I analysen av datainsamlingen har en kvalitativ metod används. Den kvalitativa 

analysmetoden är enligt Campbell (1970) lämplig för att analysera utgångar såväl som 

processer. En kvalitativ metod kan generera interna och externa upptäckter (Campbell 1979). 

Analysen har utförts av båda författarna tillsammans. Den studie som genomförts har 

varit en analys där interaktionen i respektive program har definierats med stöd av 

litteraturen och analyserats ingående. Med hjälp av definitionen av interaktion som tas upp i 

den relaterade forskningen har svagheter och styrkor i produktionernas tillämpning av 

interaktion kunnat urskiljas. Litteraturen om kundengagemang har använts för att 

undersöka relationen mellan produktion och tittare; hur produktionen förhåller sig till sina 

tittare och hur kundengagemang skapas.  

Analyserna av respektive program har skiljts åt utifrån vad som bedömts lämpligast i 

förhållande till hur programmen använder sin interaktion och därigenom få en så 

heltäckande bild som möjligt. Exempelvis: Sportbladet hade många olika former av 

interaktion vilket gjorde det enkelt att visa på de olika typerna. I MVH hade olika 
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interaktionsverktyg i form av sociala medier en större roll medan interaktionsformerna i 

själva programmet var begränsade. 

 

2.4 Forskningsetik 
Då kommentarerna som behandlas i denna uppsats har varit anonyma i båda produktionerna 

har det varit omöjligt att avgöra huruvida de skrivits av minderåriga. Till följd av detta har 

efternamn raderats för att göra det omöjligt att på något sätt koppla en kommentar till en 

viss person. De kommentarer som valts ut har heller inte innehållit någon personlig 

information som kan kopplas till en viss person. Vidare är alla kommentarer publicerade i 

offentliga forum med villkor som tydligt förklarar att informationen är offentlig och får 

användas och spridas. 4 5 6 

 

3. Hur definieras interaktivitet? 
Interaktivitet kan definieras på flera sätt och i olika sammanhang. I det här kapitlet samlas 

några av dessa definitioner. För att beskriva tittarinteraktion i sin helhet krävs definitioner 

som behandlar interaktivitet på ett tekniskt plan såväl som interaktivitet med användaren i 

fokus. De samlade definitionerna kompletterar varandra och anses tillräckliga för att 

analysera tittarinteraktionen utifrån syftet med uppsatsen. 

 

3.1 De tre huvudgrupperna 
Fenomenet interaktivitet kan delas upp i tre huvudgrupper: den funktion som teknologin 

eller innehållet erbjuder, en karaktäristik av användningsammanhanget och användarens 

upplevelse (Quiring, 2009). 

 
3.1.1 Interaktivitet som en del av ett teknologiskt system 

Ett första kännetecken för interaktiva system är dess responsivitet, förmågan att reagera på 

användardata (Downes och McMillan, 2000). Olika system har olika hastighet, men att 

kunna kommunicera i realtid ses som ett måste (Kiousis 2002). Medan hastigheten refererar 

till den tid som systemet behöver för att hantera användardata, har användare ofta möjlighet 

att ställa in systemets flexibilitet. Ett exempel är att email-utvecklare tillåter användare att 

skriva ett mail och ställa in att mailet ska skickas vid ett senare tillfälle. Interaktiva system 

erbjuder möjligheter att för urval och modifiering av innehåll (Heeter, 1989) och tillåter 

direktkommunikation mellan användare, oavsett tid och rum (Blattberg och Deighton, 1991). 

Valmöjligheterna användaren har spelar en viktig roll i höjden av interaktivitet. (Kiousis 

2002). Vissa utvecklare redogör för vilka sinnen som används i systemet. I sin helhet hittar 

Quiring (2009) nio beståndsdelar i interaktiva system. Dessa är: responsivitet, hastighet, 

flexibilitet, valmöjlighet, modifieringsalternativ, räckvidd, tid, rum och sinneskomplexitet. 

 
 

                                                 

4 URL: http://wwwc.aftonbladet.se/chatt/chattlong.html (2014-06-17) 

5 URL: https://twitter.com/privacy (2014-06-17) 

6 URL: http://www.scribblelive.com/legal/ (2014-06-17) 

http://wwwc.aftonbladet.se/chatt/chattlong.html
https://twitter.com/privacy
http://www.scribblelive.com/legal/
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3.1.2 Interaktivitet som en del av en kommunikationsprocess  

Andra utvecklare ser interaktivitet bottna i kommunikationsprocesser. Interaktivitet äger 

rum när deltagare för en dialog (Bretz och Schmidbauer, 1983). Användare anses ha mer 

kontroll över kommunikationsprocessen i interaktiv kommunikation (Downes och McMillan, 

2000). Interaktiv kommunikation kan därmed primärt ses som en tvåvägskommunikation. 

”Interaktivitet är ett uttryck av en serie meningsutbyten som kan härledas till även tidigare 

meningsutbyten innan det” (Rafaeli 1988:11, egen övers), där fokus ligger på det ökade 

utbytet av meddelanden och bygger på ett behov av tidigare kontext. Quiring (2009) har 

utifrån det identifierat fem beståndsdelar av den interaktiva processen, dessa är: utbyte, 

dialog, kontroll, tvåvägskommunikation och behov av tidigare kontext. 

 

3.1.3 Interaktivitet som en del av användarmottagande  

Det tredje perspektivet är att interaktivitet kan ses som resultatet av användares uppfattning 

och upplevelse. Vissa utvecklare menar att teknologiska system endast kan erbjuda 

potentiella interaktivitetsmöjligheter medan det är användarna som måste uppfatta 

potentialen för att systemets interaktivitet ska fungera (McMillan, 2000). Uppfattad 

interaktivitet innefattar två underkategorier, uppfattad responsivitet och uppfattad 

navigering. Uppfattad responsivitet bygger på användares uppfattning av systemets förmåga 

att förmedla användardata, medan uppfattad navigering bygger på användarnas uppfattning 

av navigationsmöjligheterna i systemet. Enskilda användares uppfattning av systemets 

hastighet och sinnesnärvaron hos individer varierar vilket gör att användare har olika 

upplevelser av interaktion i samma system. Ha och James (1998) menar att lekfullhet och 

gemenskap med andra användare är typiska upplevelser inom interaktion. Downes och 

McMillan (2000) förtydligar den idén när de skriver om ”en känsla av rum”, som kopplas till 

en känsla av social närvaro. Quiring (2009) sammanfattar åtta kriterier som nödvändiga 

inom uppfattad interaktivitet, dessa är: uppfattad responsivitet, uppfattad navigering, 

uppfattad hastighet, sinnesnärvaro och upplevelsen av lekfullhet, gemenskap, närhet och 

närvaro. 

 

3.2 Övriga definitioner 
Kiousis (2002) definierar konceptet interaktion enligt följande, ”den grad till vilken en 

kommunikationsteknologi kan skapa en medierad omgivning i vilken deltagarna kan 

kommunicera på en mängd olika sätt (en-en, en-många eller många-många)” (egen övers.). 

Kiousis (2002) hävdar även att interaktivitet inte enbart kan förklaras utifrån en teknologisk 

synpunkt eftersom att användarens egen upplevelse av interaktionen har en stor betydelse 

för hur begreppet interaktivitet uppfattas.  

Interaktion kan förklaras som ”ett mått av mediets potentiella förmåga att låta 

användaren utöva ett inflytande över innehållet och/eller formen av den medierade 

kommunikationen” (Jensen 1998, egen övers).  

Interaktion är något som bidrar till en stärkt relation mellan de berörda parterna i och 

med att det främjar en dialog där båda parter är delaktiga och aktiva i kommunikationen 

(Kelleher, 2009). Enligt Kelleher kan interaktion analyseras utifrån två aspekter han valt att 

kalla funktionell interaktivitet och tillfällig interaktivitet. Funktionell interaktivitet syftar på 
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de funktioner som används för att skapa och uppmana till dialog. Internet i sig bidrar ofta till 

att skapa dialog utifrån de stora möjligheterna att ta kontakt med andra. En länk till ett 

forum, en chattruta eller en hashtag är exempel på medium som kan bidra till att skapa 

relationer. Tillfällig interaktivitet syftar mer till en kommunikationsprocess, det vill säga den 

interaktion som äger rum när deltagarna kommunicerar med varandra.  

McMillan och Downes (2000) har delat upp begreppet interaktivitet i fem dimensioner 

enligt följande: 

 

 Kommunikationen är aldrig envägsriktad utan sker mellan två eller flera parter. 

 Användaren ska själv få bestämma när och hur hen vill använda sig av interaktionen.  

 Användaren ska känna att hen är i en mediemiljö där hen har möjlighet att skapa en 

identitet. 

 Användaren kan själv ta kontroll över sin egen roll i mediet. 

 Användaren upplever ett syfte med det hen gör i mediet. 

 

4. Kundengagemang 
Intresset för kundengagemang har ökat parallellt med den fortsatta utvecklingen av internet 

och nya digitala teknologier genom Web 2.0. Interaktionsmöjligheterna med sociala medier 

och dess möjlighet att etablera konversationer mellan individer och företag tillåter kunder att 

interagera med företagen (Firat och Dholakia, 2006). Säljare vill ofta involvera kunderna i 

både skapande och värdesättande av företaget och dess produkter för att bättre kunna möta 

kundens krav och önskemål. Forrester Consulting (2008) definierar kundengagemang som 

”knytandet av nära band med kunder som driver köpbeslut, interaktion och deltagande över 

tiden” (egen övers.).  Interaktiviteten tillåter inte bara säljaren att dela och utbyta 

information med sina kunder utan tillåter också kunder att byta och dela information med 

varandra. Med sociala medier kan kunder och företag interaktivt samarbeta för att identifiera 

och förstå problem och utveckla lösningar. Kundens medskapande är inte ämnat för att nå ett 

specifikt mål utan är en process som är till för att utvecklas och expanderas över tiden. (EIU, 

2007b). 

