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Förord 
 
Tack för att du som läser detta tar dig tid till det!  
Jag vill också tacka de personer som hjälpt mig att att korrekturläsa och komma med förslag.  
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Sammanfattning 
 
Webb-tv är ett växande fenomen som blir allt större och större.  
Nuförtiden finns det tv-kanaler som endast gör sina sändningar på webben, till exempel 
Aftonbladet TV, och det är där som examensarbetet har ägt rum.  
 
Aftonbladet TV är en mycket framgångsrik webb-tv-kanal, med över 45 unika program som 
visar allt från träningsprogram till bloggare som gör dolda kamera-inslag och ren nyhets-tv.  
 
Rapporten behandlar Aftonbladets historia, hela vägen från starten av tidningen till hur det 
är nu, hur man går tillväga för att producera ett bra nyhetsinslag, vad remote-kameror är, 
och hur de används samt avslutningsvis webb-tv, med dess historia och den inverkan den 
har fått i dagens samhälle.  
 
Rapporten är skriven med en kvalitativ metod, och refereras genom Harvardmodellen. 
Källorna kommer delvis från litteratur lånat på bibliotek i Stockholm och delvis genom 
artiklar som är hittade genom internetsökningar.  
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Abstract 
 
Web based television is a growing phenomenon, which becomes bigger and bigger for every 
year.  
Today many TV channels all have their airings on the web, for example Aftonbladet TV, and 
that’s where the degree project took place.  
 
Aftonbladet TV is a very successfull web tv channel, with over 45 unique programs who 
shows all from training and fitness shows to bloggers with hidden camera and simple news 
television.  
 
The examination paper discuss the history of Aftonbladet, all the way from the start of the 
newspaper to how it’s now. It also discuss how to produce a good news feature, what a 
remote camera is and finally web based television, with its history and the impact it has got 
in todays society.  
 
The examination paper is written with a qualitative method, and will be referring through 
the Harvard Model.  
The sources are partly from literature lent from a library in Stockholm and party through 
articles found on the internet.  
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1 Inledning 
 
Denna rapport är en slutrapport för de studenter som har studerat programmet Medieproducent 
120 hp på Umeå Universitet. Rapporten handlar om ett examensarbete som ägde rum på 
Aftonbladets TV-avdelning. Rapporten skrevs i maj 2015. All fakta har försökt hållas så aktuell som 
möjligt.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Webb-tv är ett växande fenomen som blir allt större och större. Nuförtiden finns det tv-kanaler som 
endast gör sina sändningar på webben, till exempel Expressen TV (Program, Expressen TV, 2015) 
och Netflix som bland annat gör serien Better Call Saul som endast visas på internet (Better Call 
Saul, Netflix, 2015).  
Examensarbetet har gjorts i Stockholm på Sveriges största kvällstidning, Aftonbladet, på TV-
avdelningen (Lindahl, Massmedier, 2014), (van der Brink, Sveriges största medier – här är hela 
listan, 2007).  
Aftonbladet grundades år 1830 och har sedan dess växt sig större och större. Sedan 1994 har 
Aftonbladet funnits på internet, och senare har även Aftonbladet TV vuxit sig större. (Från Lars 
Johan Hierta till våra dagar, Aftonbladet, 2000). 
Aftonbladet TV har flera olika TV-program, som till exempel Hockeystudion, Aftonbladet morgon, 
TV-Domarna, OMG NEWS! och Brottscentralen. (Alla program, Aftonbladet TV, 2015) 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att få bättre insyn i hur ett webb-tv-program utformas, från 
förarbetet till den slutliga produkten.  
Syftet var även att förstå hur man lyckas skapa så bra innehåll som möjligt med hög bildkvalitet och 
höga tittarsiffror. 
Den praktiska delen under examensarbetet var uppdelad i tre olika kategorier, då arbetsuppgifterna 
var på tre olika platser. Dessa var redaktionen på Sportbladet News, kameraoperatör på 
Brottscentralen, samt bildproducent på Aftonbladet Live-TV. 
 
Enligt Bo Tonnquist, författare till boken Projektledning, är SMARTA mål en målformulering som 
fungerar väldigt bra i projekt, och även i rapportskrivning, därför användes dessa smarta mål. 
SMART står för specifikt, mätbart, accepterat, realiserbart samt tidssatt (Tonnquist, 
Projektledning, 2012). SMART-analysen ser ut som följande: 
 
Specific (Specifikt) – Examensarbete på Aftonbladet TV 
Measurable (Mätbart) – Få en bättre insyn i hur ett webb-tv-program utformas. 
Assignable (Accepterat) – Andreas Damgaard 
Realistic (Realiserbart) – Målen är realistiska. 
Time-related (Tidssatt) – Mellan datumen 23 mars och 3 juni.  
 
Examensarbetet bearbetade de olika projekten som Aftonbladet TV har, samt gav en bättre inblick i 
hur en webb-tv-produktion går till.  
Då webb-tv är ett relativt nytt fenomen har inte många arbeten kring detta gjorts tidigare, därför 
känns det relevant att göra ett examensarbete som kretsar kring detta.  
Referenser kommer ges i form av litteratur, internetkällor samt intervjuer med relevanta personer 
som arbetar på Aftonbladet.  
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1.3 Avgränsningar 
 
De avgränsningar som gjorts i rapporten är att den till största del kommer baseras på de 
erfarenheter som uppnåtts under perioden på Aftonbladet, så därför kommer Aftonbladet ha en 
betydande roll i rapporten.  
De redigeringsrelaterade delarna i rapporten kommer utgå från redigeringsprogrammet Final Cut 
Pro 7 samt bildbehandlingsprogrammen Adobe Photoshop CS5 och Adobe Illustrator CS5.  
Majoriteten av rapporten är skriven på svenska, endast Abstractdelen är skriven på engelska. 
Rapporten är uppbyggd på Tekniska Högskolan i Umeås förslag för hur en teknisk rapport bör 
byggas upp (Att skriva och presentera rapporter, Tekniska Högskolan. 2015). 

 
1.4 Precisering av frågeställningen 
 
Totalt har sex stycken frågeställningar gjorts, och dessa är uppdelade i tre olika kategorier. Dessa är 
nyhetsinslag, remote-kameror samt webb-tv-program. Alla sex frågeställningar kommer svaras på i 
rapporten med förhoppningen att vara kvalitativa och informerande. De sex frågeställningarna är:  
 

• Hur går processen när man ska göra ett inslag som ska generera många klick? 
• Hur går man tillväga för för att ett inslag ska få så höga tittarsiffror som möjligt? 
• Varför använder Aftonbladet TV remote-kameror? 
• Vad är skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror? 
• Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program? 
• Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt? 
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2 Teori 
 
Under denna del är de olika teorier för examensarbete representerat, och dessa grundar sig på de 
frågeställningar som tidigare har ställts. Dessa delar är Aftonbladet och dess historia, nyhetsinslag, 
remote-kameror samt webb-tv.  
 
Examensarbetet har utformats med en kvalitativ metod, inte en kvantitativ metodik.  
Detta på grund av att huvuddelen av examensarbetet görs på plats på Aftonbladet, och då samlas 
information för slutrapporten samtidigt som arbetet på Aftonbladet sker.  
 
Källhänvisningen har gjorts enligt Harvardmodellen, då den kändes mest passande för ändamålet 
(Referenser Harvard, Umeå Universitetsbibliotek, 2015). 
 
Uttryck som ”klick” och tittarsiffror kommer användas i rapporten, och dessa är uttryck som är 
tagna från medier och MMS (Mediamätning i Skandinavien).  
När tittarsiffror nämns så mäter man personer som ser på ett helt program, eller ett helt inslag på 
nätet, medan ett klick är samma sak som en strömstarter, det vill säga någon som klickar på ett 
program, men kanske inte ser färdigt på detta (Vad och hur mäter vi?, MMS, 2015) (Helin, 
Söndagskolumn #118. Om användare, människor och startade strömmar, 2014).  
För medieföretag så är det ofta viktigare att mäta klick och strömstarter, då detta generar en högre 
siffra än om man skulle mäta personer som tittar på hela avsnitt, då det inte är säkert att alla som 
sätter på ett program fullföljer att titta på det programmet.  
 
2.1 Aftonbladet 
 
Aftonbladet är både Sveriges största kvällstidning och Sveriges största medie (Lindahl, 
Massmedier, 2014), (van der Brink, Sveriges största medier – här är hela listan, 2007).  
Det ägs till 91 procent av det norska företaget Schibsted (Home, Schibsted, 2015) och till 9 procent 
av Landsortsorganisationen i Sverige, LO (Startsida, Landsortsorganisitionen i Sverige, 2015), 
(Klepke, 2009). 
Chefredaktör, ansvarig utgivare och VD på Aftonbladet sedan år 2007 är Jan Helin (Mattisson, Jan 
Helin ny chefredaktör för Aftonbladet, 2007).  
 
Aftonbladets stora redaktioner är nyhetsredaktionen, sportredaktionen som heter Sportbladet, 
nöjesredaktionen samt TV-redaktionen.  
 
Sedan 2011 ligger Aftonbladets huvudkontor i Kungsbrohuset i centrala Stockholm, dit de flyttade 
från Globenområdet (Helin, Aftonbladet i nya lokaler!, 2011).  
Adressen dit är Västra Järnvägsgatan 21.  
Enligt den senaste utgivna statistiken (februari 2015) har Aftonbladet en daglig räckvidd för alla 
deras medier (tidning, webbsida samt mobilsida) på 3 411 000 besökare per dag, vilket gör det till 
den klart största tidningen i Sverige, då de når ut till cirka 45 % av Sveriges befolkning dagligen 
(Rogberg, Aftonbladet, 2015).  
Morgonprogrammet Aftonbladet Morgon har ett genomsnitt på 400 000 startade strömmar varje 
dag, och partiledardebatten som var i september 2014 hade över en miljon strömmar, som första 
webb-tv-program någonsin i svensk historia (Wågenberg, Aftonbladet är årets dagstidning, 2015).  
 
