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Abstract 

 

Mitt examensarbete går ut på att ta reda på mer hur en videoreporter på en lokal tv-kanal i 

Norrbotten funderar kring intervjupersoner och vad de värdesätter mest hos en bra 

intervjuperson. Den centrala forskningsfrågan har varit: Hur väljer man intervjuperson, efter 

kunskap eller personlighet? Jag har genomfört två semistrukturerade intervjuer med två 

kvinnliga videoreportrar som arbetar på tv-kanalen 24 Norrbotten. Jag har även tittat närmare 

på en veckas nyhetsinslag som de två har gjort för att sedan fråga dem om hur de gjorde när 

de arbetade med inslagen, samt om inslagens intervjupersoner stämmer överens med den 

allmänna uppfattningen om att det mest är svenska medelåldersmän som förekommer i 

nyheterna. Det jag har kommit fram till är bland annat att det stämmer att det är mest män 

som kommer till tals i nyheterna, men också att det beror på att så få kvinnor vill ställa upp på 

intervjuer. Hela arbetet med att välja intervjupersoner är ganska slentrianmässigt. Det blir ofta 

samma personer hela tiden i nyheterna p.g.a. vana och tidsbrist. På min huvudfråga svarade de 

reportrar som jag har intervjuat sätter båda kunskap före personlighet hos deras 

intervjupersoner. 
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1. Inledning   

Detta examensarbete ska handla om nyhetsjournalistik och hur man väljer sina 

intervjupersoner inom TV-nyheter. Jag vill ta reda på vad, om något, man går efter eller letar 

efter när man ska göra intervjuer. Väljer man alltid den med mest kunskap inom ämnet eller 

utifrån hur personen verkar vara som person. Vill man ha en öppen och trevlig intervjuperson 

som gillar att blir intervjuad eller alltid den som sitter på mest kunskap om ämnet men som 

kanske inte är den roligaste personen att se och lyssna på. Ibland kanske det bara finns en 

person att intervjua om en viss sak, t.ex. om något kommunalt eller om det har skett ett brott 

och man behöver intervjua en åklagare eller en polis. Men när det gäller andra nyheter, vad är 

det som påverkar valet av intervjuperson? Är det just kunskap eller personligheten som 

avgör? Är det så att den ”perfekta” intervjupersonen är den som både trivs framför kameran 

och kan fängsla tittaren genom sitt sätt att berätta och som samtidigt har mycket att säga om 

ämnet? Utnyttjar man sitt kontaktnät eller är det slumpen som oftast avgör valet? Vem ringer 

man när man sitter där på redaktionen och ska få tag i någon att intervjua till ett inslag? Detta 

vill jag ta reda på. Jag har valt att begränsa min undersökning till en specifik lokal tv-

redaktion i Luleå; 24 Norrbotten. Där ska jag intervjua två videoreportrar och även titta på de 

inslag som mina två intervjupersoner gjort under en vecka och låta dem resonera kring hur de 

tänkte när de gjorde respektive inslag. Det kan ge mig mer förståelse för hur man tänker som 

nyhetsjournalist och hur man gör när man ska hitta en bra intervjuperson. Det har tidigare 

skrivits mycket om vilka som förekommer mest i nyheterna, men inte så mycket om hur man 

väljer dem som är med och därför tycker jag att det är ett intressant ämne att ta reda på mer i. 

Anledningen till att jag vill ta reda på detta är att jag under våren har haft praktik på tv-

kanalen 24 Norrbotten Luleå. Jag jobbade som videoreporter och fick göra nyhetsinslag och 

stå inför situationer där jag måste få tag i intervjupersoner. Detta är relevant eftersom jag i 

analysen kommer att referera till mina egna erfarenheter från min praktiktid. Jag tänkte att det 

kunde vara bra att skriva om någonting som jag kunde koppla till min praktik eftersom det är 

ett bra ställe att hitta information då jag kan ta från mina egna erfarenheter eller prata med och 

kan ta tillfälle i akt att intervjua dem som jag jobbat med. Det kan även vara saker som är bra 

att veta i framtiden om jag får ett arbete inom tv och där jag kan ha nytta av att ha läst mer 

och skrivit om detta. 
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Bonniers svenska ordbok ger följande definition: 

 

Nyhet- det att vara ny; ha nyhetens behag; ngt nytt, aktuell händelse; 

rapport (i press, radio och tv) om en aktuell händelse. 

 

Detta ämne tror jag kan vara intressant för andra att ta del av för att det finns en uppfattning 

om att fördelningen mellan män och kvinnor i nyheterna är ojämnställd och att det 

förekommer för få invandrare och äldre personer i nyhetsprogrammen. Det är intressant att sa 

att det pågår ett förändringsarbete med detta där man vill få fram fler kvinnor och få en större 

bredd på vilka personer som får komma till tals. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle 

borde väl alla ha rätt till utrymme i nyheterna? Arbetet med att få det mer jämställt går dock 

segt, men bara att medvetenheten finns där hos tittarna och dem som producerar nyheterna är 

ett steg i rätt riktning. 

 

       

2. Syfte och frågeställning  

 
Syftet är att undersöka och ta reda på mer hur videoreportrar arbetar inom nyheterna, med 

inriktning på intervjupersoner. 

 

Många nyhetskanaler inom både tv och radio försöker undvika att bara intervjua ”tråkiga 

gubbar i kostym” och det var det som fick mig nyfiken på detta ämne. Med tråkiga kostym 

gubbar menas att det ofta är män i medelåldern som intervjuas i nyheterna men nu vill man ha 

med yngre människor som kan bidra med något nytt. Tänker man nu mer på vem man 

intervjuar än vad intervjupersonen kan tänkas säga? Kan det vara så att man missar en person 

som har bättre information om ämnet, bara för att man ska försöka motarbeta att bara ha med 

”gubbar i kostym”? Väljer reportrarna alltid samma intervjupersoner till sina inslag (t.ex. 

samma polis, samma fackliga representant osv.) och inte försöker hitta nya personer att 

intervjua och därmed inte heller ger någon annan chansen att uttala sig? Är tidspressen en 

faktor som bidrar till att det ofta är samma personer som framkommer i nyheterna eftersom 

det inte finns tid att leta efter nya? Hur tänker de när det gäller ålder och etnicitet? 
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Den centrala forskningsfrågan i min uppsats är: Hur väljer man intervjupersoner inom en 

lokal nyhetskanal? 

 

Underordnade frågeställningar är: Hur går en intervju till? Samt Vilka faktorer spelar in 

för att det ska bli en bra intervju? Jag ska även undersöka urval av personer utifrån genus, 

etnisk bakgrund och ålder. Det ska jag göra genom att intervjua två videoreportrar och titta 

närmare på de nyhetsinslag som de gör under en arbetsvecka. 

 

3. Bakgrund 

På Internetsidan Wikipedia.org definieras ordet intervju så här: 

”En intervju är en konversation mellan två eller fler personer där de blir utfrågade för att 

anskaffa information.” Jag är medveten om att Wikipedia som källa inte kan vara helt pålitlig. 