Gallup Consulting (2009) har med sina studier tydligt visat att ett stort engagemang hos 

kunderna förbättrar kundrelationen och därmed ökar omsättningen för företagen. Detta 

eftersom att kunderna inte längre endast är nöjda eller lojala till företaget, utan för att 

kunderna med hjälp av medskapandet känner en känslomässig koppling till företaget och 

dess tjänster. ”Upprepad interaktion mellan en kund och ett företag stärker den 

känslomässiga, psykologiska och fysiska investeringen en kund har i det företaget” (Chaffey, 

2007, egen övers.).  

Endast om lojala kunder utvecklar känslor av intimitet och känslomässig koppling och blir 

ett fan av produkten resulterar det i kundengagemang. Engagerade kunder kommer troligtvis 

att rekommendera produkten till andra via sina sociala medier eller mun-till-mun och till och 

med addera värde genom att skapa användargenererat material.  Kundengagemang utökar 

den traditionella rollen hos kunden och inkluderar dem i den värdeökande processen genom 

att hjälpa företag förstå kundbehovet (Sashi 2012). De deltagande kunderna i 
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produktutvecklingsprocessen ger feedback om strategier och produkten och blir, vad Sashi 

(2012) kallar, en förespråkare för företaget.  

Endast om interaktionen mellan säljare och kund tillfredsställer kunden kommer 

interaktionen att fortsätta med ett ökat engagemang. En kund som på något sätt blir 

missnöjd kan resultera i att kunden går förlorad (Sashi, 2012).  När problem uppstår i 

relationer med kundengagemang blir de troligen lösta antingen genom passiv acceptans eller 

konstruktiv diskussion snarare än ventilation av åsikter eller minskat engagemang (Hibbard, 

et al, 2001).  

 
4.1 Sashis indelning av kunder 
Sashi (2012) delar in kunder i olika kategorier beroende på vad de har för relation till 

produkten eller företaget. Dessa kategorier är: tillfälliga kunder, nöjda kunder, lojala kunder 

och fans.  

Tillfälliga kunder har inget bestående utbyte eller nära relation med säljaren vilket 

innebär att det inte existerar en personlig relation med produkten och kunden känner ingen 

plikt att köpa produkten igen. Då utbytet mellan kunden och säljaren varken är bestående 

eller har en nära relation stannar interaktionen vid ett tillfälle.  

Nöjda kunder karaktäriseras av att deras förväntningar på produkten överträffats vilket 

medfört höga positiva känslor och en hög nivå av tillfredsställelse. Trots detta är 

interaktionen med säljaren är lågfrekvent och utbytet sker oregelbundet. Nöjda kunder kan 

förespråka produkten till andra potentiella kunder.  

Lojala kunder har en relation till produkten då brist på andra alternativ gör dem lojala till 

säljaren. Kunden är därmed inte lojal på grund av ett känslomässigt band. Relationen består 

på grund av bekvämlighet. Lojala kunder förespråkar förmodligen inte produkten på eget 

initiativ. 

Fans har ett starkt kundengagemang samt en stark känslomässig koppling till produkten. 

Relationen mellan säljare och fan karaktäriseras av samarbetsvilja, ömsesidig anpassning, 

fördelar och bördor och planering av framtida utbyten. Fans är både nöjda, lojala och villiga 

att rekommendera produkten. Ett klassiskt exempel på fans kan ses inom sportkulturen. 

Fans är lojala i vått och torrt, nöjda vid vinst, nedstämda vid förlust, alltid med tillit och ett 

engagemang som karakteriserar deras bestående relation med ett lag. Ett fan ser sig som en 

del av laget. Fans söker kontakt med andra fans och interagerar med varandra för att öka det 

totala intrycket och därmed stärka deras lojalitet och tillfredställelse.    

 

5. MVH 
MVH är en satsning från SVT som lanserades på programmets hemsida7 den 3 mars för att 

två dagar senare ha sin första livesändning på sajten. Programmet leds av duon Happy 

Jankell och Fanny Klefeldt som tillsammans med panelister och inbjudna gäster varje onsdag 

klockan 16.00 leder en 45 minuter lång talkshow som sänds på sajten. Programmet beskrivs 

som tittarens tyngdkraft i cyberrymden där det som diskuteras kan vara allt mellan himmel 

och jord. Målgruppen är ungdomar mellan 13 till 19 år och varje avsnitt har ett snitt på 

                                                 

7 URL: www.mvh.svt.se (2014-05-28) 

http://www.mvh.svt.se/
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25.000 tittare varav ca 2500 ser live och de övriga ser det i efterhand. Panelisterna som utgör 

programmet tillsammans med programledarna varieras från vecka till vecka och är en 

blandning kända twittrare, bloggare, vloggare och Youtube-kändisar. Under veckan delar 

panelisterna med sig av inlägg och videor på sajten som har anknytning till kommande 

veckans tema. Detta blandas med avsnitt av exklusiva miniserier med tillhörande eftersnack, 

frågestunder med gästande kändisar samt DJ-framträdanden.  

Redan från tidig start har redaktionen och panelisterna uppmanat till interaktion med 

tittarna. Det förekom från första start en livechatt som pågick under programmets 

sändningstid där redaktionen svarade på tittarnas frågor, fast utan att lyfta fram dessa i 

studion. Detta eftersom att tekniken inte var fullt utvecklad vid programstart. Sedan dess har 

interaktionen ökat i och med teknikens förbättring. 

  

5.1 Analys av interaktion 
MVH har sedan starten haft gemenskap och bekräftelse som sina ledord, något de själva 

anser sig uppnå genom att lyfta in tittarna som en självklar del i programmet. Redaktionens 

mål med MVH är att det ska framstå som ett enda samlat kompisgäng. 

I skrivande stund har MVH sänts i 11 avsnitt (2014-05-15). Varje avsnitt är uppbyggt på 

liknande vis och sänds alltid från samma studio (Figur 1). Programledarna tillsammans med 

veckans panelister hälsar tittarna välkomna, berättar vad veckans program ska handla om, 

förklarar att tittarna kan interagera genom livechatten kopplad till sändningen eller genom 

att använda sig av hashtagen #mvh. Efter det är avhandlat kallas veckans gäst in i studion. 

Programmet är uppbyggt på sättet att det ska kännas som om det inte följer ett förbestämt 

manus utan att snacket sker spontant. Ibland kan det visas några korta filmklipp som de för 

en diskussion kring men i regel startas diskussionerna genom att programledarna ställer 

frågor som rör ämnet.  

 

 

Figur 1. Studion. 
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Fram till avsnitt 5 hade programledarna inte manuskort utan fick all instruktion via 

hörsnäcka för att få det att framstå så ledigt som möjligt. Bakom sofforna i studion finns en 

tv-skärm där tittarfrågor visas några gånger under programmet, i sändningen syns de även 

som grafik i nederkanten av bilden (se Figur 7, sid. 15). Då TV-skärmen är placerad bakom 

sofforna (se Figur 1) ser inte programledarna frågan direkt och måste därför bli informerade 

genom hörsnäcka. Till avsnitten finns en live-chatt som tittaren kan komma åt via en länk på 

hemsidan. 

MVH använder sig av chattjänsten ScribbleLive som har funktionen att all interaktion 

som sker under hashtagen #MVH på Instagram, Twitter och Flickr dyker upp i ett 

gemensamt flöde (se Figur 6, sid. 14). Flödet kontrolleras av redaktör och producent som 

tillsammans hjälps åt att godkänna de frågor som sedan syns för tittarna i chatten. 

Tittarfrågorna som ska lyftas i studion måste klippas ut och klistras in i systemet Tricaster 

som de använder för att streama programmet. Vanligtvis avsätter redaktören 5-10 minuter åt 

tittarfrågor, vilket medför att tittarfrågor som är intressanta men väl stora kan väljas bort. De 

frågor som lyfts in i sändning är därför ofta de frågor som går att svara på relativt snabbt. 

MVH:s tillvägagångssätt är att all interaktion som sker under programmets gång sker via 

chatten då även Twitter-flödet modereras och besvaras där.  

Nedan följer några exempel för att förklara de olika interaktionsformer som MVH har 

använt sig av under programmens gång. 

 

5.1.1 Livechatten  

Till varje program finns en livechatt och det är via den chatten som all direkt interaktion med 

livesändningen sker. Chattverktyget använder sig inte av konton och varje enskild fråga 

skrivs under med valfri signatur (se Figur 2). 

 

 

Figur 2. Livechatten 
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Varje onsdag visas sändningen högst upp på startsidan och via en länk kan tittaren klicka 

upp en tillhörande chatt som aktiveras strax innan programstart. Chatten öppnas i ett nytt 

fönster i webbläsaren. Högst upp i chatten står en text om vad programmet handlar om samt 

vilka frågor studion vill ha. Varje vecka har MVH en chattansvarig, som de valt att kalla 

chattmaster. Denna chattmaster varvas mellan att vara någon i redaktionen eller någon av de 

panelister som under veckan inte befinner sig i studion. MVH:s egen beskrivning av sin 

chattmaster är att hens uppgift är att svara på de kommentarer som hen tycker att hen kan 

svara på. I livechatten syns godkända frågor och kommentarer, samt de inlägg på Instagram 

och Twitter som taggas med hashtagen #mvh och sedan publiceras av redaktionen. Eftersom 

ScribbleLive, det chattverktyg MVH använder sig av inte tillåter kommunikation tittare 

sinsemellan sker därför ingen sådan kommunikation. I intervjun med redaktör Hanna 

Persson medger hon att det har hänt någon gång att tittarna har försökt kommunicera med 

varandra genom att rikta frågor/kommentarer till andra chattdeltagare.   