2.1.1 Aftonbladets historia 
 
Aftonbladet grundades år 1830 och har sedan dess växt sig större och större. Sedan 1994 har 
Aftonbladet funnits på internet, och senare har även Aftonbladet TV vuxit fram (Aftonbladet, Från 
Lars Johan Hierta till våra dagar, 2000). 
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Aftonbladets förste chefredaktör hette Lars Johan Hierta (1801-1872), den första tidningen gavs ut 
måndagen den 6 december 1830. I den första upplagen av tidningen kunde man bland annat läsa 
om en eldsvåda i Göteborg, att Herrman Elias Billbergh blivit omyndigförklarad och att ”Sydow et 
Rydbergs Tobaksfabriksrörelse i Kalmar” (då stavat Calmar) hade upphört. 
En årsprenumeration på tidningen kostade vid den tiden 10 riksdaler (Hierta, Aftonbladet i 
Stockholm, 1830).  
Aftonbladet var inte omtyckt av överheten, då de bland annat slogs för yttrandefrihet och fri handel 
(Aftonbladet, Från Lars Johan Hierta till våra dagar, 2000).  
 
Hierta var chefredaktör i 21 år, och efter det tog bruksägaren Carl Fredrik Bergstedt (1817-1903) 
över (Aftonbladet, Från Lars Johan Hierta till våra dagar, 2000).  
Totalt har Aftonbladet haft 32 chefredaktörer innan journalisten Jan Helin tog över år 2007 
(Aftonbladet, Från Lars Johan Hierta till våra dagar, 2000), (Mattisson, Jan Helin ny 
chefredaktör för Aftonbladet, 2007).  
 
År 1994 öppnade Aftonbladet sin första webbplats, www.aftonbladet.se. Det var då den första 
svenska kvällstidningen som hade en hemsida. Den första hemsidan som skapades var Aftonbladet 
Kultur, och en skärmdump på hemsidan finns att se som bilaga 7.5. Även en jämförande bild på 
Aftonbladet Kulturs startsida år 2015 (1 maj) finns att se som bilaga 7.6 (Rundkvist, Här föds 
internetsuccén, 2012).  
 
År 2006 ville Aftonbladet utvidga sitt utbud och ta sig in på en linjära tv-marknaden.  
Den 9 oktober startades TV7, med Jacob Andersson som programchef (Vidlund, Aftonbladet 
lanserar nya kanalen TV7, 2006).  
Deras största profiler var då bland annat Sofi Fahrman, Fredrik Virtanen och Harald Treutiger.  
TV7 ägdes av Aftonbladet i cirka ett år (från 9 oktober 2006 till 15 oktober 2007) tills de blev 
uppköpta av riskkapitalbolaget C4 Partners (Holmkvist, Doldisbolag tar över TV7, 2007).  
TV7 bytte senare namn till TNT7 (Helander, TV7 blir TNT7, 2011), som sedan bara blev TNT, som 
det heter än idag (Startsida, TNT Sverige, 2015). Kanalen ägs idag av Turner Broadcasting, som 
förutom TNT även äger CNN, Cartoon Network och Showtime (Om Oss, TNT Sverige, 2015).  
 
Då TV7 inte blev så framgångsrikt som förväntat för Aftonbladet satsade de istället på webb-tv, som 
de gjorde väldigt framgångsrikt.  
År 2013 blev den tidigare TV4-chefen Jan Scherman strategisk rådgivare åt Aftonbladet TV 
(Rundkvist, Jan Scherman till Aftonbladet, 2013), och sedan den 18e augusti 2014 arbetar han som 
affärsområdeschef på Aftonbladet TV (Thomsen, Jan Scherman blir affärsområdeschef för 
Aftonbladet TV, 2014).  
Scherman har hjälp till att få Aftonbladet TV så brett och framgångsrikt som det är idag, i skrivande 
stund (maj 2015) har Aftonbladet TV 47 produktioner (Alla program, Aftonbladet TV, 2015).  
Ett urval av de produktioner Aftonbladet TV gör just nu är Aftonbladet Morgon, TV-Domarna, 
Fenomenet Kissie, Sportbladet News samt Brottscentralen. Det sistnämnda har även varit så 
framgångsrikt att de till hösten kommer starta ett samarbete med SBS Discoverys nya tv-kanal 
Investigation Discovery, ID.  
Brottscentralen kommer från och med hösten 2015 sändas på både Aftonbladet TV och på den nya 
tv-kanalen (Asplund, Brottscentralen visas i ny kanal, 2015).  
 
Den 20 maj 2015 meddelades det att den stora musiktjänsten Spotify skulle inleda ett samarbete 
med Aftonbladet TV, genom att visa vissa av deras tv-program och podcasts i deras appar 
(Eriksson, Aftonbladet är först ut i Spotifys nya tv-satsning, 2015).  
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2.2 Nyhetsinslag 
 
Ett nyhetsinslag (på engelska news feature) är är ett videoklipp som visas i nyhetssändningar, och 
brittiske journalisten och författaren till boken The Universal Journalist menar att det finns 15 
huvudsakliga typer av nyhetsinslag. Dessa 15 är colour piece, fly-on-the-wall, behind the scenes, in 
disguise, intervju, profile, how-to, fact box, backgrounder, full texts, my testimony, analys, vox 
pop/expert roundup, opinionsundersökning samt recension (Randall, The Universal Journalist, 
2011).  
Dessa uttryck kommer förklaras nedan.  
 
Colour Piece 
 
Ett colour piece-inslag är ett lite mer djupgående inslag som berättar mer kuriosa kring den 
särskilda händelsen, ett så kallat ”vid-sidan-om-inslag” och tar upp det som kanske inte känns 
relevant för den breda massan. Ett exempel på detta kan till exempel vara Oscarsgalan där det finns 
specialinslag med beskrivningar av de olika deltagarnas kläder, istället för deras prestationer (Pape 
och Featherstone, Newspaper Journalism – A practical introduction, 2005).  
 
Fly-on-the-wall 
 
Fly-on-the-wall är ett mer dokumentärt berättande inslag, som syftar på att reporten ska vara som 
”en fluga på väggen”, och alltså mest observera istället för att integrera med de personer som är 
med i inslaget (Randall, The Universal Journalist, 2011). Exempel på detta är inslag från tv-
program som Cops (Cops, Spike, 2015) och Big Brother (Home, Big Brother, 2015).  
 
Behind the scenes 
 
Behind the scenes är snarlikt fly-on-the-wall, men då är journalisten mer involverad i inslagen, att 
de till exempel kan komma och intervjua berörda personer vid vissa tillfällen (Randall, The 
Universal Journalist, 2011).  
 
In disguise 
 
In disguise betyder ”i förklädnad” på svenska, och betyder att journalisten förklär sig till någon 
annan för att kunna få information.  
Ett exempel var i januari 2006 då den dåvarande förbundskaptenen för det engelska 
fotbollslandslaget, Sven-Göran Eriksson, blev lurad av reportrar från tidningen News of the World 
utklädda till arabiska shejker. På så sätt lyckades de få information som inte var meningen att de 
skulle få veta (Bjäreborn och Herbertsson, Här går han rakt i fällan, 2006).  
 
Intervju 
 
Enligt journalisten Anders Gratte finns det sex olika typer av intervjuer, och dessa är: 
Känslointervju – vanlig form av intervju. Man frågar hur personen reagerar.  
Åsiktsintervju – vanligaste formen av intervjuer. Vad tycker personen om påståendet som sägs? 
Faktaintervjuer – intervjuer med bland annat statistik och siffror.  
Enkät – Ställa frågor ute på stan för att få veta vad folket tycker om den aktuella frågan. Detta kan 
även kallas vox pop.  
Porträttintervju – Ett samtal mellan två personer, där syftet är att få fram den intervjuades 
personlighet. Ett exempel på detta är tv-programmet Skavlan.  
Avslöjandeintervju – Syftet för detta är att få fram ett avslöjande. (Gratte, TV-dramaturgi i det lilla 
formatet: Så arbetar en tv-journalist, 2007).  
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Profile 
 
Profile är likt porträttintervjuer, där man examinerar personen. Ofta ingår det intervju i detta 
(Randall, The Universal Journalist, 2011).  
 
How-to 
 
How-to-inslag där man får lära sig att göra någonting, och vanligast är förmodligen matlagning. Ett 
exempel på detta är Nyhetsmorgons matinslag ”Mitt Kök” (Startsida, Mitt Kök, 2015) (Randall, The 
Universal Journalist, 2011).  
 
Fact box 
 
Fact box (faktalåda) är ett inslag med just fakta i listform om det som händer. Förslagsvis kan detta 
vara i datumordning (How To Write A Feature Story?, Dr. Anthony Curtis, Mass Communication 
Dept., University of North Carolina at Pembroke, 2011).  
 
Backgrounder 
 
En backgrounder är snarlik faktalåda, fast den är mer utökad (Randall, The Universal Journalist, 
2011).  
 
Full texts 
 
Full texts är utdrag från intervjuer eller skrivna texter, som görs om till ett inslag så det går lättare 
att visa en kortare del. (Randall, The Universal Journalist, 2011).  
 
My testimony 
 
My testimony, eller på svenska ”Mitt vittnesmål” är ett videoinslag som filmas som 
förstapersonsperspektiv (kameran är ögat på huvudpersonen) (Randall, The Universal Journalist, 
2011).  
 
Analys 
 
En analys berättar djupgående de bakomliggande orsakerna till varför en händelse inträffade. 
Upplägget på själva analysen kan variera, men det viktigaste är att tittaren ska lära sig och förstå 
(Randall, The Universal Journalist, 2011).  
 
Vox pop/Expert Roundup 
 
Vox pop är latin och betyder ”folkets röst”. Detta går ut på att man intervjua den vanliga människan 
på stan, för att få reda på vad personen tycker i frågan. Expert Roundup är också en utfrågning, fast 
i detta fall är det experter som får svara på frågorna (Randall, The Universal Journalist, 2011).  
 
Opinionsundersökning 
 
Opinionsundersökning, eller även kallat poll, är insamling av åsikter från olika personer. 
Informationen samlas in, sedan  
Oftast används polls i politiska sammanhang (Randall, The Universal Journalist, 2011).  
 
Recension 
 
En recension är en person som ger sin åsikt om någonting, vanligtvis recesenseras musik, film eller 
litteratur. I vissa program brukar recensenterna vara ett återkommande moment som är med 
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ibland. I Nyhetsmorgon besöker till exempel filmrecencenten Ronny Svensson studion för att 
recencera film varje torsdag (Randall, The Universal Journalist, 2011).  
 
PR-byrån Westander publicerade år 2015 en lista på 10 olika nyhetsviklar som det kan vara bra att 
känna till, som ofta säljer. Dessa är baserade för skrivande journalister, men går även att använda 
om man är en videoreporter. De 10 vinklarna är: 
 
Liten mot Stor 
 
David mot Goliat-historier, den lilla slåss mot den stora.  
 