 

Nationalencyklopedin skriver om intervjuer på följande sätt: 

 

Den journalistiska intervjun har sina rötter i 1830-talets amerikanska billighetspress. Pionjär 

var Benjamin H. Day, som i The Sun införde humoristiska domstolsreferat efter en modell 

som blivit populär i brittiska söndagstidningar, varefter formen utvecklades successivt. Senare 

har intervjun utvecklats som arbetsmetod även inom psykologi och socialt arbete, liksom som 

datainsamlingsform i frågeundersökningar. 

 

24 Norrbotten 

I oktober 2008 startade sändningarna från den lokala tv-kanalen 24 Norrbotten, som har sin 

redaktion i Luleå. De samarbetar med tidningarna i Norrbotten (Norrbottens- Kuriren, 

Norrländska Socialdemokraten och Piteå Tidningen) som har videoreportrar som jobbar med 

att producera nyhetsinslag till kanalen. Det är flest kvinnor som arbetar på kanalen, och alla 

videoreportrar som är anställda på heltid är kvinnor i 20-årsåldern. Chefspositionerna innehas 

av män i medelåldern, förutom en kvinna som var med från början och startade upp kanalen. 

De bevakar i stort sett hela Norrbotten men har som huvudsak att rapportera från Piteå, 

Älvsbyn, Luleå och Boden. De har en 20-minutersslinga som rullar dygnet runt och som 

uppdateras kontinuerligt med nyheter, sport, väder, informations-tv och studioprogram som de 
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producerar i sin studio på redaktionen. Studioprogrammen handlar om saker som sport, kultur, 

nöje och andra ämnen som är aktuella i Norrbotten. Den 20 minuter långa slinga som rullar på 

kanalen delas upp på följande sätt: 

 

 

Olika typer av intervjuer 

Det finns många olika typer av intervjuer och olika typer av intervjupersoner. Ingen person är 

den andre lik och det gäller därför att kunna anpassa sig som journalist så att man kan 

behärska alla olika typer av intervjuer. Detta är något som tar lång tid och det finns säkerligen 

personer som är bättre på vissa intervjuer men lite sämre på andra. Kanske kan en journalist 

aldrig bli fullärd och kunna kontrollera alla intervjusituationer? I boken Intervjuteknik tar 

författaren Björn Häger (Häger 2007) upp några olika typer av intervjuer. 

 

Att intervjua makthavare 

Politiker eller andra personer i maktpositioner är ofta vana vid att bli intervjuade och vet hur 

de ska göra för att ta kontroll över intervjun. I ett exempel i boken Intervjuteknik tar Häger 

upp ett konkret exempel när Carl Bildt skulle intervjuas av Lars Adaktusson och Hans 

Larsson, båda erfarna och tuffa reportrar med intresse i politiken. (Häger 2007: 15) Det som 

hände under den tv-sända intervjun var att Bildt hela tiden vände på frågorna och kastade 

tillbaka till dem som intervjuade honom och tog kontroll över intervjun och gjorde att 

reportrarna blev ställda och hela intervjun havererade. Ett av misstagen de gjorde enligt Häger 

var att de inte hade tänkt igenom ordentligt hur Bildt kunde uppfatta frågorna. ”Reportrarna 
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kunde ha smakat på frågorna innan intervjun. ’Hörru, om vi ber Bildt att lugna alla som 

tvivlar på moderaternas demokratiska sinnelag, vad tror du han svarar då?’ Då hade de kunnat 

ana vad som skulle hända och undvikit det.”(20) Det kan alltså vara bra att noga tänka igenom 

alla frågeformuleringar och undvika laddade ord som gör att intervjupersonen måste 

protestera mot hur frågan var utformad. Om intervjupersonen hänger upp sig på ett ord i 

frågan så försvinner fokus på sakfrågan och istället för att svara på frågan blir det istället en 

diskussion om ett enstaka ”föraktfullt” ord. Björn Häger skriver: ”Ett laddat ord kan få en hel 

intervju att haverera. Ordet framkallar en ryggmärgsdementi som får utfrågningen att fara 

iväg i en annan riktning än den avsedda. Intervjuaren tappar kontrollen.” Det man då kan göra 

är att ställa om frågan igen utan det laddade ordet. Ett annat tips när man ska intervjua 

medietränade makthavare är att bestämma vad som är din huvudfråga och att hålla fast vid 

den. Medievana personer kan konsten att styra intervjun bort från vissa frågor som de inte vill 

svara på och få intervjun att handla om något helt annat. En envis politiker kan lätt hela tiden 

sväva iväg och prata om annat, men det är då det gäller att hålla fast vid huvudfrågan och att 

inte ge dig förrän du har fått svar på den. Det kan vara bra att låta intervjupersonen prata av 

sig lite först och låta personen säga det den vill ha sagt, för att sedan ställa grundfrågan igen. 

För att hitta huvudfrågan i en intervju kan du fråga dig själv ”vad är anledningen till att jag 

gör den här intervjun?” En intervju ska ha ett syfte och det är viktigt att intervjuaren är 

medveten om syftet. 

 

För en medievan politiker eller annan maktperson är det enkelt att genomskåda en reporter 

som inte har full koll på det frågan handlar om. Därför är det viktigt att vara fullt påläst och ha 

stenkoll på att alla uppgifter man presenterar i frågor verkligen stämmer. Det är annars lätt att 

intervjupersonen sätter dit reportern och får denne att se dum ut och ifrågasätter reporterns 

trovärdighet. Skriv ner citat ordagrant och skriv ner varifrån de kommer och ha med all fakta 

som styrker uppgifterna i frågorna som intervjupersonen kan kräva att få se för att få det 

bevisat. Om man gör detta innan kan man undvika att hamna i de situationer där reportern 

framställs som oprofessionell och dåligt förberedd. (33) 
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Att intervjua vanliga människor 

 

Hur får man vanliga människor (privatpersoner) att öppna sig för en främmande journalist? 

När man träffar en person man vill intervjua har man oftast bara några minuter på sig att 

etablera en så pass bra kontakt med intervjupersonen att den är villig att prata om det du vill 

veta. Det är viktigt att få personen att känna förtroende för dig. Björn Häger skriver om hur 

han själv brukar göra: ”Ett sätt som jag själv använder är att ”råka berätta” något personligt 

om mig själv för att avdramatisera mig som journalist.” (Häger 2007: 45) Det kan vara bra att 

hitta ett gemensamt intresse att prata om lite innan intervjun för att skapa en kontakt och få 

personen att slappna av och känna förtroende för dig. Om personen känner förtroende för dig 

så är det lättare att få mer öppna svar och att de berättar mer. Det blir lättare för 

intervjupersonen att lita på och skapa kontakt med en reporter som visar mänskliga sidor. Som 

alltid är det viktigt att vara förberedd innan intervjun, och att vara påläst och kunna mycket 

om det som intervjun ska handla om kan imponera på intervjupersonen och öka deras 

förtroende för dig. Att vara väl förberedd gör också att du slipper ställa frågor om saker du lätt 

kunnat ta reda på i förväg. En journalist som ställer dumma frågor ger lätt ett korkat intryck 

och gör så att förtroendet för reportern minskar. 