Antalet kommentarer som skrivs och publiceras på chatten har varierat beroende på ämne 

och framförallt gäst. För att få en bild av hur mycket av kommentarerna som besvaras 

kommer nedan en tabell med slumpvist valda avsnitt som visar på hur tittarnas 

kommentarer uppmärksammas. 

 

 

 

Figur 3 

 

Som ovanstånde tabell (se Figur 3) tydligt visar är det alltid en väldigt stor del inlägg som 

inte blir uppmärksammade trots att MVH själva har som mål att svara på nästan alla inlägg 

som kommer in, främst med fokus på frågor och inte kortare kommentarer. För att få en 

tydligare bild på nivån på interaktionen följer nedan några exempel på hur den besvaras i 

chatten (se Figur 4, sid. 14). 
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Ellen i chatten:   Fanny Klefelt (chattmaster) svarar:  

Hej Fanny måste bara hälsa till dig och 

happy älskar verkligen er från portkod 

1321! och tycker ni två är skit coola haha 

min största dröm är att träffa er Kram! 

<33333333333333333333333 puss! 

Karolina i chatten: 
  

Ebba Zingmark (chattmaster) svarar: 

EBBA! Saknar dig massor!! Hur är din 

familj? 

Hola! Kul att höra :DDDD Min familj är bäst 

och….som den är… <3 

Figur 4 

Ovanstående kommentarer i Figur 4 utgör exempel på hur signaturerna ”Ellen” och 

”Karolina” väljer att rikta sina kommentarer till avsnittets chattmaster istället för avsnittets 

gäst. Utifrån kommentarerna kan vi utläsa att signaturerna redan har en relation till 

chattmastern. Svaren visar i sin tur vilken nivå i språket chattmastern använder sig av. 

Många av de kommentarer som kommer in är direkt riktade till hen som för dagen är 

chattmaster och dessa kommentarer tenderar att besvaras före frågor som hör till ämnet. 

Kommentarer likt de ovan i Figur 4, som går att besvara med kortare svar är ofta de som 

besvaras. 

 

 

Alma i chatten:  Redaktionen (chattmaster) svarar: 

Jag känner en person som blir mobbad på 

grund av sin hudfärg vad kan jag göra för att 

hjälpa personen? 

Att bli moddag pga sin hudfärg är ett så 

kallat ”hatbrott”. Det är olagligt och kan 

polisanmälas. Hör med din kompis vad hen 

känner, hjälp till att stötta och polisanmäla 

<3 <3 <3 

Jesper i chatten:  Redaktionen (chattmaster) svarar:  

Jag förlorade min bror 16 år gammal 2011. 

Och skolsköterskan och vännerna sa Du 

måste gå vidare. Och inte älta över det. Men 

jag har inte släppt det än. Är jag onormal för 

jag fortfarande sörjer?? 

Hej Jesper. Vet du vad. Det finns inte en jävel 

som ska tala om för dig hur du ska sörja eller 

när det är dags att sluta sörja. Alla sörjer på 

sitt sätt, och även om man har varit med om 

samma sak så kan man inte säga vad som är 

normalt eller onormalt för en annan. Jag 

tycker att du ska sörja på ditt sätt, och om 

DU känner att du inte kommer vidare med 

du vet inte hur du ska göra så tycker jag att 

du ska be om hjälp. Kontakta din husläkare 

som kan hjälpa dig hitta en kurator eller 

terapeut. Kram! Producent-Klara 

Figur 5 

Redaktionen kan ta på sig att svara på de längre kommentarerna som kräver ett mer 

genomtänkt svar (se Figur 5). I det här fallet har signaturerna ”Alma” och ”Jesper” valt att 
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anförtro sig till MVH med funderingar de har. Då bägge frågor är relativt tunga tar 

Redaktionen på sig att besvara dessa med utförliga och genomtänkta svar. Jesper, som 

berättar om en väldigt jobbig situation får ett långt svar som dessutom skrivs under av 

”Producent-Klara”, något ovanligt då Redaktionen annars framstår som anonym. Ett 

problem med att Redaktionen går in i chattmaster-rollen är att de under sändning har fullt 

upp vilket medför att frågorna kan komma att besvaras efter avslutad sändningstid.  

 

5.1.2 Instagram 

Under veckorna sköter MVH interaktionen med sina tittare via bland annat Instagram där de 

finns under namnet mvh_svt och för närvarande har 2,446 följare (2014-05-19). Kontot 

modereras av redaktionen. Under veckan läggs bilder upp som rör programmet eller temat 

ofta följt av frågor till följare för att skapa en gemenskap. Förutom att de inlägg som tittarna 

gör på Instagram och taggar med #mvh kommer upp i livechatten används Instagram till 

uppmaningar åt tittarna. Ett exempel på detta är från avsnitt 5. 

Avsnittet handlade om Idol-dyrkan och popgruppen The Fooo var på besök i studion 

vilket genererade i hundratals kommentarer i chatten. MVH hade via Instagram tidigare 

under dagen uppmanat tittarna att spela in ett Instagram-klipp eller ta en bild på sig själv 

och posta tillsammans med en fråga till The Fooo under hashtagen #mvh. Tre av dessa klipp 

spelades upp i sändning. 

 

 

Figur 6. Instagrambilder och tweets interageras i chatten. 

 

Ett annat exempel på interaktion via Instagram ägde rum veckan efter, i avsnitt 6. Avsnittet 

handlade om internetfenomen och en av gästerna i studion var Moa som ligger bakom det 

välbesökta kontot dagensdubbelhaka på Instagram. Kontot går ut på att hon lägger ut bilder 

på sin dubbelhaka inför sina 36.000 följare och i studion konstateras att hon den dagen inte 

lagt ut någon än. En uppmaning plockas då in från chatten som lyder att de alla ska ta en 

dubbelhakebild live i sändningen. Samtidigt som gäster, panelister och programledare gjorde 

detta uppmanades även tittarna att ta sin egen bild och hashtaga med #mvh (se Figur 6). Av 

de bilder som tittarna hashtagade publicerades sju stycken i chatten och två av dem visades 

upp live i sändningen via studions TV-skärm. 



16 

 

Eftersom att MVH:s chattverktyg inte tillåter tittare att kommunicera med varandra har 

programmets Instagram blivit som ett slags forum där tittarna kan samlas och utbyta sina 

åsikter. 

 

5.1.3 Twitter 

MVH finns under veckorna på Twitter under användarnamnet @mvh_svt där de i skrivande 

stund har 986 följare (2014-05-20). Via Twitter sker det mesta av interaktionen med tittarna 

mellan varje avsnitt, där uppmanas de till att ställa frågor till gäster eller studion, med 

meddelandet att just deras fråga då kan tas upp i direktsändningen under onsdagen. De 

inlägg som görs på Twitter och hashtagas med #mvh visas även i chatten (se Figur 6) Ofta 

sker uppmaningen om interaktion i nära anslutning till programmet, i vissa fall så nära som 

någon timme innan sändning.  

Panelisterna är aktiva på Twitter vilket medför att de tittare som är aktiva där lättare kan 

ställa frågor direkt riktade till en specifik person. Då MVH:s konto i övrigt är anonymt, i och 

med att tittaren aldrig vet vem som svarar, händer det att tittarna istället för att twittra till 

programmets konto, väljer att rikta sig till någon i panelen.  

 

5.1.4 Interaktion med studion 

Interaktionen med studion går alltid genom kontrollrummet, där redaktionen sitter och 

väljer ut de frågor som ska besvaras. Frågorna slussas sedan ut i programmet via en TV-

skärm bakom sofforna (se Figur 7). 

 

Figur 7. Tittarfrågor i studion. 

Den mesta interaktion som sker i programmet är spontan och via frågor som ställs i samband 

med livesändningen. Vissa undantag förekommer bland annat i avsnitten som handlade om 

orättvisor där MVH bad tittarna att skicka in sina historier om då de blivit orättvist 
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behandlade. Utifrån den tidigare uppmaningen om att mejla in till programmet och berätta om 

orättvisor valdes ett tittarmejl ut som löd följande: 

 

 

 

 

”Hej MVH, jag är en tjej på 17 år som gillar tjejer. Varje gång jag går på stan med min 

flickvän, håller henne i handen eller kysser henne så får vi alltid kommentarer av det. Dom 

som går bakom oss säger antingen jävla lebbar eller ey får man vara med på en trekant eller. 

Det känns som om jag ska behöva skämmas för min läggning. Det är något som gör lika ont i 

hjärtat varje gång men jag är rädd för att ryta till. Jag älskar henne av hela mitt hjärta och jag 

tycker det är så jävla fel att bara för att man gillar någon av samma kön ska man få en massa 

kommentarer över det. Varför får homosexuella och lesbiska kommentarer på stan eller bara 

ute helt allmänt men inte heterosexuella? Vad är skillnaden?”.  

 

Figur 8. Tittarmejl. 

Signaturen ”Moa” som skickade in mejlet avslutade med att skriva att hon länge velat få fram 

sina tankar kring detta men att hon fram tills nu inte vetat var.  

Mejlet (se Figur 8) ledde till en diskussion om hur Moa och andra med samma problem bör 

möta sådana kommentarer. Svaret på Moas problem diskuterades i sex minuter innan de 

tillsammans enades om ett svar på frågan att det är viktigt att säga ifrån och förklara varför 

det inte är okej att uttrycka sig på ett visst sätt. Under de avsnitt som analyserats är detta den 

tittarfråga som det har ägnats mest tid åt. 