Det dagsaktuella 
 
Läsaren, och tittaren, vill alltid ha de mest färska nyheterna som finns.  
 
Avslöjanden 
 
Både journalister och läsare vill läsa om avlöjanden, att få dem att känna till något som kanske inte 
alla vet om.  
 
Närhetsprincipen 
 
Bor man i Gislaved vill man läsa en nyhet som kommer från Gislaved, och inte om något som har 
hänt i Sörmjöle.  
 
Det oväntade 
 
Tittare och läsare vill bli förvånade, och gillar att läsa om något de inte trodde var möjligt, till 
exempel fotbollsfanet som sparkar ner en fotbollsspelare under en intervju (Fegaste attacken 
någonsin?, Aftonbladet TV, 2015).  
 
Jämförelser 
 
Listor, som till exempel de rikaste personerna som bor i samma område, är alltid populärt att läsa 
om.  
 
Det upprörande 
 
Få människor att bli upprörda är ett bra sätt att skapa publicitet på, till exempel när Gudrun 
Schyman i Feministiskt Initiativ brände upp 100 000:- i Almedalen år 2010 (Olsson, Fi! Brände 
upp 100 000 kronor, 2010).  
 
Det trendiga 
 
De flesta människor strävar alltid efter att försöka vara först med någonting, till exempel kläder 
eller elektronik. Då är det en bra vinkel att ha artiklar och inslag om detta.  
 
Det spektakulära 
 
Precis som det oväntade vill människor ofta se något spektakulärt, och detta är en anledning till att 
tv-kanaler som National Geographic och Discovery Channel alltid har gått så bra.  
Detta kommer det skrivas mer om senare i rapporten.  
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Kändisar 
 
Väldigt många människor är intresserade av att få veta vem som är tillsammans med vem, och om 
någon känd person har gjort någon skandal på någon gala. Kändisklipp generear alltid höga klick.  
(10 tips på nyhetsvinklar, Westander, 2015).  
 
2.2.1 Processen för ett nyhetsinslag 
 
Denna del av rapporten baseras på den första frågeställningen, ”Hur går processen när 
man ska göra ett inslag som ska generera många klick?”. Här kommer det beskrivas hur 
processen går till väga när ett bra inslag skapas för webb-tv. 
 
Nyhetsinslag är uppdelad i researching, beslut, redigering, speaking och publicering. 
Researching innebär att vara ute på de stora medierna i världen och försöka hitta unika, 
spännande, intressanta eller fascinerande klipp.  
Ett exempel på ett unikt inslag kan vara drönarbilderna från en byggaffär i Åsatorp (Storbrand i 
byggaffär – kan explodera, Aftonbladet TV, 2015).  
Ett exempel på ett spännande inslag kan vara vithajen som bara var centimeter från 
kameramannen (Skulle filma – då dök hajen upp bara några centimeter från kameran, 
Aftonbladet TV, 2015).  
Ett exempel på ett intressant eller fascinerande inslag kan vara den amerikanska polismannen som 
fastnar i en smitares bil (Polisen hade osannolik tur – släpas efter brottslingens bil, Aftonbladet 
TV, 2015).  
 
Hittar man ett bra inslag måste man ta kontakt med personen som äger klippet, om man antingen 
får tillåtelse att använda klippet gratis eller om man måste betala för klippet.  
Man kan även i vissa fall bli nekad att använda sig av klippet. Man kan dock alltid använda sig av 
inbäddningsfunktionen som Youtube har, då uppladdaren till klippet då ändå alltid får erkännande 
för sitt inslag, så länge denne har sitt klipp uppladdat på Youtube.  
Om man får tillåtelse att använda sig av inslag så bör man redigera den för att få en mer personlig 
prägel på den. Är det ett klipp som inte är på svenska eller engelska kan det även vara bra att 
antingen texta eller speaka klippet.  
En speaker är det som en reporter läser upp när inslaget visas (Gratte, TV-dramaturgi i det lilla 
formatet: Så arbetar en tv-journalist, 2007). Detta kan vara bra om det är mycket röriga bilder 
som visas, eller om det kan vara svårt att höra vad personerna i klippet säger. För att spela in en bra 
speaker bör man vara i ett bra ljudisolerat rum, så inte oönskat ljud kommer in i mikrofonen.  
Texta bör man också göra om det är svårt att höra vad personen säger. För att göra det så lätt att 
läsa som möjligt rekommenderas det att skriva med vit text och ha en svart ram runt texten, eller 
ha en svart platta som texten ligger under.  
 
Enligt Ebba Arnborg, webbredaktör på siten Driva Eget, har man endast fyra sekunder på sig att 
fånga en besökares intresse ute på internet, därför måste man handla snabbt (Arnborg, Så får du 
kunden att komma på fyra sekunder, 2014).  
Då är det viktigt att ha en bra inledning i nyhetsinslaget, så man får besökaren att stanna kvar och 
kolla färdigt på inslaget. Därför kan det vara bra att klippa ner inslaget och endast visa det mest 
väsentliga och intressanta i inslaget. De flesta inslag på Aftonbladet TV är cirka 2 minuter långa, 
och den vanligaste tiden för ett nyhetsinslag är 2 minuter och 20 sekunder långt (Gratte, TV-
dramaturgi i det lilla formatet: Så arbetar en tv-journalist, 2007).  
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2.2.2 Hur gå tillväga för att skapa ett inslag med höga tittarsiffror 
 
Denna del av rapporten baseras på frågeställningen ”Hur går man tillväga för att ett inslag ska få så 
höga tittarsiffror som möjligt?”.  
 
Ett nyhetsinslag, precis som alla andra rörliga medier, bör byggas på den klassiska dramaturgiska 
modellen, eller dramaturgiska kurvan som den också kallas.  
Den klassiska dramaturgiska modellen har sitt ursprung i antikens Grekland och har funnits som 
hjälp till alla stora dramatiska historieberättare. 
Till en början var den dramaturgiska kurvan uppbyggd för litteraturskrivare, men har sedan kunnat 
implementerats på både tv och film.  
 
Under 1970-talet presenterade den svenske dramatikern Ola Olsson en dramaturgisk modell för tv-
program, som även kan användas när man gör ett nyhetsinslag (Gratte, TV-dramaturgi i det lilla 
formatet: Så arbetar en tv-journalist, 2007). Den börjar med ett anslag, där något dramatiskt kan 
hända. Till exempel dramatiska bilder eller en speakertext. Sedan presenteras problemet, och 
konflikten fördjupas. Denna del behöver ej vara så lång.  
Senare kommer man in i delen som kallas point of no return. Här ska man förhoppningsvis ha 
fångat tittarens intresse att denne inte vill stänga ner webbläsaren, utan vill titta färdigt på inslaget. 
Då kan man bygga på med lite mer information.  
Efter det hamnar man i konfliktupptrappningen som sedan når ett klimax.  
Inslaget bör avslutas med en avtoning och en summering.  
Den dramaturgiska modellen har alltså dessa delar: Anslag, presentation, fördjupning, point of no 
return, information, konfliktupptrappning, klimax, avtoning samt summering (Gratte, TV-
dramaturgi i det lilla formatet: Så arbetar en tv-journalist, 2007).  
 
För att skapa ett inslag bör man känna till de tre grundstenarna i tv-produktion, som även kan 
implementeras på korta inslag. Dessa är fascination, information och identifikation.  
Fascinationen innebär att man vill att tittaren ska få uppleva något speciellt. 
Informationen innebär att få tittaren att förstå.  
Identifikationen innebär att man vill få tittaren att känna sig delaktig (Gratte, TV-dramaturgi i det 
lilla formatet: Så arbetar en tv-journalist, 2007).  
 
Är det ett inslag som är av det lite mer lättsammare slaget och behöver en speakerröst kan man 
tänka på att inte använda för svåra ord, och talspråk fungerar bra. Är det dessutom ett sportinslag 
kan man även prata lite mer dramatiskt och svajigt, för att fånga tittarens intresse (Robin 
Bornehav, reporter Aftonbladet, 2015).  
 
Många som skapar inslag och klipp har förmodligen en önskan om att deras klipp ska få viral 
spridning, och bli så kallade ”virala”. Ordet viral blev ett nytt ord i svenska språket år 2010, och 
härstammar från ordet virus. Ordet innbär alltså något som sprids i väldigt hastig fart som ingen 
kan stoppa (Viral, Institutet för språk och folkminnen, 2010). Detta går att implementera på både 
videos och artiklar som är gjorda på internet, som folk delar med varandra på sociala medier.  
 
Om man vill få en lite bättre inblick i hur man ska gå tillväga för att skapa ett inslag med höga 
tittarsiffror kan man titta på hur det ser ut globalt sätt.  
Aftonbladet Boom visade i sitt inslag ”Osannolika klippet har setts av rekordmånga” Youtubes mest 
trendade videos från 2014, plats 5 till 1 (Osannolika klippet har setts av rekordmånga, Aftonbladet 
TV, 2014). Hela listan finns även att se på Youtubes egna sida (Top Trending Videos of 2014 
(Global), Youtube, 2015).  
 
På femte plats fanns Unbox Therapys klipp iPhone 6 Plus Bend Test, som visade om det går att böja 
den nya iPhone-modellen iPhone 6 så den går sönder (iPhone 6 Plus Bend Test, Unbox Therapy, 
2014). I maj 2015 hade klippet över 66 miljoner visningar. Detta visar att tittarna tycker att det är 
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intressant med så kallade unboxing-videos, som visar upp en ny produkt från att öppna den ur 
förpackningen till att installera den.  
 
På fjärde plats fanns ett auditionklipp från det italienska tv-programmet The Voice IT, som visar en 
nunna som är förvånadsvärt bra på att sjunga (The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina 
Scuccia | - #TEAMJ-AX, The VoiceOf Italy, 2014). I maj 2015 hade klippet cirka 72,5 miljoner 
visningar.  
Detta klipp visar hur viktigt det är att förvåna tittaren, att en så kallad underdog kan komma och 
prestera på ett stort tv-program.  
 
Tredjeplatsen fick den georgiska konstnären Tatia PIlievas klipp FIRST KISS, som visar människor 
som aldrig träffat varandra tidigare kyssas (FIRST KISS, Tatia PIlievas, 2014). I maj 2015 hade 
klippet 102 miljoner visningar.  
Anledningen till att detta klipp fick viral spridning var förmodligen för att publiken inte förväntade 
sig resultatet, samt att filmen var filmad och redigerad på ett högkvalitativt sätt.  
 
