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VÅRA UTMANINGAR 









VÄDERVIDEOS PÅ WEBBEN 

• Längd -andel ”completions ” 
  
 1-15 sek 72%  
 15-30 sek 73%  
 30-60 sek 55%  
 60-90 sek 58%  
 90-150 sek 44%  
 >3 min 52%  
 
Completion= 90% färdigtittning  
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Fallgropar 
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VÅRA MÖJLIGHETER 



VÅRA MÖJLIGHETER 

• Vår uppgift också att utbilda tittarna 

• Rörligt väder för ökad förståelse –kontrast till appar 

• Väder intresserar, engagerar och berör svenska tittare 

• Både grafik samt med ord och kropp förklara 

 



  



  





Tittarsiffror SVT väder 

•Rapport 18  842 000 

•Rapport 19.30 1 238 000 

•Aktuellt 21  672 000  

 

•Söndagar och måndagar starkast, ti, on mindre, 
fredagar minst 
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Ett nytt forskningssätt att se till nyhetsbehov  



Tillämpa Uppdatera 

Uppleva/ 

Känna 

Bilda en  

Åsikt 

Känna till 

Förstå 

Tillbakalutad Framåtlutad 

Nyhetsbehoven 
Modell hämtad från NOS  

• Förstå varför något sker (inte bara de stora 

händelserna men även de små) 

• Fortsätter ställa frågor 

• Förstå hur samhället fungerar 

• För att fördjupa mig och bilda mig en 

uppfattning om saker som jag tycker är viktiga 

• Bevaka mina intresseområden 

• Vilja ha: mer information - oftare, jämförelser, 

fakta, dialog, transparens/öppenhet, sanningen 

• Ett behov som har mer kontroll och kräver 

mer än Uppdatera med ett mer individuellt 

fokus 

• Urvalet nyheter är mer unikt och fås med 

hjälp av bland annat teknologi  (ex. mobilen) 

• Centralt är inte att få en fasetterad bild utan 

att få nyheter på ett praktiskt sätt (oavsett 

hur det är praktiskt). 

• Få hjälp i mitt dagliga arbete och underlätta 

min vardag 

• Vilja ha: kort, faktabaserat, koncist och nära 

mig 

• Hålla mig informerad (…om det jag behöver) 

• Något jag brukar göra (rutin och bekvämlighet) 

• Kunna prata med min familj, vänner och  

andra om det som händer (Social) 

• Ett basalt och det första nyhetsbehov - det blir 

prioriterat framför övriga behov p.g.a tidsbrist 

• Söker autenticitet / upplevelse i nyheter 

• Känna och uppleva en berättelse 

• För att ta del av nyheter med andra 

• Det är avkopplande (och roligt) 

• Förstå hur det som händer påverkar mig och 

min vardag  

• Möjligt att dela, nyheter paketerade på ett 

tilltalande sätt.  

 

TNS Sifo – Kvantitativ undersökning, juni 

2016 

56% 17% 

15% 12% 



Uncertainty Forecasts & General 

Public End-Users 
 

Dr. Susan Joslyn, University of Washington 

 

- Ta med osäkerheter, eller kan det   

   förvirra mer? 

- Ökar eller minskar osäkerhetsprat  

   vårt förtroende? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SfXlt40StpA 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=SfXlt40StpA




 



      Väderprognos            Hydrologisk information 