 

Många blir avskräckta när de hör ordet ”intervju” när de blir tillfrågade att vara med. Deras 

bild av en intervju är en påstridig reporter som ska ställa personer mot väggen. Det blir oftast 

bättre om du ger ett snällt och ofarligt intryck. Därför är det viktigt att tänka på tonläget vid en 

intervju med en privatperson. Undvik att låta aggressiv och anklagande. Det kan vara bra att 

börja med de mer ”snälla” frågorna och sedan glida in på det mer känsliga ämnet. Om 

personen inte vill prata om det känsliga ämnet kan man fråga varför, och då kan det hända att 

personen ger ett intressant svar och går in lite på vad den känsliga frågan handlar om. En del 

personer tycker att det är jobbigt att uttala sig om känsliga saker och är rädda att deras namn 

ska framkomma i samband med ett uttalande. Då kan det vara bra att garantera dem att de får 

vara anonyma och att ingen kommer att veta att det var just han/hon som uttalade sig. Var 

tydlig med att du bara vill ha informationen från intervjupersonen och att du inte tänker ange 

honom/henne som källa. Folk som är anställda på stora företag och som är längre ner i 

hierarkin på företaget är ofta väldigt rädda för att uttala sig och för att få sina namn 

publicerade i någon form av nyhetsmedia. En del företag har som regel att den enda som får 

tala med media är någon chef eller någon från informationsavdelningen. Men den version du 
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då får är den tillputsade och förfinade versionen och kanske inte den verkliga bilden. För att 

komma åt sanningen är det ibland därför bäst att prata med de anställda, och lova dem 

anonymitet. Många anställda skulle säkert vilja uttala sig om något som upprör dem, men de 

är rädda att hamna i trubbel på jobbet på grund av det men om de får vara anonyma blir det 

kanske lättare.(Häger 2007: 49) Det kan vara uppskattat av intervjupersonen att få titta på 

materialet efter intervjun. De kan då lyssna efter om de sa felaktiga saker eller om något 

behövs läggas till som reportern sen kan säga i en speaker. En del vill se sig själva av helt 

andra skäl, som t.ex. för att se hur de ser ut i bild eller hur de låter på band. Många kvinnor 

säger ofta att de är ”så fula i håret” och att de inte vill ställa upp. Att visa dem bandet efter 

intervjun kan på det sättet också göra dem mindre nervösa för hur de kommer att se ut på tv.  

 

”Den ideala intervjupersonen” 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver författaren Steinar Kvale hur den 

perfekta intervjupersonen är, något som jag även tror kan användas för att beskriva den 

”perfekta” intervjupersonen till journalistiska intervjuer: 

 

”Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och välmotiverade, de är vältaliga och kunniga. 

De är uppriktiga och konsekventa, de ger koncisa och precisa svar på intervjufrågorna, de ger 

sammanhängande redogörelser och motsäger inte hela tiden sig själva, de håller sig till ämnet 

och förirrar sig inte hela tiden. Goda intervjupersoner kan ge långa och livliga beskrivningar 

av sin livssituation, de berättar fängslande historier som lämpar sig för redovisning.” (Kvale 

1997:135) 

 

Efter denna precisa beskrivning påpekar han dock det jag vill komma åt med detta 

examensarbete, nämligen att hur tilltalande sådana intervjupersoner än kan framstå för en 

reporter, så är det inte alls säkert att det är just den personen som kan ge ”den mest värdefulla 

kunskapen om det aktuella ämnet” Han skriver senare att den ideala intervjupersonen inte 

existerar. Olika personer är olika bra lämpade för olika intervjuer. ”En kan som vittne återge 

riktiga iakttagelser, en annan kan känsligt redogöra för personliga upplevelser och en tredje 

kan berätta fängslande historier.” (136) 
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4. Metod och material 

Genom intervjuer med personer som arbetar som videoreportrar tillsammans med olika typer 

av litteratur ska jag försöka ta reda på hur personer inom tv-nyheter gör när de ska välja 

intervjupersoner. Jag kommer att titta på en specifik veckas inslag på 24 Norrbotten och 

utifrån det intervjua videoreportrarna om inslagen och hur de tänkte kring dem. Jag har valt 

att fokusera på litteratur som handlar om vilka som förekommer i nyheterna och hur det ser ut 

med fördelningen på kön, ålder osv. Jag har även valt litteratur som handlar om olika typer av 

intervjuer och vad man som nyhetsreporter ska tänka på. Jag valde att intervjua en som jobbar 

på redaktionen i Luleå (Tove) och en som jobbar i Piteå (Jenny) för att få lite olika sorters 

inslag och kanske olika typer av intervjupersoner. Eftersom de inte jobbar i samma stad 

minimeras risken att de har samma intervjupersoner i sina inslag, vilket också var en 

anledning till vilka jag valde. Jag ska först titta på och analysera några inslag som Tove och 

Jenny från 24 Norrbotten har gjort under vecka 14 år 2009 och sedan ställa frågor utifrån de 

specifika inslagen men även ställa allmänna frågor om hur de gör när de ska hitta 

intervjupersoner. Jag vill se om det stämmer att det är fler män än kvinnor i nyheterna, vilka 

åldersgrupper, yrkestyper, etniciteter osv., som förekommer mest i nyheterna genom att 

undersöka inslagen, göra mina intervjuer och varva det med litteratur inom det ämnet.  

 

Metod 

Genom att spela in ljudet från mina intervjuer kan jag lyssna på dem flera gånger och lättare 

analysera dem. Jag tycker att det är svårt att bara anteckna under en intervju eftersom jag 

tycker att det känns som att man missar mycket av det som sägs eftersom jag inte hinner 

skriva ner allt. Genom att spela in ljudet har jag hela intervjun inspelad och mitt resultat blir 

därmed också mer trovärdigt och faktaenligt eftersom varje ord finns med på inspelningen. 

Jag använde mig av en inspelningsbar mikrofon som jag lånade på skolan. Jag har använt en 

sådan förut vid intervjuer och jag tycker att de fungerar bra och de är smidiga att ta med sig. 