På andra plats var idrottsklädesföretaget Nikes reklamkampanj RISK EVERYTHING som är döpt 
till ”Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & more” 
(Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & more, 
Nike Football, 2014). Klippet visar olika kända fotbollsspelare som spelar fotboll, som bland annat 
Zlatan Ibrahimović. I maj 2015 hade klippet närmare 112 miljoner visningar.  
Anledningen till att detta klipp blev så populärt är förmodligen för att fotboll är en otroligt stor 
sport, och den breda massan vet att Nike är bra på att skapa bra reklamfilmer. Dessutom är alltid 
kända människor intressanta att se, och då framför allt fotbollsspelare som är stora förebilder för 
många yngre.  
 
På första plats över Youtubes globala lista år 2014 hamnade SA Wardegas skrämselvideo Mutant 
Giant Spider Dog (Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega), SA Wardega, 2014).  
Klippet visar en hund, vid namn Chica, som är utklädd till en stor spindel och skrämmer människor 
på stan. I maj 2015 hade klippet drygt 141 miljoner visningar.  
Man kan se att skrämselklipp underhåller oss, och därför vill vi se på det. Skräckfilmer har till 
exempel alltid varit populärt att titta på. Mutant Giant Spider Dog var dessutom väldigt 
välproducerat, och reaktionerna på människorna som skrämdes kändes genuina.  
 
2.3 Remote-kameror  
 
Denna del kommer behandla remote-kameror, som blir mer och mer vanliga. Remote-kameror 
används mycket på Aftonbladet TV, och på många andra webb-baserade tv-kanaler, samt 
sportevenemang.   
Remote-kameror kan även kallas för, Trail Cameras, Game Cameras samt PTZ-kameror, där P står 
för Pan, alltså panorering T står för Tilt och Z står för Zoom. 
 
2.3.1 Vad är en remote-kamera?  
 
En remote-kamera, eller PTZ-kamera är en kamera som fungerar på samma sätt som andra 
kameror, men styrs från ett kontrollrum genom en dator. Detta betyder att man inte behöver vara i 
samma rum där kamerorna står placerade.  
Kamerorna har främst tidigare används för att fotografera platser där det är svårt att vara, som till 
exempel när man bevakar boskap eller sina landområden.  
Nu använder man främst kamerorna till övervakningssystem, som är ett väldigt tacksamt sätt att 
använda de på. Man kan då från ett kontrollrum styra kamerorna för att få en bättre bild på 
eventuella inkräktare. Utvecklingen har även gått så långt fram att man genom kamerorna kan 
känna av vart inkräktare befinner sig, och låta kameran följa efter dem automatiskt, och genom 
ansiktsigenkänning identifiera dem (Chang och Lie, Advances in Image and Video Technology, 
2006).  
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Trail Cameras, eller Game Cameras, är ett annat namn för kamerorna. Då är de camouflage-
färgade, för att smälta in bättre i naturen. De placeras sedan på lämplig plats, till exempel ett träd, 
och fotograferar området omkring sig. På så sätt kan jägare lättare se vart djuren de jagar rör sig, så 
de kan förflytta sig dit vid ett senare tillfälle (Best Trail Camera Reviews – Comprehensive Guide 
2015, TRAIL CAMERA ZONE!, 2015).  
 
Man kan även tidsinställa stillbildskameror och få de att fotografera vid en viss tidpunkt genom 
remote-funktioner. Los Angeles Daily News fotograf Gene Belvins berättar att han använde sig av 
190 stillbildkameror som han tidsinställde från en fjärrkontroll när han fotograferade 
uppsjuktningen av rymdraketen Discovery år 2005. Detta gjorde han för att det var omöjligt att 
befinna sig nära uppskjutningsområdet när rymdfärjan skulle lyfta (Blevins, Lift Off! Covering the 
Launch of the Space Shuttle Discovery, 2005).  
 
Användningsområdena har dock ökat i takt med att tekniken gått framåt, och nu används de för att 
effektivisera fotograferingskonsten.  
Sports Illustrateds fotograf Peter Read Miller har fotograferat i flera decennier, och har börjat 
använda sig av remotefunktioner mer och mer. I sin självbiografi ”On Sports Photography: A Sports 
Illustrated photographer’s tips, tricks, and tales on shooting football, the Olympics, and portraits of 
athletes” berättar han att han remote-kameror var väldigt viktiga när han fotograferade de 
olympiska spelen i London 2012. Även här används remote-kamerorna när fotograferingsobjekten 
är svåra att komma nära, som till exempel i en länghoppningsgrop.  
Han berättar dock att man ska tänka att remotekamerorna är en bonusbild, och det är 
huvudkameran som är den viktigaste som man ska tänka på (Read Miller, On Sports Photography: 
A Sports Illustrated photographer’s tips, tricks, and tales on shooting football, the Olympics, and 
portraits of athletes, 2014).  
 
Om man tänker på den lagliga aspekten att fotografera och filma på allmän plats så är detta i de 
flesta fall förbjudet, och man bör alltid ta kontakt med Länsstyrelsen om man har som avsikt att 
filma på en allmän plats. Om man har som avsikt att filma en privat plats, som en kontorslokal eller 
ens eget hem, är det inga problem. Vill man ansöka om tillåtelse att filma på allmän plats beställer 
man en ansökansblankett från Länsstyrelsen, som kostar 3700 kr (Kameraövervakning, 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2015).  
Länsstyrelsen i Skåne nekade i januari ett fotoföretag som ville filma trädgårdar med så kallade 
drönare, alltså rotbotstyrda kameror som flyger i luften (Nej till ansökan om kameraövervakning 
från drönare, Länsstyrelsen Skåne, 2015). Detta betyder förmodligen att det kan vara svårt att få 
tillstånd att även filma med remote-kameror på allmän plats, om man inte har giltigt skäl för detta.  
Detta kan man läsa mer om i lagen om kameraövervakning ”Kameraövervakningslag (2013:460)”. 
 
2.3.2 Skillnad mellan vanliga kameror och remote-kameror   
 
Denna del av rapporten baseras på frågeställningen ”Vad är skillnaden mellan remote-kameror och 
vanliga kameror?”.  
 
Remote-kameror är, som alla andra kameror, uppbyggda på samma sätt. Det vill säga en kammare, 
ett objektiv med bländare och slutare.  
 
Den stora skillnaden mellan vanliga kameror och remote-kameror, eller PTZ-kameror är att man 
inte behöver vara i samma rum som kameran när man filmar. Detta ger en mycket större 
möjligheter att filma platser och områden som är svåråtkomliga vanligtvis.  
Som man hör på namnet kan PTZ-kameror panorera, tilta, samt zooma. I stället för att ha en 
kameraman som utför dessa uppgifter har man en kameraoperatör som gör detta i ett kontrollrum.  
 
Ett exempel är att man kan placera en PTZ-kamera i en simbassäng under en simtävling, för att 
kunna filma simmarna mycket bättre utan att störa dem (StudioTech 46: Panasonic AW HE120 
PTZ Camera, StudioTech TV, 2012).   
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De allra flesta PTZ-kameror, eller Remote-kameror har ganska låg upplösning, då det kan kännas 
oviktigt att filma i hög upplösning när man filmar något en längre tid, som till exempel 
övervakningskameror. 
Dock har tekniken utvecklats och vissa PTZ-kameror har lika hög upplösning som vanliga 
stillbildskameror. De nya högupplösta varianterna komprimerar inte bilderna och sänder de genom 
Ethernetkablar, utan är endast kopplat via ethernet för att kunna koppla den till kontrollbordet 
som vanligtvis finns placerad i kontrollrummet (StudioTech 46: Panasonic AW HE120 PTZ 
Camera, StudioTech TV, 2012)  
 
Dessutom är en annan stor skillnad på PTZ-kameror och vanliga kameror att då kameran styrs från 
ett kontrollrum kan en så kallad kameraoperatör manövrera flera kameror samtidigt, i stället för att 
ha en kameraman på varje kamera kan man ha upp till 100 kameror på en kameraoperatör, om 
man till exempel använder Panasonics AW-HE120 (StudioTech 46: Panasonic AW HE120 PTZ 
Camera, StudioTech TV, 2012).  
 
Det finns många stora tv-bolag som dagligen använder PTZ-kameror i deras produktioner, bland 
annat ESPN och CNBC (Panasonic's newly announced Robotic Camera, the AW-HE130, Broadcast 
Beat Magazine, 2014).  
 
Även svenska tv-program använder numera PTZ-kameror när de filmar tv-program, som till 
exempel Mastiffs produktion Paradise Hotel och Meters produktion Big Brother (Kalle Falk, 
bildproducent Aftonbladet TV, 2015).  
 
De ledande tillverkarna för PTZ-kameror på marknaden är än så länge Panasonic och Sony 
(Pan/Tiltkameror, Scandinavian Photo, 2015).  
 
2.3.3 Aftonbladet TV och remote-kameror   
 
Denna del av rapporten baseras på frågeställningen ”Varför använder Aftonbladet TV-remote-
kameror?”. De remote-kameror som används av Aftonbladet kommer beskrivas nedan.  
 
Aftonbladet TV har tre stycken studios, studio 1, studio 2 samt studio 3. Alla tre studios använder 
sig av remote-kameror, eller PTZ-kameror som de också kallas. I studio 1 finns det 4 kameror, i 
studio 2 finns det 5 kameror, och i studio 3 finns det 4 kameror.  
Alla kameror är av fabrikatet Panasonic, och modellen heter Panasonic AW-HE120.  
När Panasonics modell kom ut var den den främsta PTZ-kameran på marknaden, med tekniska 
specifikationer som kan mäta sig med professionella filmkameror.  
Panasonickameran har 3x 2.2 Megapixel MOS Imagers, digital signalbehandling, upplösning på 
1000 tv-linjer, signal-brusförhållande på 60 dB, f/1.6 20x optisk zoom-lins, panorering på +/- 175° 
och tilt från -30° till 210°.  
Kameran har även en NC-nivå på 35, och både LAN-ingång och HDMI-ingång (HD Remote 
Camera System Solutions, Panasonic, 2011).  
 
Till kameran finns ett kontrollbord av modellen AW-RP50. Under bilagor finns högupplösta bilder 
på både kameran och kontrollbordet bifogat. Kameran finns som bilaga 7.3, och kontrollbordet 
finns som bilaga 7.4.  
 