 Den pågående diskussionen kan behöva avbrytas abrupt för att tittarfrågor ska få svar. Ett 

exempel på detta är då en tittare ställde frågan ”Kan man vara kille och feminist?”, när frågan 

dök upp på tv-skärmen hade Happy precis ställt en fråga till gästerna i studion som höll på att 

besvaras. Tittarfrågan togs upp och besvarades med ett ”Absolut”, sedan gick diskussionen 

direkt tillbaka till den tidigare.  

 

5.1.5 Tittarna bestämmer  

Inför avsnitt 9 har det blivit klart att ytterligare en säsong av MVH ska sändas under hösten. 

Därför handlade hela programmet om vad tittarna ville att kommande säsong ska innehålla. 

På plats i studion som veckans gäster är MVH:s redaktör Hanna Persson och producent Klara 

Svensson. De uppmanade tittarna att skicka in förslag via Twitter, Instagram och livechatten 

på vilka gäster de vill se i höst och vilka teman de vill ha. Med sig i studion hade de en dator 

där de följde chatten och skrev upp tittarnas önskningar på post it-lappar som de satte fast på 

en tavla. Efter programmets slut samlades alla inkomna förslag i ett inlägg på sajten. De 

ringde under programmet även upp två tittare via Skype som varit aktiva via Instagram och 

Twitter under säsongens gång och frågade vad just de skulle vilja se mer eller mindre av. 

 

6. Sportbladet Show   
Sportbladet Show är ett panelprogram med fokus på aktuell sport. Programmets 

sändningstid är 20-22 från måndag till torsdag. Sportbladet Show är en del av Aftonbladet 
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TV:s nya webb-tv-satsning 8  där man har satsat på att göra större, återkommande 

produktioner. Det första avsnittet sändes den 3 september 2013 och i dagsläget (2014-05-28) 

har programmet sänts i två säsonger och totalt 139 avsnitt.   

I studion återfinns en programledare, en reporter som ansvarar för interaktionen med 

tittarna, även kallad Cover-It-Live-reporter, diverse Sportbladet-profiler och inbjudna gäster 

(se Figur 11, sid. 19). Varje avsnitt har ett huvudämne och därför är gäster och experter valda 

därefter. Cover-It-Live-reportern sköter chatten där tittarna kan skicka in frågor eller 

kommentarer.  Att chattansvarig är titulerad Cover-It-Live-reporter kommer från att 

chattverktyget som används av Sportbladet Show och övriga Aftonbladet-produktioner heter 

just Cover-It-Live. 

 

6.1 Analys av interaktion 
Inför sändning, någon gång under dagen, annonserar Cover-It-Live-reportern ämnet för 

kvällen via chatten samt sociala medier och ber tittarna att ställa frågor för att ta upp i 

programmet. Efter det sker ingen planerad interaktion förrän sändningen börjar. 

 

                                                 
8 URL: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17391024.ab (2014-05-26) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17391024.ab
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Figur 9 – Sportbladet Shows huvudsida. 

Programmet inleds av att programledaren och Cover-It-Live-reportern pratar om vad som 

komma skall i sändningen. Länken som tittarna behöver för att komma åt chatten publiceras 

i Sportbladets nyhetsflöde när programmet drar igång på riktigt, ungefär tio minuter in i 

programmet. Sidan finns däremot alltid tillgänglig (se Figur 9), men kräver att tittaren har 

sparat länken sen tidigare. Interaktionen i chatten drar igång samtidigt som Cover-It-Live-

reportern hälsar tittarna välkomna till kvällens program. I chatten ställs frågor och 

kommentarer till Cover-It-Live-reportern eller studion, men det ges även utrymme till 

diskussion tittare emellan. Allting sker dock genom Cover-It-Live-reportern som har till 

uppgift att godkänna frågor och kommentarer. Detta får konsekvensen att långt ifrån alla 

frågor och kommentarer kommer fram, men att det som publiceras har högre uppföljning. 
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Ungefär en kvart in i programmet kallas gästerna in i studion och efter att de har 

presenterat sig och svarat på programledarens frågor är det dags för tittarfrågor. 

Programledaren skickar då över ordet till Cover-It-Live-reportern som väljer ut en lämplig 

fråga av de som hittills publicerats i chatten. Generellt rör det sig om en enstaka fråga innan 

programmet går vidare men undantagsvis finns det utrymme för flera i rad. 

Sedan fortsätter det i den ordningen. Interaktionen i chatten med Cover-It-Live-reportern 

och andra tittare är öppen och pågår lika länge som programmet och när det finns tid i 

programmet får Cover-It-Live-reportern ordet igen av programledaren för ytterligare 

tittarfrågor och kommentarer. Hur mycket tid som ägnas åt tittarfrågor i programmet 

varierar från avsnitt till avsnitt beroende på hur späckat schema det är för kvällen. 

Av den insamlade datan från programmets sändningar kunde sex vanligt förekommande 

interaktionsformer kategoriseras och det är dessa som kommer fungera som exempel. 

 

6.1.1 Interaktion med studion 

Som nämnts tidigare uppmanas tittarna att skicka in frågor som har med kvällens ämne att 

göra. Det är frågor av den sorten som framförallt brukar tas upp i studion. Förutom frågor 

brukar Cover-It-Live-reportern berätta vad som diskuteras i chatten för tillfället och lyfta det 

i programmet. 

 

Sladjan Osmanagic, 

Programledare: 

Anna Rydén, 

Cover-It-Live-reporter: 

Oskar Månsson, 

Sportbladet-profil: 

Vad frågar våra tittare/läsare 

för tillfället? 

Ja, alla frågar om sina egna 

lag, förstås. Det är det de är 

intresserade av och vi kan väl 

ta ”Frölunda-kille” som 

undrar, ”tror ni i studion att 

Blåvitt kan utmana om 

guldet i år?”. 

Nej, jag tror inte att de kan 

det. Jag tycker inte att de har 

tillräckligt välkomponerad 

trupp för sättet som de 

spelar på. Jag tycker att det 

finns lag som känns lite 

bättre. Det finns ganska 

många frågetecken i 

Göteborg. Däremot har de en 

grundkvalitet så jag tror de 

kommer vara nånstans på 

gränsen till Europaplats, 

men jag har nog inte med 

dem i guldstriden. 

Figur 10 

Ovan (se Figur 10) ses ett grundläggande exempel på hur interaktionen med studion brukar 

gå till. Exemplet är hämtat från avsnitt 67 från den 6 maj 2014. Sladjan Osmanagic, kvällens 

programledare, riktar blicken mot Anna Rydén, kvällens Cover-It-Live-reporter, och ställer 

en fråga om vad tittarna har för frågor till programmet. Anna svarar genom att först återge 

kvällens ämne och vilka frågor som hade efterfrågats inför programmet, sen väljer hon ut en 

fråga från chatten som hon ställer öppet till studion för någon medverkande att svara på. 
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Frågan handlar om Allsvenskan och Oskar Månsson, en Sportbladet-profil med Allsvenskan 

som expertis, tar ordet och ger sin syn på IFK Göteborgs chanser att utmana om guldet. 

 

 

Figur 11 – Från Vänster: Anna Rydén, Cover-It-Live-reporter. Kristoffer Bergström, Sportbladet-
profil. Nabil Bahoui, Gäst. Oskar Månsson, Sportbladet-profil. Sladjan Osmanagic, 
Programledare. 

 

Anna Rydén,   

Cover-It-Live-Reporter: 

Kristoffer Bergström, 

Sportbladet-profil: 

Claes Åkeson, 

Programledare: 

Tittarna är faktiskt väldigt 

upprörda att vi inte har 

benämnt e-sport. 

Ja, men den är intressant. 

Och det förs ju kampanjer 

att få in dem i Mästarnas 

Mästare, till exempel han 

den där HeatoN. Det är 

ingen sport. Det finns ingen 

maxning i det. 

Ja, vad tycker ni? Ska vi 

rösta om det här? 

Figur 12. 

Vanligtvis får Cover-It-Live-reportern ordet av programledaren. I exemplet ovan (se Figur 

12) frångicks det och Anna Rydén flikade in att chatten tyckte att studion borde ha avhandlat 

e-sport när de gick igenom kvällens ämne ”sport eller inte sport” i avsnitt 68 från den 7 maj 

2014. Kristoffer Bergström var snabb att svara och förde upp kampanjen om att få med 

Counterstrike-spelaren HeatoN i SVT:s tävlingsprogram Mästarnas Mästare, men var lika 

snabb att säga att e-sport inte kunde räknas som en riktig sport. 

Interaktionen slutade inte där utan Claes Åkeson, kvällens programledare, föreslog en 

röstning i samma stil som de övriga sporterna hade genomgått tidigare i programmet. I 

röstningen skulle de medverkande i studion hålla upp antingen en grön (är en sport) eller röd  

lapp (är inte en sport) för att ta ställning. Resultatet blev genomgående rött (se Figur 13). 
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Figur 13. Röstning i studion. 

 

6.1.2 Interaktion med Cover-It-Live-reportern 

Det är vanligt förekommande att frågor/kommentarer ställs direkt till Cover-It-Live-

reportern. Dessa frågor/kommentarer besvaras då direkt i chatten.  

 

Kommentar från Guest: Anna Rydén: 

anna vilka tror du vinner premier league tror 

du city håller i det här? 

Ja, det tror jag. Även om magkänslan säger 

något annat. 