Jag valde att inte spela in med en videokamera eftersom det enbart är ljudet från intervjuerna 

som jag är intresserad av och ingen bild behövs, samt att det är mer besvärligt att släpa runt på 

en kamera och det kändes onödigt att använda en kamera när jag inte skulle ha användning för 

bilder från intervjun. 
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Jag har intervjuat två kvinnliga videoreportrar som båda jobbar på tv-kanalen 24 Norrbotten i 

Luleå. De är båda i 20-årsåldern och har arbetat olika länge som videoreportrar eller på annat 

sätt inom nyhetsvärlden. Den ena tjejen jag intervjuade jobbar som videoreporter på Piteå-

tidningen för 24 Norrbotten sedan hösten 2008 då kanalen startade. Hon har tidigare studerat 

journalistik på samma skola som jag går på (Institutionen för musik och medier i Piteå.) Den 

andra tjejen bor i Piteå men jobbar i Luleå. Hon är några år äldre och har tidigare bland annat 

jobbat för Reuters nyhetsbyrå och är ganska erfaren när det gäller att hitta intervjupersoner 

och göra nyhetsinslag. Jag valde dem eftersom jag kände dem sedan tidigare och jag hade 

möjlighet att fråga dem om de ville vara med och bli intervjuade under min praktiktid på 24 

Norrbotten. Jag kommer bra överens med båda och jag tyckte att de skulle passa som 

intervjupersoner till min c-uppsats. Min relation till de båda är dock inte så nära att det gör 

någon skillnad i hur intervjun blir. Vi känner varandra enbart genom arbete. Jag tror att det är 

stor skillnad på att intervjua någon främmande och någon man är kompis med och som man 

känner väl sedan tidigare. Det blir en helt annan dynamik när man ska intervjua sin kompis 

eftersom man känner varandra på så många fler plan än vad man gör när man träffar en person 

för första gången och inte känner varandra alls. Som kompisar har man sett varandra i så 

många andra situationer att det kan bli svårt att behålla relationen mellan den som ska vara 

professionell och göra intervjun och intervjupersonen. Det är viktigt att intervjupersonen har 

en viss respekt för personen som ska intervjua dem och att intervjun inte blir som ett vanligt 

samtal mellan två kompisar. Något som jag tror lätt kan inträffa om personerna känner 

varandra väl på ett privat plan. Det kan också göra att reportern, medvetet och omedvetet, 

undviker att ställa kritiska frågor just på grund av den personliga relationen. Samma sak när 

reportern ska klippa intervjun och välja ut vad som kommer med i texten eller inslaget, då 

kanske reportern gör urvalet på ett sätt så att den intervjuade ska bli nöjd, istället för att bara 

tänka på att få fram nyheten så bra som möjligt, oavsett om man ”trampar någon på tårna.” 

  

Den första intervjun med Tove genomfördes hemma hos henne. Hon jobbar heltid på 24 

Norrbotten och jobbar dessutom ofta helger på ett café. Det var därför lite svårt att hitta en tid 

som passade. Vi gjorde intervjun på en lördag efter att hon hade jobbat. Intervjun med Jenny 

gjorde jag på hennes arbetsplats (Piteå Tidningens kontor.) Jag gick dit en vardag efter att hon 

hade slutat och vi höll till inne i ett konferensrum. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter 

vardera. Jag gjorde semistrukturerade intervjuer. Jag hade gjort en intervjuguide i förväg som 
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tog upp det viktigaste. En intervjuguide ska ta upp de ämnen som undersökningen handlar 

om, samt i vilken ordning de ska tas upp under intervjun. Man kan välja att ha detaljerade och 

genomtänkta frågeformuleringar eller att beskriva de olika ämnena i stort utan direkta frågor. 

(Kvalde 1997:121)  

 

Den centrala forskningsfrågan styrde vilka intervjufrågor jag ställde. Forskningsfrågan är den 

”stora” huvudfrågan och utifrån den formulerade jag underfrågor. Väljer man att göra en 

semi- strukturerad intervju innehåller intervjuguiden en översikt över de ämnen som ska tas 

upp, samt några frågor. (Kvale 1997:121) Under intervjun ställde jag en del följdfrågor och 

det är därför jag valde en semistrukturerad intervju eftersom det lämnar öppet till följdfrågor 

och gör att man som intervjuare inte behöver följa en intervjuguide till punkt och pricka.
1
 

Som intervjuare kan man i förväg bestämma vilket upplägg intervjun ska ha. Antingen kan 

man i förväg planera i vilken ordning frågorna ska komma, och sedan hålla sig till det, eller så 

kan man lita på sitt eget omdöme och lyssna noga på vad intervjupersonen säger för att veta 

när varje fråga ska komma in. Den intervjuade kan till viss del styra intervjun beroende på hur 

han/hon svarar. Om intervjupersonen själv kommer in på ämnena, kan intervjuaren anpassa 

frågeföljden så att intervjun flyter på. (Kvale 1997) Det var den tanken jag hade. Att få dem 

att prata fritt och själva komma in på de ämnen jag var intresserad av. Jag tycker att det är 

bättre när de själva börjar prata om saker och jag inte behöver styra så mycket genom att ställa 

frågor. De bästa svaren tror jag kommer när intervjupersonen får berätta fritt utan att kanske 

få en specifik fråga om det eller efter att ha tagit del av någon sorts stimuli. Jag ville ha svaren 

som kommer direkt utan att de hunnit tänka efter så mycket, de svar som kommer från 

magkänslan. 

 

Urval 

Jag har tittat på och analyserat en veckas nyhetsinslag på kanalen som de två kvinnliga 

videoreportrarna har gjort. Den vecka jag slumpvis valt är vecka 14 år 2009. För att göra det 

enklare har jag valt att begränsa antalet inslag att analysera till en specifik vecka. Då detta är 

en slumpvis vald vecka att koncentrera mig på, är innehållet inte statistiskt gångbart eftersom 

varje vecka ser olika ut i nyheterna. Varje vecka är det mellan två och tre personer som jobbar 

som videoreportrar på 24 Norrbotten. Jag har tittat på inslag som var gjorda innan intervjun 

                                                 
1
 Se Intervjuguide som bilaga 
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eftersom om de hade vetat att jag skulle intervjua dem om deras sätt att välja intervjupersoner 

så hade det kanske påverkat dem, medvetet eller omedvetet i hur de hade valt inför inslagen. 

Om de hade fått igång ett speciellt tankesätt innan de gjort nyhetsinslagen kanske de hade valt 

på ett annat sätt än de brukar eftersom de visste att jag skulle analysera inslagen och vilka de 

har valt att intervjua. Vid intervjuerna med de två videoreportrarna har jag först ställt frågor 

om de enskilda nyhetsinslagen som de ha gjort och jag har frågat om hur de tänkte när de 

valde intervjupersoner och hur arbetet med inslaget gick till. Efter att ha frågat om varje 

inslag ställde jag frågor om hur de i allmänhet jobbar med att hitta intervjupersoner, hur de 

tänker, om vissa persongrupper är svårare att intervjua än andra och om de tycker att kunskap 

eller en bra personlighet framför kameran är viktigast. Det jag ville komma åt var hur de 

tänker och hur de gör när de ska hitta intervjupersoner, samt om de tycker att mycket kunskap 

om ämnet är viktigast eller om det är viktigare med en person som är bra och bekväm framför 

kameran. Jag undrar hur pass mycket miljön för intervjuerna spelar in. Blir intervjun 

annorlunda, och får man olika svar beroende på vilken miljö man befinner sig i? I den ena 

intervjun höll vi till hemma hos Tove, i hennes vardagsrum en lördag eftermiddag, och i den 

andra var vi på Jennys jobb, i ett konferensrum en helt vanlig veckodag efter att hon jobbat.  