Från kontrollbordet styr man kamerorna, och från varje kontrollbord kan man styra upp till 100 
kameror. I varje kamera kan man ställa in 100 förinställningar, så kallade presets. Detta betyder att 
varje kontrollbord kan ha upp till 10 000 presets.  
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Bild 1: Panasonic AW-HE120. Foto: Panasonic Corporation of North America 
 
Nedan kommer det beskrivas hur kamerorna används. 
 
Från varje kamera är en HDMI-kabel kopplad till monitorskärmen, och en nätverkskabel kopplad 
till kontrollbordet.  
Från kontrollbordet styr man då alltså alla kameror. Man behöver med andra ord inte använda fler 
kameramän på en tv-produktion, utan det räcker med en kameraoperatör.  
De röda siffrorna som finns på bilden på kontrollbordet under bilagor har följande beteckningar: 
1: Kontrollreglage F1 
2: Kontrollreglage F2 
3: Meny 
4: Sida 
5: Lagra 
6: Ta bort 
7: Förinställning 1/Gain/Ped 
8: Förinställning 2/R/B Gain 
9: Förinställning 8/Kamera 
10: Iris 
11: Automatisk iris 
12: Kamera 1 
13: Kamera 2 
14: Kamera 3 
15: Kamera 4 
16: Kamera 5 
17: Zoom 
18: Fokus 
19: Rörelsehastighet 
20: Joysticksstyrning 
För att starta kamerorna trycker man först på menyknappen (nummer 3), och sedan trycker man 
på nummer 9, kameraknappen. Efter det scrollar man med kontrollreglage F1 och F2 (nummer 1 
och 2) för att hitta till All cameras on.  
Nu är kamerorna igång, och då kan man börja ställa in de olika förinställningarna man vill ha.  
Nummer 12-16 representerar fem olika kameror.  
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Genom att trycka på någon av kamerorna så kan man styra dem.  
Ställ in avståndet genom att använda zoomreglaget (nummer 17), ändra fokus från reglage 18, 
ställer in iris från reglage 10 (trycker man på knapp 11 ställs detta in automatiskt) och panorera 
med joysticken (20). När man är nöjd med kamerautsnittet trycker man på lagringsknappen 
(nummer 5), sedan håller man in någon av knapparna 1-10, beroende vilket nummer 
förinställningen ska ha. Efter det har man en färdig förinställning.  
Vill man ta bort en förinställning trycker man på ta bort-knappen (nummer 6), och sedan trycker 
man på den förinställningen man vill ta bort.  
 
När kamerorna ska stängas av trycker man på menyknappen (3), kamera (9), och sedan genom 
reglage F1 och F2 (nummer 1 och 2) väljer man ”turn all cameras off”.  
 
När Aftonbladet TV har sändning för någon av deras större produktioner, såsom Brottscentralen, 
Schlager Deluxe eller Guldstudion, har man alltid en kameraoperatör, där bildproducenten 
bestämmer vilka vinklar som kameraoperatören ska välja. Sedan mixar bildmixern ut de vinklar 
som bildproducenten bestämmer sig för.  
 
På de lite mindre produktionerna, såsom Aftonbladet Live TV (Alla program, Aftonbladet TV, 
2015), sköter bildproducenten kamerorna samtidigt som denne mixar ut bilden och lägger in de 
inslag som ska visas.  
 
2.4 Webb-tv-program    
 
Webb-tv innebär att titta på tv på internet, och då allt blir mer och mer internetorienterat blir det 
fler och fler program och kanaler som endast visas på internet. 
Då man kan koppla in datorn till tvn på ett smidigt sätt numera, eller har en smart-tv med 
internetuppkoppling, är det ett enkelt steg att kunna se på webb-tv på sin vanliga tv.  
 
Precis  som vanliga tv-kanaler finns det väldigt många olika typer av webb-tv-program. Vissa 
högkvalitativa tv-serier görs endast på webben, såsom Better Call Saul som visas på Netflix (Better 
Call Saul, Netflix, 2015).  
 
Det finns även svenska linjära tv-kanaler som även visar sina tv-program på internet. De tv-kanaler 
som även har webb-tv-kanaler är SVT som har SVT Play, Modern Times Group som har TV3 Play, 
TV6 Play, TV8 Play, TV10 Play samt Viaplay som är en betalkanal på internet.  
Bonnierkoncernen har TV4 Play, TV4 Play premium som är en betalkanal samt C More.  
SBS Discovery har Kanal5Play, Kanal9Play samt Kanal11Play.  
Dessutom har även Eurosport och MTV som webb-tv.  
Förutom tv-kanalers webb-tv-tjänster finns det hemsidor som endast visar program på webben, 
och inte har några linjära tv-kanaler. Dessa är bland annat Netflix och Youtube.  
 
Webb-tv blir mer och mer populärt, och senare i rapporten kommer det visas siffor på detta från 
MMS (Mediamätning i Skandinavien), som sammanställer antalet tv-tittare (Startsida, MMS, 
2015), men de största webb-tv-programmen som visades i maj 2015 var bland annat dokusåpan Ex 
on the Beach och Diane Sawyers möte med Bruce Jenner (Vecka 18, 2015, MMS, 2015).  
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2.4.1 Webb-TVs historia     
 
Det tog ganska många år innan man började tänka på att man kunde visa rörliga bilder på internet. 
Detta berodde förmodligen på den låga uppkopplingen som de flesta datoranvändare hade.  
1995 skapade entreprenören Scott Zakarin den första webb-baserade tv-serien, kallad The Spot, där 
man kunde se ungdomar i Los Angeles som umgicks med varandra, och tittarna kunde skriva till 
karaktärerna online (Awesome Video from 1995 about "The Spot", spotfan1995's channel, 2006).  
 
Själva webb-tv-mediet startade dock ett år senare, i maj 1996, skrevs en artikel i Wall Street Journal 
som berättade att företaget Diba Inc. skulle starta ett företag som skulle göra det möjligt att vara 
inne på datorn genom TVn. Företaget kallades WebTV och lanserades år 1996 (The History of Web 
Television, Steve’s Digicam, 2015), (The History of WebTV, About.com Inventors, 2015). Det blev 
senare uppköpt av Microsoft år 1997 och kom senare att kallas MSN TV (The History of WebTV, 
About.com Inventors, 2015).  
 
Den första helt webb-baserade animerade tv-serien hette WhirlGirl, som handlade om en kvinnlig 
superhjälte som slogs mot onda. Det började med små klipp från episoder redan år 1997, men år 
1998 när Macromedia lanserade Flash 2.0 blev WhirlGirl den första tv-serien som endast gick att se 
på internet, tills den blev uppköpt av tv-kanalen Showtime år 1999 (Milestones Of The Animation 
Industry In The 20th Century, Cohen, 2000), (Origins, WhirlGirl, 2005).  
WhirlGirl gjorde så fler produktionsbolag vågade testa att ha webb-baserade tv-serier.  
I samband med att Microsoft lanserade Windows Media Player följde det automatiskt med ett 
program som hette Muscle Beach, som handlade om gymmet i Venice Beach, Los Angeles 
(Questions & Answers about Web Based Television, Shipp Shape Promotions, 2015). Totalt blev 
det tre säsonger av Muscle Beach.  
 
Den 14e februari år 2005 hände något som gjorde att webb-tv-utvecklingen gick framåt i en 
rasande fart. Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim startade videohemsidan YouTube, som 
gjorde det möjligt för vem som helst att lägga upp videos på vad som helst.  
Detta gjorde att alla människor hade en möjlighet att kunna filma sig själv eller något man ville 
visa, så hela världen kunde se det.  
I och med att mobiltelefonutvecklingen gick framåt, och att nästan alla mobiltelefoner hade 
kameror, var man aldrig långt ifrån att kunna filma något som man ville visa.  
Bara ett år senare, år 2006, var Youtube 29% av hela USAs multimediamarknad, med över 100 
miljoner visningar varje dag (YouTube serves up 100 million videos a day online, Reuters, 2006).  
 
Förutom fler och fler tv-program som produceras enbart för webben börjar fler och fler 
videokanaler dyka upp, till exempel Vloggare och Youtubers. En vloggare är en person som bloggar, 
alltså skriver dagbok på internet, fast genom att filma sig själv och berätta om händelser i livet och 
dennes erfarenheter. En Youtuber är snarlikt, fast de har en Youtubekanal. Den största Youtube-
kanalen i världen just nu är den svenske Felix Kjellbergs PewDiePie. Han kommenterar sig själv när 
han spelar datorspel, och har för närvarande (maj 2015) 36 627 214 prenumeranter (PewDiePie, 
Youtube, 2015).  
 
Sedan år 2008 finns det även gala som heter International Academy of Web Television, som hyllar 
och prisar olika webb-tv-produktioner (Home, IAWTV, 2015).  
 
När de stora tv-bolagen märkte att fler och fler vill se på tv på internet började även de satsa på att 
sända webb-tv, och den första februari 2013 sändes det första avsnittet av den amerikanska tv-
serien House of Cards på Netflix, med Kevin Spacey i huvudrollen och David Fincher som regissör 
(IMDb, 2015). Med de starka namnen och en bra handling blev House of Cards den första tv-serien 
som var helt webb-baserad någonsin som fick nomineringar på den amerikanska tv-galan Emmy 
Awards 2013 (Netflix Does Well in 2013 Primetime Emmy Nominations, Stelter, 2013).  
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De svenska företagen satsar också mer och mer på webb-tv, och som tidigare nämnt har de flesta 
stora svenska tv-kanaler även webb-tv, som man kan se programmen i efterhand om man inte hade 
tid att se dem på det linjära nätet.  
Även nyhetstidningar i Sverige har numera ett webb-tv-utbud, och så sent som i april 2015 
lanserade även gratistidningen Metro sitt nya stora webb-tv-program som heter ”Fråga Mig”, där 
de låter kända människor svara på frågor i direktsändning (Fråga Mig, Metro, 2015).   
 
2.4.2 Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program? 
 
Denna del av rapporten baseras på frågeställningen ”Varför uppkommer fler och fler webb-tv-
program?”.  
 
Patrick M. Dillon och David C. Leonard skrev 1998 i deras bok Multimedia and the Web from A to 
Z så här om webb-tv på sidan 124: 
 
”The technology of web TV, for example, makes possible the best of two worlds: It provides the 
visual fidelity of television, while also offering the interactivity of the world online.” 
 