Figur 14 

I kommentaren ovan (se Figur 14) ses exempel på typen av vanliga, sportrelaterade frågor till 

Cover-It-Live-reportern. Gemensamt för frågor till Cover-It-Live-reportern är att de nästan 

uteslutande inleds med en hänvisning till dennes namn, i det här fallet Anna, för att 

förtydliga att frågan är riktad till chattansvarig. Just den här frågan är från avsnitt 66 som 

sändes den 5 maj men den här typen av fråga är knappast unik, utan liknande frågor 

förekommer lika ofta som frågor ämnade för studion. Skillnaden är att svar levereras 

snabbare och oftare från Cover-It-Live-reportern som kan svara direkt på kommentarerna 

och inte behöver anpassa sig efter programmets körschema som hade varit fallet med en 

studiofråga. 

 

6.1.3 Tittardiskussioner 

Det finns möjlighet att som tittare diskutera med andra tittare i chatten. För att göra det 

krävs det att man hänvisar till signaturen i fråga då det inte finns något sätt att koppla sitt 

meddelande till tidigare kommentarer. Ändå är det något som tycks vara uppskattat av 

Cover-It-Live-reportern då det är denne som godkänner att kommentarerna kommer fram.  
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Kommentar från Guest: Kommentar från Jakob: 

Anser chatten att hästdressyr är en sport? 
 
 

Hästdressyr är enligt definition en sport, ja. 

Inte en idrott dock 

Kommentar från Rille: 

Guest: All hästsport anser jag är en sport, för 

hästen. Det är ju hen som tävlar. 

Figur 15 

I studion och i chatten diskuterades kvällens ämne ”sport eller inte sport” i avsnitt 68 från 

den 7 maj. Den här kvällen var det mycket aktivitet i chatten som visades av att chatten inte 

hängde med i tempot som studion hade när de betade av sporter en efter en. När Claes 

Åkeson, kvällens programledare, frågade Anna Rydén, kvällens Cover-It-Live-reporter om 

vad tittarna tyckte om boxning förklarade Anna ett problem med att tittarna inte hann med 

utan fortfarande diskuterade sporten som studion diskuterade tio minuter tidigare. Parterna 

möttes heller aldrig utan drog snarare längre isär när chatten började diskutera kvällens 

ämne fritt utan hänseende till studion.  

Signaturen ”Guest” riktar en öppen fråga relaterad till kvällens ämne till alla närvarande i 

chatten (se Figur 15) och är nyfiken att höra vad övriga deltagare anser om hästdressyr. 

”Guest” får två svar tillbaka.  

 

6.1.4 Åsikter om programmet 

Det händer att tittarna kommer med synpunkter om programmets utformning i chatten. Vad 

det handlar om varierar och tonen är olika från person till person.  

 

Kommentar från x: Anna Ryden: 

Men skärp er nu AB, här klickar jag på en 

länk där jag ska få se Jaromir Jagrs sätt att 

träna och så får man se någon live-tv. Var är 

klippet ni lovade? 

Det rullar i detta nu och är en del av vårt 

VM-snack i Sportbladet Show. 

Kommentar från Patrik:  

X: Klassiker...du ser väl att det är LIVE-TV? 

Kommentar från x: Anna Rydén:   

Patrik: Absolut, men samtidigt står det "Se 

den mycket udda träningen som gör att 42-

årige superstjärnan håller än". När får vi se 

den? 

Det rullade i programmet alldeles nyss. 

Kommentar från Patrik:  

X: Kika på reprisen imorgon, kommer ut på 

AB då! :) 

Figur 16 

I en kommentar från avsnitt 69 efterfrågar signaturen ”x” ett klipp som har gjorts reklam för 

i Sportbladets nyhetsflöde (se Figur 16). Länken som klippet tillhör leder till en pågående 

livesändning av Sportbladet Show eftersom klippet i fråga är en del av programmet och 
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därmed inte fristående. Sportbladet Show uppdaterar länken beroende på var i sändningen 

de är och efter klippet har visats byts den alltså ut mot nästa programpunkt. 

Kommentaren från ”x” avslöjar att hen inte är en trogen tittare av programmet och kritik 

riktas mot Aftonbladet för länken inte har fört hen till klippet som utlovades. Anna Rydén 

förklarar läget med att klippet faktiskt visas och att det är en del av Sportbladet Show. 

Assistans för att reda ut missförståndet kommer från signaturen ”Patrik” som riktar sin 

kommentar till ”x” och menar på att det stod i länken att det var LIVE-TV som utlovades.  En 

uppföljande kommentar av ”x” riktad mot ”Patrik” visar på att hen har sett att det stod 

”LIVE-TV” i länken, men att det samtidigt utlovades ett klipp. Kommentaren avslutas med 

ytterligare en fråga om när klippet ska visas. Anna Rydén svarar då att klippet redan har 

visats. Diskussionen pågick alltså under tiden klippet visades och signaturen ”Patrik” avslutar 

konversationen med att föreslå för ”x” att titta på reprisen nästa dag istället. 

 

Kommentar från Patrik: 

Jag ska erkänna att jag inte hade tittat så frekvent på program, om inte ni skött en härlig och 

bra kontakt. Man känner sig delaktig inom allt, vilket gör allt så mycket mer roligt och 

intressant. Så är bra viktigt i mina ögon att detta sköts bra, och vi har Anna samt Hanna 

som sköter detta exemplariskt. Massa plus till er, verkligen! 

Figur 17 

När den andra säsongen började lida mot sitt slut skrev signaturen ”Patrik” ett positivt inlägg 

i chatten (se Figur 17). Inlägget i fråga är från avsnitt 77, det näst sista avsnittet för säsongen, 

som sändes den 21 maj 2014.  Signaturen delar ut beröm till programmet och förklarar varför 

hen har blivit en trogen tittare. Extra beröm får de båda Cover-It-Live-reportrarna då det är 

framförallt de som sköter kontakten med tittarna. 

 

6.1.5 Ledigt och orelaterat 

Vid tillfällen tenderar chatten att distansera sig från själva programmet och gå in i en ledig 

eller orelaterad fas. Sidospår i diskussionen som kan handla om allt utom just det som 

diskuteras i studion för tillfället. 
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Kommentar från Jones: Anna Rydén:  

Fråga: Vad är klädkoden i programmet som 

gäst? Vit skjorta? Är kavajen något man får 

förtjäna efter fler års tjänstegörande i 

sportens namn? ;) 

Idag verkar de onekligen ha snackat ihop sig. 

Kommentar från Patrik: Anna Rydén:  

Jones: Skjorta fungerar... men när jag 

personligen kliver hem efter jobb, då studsar 

jag snabbt in i mysbyxor. Ren befrielse! 

*skratt* 

Ingen som ser våra byxval… 

Kommentar från Patrik: Anna Rydén: 

Anna: haha... faktiskt komiskt det som du 

säger, vet nyhetsankare som har kavaj osv, 

men undertill mjukis. Råkade komma i bild 

vid något klipp minns jag. Men men, TV är ju 

det som syns i rutan! ;) Har du mjukis på dig 

Anna? hehe 

Haha nej, även om det hade varit skönt så 

har jag inte det. Jeans verkar vara kvällens 

dresscode när det kommer till byxor i 

studion efter en snabb blick åt vänster. 

Figur 18 

Signaturen ”Jones” kunde se ett mönster i avsnitt 69 som sändes den 8 maj 2014 (se Figur 

18). De vita skjortorna som prydde gästerna Linus Norberg och Kristian Huselius blev ett 

samtalsämne i chatten. ”Jones” inledande fråga kan förvisso ses som relaterad till 

sändningen då den handlade om det man kunde se i bild, även om frågan inte hade något 

med sport att göra.  Men den efterföljande kommentaren av ”Patrik” gör diskussionen genast 

mer ledig och personlig då kommentaren avhandlar dennes privatliv och byter fokus från 

skjortorna som frågan först handlade om. Kommentaren är riktad till ”Jones” men vi kan se 

att även Cover-It-Live-reportern fortsätter att delta i diskussionen även efter den inledande 

frågan. Signaturen ”Patrik” fortsätter i sin avslutande kommentar att svara på Anna Rydéns 

instick genom att berätta om hur nyhetsankare brukar ha kavaj upptill och mjukbyxor nertill 

i sändning och frågar avslutningsvis om det råkar  vara samma hennes fall.  Anna Rydén 

bjuder då på tittarservice och undersöker kvällens byxval i studion. 

 

6.1.6 Holmgången 

Förutom interaktionen som sker via chatten har Sportbladet Show ett återkommande inslag 

som heter Holmgången där tittarna får ringa in till programmet och tävla i frågesport mot 

friidrottsprofilen och På Spåret-mästaren Stefan Holm. För att vara med och tävla skickas en 

intresseanmälan via mejl till redaktionen varpå de senare ringer upp dagens tävlande via 

telefon eller Skype under sändningen. Frågesporten inleds av att tävlande får svara på tio 

frågor som Cover-It-Live-reportern läser upp under en bestämd tid. Efter att tävlande har 

svarat går turen över till Stefan Holm. Han befinner sig inte i studion och deltar inte i 

direktsändningen, utan svarar på frågorna i ett förinspelat klipp. Tillbaka i studion får 

tävlande frågor om hur hen tyckte att det gick medan poängen räknas. För att vinna behöver 

tävlande ha fler rätt än Holm, vid oavgjort vinner Holm. Om tävlande besegrar Holm får de 
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förutom äran en t-shirt med orden ”jag sopade mattan med Stefan”.  Under säsongens 78 

avsnitt lyckades endast fyra personer med bedriften. 

 

Kommentar från Guest: Anna Rydén: 

Anna, fler hade nog kunnat slå Holm om det 

varit lika förhållanden. 

Vad menar du? 

Kommentar från Taco: Anna Rydén:  

Tittarna måste svara över telefon i 

direktsändning, medan Stefan sitter vet inte 

var utan att en massa folk tittar. Så hade 

tittarna fått var off air också så.... 