Jag har haft tankar om det har spelat roll för hur de har svarat eller hur de kände sig under 

intervjun. Kanske gjorde miljön på arbetsplatsen att Jenny kände att hon intervjuades mer i sin 

arbetsroll eftersom vi höll till på hennes arbetsplats. Kanske gjorde hemmamiljön i den första 

intervjun att stämningen blev mer avslappnad än den andra intervjun på arbetsplatsen. Jag har 

funderat över valet att bara intervjua kvinnor och huruvida resultatet hade blivit annorlunda 

om jag även hade intervjuat någon man. I efterhand känner jag att det hade varit intressant att 

ha med en manlig videoreporter för att se om det finns några skillnader i hur kvinnor tänker 

och hur män tänker när de ska hitta intervjupersoner.  

 

Analysmetod 

Efter att jag har gjort intervjuerna ska jag analysera dem, först en deskriptiv analys där jag 

redogör för vad de har sagt i varje intervju, och sedan jämföra dem mot varandra för att se om 

svaren de gav liknar varandra eller om de skiljer sig. Detta tror jag kan ge en bredare bild av 

hur de arbetar på 24 Norrbotten och att se om de tänker likadant kring hur de väljer 

intervjupersoner eller inte. Jag ska se om det finns gemensamma teman i intervjuerna. Jag 

valde att göra sammandrag av intervjuerna istället för fullständig transkribering. Medan jag 
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lyssnade igenom intervjuerna antecknade jag det viktigaste, och de citat som förekommer från 

intervjuerna är ordagranna. 

 

Inslagen ska analyseras genom att titta på vilka det är som intervjuas, i vilka roller, samt 

vilken ålder, etnicitet och vilket kön det är på dem som blir intervjuade. Jag ska titta på vilka 

det är som förekommer mest i dessa inslag och om detta beror på ren slump eller om de har 

valts ut för att uppfylla någon sorts mall eller några eventuella krav från arbetsplatsen om 

vilka som ska synas i tv-nyheterna. Stämmer bilden om att det är mestadels män i 

medelåldern i de svenska nyheterna? Jag ska även titta på i vilka miljöer intervjuerna är 

gjorda och om de är relevanta för ämnet som nyheten handlar om. 

 

Etik 

När forskare gör sina intervjuer ska han/hon informera de personer som deltar i 

undersökningen eller blir intervjuade om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

för deras medverkande. Deltagandet ska vara frivilligt och de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. De ska informeras om allt som kan påverka deras vilja att delta. 

Forskaren ska motivera varför han/hon vill ha med personen och berätta vad personen kan 

bidra med till undersökningen. De ska kunna känna sig säkra på att den information som 

lämnas inte används i andra sammanhang och till sådant som påverkar deltagarna negativt. 

(Vetenskapsrådets etiska regler 2002:7) Det är viktigt att ha tillstånd från deltagarna om du 

vill publicera deras namn i texten. Det kan vara lättare att få dem att ge den tillåtelsen om 

deras uttalanden har skett i deras arbetsroll. Jag har bett mina intervjupersoner om tillåtelse att 

använda deras förnamn i min analys av intervjuerna och fått det tillståndet. 

    

 

5. Tidigare forskning och teori 

Journalister som gatekeepers 

 

Begreppet ”gatekeepers” har ofta använts som en metafor för att beskriva processen när det 

gäller val man gör inom media, speciellt när det handlar om vilka nyheter som ska släppas 

igenom ”grindarna” från nyhetsredaktionerna ut till allmänheten. (McQuail 2010:308) Att 

journalister är som vakter vid grindarna som bestämmer vilka som får passera genom 
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grindarna och ska figurera i nyheterna och vilka som får komma till tals samt vilka nyheter 

som tar sig hela vägen från redaktionen till tittarnas tv-apparater. Arbetsprocessen inom 

nyheter börjar med att man ”lägger märke till” eller uppmärksammar en händelse till att 

förbereda sig och sedan hämta in materialet (filma och intervjua) och sedan färdigställa det till 

en färdig nyhet som är klar att sändas ut. När det gäller tv-produktion är det en stor del av 

arbetet som till slut görs på rutin och alltid går till på samma sätt eftersom det alltid är samma 

specifika delar som behövs för att det ska bli bra. Efter att ha arbetat med nyheter en längre tid 

blir det lättare för en reporter att se om en händelse är ”nyhetsmaterial” och om det är värt att 

göra någonting om det. 

 

Det kan också användas för att beskriva det redaktionella arbetet i t.ex. tv. Det handlar om att 

journalisterna har makten att bestämma och välja ut vilka som får komma till tals i nyheterna. 

”... it refers to the power to give or withhold access to different voices in society and is often a 

locus of conflict.” (McQuail 2000:277) 

 

Nyhetsvinkel 

Efter att ha valt vilka nyheter som ska komma ut genom ”grindarna” är nästa steg att välja 

vinkel för nyheten och bestämma hur det ska berättas. Bland det viktigaste för en 

nyhetsreporter är att ha en tydlig vinkel på sitt nyhetsinslag och att hitta personer som har 

relevans för inslaget att intervjua. Utan en tydlig vinkel blir det inget bra eller intressant 

nyhetsinslag. En och samma nyhet kan bli helt olika beroende på hur man väljer att vinkla den 

och vem man väljer att intervjua. En nyhet som handlar om att våren har kommit och att solen 

värmer igen kan vinklas på många olika sätt. En vinkel kan vara att det är bra för alla 

glassförsäljare eftersom flera kommer att vilja köpa glass, en annan att det är dåligt för den 

svenska charterindustrin. Ytterligare en vinkel kan vara att man måste vara försiktig med den 

starka solen och berätta om hur man ska skydda sig mot hudcancer. (Fichtelius 1997:11) Det 

är därför viktigt att veta vilken vinkel man vill ha på nyheten så att man kan kontakta den rätta 

personen att intervjua. I en stads lokala tv-kanaler kan en specifik nyhet se helt olika ut 

beroende på vilka de har valt att intervjua samt vilken vinkel de har valt. Valet av olika 

intervjupersoner till samma nyhet kan ge helt olika bilder av nyheten eftersom de förmodligen 

inte säger samma saker. Att vinkla en nyhet betyder inte att man förvränger fakta eller ljuger 
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och gör den till något den inte är, det handlar om att göra nyheten spännande och lätt att 

förstå. 

 

Vilka får komma till tals? 

”Svensken spenderar i genomsnitt ca två timmar varje dag framför TV:n och varje kväll tar en 

majoritet av tittarna del av minst ett av televisionens olika nyhetsprogram.” (Jönsson 2004:11) 

 

Vilka är det då som får synas i nyheterna? I boken Samma nyheter eller likadana analyseras 

vilka som förekommer i nyheterna (aktörer) och i vilka ämnen. Man jämför Aktuellt, Rapport 

och TV4 Nyheterna. Politiker och enskilda personer (privatpersoner) är de två grupper som 

förekommer mest i tv-nyheterna enligt en undersökning gjord under 1990-talet. De står för 

drygt 60 procent av de framträdanden som görs. Utrymmet i de svenska tv-nyheterna är 

bevisligen ganska koncentrerat till några få men stora grupper. En annan studie gjord under 

1999 visade även den att politiker och privatpersoner är de som dominerar tv-nyheterna 

(Hyberg 2000: 31). Av politikerna är en tredjedel representanter från regeringen och av de 

politiska partierna är det mest socialdemokraterna och moderaterna som får komma till tals. 