De var alltså före sin tid och förstod hur stort webb-tv skulle bli. När nästan alla människor har 
tillgång till en dator har de alltid möjligheten att titta på webb-tv om de vill.  
 
Mätningsföretaget MMS (Mediamätning i Skandinavien) publicerar varje månad en lista där de 
mäter hur många som tittar på olika tv-program, vilka tv-kanaler som är mest populära och så 
vidare.  
De har även börjat mäta webb-tv-tittande, dock endast från tv-bolagen SVT (SVT1, SVT2, 
Kunskapskanalen, Barnkanalen), SBS Discovery (Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Animal Planet, 
Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Investigation Discovery, TLC), Modern 
Times Group (TV3, TV6, TV8, TV10), Bonnier (TV4, Sjuan, TV12, TV4 Fakta, TV4 Fakta XL, TV4 
Film, TV4 Guld, TV4 Komedi, TV4 Sport) samt UR, så de tar inte hänsyn till de andra webb-tv-
kanalerna som finns, som till exempel Aftonbladet TV, Netflix och Youtube.  
 
MMS lista visar antal startade strömmar och totalt antal tv-tittande på webben.  
 
I det nedan bifogade stapeldiagrammet kan man se de totala spenderade timmarna på webb-tv 
under januari-april 2014 till januari-april 2015. (Månadsrapport januari 2015, Månadsrapport 
februari 2015, Månadsrapport ,mars 2015, Månadsrapport april 2015, MMS, 2015) I det 
diagrammet kan man se att de spenderade timmarna för webb-tv-tittande ökar för varje månad, 
och i april 2015 var det totalt 23 431 313 timmar spenderat på webb-tv. Detta betyder att varje 
svensk spenderade i genomsnitt ungefär 2,5 timme framför ett webb-tv-program under april 
månad. Alltså en lång långfilm eller 3 tv-program. Detta visar att efterfrågan för webb-tv-
sändningar är höga, och att fler och fler föredrar att se på webb-tv i stället för att sätta sig framför 
den vanliga tvn.  
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Bild 2: Statistik över totalt antalt spenderade timmar framför webb-tv. Siffrorna till vänster visar totala antalet 
timmar spenderade framför webb-tv, varje stapel är en specifik månad. 
 
2.4.3 Optimering av webb-tv-program 
 
Denna del baseras på frågeställningen ”Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt?”. Det 
mesta kommer komma från egna erfarenheter från tiden på Aftonbladet TV, och främst hur det 
populära tv-programmet Brottscentralen är uppbyggt, då det är ett framgångsrikt koncept som har 
lyckats väldigt bra som webb-tv-program.  
 
Brottscentalen är ett tv-program som sänds från Aftonbladet TV måndag-torsdag klockan 19:00. 
De tar upp aktuella brott, och oupklarade fall. Programledare är Lennart Ekdal och Thabo 
Motsieloa. Sedan starten den tredje september 2013 har fyra säsonger hunnit spelats in, och totalt 
har det blivit 269 avsnitt (Brottscentralen, Aftonbladet TV, 2015).  
Programmet är populärt, och har många engagerade tittare. Brottscentralen har en chatt-tjänst 
som gör att man kan chatta med programledaren och gästerna i studion under sändning, vilket gör 
att tittarna känner sig involverade i vad som händer i programmet, och har möjlighet att påverka 
utformningen av programmet. Här klarar alltså Brottscentralen av en av de tre grundstenarna i tv-
produktion, nämligen identifikation.  
 

 
Bild 3: Foto från tv-programmet Brottscentralen. Foto: John Granlund/Aftonbladet. 
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En sak som är viktigt inom webb-tv-produktion är att då tittarna är vana med att se högkvalitativa 
tv-program på TVn vill de inte se något som inte känns påkostat. Det Brottscentralen har gjort för 
att klara av detta är bland annat: 
 
De spelar in programmet live, som skapar en annan stämning i programmet. Både programledaren 
och gästerna vet att de inte kan göra några omtagningar om något fel händer.  
De använder sig av flera kameror, och arbetar med flera olika bildutsnitt. I studio 1 där programmet 
spelas in finns sex stycken kameror, varav en kamera är uppsatt i taket och går inte att flytta på. 
Denna kamera används mellan akterna och när programmet är slut. Kamerautsnitten de använder 
sig av är vanliga kameravinklar som alla tv-program använder, såsom helbild, närbild, tvåbild, 
åkningar och så vidare.  
Ett enkelt sätt att få mer djup i en tv-studio är att ha något som visas på skärmar bakom 
programledaren och gästerna. Brottscentralen har spelat in en slinga som rullar konstant där 
Brottscentralens logotyp visas. Detta kallas VB, eller Videoband. 
Kontinuitet är en annan viktig sak med tv-program. Även mom det är ett webb-tv-program som 
visas så måste man ändå ha en plan för när programmen ska komma ut. När Brottscentralen 
sänder deras program startar det alltid 19:00, och det går måndag-torsdag.  
Precis som andra tv-program har Brottscentralen en bra stab som arbetar med programmet under 
sändning. Brottscentralen har en redaktör, en scripta, en kameraoperatör, en bildproducent, en 
bildmixer, en ljudtekniker, en TOM (Technical Operations Manager) samt en eller två livereportrar 
som ringer upp personer som de ska Skypea med.  
Just Skype är en annan bra sak som gör det mer intressant att titta på ett tv-program. Man vill se 
bild på personerna som intervjuas, och om de inte har möjlighet att vara i studion är Skype väldigt 
uppskattat. TV är ju ett rörligt medium. Det blir mer intressant att se en person samtidigt som den 
pratar i stället för att ha en stillbild på personen och bara höra en röst genom telefonen.  
 

3 Metod 
 
Examensarbetet har utformats med en kvalitativ metod, inte en kvantitativ metodik.  
Detta på grund av att huvuddelen av examensarbetet gjordes på plats på Aftonbladet, och då 
samlades information in för slutrapporten samtidigt som arbetet på Aftonbladet skedde. Även 
analyser från Aftonbladets arbetsgång insamlades samtidigt som projektet genomfördes (Kalle 
Prorok, 2015).   
 
Källhänvisningen är gjord enligt Harvardmodellen, då den kändes mest passande för ändamålet 
(Att skriva och presentera rapporter, Umeå Universitetsbibliotek, 2015). 
 
Kvalitativ metod 
 
”Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 
förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras.” 
(Eriksson, Nationalencyklopedin, 2015).  
 
Ordet kvalitet kommer från det latinska ordet qualitas, som betyder egenskap eller sort, så det 
handlar om att beskriva det som händer (En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på 
intervju, Hedin, 1996).  
Den kvalitativa metoden är induktiv, och detta är ett filosofiskt sätt som betyder att man anskaffar 
sig information och slutsatser från erfarenheter. Detta kallas också empirisk datainsamling.  
Sättet är väldigt effektivt om studenten som skriver uppsatsen själv är på plats och kan föra samtal 
med berörda parter, som kan komma med information och erfarenheter.  
 
Harvardmodellen 
 
Det finns många olika sätt att skriva referera sin akademiska texter på. De vanligaste är 
Oxfordsystemet, som kommer från University of Oxford, och Harvardmodellen, som kommer från 
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Harvard University.  
Harvard University släppte sin Harvardmodell första gången år 1881, och är uppbyggt på två olika 
referensdelar. En hänvisning i texten, och en hänvisning i källförteckningen i slutet av rapporten 
(Högskolan I Borås, Guide till Harvardsystemet, 2014).  
När man skriver sin referenslista ska man alltid skriva författarnas namn i bokstavsordning, börja 
till exempel med författare Andersson och avsluta med författare Öberg.  
 
Anledningen till att den kvalitativa metoden användes var som tidigare nämnt för att projektet har 
ägt rum i Aftonbladets lokaler i Stockholm. Erfarenheter har tagits genom att närvara på 
inspelningar och deltagit i olika projekt, såsom tv-inspelning, redigering, filmning och 
bildproducering.  
 
För att skriva denna rapport har sökverktyg på internet varit till stor hjälp. Google Books har hjälpt 
att hitta rätt typ av litteratur.  
Besök på Stockholms Stadsbibliotek på Odengatan har också gjorts, för att hitta information.  
När den tekniska beskrivningen av kameran Panasonic AW-120HE skrivits har information från 
kamerans bruksanvisning använts, för att få de korrekta tekniska specifikationerna.  
 
Alla källor som har använts i rapporten har noga nedskrivits och hänvisats till under del 6, 
referensdelen.  
När källor har hämtats har trovärdigheten till källan varit till stor vikt, och om det har funnits 
officiella artiklar eller skrifter om det som eftersökts har det alltid varit den främsta källan.  
 
Den tekniska utrustningen som har använts är en personlig Apple MacBook Air 13” med 
programmen Microsoft Office 2011 för Mac, Adobe Photoshop CS6 samt Google Chrome.  
På Aftonbladet har den tekniska utrustningen varit datorn Apple MacBook Pro 15” Retina med 
programmen Microsoft Office, Adobe Photoshop, Cyberduck, Dr. Video och OnTheAir Video.  
De kameror som använts för att filma med har varit Sony FS700 samt Panasonic AW-120He.   
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4 Resultat 
 
Under resulatdelen kommer de fakta som har inhämtats från examensarbetet presenteras, som 
besvarar de frågeställningar som skapades i förstudien av projektet. Frågeställningarna var:  
 

• Hur går processen när man ska göra ett inslag som ska generera många klick? 
• Hur går man tillväga för för att ett inslag ska få så höga tittarsiffror som möjligt? 
• Varför använder Aftonbladet TV remote-kameror? 
• Vad är skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror? 
• Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program? 
• Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt? 

 
Frågeställningarna ska försöka svaras på så utförligt som möjligt, en och en.  
 
Hur går processen när man ska göra ett inslag som ska generera många 
klick? 
 
Aftonbladet TV har ett utarbetat sätt när de ska göra nyhetsinslag. De har en grundlig research där 
de letar efter spektakulära händelser, där man tror att folk skulle vilja se mer av. Sedan försöker de 
få rättigheterna till inslaget, så de kan använda de hur de vill. Efter det lägger de på en speaker eller 
textar om det behövs, exporterar till det rätta formatet och lägger upp inslaget högt upp på 
Aftonbladets startsida, den så kallade Ettan, om de tror att klippet har potential att bli viralt.  
Ett egengjort inslag blev just ett sånt klipp, och det visar när Zlatan Ibrahimovic busar med sin 
lagkamrat Martin Olsson under ett träningspass (Här driver Zlatan Ibrahimovic med 
lagkamraten Martin Olsson på landslagets träning, Aftonbladet TV, 2015).  
Klippet fick väldigt höga tittarsiffror, och blev det mest sedda klippet på Sportbladets tv-kanal den 
veckan det lades upp.  
 