Det har du rätt i. Vet inte hur stor skillnad 

det skulle göra dock. Holm går in i sin egen 

bubbla och är omedveten om vad som 

händer runtomkring när det är frågesport. 

Kommentar från Taco: Anna Rydén: 

Kanske inte för Stefan, han hade nog inte 

haft något problem med direktsändning. 

Men, jag menar atten del tittare hade gjort 

bättre off air som Holm e nu 

Ja, det håller jag med om men det är en del 

av charmen med Holmgången. 

Kommentar från Taco: Anna Rydén: 

Vad? Är det charmigt att det är orättvist och 

olika förhållanden för de tävlande? J-vligt 

charmigt verkligen 

Fast alla tävlande har samma förutsättningar 

och de är glasklara när de anmäler sig. 

Figur 19 

I avsnitt 66 som sändes den 5 maj 2014 riktade signaturerna ”Guest” och ”Taco” kritik mot 

upplägget i Holmgången och menade på att det var orättvisa förhållanden (se Figur 19). Som 

nämnt tidigare är det endast dagens tävlande som svarar på frågorna i direktsändning medan 

Stefan Holm deltar i form av ett förinspelat klipp. Därmed är det inte samma förutsättningar 

som kommentarerna nämnde och Anna Rydén, kvällens Cover-It-Live-reporter, höll med om 

detta men tyckte att gällande förutsättningar är tydliga när man anmäler sig till tävlingen.  

Att nervositet kan vara en faktor för deltagarna höll hon också med om, men inte för Stefan 

Holm då han ”går in i sin egen bubbla” när han tävlar i frågesport. Tanken att låta tittarna 

tävla off-air likt Holm tyckte Anna Rydén skulle ta bort en del av charmen med Holmgången. 

 

7. Enkät 
I denna del baseras analysen på den besvarade enkäten. Eftersom de båda livesändningarna 

som studerats gjort det tydligt från första stund att tittarna är en viktig del av programmet 

har det varit av vikt att ta reda på hur tittarna möjligheten till delaktighet. 

  

7.1 Svar på enkäten 
För att få svar på vad som driver individerna i enkäten till interaktion ställdes frågan, ”vad 

skulle få dig att engagera dig i en diskussion kring en livesändning?”. De svarande hade olika 

åsikter om vad som är viktigt för en givande interaktion i en livesändning. För att 

sammanställa de varierande svaren har de svar som bäst representerar de svarandes åsikter 

analyserats.  
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Ett vanligt förekommande svar var att ämnet skulle kännas tilltalande för att svarande 

skulle känna sig manad att interagera. Främst handlade kommentarerna om ett redan 

existerande intresse för ämnet. 

 

 

”Det som får en att vilja engagera sig är oftast att man har ett intresse 

som kan komplas till det aktuella ämnet. Eller att det som skrivs i 

forumet/chatten kan uppfattas som stötande mot en person/ämne som 

man känner koppling till.” 

 

”Ett ämne som jag finner tillräckligt intressant. Men framförallt att jag 

känner att jag vill tillägga/påpeka eller kommentera något.” 

 

”Om jag blir upprörd över dumma saker folk säger, eller typ om jag är 

extremt engagerad i programmet av någon anledning... Typ om det är 

eurovision.” 

 

”... behöver känna mig som om vi alla ser pga ett gemensamt intresse.” 

 

Följande kommentar lade också vikt på ämnet men menade också på att chatten behöver 

vara lättillgänglig för att interaktionen ska vara lockande. 

 

”Om det är något intressant ämne och det går lätt o snabbt att komma åt 

chatten.” 

 

En svarande uttryckte ett praktiskt problem som gjorde det omständigare att engagera sig i 

livesändningar.  

 

”Tror att den största anledningen till att det inte är aktuellt för mig att 

delta i sånna konversationer är att man behöver skapa ett konto för att 

göra det, använder inte twitter så pass mycket att jag vill använda det till 

sånt heller.” 

 

Kommentaren nedan hade ett utförligare svar om vad som är viktigt för produktionen att 

leverera och gav beröm till delar av tidningsbranschen som hen tycker ha lyckats med detta.  

 

”Kanske om det fanns mer information om när, var och hur 

livesändningarna sänds och hur man deltar i diskussionen. 

Diskussionsdeltagandet måste bli mer "streamlajnat" för att öka intresset 

hos allmänheten, dvs att det ska krävas så få 'klick' som möjligt för att ta 

del av sändningen och kommentarsfältet. Många kvällstidningar har 

blivit bättre på detta på senare tid med livechatt på hemsidorna direkt 

kopplade till en artikel.” 
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För att livesändningen ska bli intressant behöver produktionen hålla en pågående dialog med 

tittarna och låta de vara med och påverka, tyckte följande kommentarer. 

 

”Om de i livesändningen ställer frågor till oss tittare och håller oss 

medverkande hela tiden genom att i så fall läsa upp det som förmedlas 

från tittaren. Så det blir typ som en dialog "genom rutan" 

 

”Om den som håller i livesändningen aktivt tar upp diskussionen i chatten 

och refererar till folk som chattar där blir det roligare och där med blir 

man mer engagerad. Man får en slags extra kaka man inte kan få via 

vanlig sänd TV.” 

 

En svarande hade erfarenhet av program som hade misslyckats med att integrera 

interaktionen i själva sändningen.   

 

”Ifall det var mer relevant till programmet. Ofta så är det en påklistrad 

feature.” 

 

Vissa svarande hade svårt att se hur de skulle känna sig manade att engagera sig 

överhuvudtaget. 

 

”har svårt att veta vad som skulle kunna engagera mig, brukar oftast 

bara läsa kommentarer som andra skrivit för att jag kan tycka att det är 

underhållande ibland. Men har svårt att se vad som skulle kunna få mig 

att skriva.” 

 

8. Diskussion 
Med stöd av de genomgående analyser som gjorts av MVH och Sportbladet Show har 

interaktionen diskuteras utifrån tre punkter; Upplägg för interaktion, Mål och verklighet 

och Relationen mellan skapare och tittare. Under rubriken Upplägg för interaktion förs 

diskussion kring den teknik som programmen använder sig av för att interagera. Under 

rubriken Mål och verklighet synas programmens uttalade mål med interaktionen och jämförs 

med hur det ser ut i praktiken. Slutligen under rubriken Relationen mellan produktion och 

tittare diskuteras hur tittarna behandlas och vilken roll de har i programmet. 

De definitioner av interaktivitet som lyfts fram i den relaterade forskningen används som 

stöd för att beskriva hur programmens tittarinteraktion fungerar. Definitionerna 

kompletterar snarare än motställer varandra då de beskriver olika typer av interaktivitet som 

krävs för att beskriva de olika delarna av tittarinteraktion som diskuteras i kapitlet. 

  
8.1 Upplägg för interaktion  
En kommentar i enkäten uttryckte sig: ”Diskussionsdeltagandet måste bli mer ’streamlajnat’ 

för att öka intresset hos allmänheten, dvs att det ska krävas så få klick som möjligt att ta del 
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av sändningen och kommentarsfältet”, vilket Sportbladet Show tydligt har lyckats med då det 

bara krävs ett klick för att komma åt både chatt och livesändning. Den uppfattade 

navigeringen hos användaren som McMillan (2000) nämner som en väsentlig del i 

användarmottagandet av ett system uppfattas därför tydlig i programsidans strukturella 

upplägg (se Figur 9, sid. 17). MVH har valt att varje vecka lägga livesändningen som ett inlägg 

högst upp på programmets startsida med länk till en chatt som öppnas i ett nytt fönster. Det 

är inte svårt att navigera på sidan, men att ha livesändning och chatt på separata sidor gör 

upplägget mindre strömlinjeformat. 

I MVH lyfts tittarfrågor in till programledare och panelister via en tv-skärm i studion (se 

Figur 7, sid. 15). Då TV-skärmen är placerad bakom sofforna där de sitter bidrar det till att de 

ofta måste få direktiv om att en tittarfråga kommit via hörsnäcka, något som ofta leder till ett 

abrupt slut i den pågående diskussionen. 

På samma skärm som tittarfrågorna lyfts på visas hashtagen #MVH vilket bidrar till en 

funktionell interaktivitet (Kelleher, 2009) då tittarna uppfattar hashtagen som ett 

interaktionsverktyg. 

Twitter gör det lättare att rikta frågorna till någon specifik i panelen. Den upprepade 

interaktionen är något som begränsas till de som har ett konto på antingen Twitter eller 

Instagram och det är därmed de tittarna som kan ta del av en upprepad interaktion som 

stärker investeringen i programmet (Chaffey, 2007). Användarkonton kan vara ett hinder för 

deltagande, vilket en kommentar i enkäten ansåg kritiskt: ”den största anledningen till att det 

inte är aktuellt för mig att delta i sånna diskussioner är att man behöver skapa ett konto för 

att göra det”. Samtidigt kan det antas att eftersom chatten är anonym i MVH blir det svårare 

att skapa starka band till tittarna, men då Sportbladet Show inte heller använder sig av 

konton och regelbundna tittare ändå har lyckats skapa identiteter i chatten borde problemet 

snarare ligga i de bristfälliga interaktionsmöjligheterna i övrigt.  

I intervjun som genomfördes med redaktören för MVH nämndes det att de själva var 

negativa till tekniken kring interaktionen, då de vid val av frågor var tvungna att kopiera och 

klistra in frågorna från ScribbleLive till Tricaster. De senaste avsnitten, som sänts efter 

avslutad analys, har MVH testat att istället för att redaktionen sköter inslussningen av frågor 

valt att använda en surfplatta i studion där en panelist kan följa chattflödet. Bedömningen är 

att det bidrar till en förbättrad interaktion då det blir mer tydligt vem det är som läser och 

väljer frågor. 