De största politiska partierna och de som är aktuella är de som syns mest i nyheterna. I 

gruppen enskilda individer är 60 procent personer som uttalar sig som berörda av en specifik 

händelse, politiskt beslut eller liknande. Mindre än 14 procent av de enskilda personerna är 

från s.k. enkäter, där reportern slumpvis frågar folk ”på gatan” för att få svar eller åsikter i en 

särskild fråga. Detta används ofta när man vill ha kommentarer från allmänheten och invånare 

i städerna. Av Rapport, Aktuellt och TV4 Nyheterna är det Rapport som hade störst bredd 

bland dem som får komma till tals, medan Nyheterna har minst bredd. (Hyberg 2000:31) 

 

Kvinnor och män i nyheterna 

Det faktum att det i nyheterna är mest svenska män i medelåldern som syns har visats i 

tidigare studier och det är bild som stämmer ganska bra överens med maktstrukturen i 

samhället, eftersom de flesta cheferna på stora företag är män och det därmed är mest män 

som får komma till tals i svenska nyheter eftersom när det handlar om något som rör ett 

specifikt företag så är det oftast den högsta chefen som reportern vill tala med och då faller 

valet automatiskt på den oftast manliga chefen. Men detta ger inte alla olika grupper i 

samhället samma chans att få uttala sig i nyheterna. (Jönsson 2004: 165) Att männen 
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dominerar bland dem som syns i nyheterna är något som länge har uppmärksammats och 

kritiserats. Mellan 1991- 2000 var tre av fyra personer som fick komma till tals i tv-nyheterna, 

män och enligt den undersökning som Hyberg gjorde om 1990-talet så var de som fick vara 

med i nyheterna 73 procent män, och 27 procent kvinnor. (179) 

Kvinnorna är oftast med i nyheterna antingen som politiker eller som privatperson som får 

uttala sig och representera allmänheten. När kvinnorna uttalar sig i rollen som politiker är det 

oftast gällande ”mjuka” sakfrågor, som t.ex. skola, vård och omsorg. Männen intervjuas oftast 

som representanter för stora företag, organisationer och som experter inom det specifika 

området. Även bland männen är det vanligt att de uttalar sig som politiker, men då handlar det 

om mer ”hårda” ämnen såsom kommunikationer, kriminalvård och rättsväsende. Man har 

även konstaterat att kvinnor förekommer i nyheter där de talar om privata och personliga 

erfarenheter. De förekommer ofta i den privata sfären och får ofta ge kommentarer på olika 

beslut. Männen kommer till tals i mer ”viktiga” nyheter och anses ha större inflytande i det 

ämne de pratar om. Även här kan parallellen dras till maktstrukturen i samhället, där männen 

bestämmer och är överrepresenterade. 

 

Intervjupersonernas fördelning på kön, ålder och etnicitet i de svenska tv-nyheternas 

inrikesrapportering mellan 1991-2000 (procent): (Jönsson 2004: 180) 

 

  Rapport  Aktuellt  Nyheterna 

Kön 

Kvinnor  24  26  26 

Män  76  74  74 

Totalt  100  100  100 

 

Ålder 

Barn (0-18)  3  5  3 

Yngre (19-35) 15  13  18 

Medelålders (36-65) 79  80  72 

Äldre (65-)  3  2  7 

Totalt  100  100  100 
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Etnicitet 

Etnisk svensk 93  90  96 

Svensk med annan  6  10  4 

etnisk bakgrund 

Utländsk  1  -  - 

Totalt  100  100  100 

 

Det ser ganska lika ut bland de tre nyhetsprogrammen och det är tydligt att det är flest män i 

medelåldern med svensk bakgrund som förekommer. Kvinnor och yngre personer 

förekommer men de är underrepresenterade. Personer från 65 år och uppåt samt personer som 

inte kommer från Sverige är gravt underrepresenterade och är nästan osynliga i den svenska 

nyhetsrapporteringen. Bara tre procent av dem som förekom i rapports nyhetsrapportering var 

över 65 år, medan Aktuellt och Nyheterna också de endast hade 2 respektive 7 procent som 

var över 65 år. Personer med invandrarbakgrund var däremot nästintill osynliga i 

rapporteringen, där endast Rapport hade med någon med annan bakgrund än svensk. 

 

Skillnaden mellan riksnyheter och lokalnyheter 

I samma bok undersöker författaren om det finns någon skillnad mellan vilka det är som 

förekommer i nyheterna beroende på vart i Sverige de bor. Finns det någon koppling mellan 

vilka som förekommer (aktörer) och arena (vart de befinner sig) samt mellan arena och ämne. 

(Jönsson 2004:176) Är det någon skillnad på dem som blir intervjuade i Stockholm mot för 

dem som blir intervjuade från övriga delar av Sverige?  Den slutsats hon kom fram till var att 

det fanns stora likheter mellan personerna från Stockholm och dem från andra ställen i landet 

och det var ingen större skillnad i det stora hela. Men det fanns en stor skillnad gällande 

politiker och allmänheten. I inslagen från Stockholm var det flest politiker som förekom, 

medan allmänheten dominerade inslagen från övriga delar av landet. Detta är något som har 

blivit tydligare med åren. I t.ex. Rapport år 1980 var 15 procent av intervjupersonerna från 

Stockholm politiker medan 13 procent från övriga landet var politiker. År 2000 var 33 procent 

av intervjupersonerna i Stockholmsinslagen politiker och 15 procent i inslagen från övriga 

Sverige. Man konstaterade också att företagsrepresentanter och personer från olika 

myndigheter förekom mer ofta i nyheterna från övriga Sverige än från Stockholm där fler 

journalister, kändisar och kulturpersonligheter blev intervjuade. Det finns alltså en koppling 
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mellan vart i Sverige personerna befinner sig och vilka det är som förekommer i svenska 

nyheter. I storstäder förekommer mer politiker, kändisar och journalister medan det i övriga 

landet är mer röster från allmänheten samt från företag och myndigheter. Personer från 

allmänheten (enskilda privatpersoner) kommer ofta till tals i politiska frågor, och då gäller det 

framförallt de mer ”mjuka” ämnena som vård, skola och omsorg. Men de kommer även till 

tals relativt ofta i frågor om ekonomi, olyckor och brott. Allmänheten får uttala sig i flest 

ämnen, medan experter uttalar sig i endast få ämnen, som ekonomi och framförallt vetenskap. 