Hur går man tillväga för för att ett inslag ska få så höga tittarsiffror som 
möjligt? 
 
Om man tittar på Youtubes lista Top Trending Videos of 2014 så ser man ganska tydligt vad tittare 
vill se, och det är främst äkta känslor. Skrämselklippet Mutant Giant Spider Dog (Mutant Giant 
Spider Dog (SA Wardega), SA Wardega, 2014) visar äkta känslor på människor som blir rädda för 
en hund utklädd till spindel. Även filmen FIRST KISS från 2014 visar äkta känslor, hur människor 
reagerar när de ska kyssas första gången de träffas.  
Förutom äkta känslro vill tittare se något som är spektakulärt och förvånande, som till exempel 
Nike Footballs reklamfilm med alla de stora kända fotbollsspelarna (Nike Football: Winner Stays. 
Ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimovic, Iniesta & more, Nike Football, 2014).  
 
Varför använder Aftonbladet TV remote-kameror? 
 
Av de erfarenheter som inhämtats under tiden på Aftonbladet TV så känns det som en bra idé att 
använda sig av remote-kameror i stället för vanliga kameror.  
Tekniken har utvecklats så mycket på kamerorna, och nu för tiden kan en remote-kamera filma i 
Full HD och man kan manövrera över den precis lika mycket som man kan manövrera med en 
vanlig kamera.  
Dessutom behövs numera bara en kameraoperatör, som gör fem kameramäns arbete.  
Detta drar in personalkostnader avsevärt.  
 
Vad är skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror? 
 
Den största skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror är att man kan styra remote-
kamerorna från ett annat rum, oftast ett kontrollrum. Detta gör att man kan filma platser som är 
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svåråtkomliga, som till exempel i en simbassäng eller på en scen.  
Dom tidigare versionerna av remote-kamerorna var inte lika högupplösta som de nyare är just nu, 
så de har precis som vanliga filmkameror blivit mer och mer avancerade. Däremot har 
fabrikanterna inte lagt ner samma resurser på remote-kamerorna som de gjort på vanliga 
filmkameror, så på så sätt ligger remote-kamerorna fortfarande efter, men har alla möjligheter att 
kunna utvecklas till riktigt avancerade kameror.  
Man bör dock alltid tänka på de lagliga aspekterna när man filmar på allmän plats.   
 
Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program? 
 
Då nästan alla numera har möjlighet att titta på tv på sina datorer numera, kan alla också alltid 
kunna titta på webb-tv när de vill. Och i takt med att fler vill titta på webb-tv tjänar 
produktionsbolagen mer och mer på det, och kan utveckla sina format och göra programmen mer 
högkvalitativa. Fler företag har också gett sig in i tv-branschen som inte har varit där tidigare, som 
till exempel gratistidningen Metro som nyligen (maj 2015) startat sin nya webb-tv-satsning Fråga 
Mig (Fråga Mig, Metro, 2015).  
Dessutom vill inte människor vänta på att få se det tv-programmet som dem vill, och i stället tittar 
på datorn när de vill.  
 
Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt? 
 
För att kunna producera ett högkvalitativt tv-program på webben bör man tänka precis som man 
gör när man gör linjära tv-program. Tittarna vill ha många intressanta gäster, ett bra tempo i 
dramaturgin, och gärna se programmet i en välutrustad studio, och det är något som webb-tv-
programmet Brottscentralen har lyckats med. De sänder live fyra gånger i veckan, har alltid 
intressanta gäster och ett högt tempo.  
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5 Slutsats/Diskussion 
 
Detta projekt har varit väldigt lärorikt för mig, och jag har lärt mig otroligt mycket.  
Att komma in och arbeta på Aftonbladet, som är Sveriges största kvällstidning, har givit mig väldigt 
mycket erfarenhet, och jag har dessutom aldrig suttit sysslolös. Jag har fått testa på att vara både 
fotograf, kameraoperatör, reporter, redigerare och bildproducent, så från det har jag lärt mig 
väldigt mycket.  
Själva slutrapporten känner jag mig också nöjd över. Jag känner att jag har presterat så gott som 
jag kan. Jag märkte att det var svårare att hitta information om vissa saker än förväntat, som till 
exempel historia om webb-tv och remote-kameror, men jag har i alla fall fått ihop en ganska lång 
och värdig rapport.  
 
Jag känner att jag valde ett ämne som låg rätt i tiden, och att det utvecklades under tiden som jag 
hade mitt examensarbete. Då tänker jag främst på att Brottscentralen har börjat samarbeta med 
SBS Discovery och att Spotify har börjat samarbeta med Aftonbladet TV. På så sätt känner jag att 
jag har varit med när något historiskt har hänt.  
 
Jag känner att jag har lyckats svara så utförligt som möjligt på de sex frågeställningarna som jag 
hade, även om jag i efterhand märkte att de frågeställningarna jag radade upp kanske var lite väl 
komplicerade. Det viktigaste är dock att jag har ett svar på varje frågeställning, att jag inte har 
strukit någon fråga.  
Mitt mål med examensarbetet var att ”få bättre insyn i hur ett webb-tv-program utformas, från 
förarbetet till den slutliga produkten, samt att förstå hur man lyckas skapa så bra innehåll som 
möjligt med hög bildkvalitet och höga tittarsiffror.” Detta känner jag att jag har förstått efter min 
tid på Aftonbladet TV, och jag tror att Aftonbladet var den perfekta platsen att få svar på just dessa 
funderingar.  
 
Det jag känner mig mest nöjd över är de referenser jag har. För varje mening och påstående som är 
skrivet har jag letat efter en källa som kan bekräfta detta, så det är därför min referenslista har 
blivit så lång. Jag känner dock inte att det är någon referens jag kan ta bort från listan, då alla har 
varit väsentliga på ett eller annat sätt.  
 
Jag hoppas att du som läser detta examensarbete också får ut något av det, att du känner att du har 
lärt dig någonting.  
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7 Bilagor 
 
7.1 Projektbeskrivning 
 
Projektbeskrivning 
Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15hp 
 
Personuppgifter, student: 
Namn/personnummer: Andreas Damgaard/910317-0974 
Adress: Historiegränd 14 A, 907 34 Umeå 
Telefonnummer: 070-376 16 63 
E-mail: villefrance.damgaard@gmail.com 
 
Beskrivning av arbetet 
1. Bakgrund 

Inom Medieproducentprogrammet ingår det att varje elev ska göra ett examensarbete under det 
sista året.  
Ända sedan jag har börjat studera har jag alltid varit intresserad av rörlig bild, och då jag fick 
kontakt med Aftonbladet kändes det självklart att jag skulle vara hos dem.  
Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning, och har väldigt spännande webb-tv-projekt på gång, 
som till exempel Sportbladet News, Brottscentralen och morgonprogrammet Aftonbladet Morgon.  
 

2. Syfte 
Mitt syfte med examensarbetet är att få en bättre insyn i hur ett webb-tv-program utformas, från 
förarbetet till den slutliga produkten.  
På Aftonbladet kommer jag främst arbeta närmast bildproducenten för de olika produktionerna. 
Jag kommer dock ej bara få stå bredvid och arbeta, utan har fått en arbetsdator så jag själv kan få 
vara med att bestämma innehållet i de olika inslagen, klippa och redigera, och förhoppningsvis i 
slutändan få göra egna inslag som ska vara med i programmen.  
Till en början kommer jag vara på Sportbladets redaktion, och främst Sportbladet News. Men jag 
kommer även få vara med på andra program, som till exempel Brottscentralen och Klick! OMG.  
 

3. Mål 
Mitt mål med examensarbetet är få bättre kunskaper i hur tv-program på webben utformas, känna 
mig mer förberedd inför det stundade yrkeslivet samt kunna knyta viktiga kontakter.  
Vidare vill jag fördjupa mig i hur en bildproducent arbetar på webb-tv-produktioner, då detta är en 
roll som känns väldigt intressant för mig.  
 

4. Begränsningar 
Arbetsperioden för min tid på Aftonbladet börjar den 23:e mars, och enligt mitt kontrakt har jag 
min sista arbetsdag den 5:e juni. Då redovisningen för examensarbetet är den 3:e juni kommer jag 
förmodligen behöva avsluta min period på Aftonbladet tidigare för att hinna upp till 
redovisningstillfället. Är detta ej möjligt får jag förhoppningsvis redovisa mitt examensarbete i 
slutet av sommaren.  
Arbetsdagarna på Aftonbladet kommer förlöpa i fyradagarsperioder, så detta betyder att jag 
kommer ha tid att göra mitt arbete under de lediga dagarna i veckorna. Jag kommer även hinna 
arbeta på rapportskrivningen på morgnarna när jag är jobbar kväll, samt på kvällarna när jag 
jobbar på morgonen.  
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Jag vill få en större förståelse och lärdom från yrkeslivet och vill därmed vara med 
och se processen från början till slut, i den mån det är möjligt. 
Jag kommer även be om att få bifoga de manualer och riktlinjer som Aftonbladet ger till sina 
reportrar i min slutrapport, så arbetet känns mer seriöst och genomarbetat.  
Jag tror att jag kommer kunna få en stor inblick i hur en webb-tv-redaktion arbetar, och att jag 
kommer få ett bra utbyte med alla de människor jag kommer träffa under min tid på Aftonbladet. 
 