Interaktionen i Sportbladet Show sker uteslutande via chattverktyget Cover-It-Live. All 

interaktion samlas i ett gemensamt flöde i chatten och gör det enkelt för tittarna att följa 

diskussionerna som sker i anslutning till livesändningen. Modereringen i chatten där frågor 

och kommentarer måste godkännas av Cover-It-Live-reportern kan tyckas gå illa ihop med 

Jensens (1998) definition av interaktivitet, då det är Cover-It-Live-reportern som har det 

största inflytandet över innehållet och kommunikationen som tillåts och inte chattdeltagarna. 

Samtidigt upprätthåller det en önskad nivå på samtalet i chatten. Den uppfattade 

responsiviteten (McMillan 2000) är tydlig, frånsett att chattverktyget saknar funktionen att 

som chattdeltagare besvara andra deltagares kommentarer. Detta arbetar sig chattdeltagarna 

runt genom att i texten addressera kommentaren till deltagaren de vill besvara (se Figur 16, 

sid. 21). MVH:s valda chattverktyg ScribbleLive har heller ingen sådan funktion och i följd av 



30 

 

detta sker ingen interaktion alls chattdeltagarna emellan, trots att det märkts av att en del 

tittare velat besvara andras frågor. Det märks på tittarna att de vill ha ett forum att diskutera 

på, då interaktionen tittarna emellan sker via MVH:s Instagram-konto där de är samlade som 

följare till kontot. Något som blir problematiskt är att de som inte har Instagram utesluts från 

den enda gemenskap programmet erbjuder.  Sashi (2012) menar att interaktivitet bör tillåta 

kunderna, chattdeltagarna i det här fallet, att byta och dela information med varandra. Något 

som MVH inte lyckas uppfylla med deras nuvarande chattverktyg och vidare blir höjden av 

interaktivitet (Kiousis 2002) bristfällig med avsaknaden av valmöjligheter för 

chattdeltagaren då interaktionen exklusivt baseras på att ställa frågor till studion och till 

chattmastern. 

 

8.2 Mål och verklighet 
MVH beskrivs som ”tittarnas tyngdkraft i cyberrymden”, ett program där innehållet ska 

bestämmas av tittarna genom att deras kommentarer styr diskussionen i studion. Känslan 

som programmet vill förmedla är att alla ska känna sig som en del av ett stort kompisgäng 

där tittarna ska ha lika stort utrymme i programmet som panelisterna. En programidé som 

låter synonym med Jensens (1998) definition av interaktivitet där användarna har stort 

inflytande över innehållet. Frågorna som skrivs i chatten ska inte bara styra diskussionen i 

studion, utan för att förstärka gemenskapen har MVH som mål att aktivt svara på frågor i 

chatten. Genomförd analys visar tydligt att MVH:s mål med programmet inte stämmer 

överens med verkligheten då tiden för tittarfrågor i avsnitten är begränsade till 5-10 minuter. 

I vissa fall blir tidspressen påtaglig då frågor besvaras snabbt och slarvigt för att 

programledarna ska kunna gå över till nästa punkt i körschemat.  Merparten av frågorna i 

chatten förblir obesvarade, något som förtappar känslan av rum och den sociala närvaron hos 

tittarna (McMillan och Downes, 2000) och kan bidra till minskad trovärdighet hos 

programmet då det i varje avsnitt utlovas stor del interaktion.  

Ett kriterium för interaktivitet enligt McMillan och Downes (2002) är att interaktionen 

inte ska vara envägsriktad. Uppmaningen MVH ger till tittarna för interaktion sker vid 

programstart, sedan sker kommunikationen endast åt ett håll, att tittaren ställer frågor till 

studion och inte vice versa. Med ett undantag, i avsnitt 6, då tittarna uppmanas ta en 

dubbelhakebild (Figur 6, sid 14). I enkäten klargjordes det att tvåvägskommunikation är 

något som är viktigt för att interaktionen ska kännas lockande. Som de svarande uttryckte sig 

att, ”de i livesändningen ställer frågor till oss tittare och håller oss medverkande hela tiden” 

samt att, ”den som håller i livesändningen aktivt tar upp diskussionen i chatten och refererar 

till folk som chattar”. Tvåvägskommunikation i MVH sker till största del i chatten de gånger 

då Redaktionen sköter chattmaster-rollen och ibland slänger ut frågor att besvara i 

chattflödet.  

MVH är i ett tidigt stadie och utforskar fortfarande hur de ska integrera tittarna på bästa 

sätt. Ett tydligt exempel på hur de vill fortsätta utvecklas kan vi se i avsnitt 9 där de lät 

tittarna ge önskemål om kommande säsongs ämnen och gäster. Om det uppföljs på ett bra 

sätt i kommande säsong är det ett utmärkt exempel på ett samarbete som skapar en 

värdeökande process och bidrar till ett ökat kundengagemang (Sashi, 2012).  
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Sportbladet Show utger sig inte för att vara ett program där tittarna får vara med och 

bestämma innehållet i samma grad som MVH. Eftersom programpunkterna tar upp mycket 

tid av sändningen är det frågor om kvällens huvudämne som främst efterfrågas av 

redaktionen. Den huvudsakliga interaktionen sker i chatten med Cover-It-Live-reportern och 

inte med studion. Något som Sportbladet Show ändå tagit fasta på är att emellanåt 

upprätthålla en tvåvägskommunikation mellan tittare och studio där programledaren söker 

infallsvinklar från chattdeltagarna under sändningen genom att vända sig mot Cover-It-Live-

reportern och fråga ”Vad frågar tittarna/läsarna för tillfället?” (se Figur 10, sid 18). Genom 

stort engagemang från tittarna har de vid tillfällen lyckats påverka sändningen, exempelvis 

genom e-sportsomröstningen (se Figur 12 & 13, sid. 19-20) som inte var en ursprunglig 

programpunkt. I det fallet inkluderades tittarna i den värdeökande processen (Sashi, 2012) 

genom att produktionen märkte ett behov från tittarna. Tittarinteraktionen kan ses som ett 

komplement snarare än en medelpunkt i programmet, ändå lyckas Sportbladet Show 

integrera sina tittare och få de att känna sig högst delaktiga. Som signaturen ”Patrik” skrev 

(se Figur 17), ”man känner sig delaktig inom allt, vilket gör allt så mycket mer roligt och 

intressant”. Ett gott betyg av en regelbunden tittare som visar på att programmet har lyckats 

med sällskapligheten, utan att behöva kompromissa med rollfördelningen producent kontra 

tittare i någon större utsträckning. Detta är något som Sportbladet Show klarar utmärkt 

medan MVH behöver arbeta på att integrera tittarna och upprätthålla en 

tvåvägskommunikation.  

 

8.3 Relationen mellan produktion och tittare 
MVH:s chattmasters lägger sig ofta på en ledig nivå som kan uppfattas arrogant, vilket blir ett 

problem när chattdeltagarna förväntar sig seriösa svar. Det är viktigt att tänka på att de 

yngsta tittarna utifrån MVH:s tilltänkta målgrupp sträcker sig ner till 13 år. De frågor som 

ställs är inte alltid genomtänkta eller ämnade för veckans tema och ibland kan chattmaster 

svara ironiskt. Som Figur 3 (sid 12) visar lämnas de allra flesta frågor obesvarade, oberoende 

av mängden frågor. Då chattmaster har den uttalade uppgiften att besvara så mycket hen kan 

uppfattas det märkligt att hen bara lyckats svara på tio frågor under 45 minuter, då det är 

hens enda arbetsuppgift att svara på frågor. Att svaren för det mesta är korta och 

ogenomtänkta gör att det uppfattas ännu märkligare. Vi har även ett exempel som visas på 

hur frågor besvaras otydligt i studion i och med att det är redaktionen som bestämmer när 

frågorna ska slussas ut på TV-skärmen. En sådan situation upplevs nonchalant, då tittaren 

tagit sig tid för att ställa en fråga hen vill ha svar på och när frågan tas upp i programmet får 

tittaren knappt något till svar. 

Chatten i Sportbladet Show kan också vara ledig, som exemplet i Figur 18 (sid 22). Där 

kan en tydlig uppdelning urskiljas där frågorna till programmet är en sak och de lediga 

konversationerna är en annan. Frågorna till studion avhandlas i chatten tidigt in i 

programmet och sparas sedan tills det är dags för det segmentet i programmet, vilket ger läge 

för tittarna att ställa andra frågor till Cover-It-Live-reportern och diskutera mer allmänt. 

Cover-It-Live-reportern uppfattas som professionell då hen framförallt försöker delge 

information och svar, samtidigt som knappt något av det som publiceras i chatten lämnas 

obesvarat. Cover-It-Live-reportern har till synes inga problem med att släppa igenom kritik 
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mot programmet i chatten vilket är positivt då problem i relationer med kundengagemang 

kan lösas genom konstruktiv diskussion (Hibbard, et al, 2001). I fallet där signaturen ”Taco” 

(se Figur 19, sid. 24) visar missnöje över reglerna i Holmgången nådde diskussionen ingen 

överenskommelse, något som gör att tittaren antingen måste passivt acceptera (Hibbard, et 

al, 2001) att reglerna är som de är eller att produktionen riskerar ett minskat engagemang av 

tittaren som i värsta fall går förlorad (Sashi, 2012).  