 

Genusslentrian 

I boken Kvinnor och män i populärkulturen skriver Gunilla Jarlbro om uttrycket 

”genusslentrian” vilket myntats av medieforskaren Hillevi Ganetz. Med det menas de 

omedvetna, oreflekterade och upprepade skildringar av manligt och kvinnligt som görs utav 

ren vana. (Jarlbro 2006:115) Detta kan kopplas till de val som många nyhetsreportrar gör när 

de väljer intervjupersoner och tar ”första bästa” pga. den tidsbrist som ofta råder. Det läggs 

ingen tid till att hitta nya intervjupersoner utan av ren vana tar man den som ligger lämpligast 

till. Det är omedvetna val som görs utav både män och kvinnor utan avsikt och är därför ingen 

konspiration som en del tror. (115) 

 

Publicistiskt bokslut  

Publicistiskt bokslut är ett projekt som utförs av Dagspresskollegiet, ett forskningsprogram 

vid Göteborgs universitet där tidningar utvärderar sin verksamhet ur andra perspektiv än bara 

ekonomiskt. Man granskar tidningens innehåll och kartlägger vilka personer som 

representeras i pressen, ser över det och huruvida det går att göra något åt det genom vissa 

förändringar.
 
(Wadbring) Teorin om att det mestadels är vita, medelålders män som 

förekommer i media visade sig stämma efter att tidningarna utvärderat sin verksamhet. 

Resultatet från första omgången av Publicistiskt bokslut år 2001/2002 visade att det såg mer 

eller mindre likadant ut i alla tidningar som deltog i undersökningen, det är mest män som det 

skrivs om i dagspressen.  

 

I en krönika skriven av en chefredaktör på Piteå-tidningen efter projektet stod: 
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I dag skäms jag. När vi vid årsskiftet gick ut med våra tio nyårslöften visste vi att vi var för 

dåliga på att bereda plats för kvinnor i spalterna. Därför lovade vi också att bidra till en mer 

jämställd tidning. Men vi anade inte att det skulle vara så illa. När vi i dag redovisar resultat 

från vårt publicistiska bokslut tvingas jag konstatera att bara 19 procent av dem som 

medverkar i Piteå-Tidningen är kvinnor. Det är uselt och det är skamligt. Ambitionen är 

tydlig. Vi vägrar acceptera ett samhälle som inte bygger på jämställdhet, därför ska vi inte 

heller göra en tidning som inte ger plats för kvinnorna. Vi måste bli bättre. (Del av krönika ur 

Piteå-tidningen 2002-04-17) 

 

Idén för publicistiskt bokslut presenterades i Sverige år 2000 i boken Tryckt som är skriven av 

Christina Jutterström. Det ses som en viktig sak för tidningarna att delta i eftersom de har ett 

samhällsuppdrag och ett publicistiskt uppdrag som inte bara kan mätas i pengar. Det ger 

vetskap och mer insikt i sin egen verksamhet och chansen till förändring. Jutterström tyckte 

att det var viktigt att tidningarna inte bara utvärderades i ekonomiska termer utan att de även 

skulle se över journalistiken och innehållet i tidningen samt deras förhållande till sina läsare 

för att kunna driva den framåt och göra den framgångsrikt. ”En tidning bör vara såväl en 

ekonomisk som publicistisk produkt.” De får en chans att se hur de har jobbat under året och 

se om de har uppfyllt sina mål samtidigt som de kan jämföra sig med andra tidningar. Några 

saker som man utvärderar är: 

- den redaktionella utvecklingen 

- läsarnas förtroende för tidningen och hur de ser på den 

- tidningens roll i samhället 

- hur medarbetarna ser på sin tidning 

 

Det arbetades fram en mall som de kunde använda sig av för att undersöka och utvärdera det 

redaktionella innehållet, situationen bland de anställda samt bland tidningens läsare. Projektet 

delas in i tre delar: medarbetarstudier, innehållsstudier och läsarstudier. Varje del innehåller 

två steg och i figuren nedan visas hur det ser ut. I texten Publicistiskt bokslut visas mallen på 

samma sätt som jag visar nedan. Steg 1 står under steg 2 med en uppåtpekande pil från steg 1 

till steg 2. 
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                          Medarbetare               Innehåll               Läsare 

Steg 2                analys av medarbetar-             analys av inrikes-                   analys av läsar- 

                          undersökning i enkätform       utrikes och opinions-             undersökning i  

                                                                          materialet                                enkätform 

 

 

Steg 1                 analys av data från                         en översikt över             upplagetal analys  

                           den egna personalavdelningen       tidningen som helhet     av läsardata från 

                                                                                  samt en analys av det     Orvesto
2
 

                                                                                   lokala materialet 

 

I innehållsstudierna undersöker man bredden på tidningen, alltså vilka ämnen som tas upp och 

som det skrivs om, man tittar på djup; vilken typ av artikel det är. T.ex en notis eller en längre 

artikel. Och man tittar på spridningen, vilket innebär att man undersöker vilka det är som får 

komma till tals i tidningen. Några saker som kollas är bl.a. vilket kön, vilken ålder och 

etnicitet personerna har som syns i tidningen. Det är här man upptäckte att det mestadels är 

vita medelålders män i tidningarna. I delen läsarstudier hämtar man information om dem som 

läser tidningen. Man ställer frågor om hur viktig tidningen är jämfört med andra medier, hur 

man ser på tidningens innehåll, nyhetsvärdering och förändringsbenägenhet. När den 

informationen har införskaffats kan tidningens redaktörer och chefer jämföra det med vad de 

anställda säger och se över vad de tycker att tidningen ska satsa mer på eller vad de bör 

förändra. 

 

Det stora intresset från tidningarna visade att det fanns vilja till att delta och granska sin 

tidnings innehåll och att det fanns plats för förändring (till den första omgången som var tänkt 

som en testomgång för att se hur de i fortsättningen skulle utforma undersökningen fick de in 

10 intresseanmälningar.) 

  

 

 

                                                 
2
 Orvesto komsument mäter svenskarnas mediekonsumtion. 

http://www.sifomedia.se/public/corporate/products/OrvestoKonsument.aspx 
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6. Resultatredovisning 
 

Deskriptiv analys av intervju med Tove 

Första intervjun gjorde jag med Tove 28 år, hemma hos henne en lördag eftermiddag. Alla 

veckor ser olika ut när man jobbar med nyheter och vissa veckor blir det inte ett inslag per 

dag, som är det man som videoreporter ”ska” leverera per dag. Just denna vecka gjorde Tove 

tre stycken inslag och de andra dagarna gjorde hon s.k. telegram eller upplägg - en kort nyhet 

med eller utan intervjuperson.  

 

Toves inslag vecka 14 2009 

                                                       Kvinnor                      Män 

Inslag                                               

Busslinjer som dras in                       1                             1 

Frisör går i pension                            -                               2                                       

Medieutbildning för äldre                  1                               3                                  

 

Totalt                 2                                6 

 

Hälften av männen medverkade i sina yrkesroller och den andra hälften som 

privatperson/deltagare i en kurs. De två kvinnorna som intervjuades var båda privatpersoner. 