Uppgifter om företaget 
Företagsnamn och adress: 
Aftonbladet  
Webb-TV 
Västra Järnvägsgatan 21 
105 18 Stockholm 
 
Uppgifter om handledare på företaget 

Namn: Victoria Åkerlind 

Telefonnummer: 08-684 07 415 

E-mail: victoria.akerlind@aftonbladet.se  
 
Institutionsansvariga 

Kursansvarig: Stefan Berglund, stefan.berglund@tfe.umu.se, 090 – 786 9199 

Kontaktperson: Kalle Prorok, kalle.prorok@umu.se, 070 - 333 35 37 
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7.2 Projektplan 
 
 
 
 
 
 
 

Projektplan 
Inklusive Kravspecifikation 

Examensarbete i medieteknik vt 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utförd av: Andreas Damgaard 
Historiegränd 14 A 
907 34 Umeå 
070-376 16 63 
villefrance.damgaard@gmail.com  
 
Datum: 2015-04-11 
 
Kursansvarig: Stefan Berglund 
Övriga lärare: Kalle Prorok, Sara Mejtoft, Ole Norberg, Karin Fahlquist, Thomas Mejtoft. 
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1. Inledning/Bakgrund 
 

Webb-tv är ett växande fenomen som blir allt större och större. Nuförtiden finns det tv-kanaler som 
endast gör sina sändningar på webben, till exempel SVT Flow (SVT Flow, 2015) och Netflix som 
bland annat gör serien Better Call Saul som endast visas på webben (Netflix, Better Call Saul, 2015).  
Examensarbetet kommer göras i Stockholm på Sveriges största kvällstidning, Aftonbladet, på TV-
avdelningen.  
Aftonbladet grundades år 1830 och har sedan dess växt sig större och större. Sedan 1994 har 
Aftonbladet funnits på internet, och senare har även Aftonbladet TV vuxit sig större. (Aftonbladet, 
Från Lars Johan Hierta till våra dagar, 2000). 
Aftonbladet TV har flera olika TV-program, som till exempel Hockeystudion, Aftonbladet morgon, 
TV-Domarna, OMG NEWS! och Brottscentralen. (Aftonbladet TV, 2015) 
Examensarbetet kommer bearbeta de olika projekten som Aftonbladet TV har, samt ge en bättre 
inblick i hur en webb-tv-produktion går till.  
Då webb-tv är ett relativt nytt fenomen har inte många arbeten kring detta gjorts tidigare, därför 
känns det relevant att göra ett examensarbete som kretsar kring detta.  
Referenser kommer ges i form av litteratur, internetkällor samt intervjuer med relevanta personer 
som arbetar på Aftonbladet.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att få en bättre insyn i hur ett webb-tv-program utformas, från 
förarbetet till den slutliga produkten.  
Examensarbetet kommer till en början vara på redaktionen på Sportbladet News, sedan 
Brottscentralen och till sist Aftonbladet Live-TV.  
Jag vill kunna lära mig att lyckas skapa så bra innehåll som möjligt med hög bildkvalitet och höga 
tittarsiffror. 
Syftet är uppdelat i tre olika kategorier, då arbetsuppgifterna främst kommer vara på tre olika 
platser. Dessa är redaktionen på Sportbladet News, kameraoperatör på Brottscentralen, samt 
bildproducent på Aftonbladet Live-TV. 
 
SMART-analys: 
Specific – Examensarbete på Aftonbladet TV 
Measurable – Få en bättre insyn i hur ett webb-tv-program utformas. 
Assignable – Andreas Damgaard 
Realistic – Målen är realistiska. 
Time-related – Mellan datumen 23 mars och 3 juni.  

 
3. Titel 

 
Titeln på arbetet är preliminärt, men det känns viktigt att ordet webb-tv ska vara med, samt 
framtiden då webb-tv förmodligen kommer bli allt större på sikt. 
 
Därför är den preliminära titeln på examensarbetet Webb-TV – Framtidens TV?  
Den engelskspråkiga titeln blir då Web TV – The future of television?  
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4. Frågeställningar 
 
”Hur går processen när man ska göra ett inslag som ska generera många klick?” 
”Hur går man tillväga för att ett inslag ska få så höga tittarsiffror som möjligt?” 
”Varför använder Aftonbladet TV remote-kameror?” 
”Vad är skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror?” 
”Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program?” 
”Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt?” 
 

5. Metod 
 
Då jag är på plats på Aftonbladet kommer jag arbeta med en kvalitativ metodik, och inte med 
kvantitativ metodik.  
 
Källhänvisningen kommer göras enligt Harvardmodellen, då den känns mest passande för 
ändamålet. (Umeå Universitetsbibliotek, 2015) 
 

5.1  Behandling/Åtgärd 
 
”Hur går processen när man ska göra ett inslag som ska generera många klick?” 
Det är allt viktigare att skapa inslag som genererar många klick, så företaget tjänar pengar på 
inslaget. Jag kommer så gott som möjligt gå igenom processen för att hitta ett klipp som genererar 
många klick.  
 
”Hur går man tillväga för att ett inslag ska få så höga tittarsiffror som möjligt?” 
Denna frågeställning går ihop med tidigare frågeställning. Jag kommer gå igenom processen för att 
se hur reportrar går till väga för att hitta ett inslag som ger höga tittarsiffror, samt hur redaktörerna 
arbetar för att de ska komma högt upp på sidan. 
 
”Varför använder Aftonbladet TV remote-kameror?” 
Aftonbladet TV använder så kallade remote-kameror, som är mindre kameror som påminner om 
webbkameror, som man styr från kontrollrummet.  
Tidigare användes dessa kameror främst när man bevakar boskap, men det har blivit allt vanligare 
att produktionsbolag använder sig av remote-kameror. Jag kommer ta reda på varför Aftonbladet 
TV använder remote-kameror, och inte vanliga kameror.  
 
”Vad är skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror?” 
Här kommer jag ta reda på de stora skillnaderna mellan de olika kamerorna samt komma fram till 
vilken som är bäst lämpad för vilket ändamål.  
 
”Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program?” 
Allt fler använder sig av internet för att skapa tv-program. Tidigare fanns det främst Youtube-
användare som la upp sina videos, men nu finns fler och fler högkvalitativa tv-program att hämta 
endast på internet. Jag vill ta reda på varför man använder internet för att skapa tv-program, och 
inte försöker göra ett tv-program som visas på en TV-kanal.  
 
”Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt?” 
Här kommer jag helt enkelt ta reda på vad man bör tänka på för att skapa ett bra webb-tv-program. 
Vad man bör göra och inte göra.  
 
 
 
 
 
 



Löpnummer ME1511 
Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

40 

5.2  Utvärdering 
 
”Hur går processen när man ska göra ett inslag som ska generera många klick?” 
”Hur går man tillväga för för att ett inslag ska få så höga tittarsiffror som möjligt?” 
”Varför använder Aftonbladet TV remote-kameror?” 
”Vad är skillnaden mellan remote-kameror och vanliga kameror?” 
”Varför uppkommer fler och fler webb-tv-program?” 
”Hur gör man ett så bra webb-tv-program som möjligt?” 
 
För att ta reda på svaren på frågeställningarna kommer jag göra intervjuer med personer som 
arbetar på Aftonbladet, leta information på internet samt läsa väsentlig litteratur.  
Litteraturen kommer hämtas främst på Stockholms Stadsbibliotek.  
Alla frågeställningar ska besvaras i den slutliga rapporten som lämnas in den 27e maj. 
 

5.3  Tidsplan 
 
Den tidsplan jag har gjort har baserat sig på ett GANTT-schema, och kan komma att revideras efter 
tidens gång. Jag har utgått från kursens schema och deadlines för inlämningar: 
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Aktivitet Startdatum 
Dagar att 
slutföra Slutdatum 

Projektbeskrivning 15-03-27 4 15-03-31 
Förstudie 15-04-01 11 15-04-12 
Tidsplan 15-04-01 5 15-04-06 
Projektplan med 
kravspecifikation 15-04-07 5 15-04-12 
Peer-Review 1 15-04-13 2 15-04-15 
Genomförande/Rapportskrivning 15-04-16 41 15-05-27 
Första utkast till rapporten 15-04-16 10 15-04-26 
Peer-Review 2 15-04-27 2 15-04-29 
Andra utkast till rapporten 15-04-30 17 15-05-17 
Peer-Review 3 15-05-18 2 15-05-20 
Inlämning slutrapport 15-05-21 6 15-05-27 
Förberedelse inför redovisning 15-05-28 5 15-06-02 
Redovisning 15-06-03 0 15-06-03 

 
6. Kravspecifikation 

 
Detta är kraven som Umeå Universitet har satt upp för de elever som gör Examensarbete: 
 

• Projektbeskrivning. 
• Förstudie innehållande projektplan och kravspecifikation. 
• Peer-Review ska skickas in för granskning hos kurskamrater. 
• Checklistan ska fyllas i inför varje gång Peer-Review skickas in. 
• Ge återkoppling på de Peer-Reviews som man ska läsa igenom. 
• Skicka in ett utkast på rapporten till handledaren under mitten av examensarbetets gång, 

samt ett utkast i slutet av kursen. 
• Muntlig redovisning 

 
De interna kraven som Aftonbladet har satt upp är: 
 
• Material som framställs av journalister inom Aftonbladet-koncernen kan publiceras och 

arkiveras i tryckt och digital form i koncernens samtliga distributionskanaler och 
publiceringsformer. 

• Överlåtelse av upphovsrättskyddat material sker i enlighet med det lokala 
upphovsrättsavtalet. 

• Kom på utsatt arbetstid. 
• Finns det lite arbetsuppgifter bör man fråga närmaste chef om man kan hjälpa till med 

något. 
• Ladda inte ner upphovsrättsskyddat material på arbetsdatorerna. 
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7. Kontaktuppgifter 
 
Utförd av 
Andreas Damgaard 
Historiegränd 14 A 
907 34 Umeå 
070-376 16 63 
villefrance.damgaard@gmail.com  
 
Tillfällig adress 
Fågelsångsvägen 35 
191 44 Sollentuna 
 
Handledare på Aftonbladet 
Victoria Åkerlind 
produktions- och personalansvarig Aftonbladet Webb-TV 
08 - 684 07415 
070 - 161 9914         
victoria.akerlind@aftonbladet.se  
 
Kontaktuppgifter Aftonbladet 
Aftonbladet TV 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21 
Bud- och leveransadress: Blekholmsgatan 18 
Postadress: 105 18 Stockholm 
 
Institutionsansvarig, Tillämpad Fysik och elektronik, Umeå Universitet 
Stefan Berglund 
090 – 786 9199 
stefan.berglund@tfe.umu.se 
 
Ansvarig handledare, extern handledare, Umeå Universitet 
Kalle Prorok 
070 - 333 35 37 
kalle.prorok@umu.se 
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7.3 Bild på Panasonic AW-HE120 
 

 
Foto: Panasonic Corporation of North America 
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7.4 Bild på Panasonic AW-HE120s kontrollbord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Panasonic Corporation of North America 
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7.5 Skärmdump på Aftonbladet Kulturs startsida år 1994 
 
 
 
 
 
 

 
Skärmdump från Aftonbladet.se 
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7.6 Skärmdump på Aftonbladet Kulturs startsida år 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skärmdump från Aftonbladet.se 