Då MVH är ett program som byter ämne från vecka till vecka varierar tydligt tittarantalet 

och mängden tittarfrågor. De två avsnitt som haft överlägset flest engagerade tittare har varit 

Avsnitt 6 som handlade om internetfenomen med videobloggaren Clara Henry och avsnitt 5 

om idoldyrkan där pojkbandet The Fooo var gäster. Gästerna i dessa program har en sådan 

mängd hängivna fans att de bidrog med fler tittare för MVH. Dessa tittare kan placeras in 

under kategorin tillfälliga kunder (Sashi, 2012) i och med att det märktes tydligt på 

tittarengagemanget som sjönk de veckor då gästerna inte hade en lika stor skara fans. Då 

chatten i MVH är anonym är det svårt för programmet att bygga relationer med de som 

kommenterar. Det märks tydligt om vi vänder oss till Twitter där ett litet antal Twitter-

användare är aktiva med hashtagen och kommunicerar flitigt med redaktionens konto. Dessa 

skulle vi kalla fans. De blir fans då de blir uppmärksammade med jämna mellanrum. 

I Sportbladet Show finns det en kärngrupp med återkommande fans (Sashi 2012) som är 

aktiva i chatten. Signaturen ”Patrik” är det tydligaste exemplet av ett fan som har varit aktiv i 

alla avsnitt som vi har analyserat, engagemanget säkerställs med hens kommentar i avsnitt 77 

av säsong 2: ”Jag ska erkänna att jag inte hade tittat så frekvent på ett program, om ni inte 

skött en härlig och bra kontakt” (se Figur 17, sid. 22). En kommentar som uppfattas både 

känslomässig och lojal och är ett utmärkt exempel på starkt kundengagemang. 

Tillfälliga kunder finns med all säkerhet i stor utsträckning och då framförallt som följd av 

hur programmet länkas i Sportbladets nyhetsflöde. Genom att göra reklam för segment i 

programmet är målet att locka tittare till klipp och diskussioner som pågår i programmet. 

Exemplet i Figur 16 (sid. 21) visar hur signaturen ”x” hittade till programmet genom ett 

utlovat klipp i Sportbladets nyhetsflöde. Att klippet i själva verket var en del av en 

livesändning ogillades av kommentaren och man kan dra slutsatsen att kommentaren mest 

råkade bli en tittare till Sportbladet Show än önskade det, vilket går väl ihop med Sashis 

(2012) beskrivning av en tillfällig kund då kommentaren x uppenbart saknar en nära relation 

till Sportbladet Show och inte har för vana att följa programmet då hen benämner 

programmet som ”någon live-tv”.  En annan intressant detalj i exemplet är att tidigare 

nämnda fan ”Patrik” assisterar Cover-It-Live-reportern Anna Rydén i att förklara 

situationen, där egenskaperna som fan präglas av en samarbetsvilja och delandet av 

gemensamma bördor (Sashi, 2012). 
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9. Slutsats 
De frågeställningar som varit utgångspunkt i uppsatsen för att få svar på vad 

tittarinteraktionen innebär för produktionen och tittaren, samt hur det på bästa sätt 

tillämpas var: Hur ser upplägget för interaktion ut i produktionerna? Vilka 

interaktionsmöjligheter har tittarna och hur integreras de i programmet? Vad har 

produktionerna för mål med interaktionen och når de målen? Hur ser relationen ut mellan 

produktion och tittare?  

Utifrån analysen och diskussionen kan frågeställningarna sammanfattas med följande 

svar: 

 

 Interaktionen sker anonymt via programmens chattvertyg och modereras av 

produktionen. 

 Tittarnas interaktionsmöjligheter bestäms av produktionerna som även bestämmer 

vad som interageras i programmen. Tittarna tillåts inte att interagera fritt med 

varandra. 

 Målen för produktionerna är att låta tittaren styra innehåll och bli delaktiga. MVH har 

högt uppsatta mål som inte återspeglas i verkligheten.  

 Relationen mellan produktion och tittare styrs till stor del av produktionen. 

Sportbladet Show lyckas upprätthålla en god relation med sina tittare. MVH har 

störningsmoment i kommunikationen som hindrar en god relation. 

 

Analyserna av MVH och Sportbladet Show visar på hur produktionerna tillämpar 

tittarinteraktionen som med efterföljande diskussion lett fram till följande slutsatser för hur 

produktioner bör gå till väga för att skapa en tillfredsställande interaktion: 

 

 Sidstrukturen ska vara strömlinjeformad och interaktionsverktygen lättåtkomliga. 

 Interaktionen bör ha ett tydligt syfte. 

 Produktionen bör ha någon vars främsta uppgifter är att kommunicera med tittarna 

och uppmärksamma tittarinteraktionen i sändning.  

 Chattansvariga bör ta rollen seriöst, bidra med god stämning och eftersträva att ge 

svar som tittarna förväntar sig. 

 Det uttalade målet med interaktionen bör överensstämma med verkligheten. 

 Att tillåta interaktion tittare emellan bidrar till bättre gemenskap och större känsla av 

delaktighet. 

 Att besvara konstruktiv kritik med diskussion ökar möjligheten till en bra, fortsatt 

relation med tittaren. 

 

Uppsatsen utgör inte någon helhetsbild då det finns fler livesändningar på webben som 

tillämpar tittarinteraktion på andra sätt. Den sammanvägda bedömningen är dock att 

genomförda analyser och slutsatser kan utgöra ett stöd för produktioner i utformandet av en 

tillfredställande tittarinteraktion för både produktion och tittare. 
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11. Bilagor 
 
11.1 Bilaga 1  
Intervjufrågor till MVH:s redaktör, Hanna Persson. 

 

1. Hur mycket programtid avsätter ni i förväg åt tittarfrågor? 

2. Vem är det som väljer ut frågorna och hur går processen till? 

3. Vem är det som sköter moderering i chatten?  

4. Hålls det koll på Twitter- och Instagram-flöde under sändning? 

5. Hur väljer ni ut de tittarfrågor som lyfts in sändning? 

6. Var sker mest interaktion? Chatt/Twitter/Instagram? 

7. Vad skulle ni säga att rollen som chattmaster innebär? Sköts rollen hemifrån eller från 

SVT-huset? 

8. Upplever ni själva att det blir många frågor som inte blir besvarade? 

9. Har ni funderat på att låta chattdeltagarna svara på varandras frågor? 

10. Märker ni av att tittarna kommunicerar med varandra? 

11. Hur ser ni på tittarnas roll i programmet? Vilken inverkan har de på livesändningen? 

12. Har ni några planer på hur ni tänker fortsätta utvecklas inom interaktionen med tittarna? 

13. Vilka tittarsiffror har ni? 

14. Hur många ser live? 

 
 

11.2 Bilaga 2  
Enkätfrågor. 

 

1. Har du någon gång deltagit aktivt med frågor eller kommentarer i en diskussion under ett 

livesänt program? (Ex. via hashtag, chatt, forum) (Vid nej-svar, gå direkt till fråga 9) 

2. Vilken/Vilka interaktionsformer har du få använt dig av? 

3. Har du någon gång fått din fråga/kommentar besvarad eller uppmärksammad? 

4. Har du känt dig delaktig i diskussionen? 

5. Känner du att det du skrivit lästs av många? 

6. Har du via din interaktion påverkat den aktuella livesändningen? 

7. Om ja, på vilket sätt? Ge exempel! 

8. Hur viktigt är det för dig att kunna interagera/kommentera? 

9. Hur ofta kollar du diskussioner via ex Twitter-flöde/chatt då du ser livesända program? 

10. Vad skulle kunna få dig att engagera dig i en diskussion kring en livesändning? 
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11.2.1 Enkätsvar  

”Det som får en att vilja engagera sig är oftast att man har ett intresse som kan 

komplas till det aktuella ämnet. Eller att det som skrivs i forumet/chatten kan 

uppfattas som stötande mot en person/ämne som man känner koppling till.” 

 

”Ett ämne som jag finner tillräckligt intressant. Men framförallt att jag känner att jag vill 

tillägga/påpeka eller kommentera något.” 

 

”Om jag blir upprörd över dumma saker folk säger, eller typ om jag är extremt engagerad i 

programmet av någon anledning... Typ om det är eurovision.” 

 

”Twitch och livestreams, behöver känna mig som om vi alla ser pga ett gemensamt 

intresse.” 

 

”Om det är något intressant ämne och det går lätt o snabbt att komma åt chatten.” 

 

”Tror att den största anledningen till att det inte är aktuellt för mig att delta i sånna 

konversationer är att man behöver skapa ett konto för att göra det, använder inte twitter 

så pass mycket att jag vill använda det till sånt heller.” 

 

”Kanske om det fanns mer information om när, var och hur livesändningarna sänds och 

hur man deltar i diskussionen. Diskussionsdeltagandet måste bli mer "streamlajnat" för att 

öka intresset hos allmänheten, dvs att det ska krävas så få 'klick' som möjligt för att ta del 

av sändningen och kommentarsfältet. Många kvällstidningar har blivit bättre på detta på 

senare tid med livechatt på hemsidorna direkt kopplade till en artikel.” 

 

”har svårt att veta vad som skulle kunna engagera mig, brukar oftast bara läsa 

kommentarer som andra skrivit för att jag kan tycka att det är underhållande ibland. Men 

har svårt att se vad som skulle kunna få mig att skriva.” 

 

”Ifall det var mer relevant till programmet. Ofta så är det en påklistrad feature.” 

 

”Om de i livesändningen ställer frågor till oss tittare och håller oss medverkande hela tiden 

genom att i så fall läsa upp det som förmedlas från tittaren. Så det blir typ som en dialog 

’genom rutan’” 

 

”Om den som håller i livesändningen aktivt tar upp diskussionen i chatten och refererar till 

folk som chattar där blir det roligare och där med blir man mer engagerad. Man får en 

slags extra kaka man inte kan få via vanlig sänd TV.” 

 

  