Just den här veckan stämmer den allmänna uppfattningen om att män får mer utrymme i 

nyheterna, då männen var fyra stycken fler än kvinnorna. Även bilden om att männen 

kommer till tals i sina arbetsroller och som experter medan kvinnorna medverkar som 

privatpersoner stämmer i detta fall. (Jönsson 2004) 

 

Ålder                               Busslinjer dras in   Pensionerad frisör    Medieutbildning 

Barn (0-18)    -  -              - 

Yngre (19-35)   -  -              - 

Medelålders (36-65) 2                       -                                 - 

Äldre (65-)  -                      2               4 
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Just den här veckan var personer över 65 år överrepresenterade, vilket är ganska ovanligt. Två 

inslag handlade dels om en medieutbildning för personer över 65 och att en frisör skulle gå i 

pension, så blev resultatet en ovanligt hög andel äldre.   

 

Busslinjer dras in   Pensionerad frisör    Medieutbildning 

Etnicitet   

Etnisk svensk          2  2                              4 

 

Svensk med annan    

etnisk bakgrund                          -                                   -                                 - 

 

Utländsk                                      -                                   -                                 - 

 

Ingen av dem som blev intervjuade av Tove denna vecka var utländsk, något som stämmer 

överens med läget som helhet i landet, där personer med annan etnicitet än svensk är 

underrepresenterade.  

 

Inslagen 

Det första nyhetsinslaget hon gjorde den veckan handlade om att en del busslinjer i 

Norrbottens län ska dras in under sommaren. Tove åkte tillsammans med en annan journalist 

från en tidning som skulle skriva om samma nyhet och gjorde inslaget utomhus vid en 

busshållsplats som trafikeras av en av de busslinjer som skulle dras in under sommaren. På 

plats intervjuade hon en kvinna i medelåldern som var upprörd och arg över att det skulle bli 

färre busslinjer som går under sommaren. När de stod där kom den fyra personer till, varav en 

var man. De var alla privatpersoner som var upprörda över nyheten. ”Jag försökte få mannen 

att ställa upp för jag vill ha 50/50, men han ville inte vara med. Så det blev bara en kvinna 

där på plats och sen en telefonintervju med den manlige chefen för bussbolaget.” Jag anser att 

det var passande att hon hade åkt ut till en busshållsplats och gjort intervjuerna. Det var 

relevant för inslaget eftersom det handlade om busstrafik och vad passar då bättre än att göra 

intervjuerna vid en busshållsplats. När man jobbar med tv räcker det inte med att ha en 

relevant intervjuperson, utan man måste även tänka på bilder och i vilken miljö man väljer att 

göra intervjun. Det kan tillföra mycket till inslaget om det är gjort i en miljö som har med 
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ämnet att göra. Handlar det t.ex. om skolungdomar, förväntar man sig att intervjun sker på en 

skola eller en skolgård. 

 

Det andra inslaget från den veckan handlade om en manlig frisör i Luleå som skulle gå i 

pension. Till detta inslag blev Tove tipsad av en av frisörens stamkunder, en man som var en 

av de första personerna som han klippte för över 20 år sedan. Hon fick tipset om att han skulle 

jobba sin sista dag och också klippa honom för sista gången. Hon var där och filmade när 

frisören klippte sin sista kund och intervjuade dem båda. Det blev ett bra inslag när man fick 

se kunden klippas och när de pratade om att de hade känt varandra länge. Det blev en varm 

känsla i inslaget och båda personerna sa intressanta saker. Frisören var i pensionsåldern och 

kunden var även han över 60 år. ”Där var det ju klockrent vilka som skulle vara med. Det var 

lätt eftersom de var på plats och för att det var en lättsam och trevlig nyhet.” I allmänhet 

tycker hon att det är lättare när personerna finns på plats så att man slipper ”jaga” 

intervjupersoner. Man sparar även mycket tid på att slippa leta efter intervjupersoner. När det 

är sådana tillfällen när något händer på ett ställe, t.ex. vid ett event, så vill folk oftast ställa 

upp och det är oftast relevanta personer där som har något att tillföra. Då finns det oftast en 

person som är ansvarig för det som händer (evenemanget) samt deltagare. 

 

Tredje och sista inslaget hon gjorde den veckan handlade om en ny medieutbildning för äldre 

som ska lära dem mer om media och hur de kan använda datorer och Internet. De höll till på 

en skola som i vanliga fall är en medieskola för ungdomar. Man fick se dem när de satt vid 

datorerna och hade ”lektioner.” Alla deltagare var pensionärer och det var fyra kvinnor och 

nio män, och mannen som höll i det hela. I det här fallet sa hon till hela gruppen att hon ville 

prata med tre stycken deltagare och sedan fick de själva sinsemellan bestämma vilka tre som 

skulle bli intervjuade och dessutom skulle hon intervjua personen som höll i utbildningen. 

Alla intervjupersoner i det inslaget var över 65 år. ”Jag ville ha två kvinnliga och en manlig 

deltagare, för då hade det blivit två män och två kvinnor i inslaget.” Men bara en av 

kvinnorna ville vara med, trots att det var hon som hade bäst saker att säga och som gav den 

bästa intervjun. ”Det är ofta så, att när kvinnor väl ställer upp så har de något bra att säga. 

Karlar ställer ofta upp bara för att få vara med.” När det är en grupp människor, t.ex. en 

klass så är det ett bra sätt att säga det inför alla att man vill ha några att intervjua. På så sätt får 

de själva välja om de vill vara med istället för att bli övertalade. När man själv väljer att ställa 
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upp har man något att säga och det blir en bättre intervju. ”Om man övertalar någon att vara 

med brukar de inte vara lika frispråkiga eftersom de egentligen inte vill vara med.” I detta 

inslag intervjuades tre män och en kvinna, alla pensionärer. En av männen som intervjuades 

var ordförande för Sveriges pensionärsförbund, två män var deltagare på utbildningen och 

kvinnan var också hon deltagare. 

 

 

Toves arbetssätt 

Innan varje inslag hon ska göra säger Tove att hon brukar fråga sig själv ”vad handlar det 

om?” för att få klart för sig vem hon ska vända sig till för en intervju. Hon tänker igenom vem 

som kan ha något att säga om ämnet och vem som är bäst att ha med i inslaget. Att prata med 

redaktören kan vara bra eftersom den personen har jobbat i Luleå länge och har koll på saker 

och de har många kontakter och vet vilka man kan ringa. Efter att ha kollat upp vilka hon ska 

ringa, t.ex. ett företag, en skola, kommunen osv. så ringer hon direkt till chefen eller den som 

sitter högst upp. Även fast det kanske inte är chefen man ska prata med så kan denne hänvisa 

till den person som har bäst koll på det man ska fråga om. Om man börjar med att prata med 

chefen så kan han/hon tipsa dig om vem du ska vända dig till och samtidigt är det bra att börja 

med chefen eftersom han/hon då vet att en journalist vill prata med någon anställd, och ibland 

krävs tillstånd från högsta chef för att en anställd ska få uttala sig i media så då är det bra att 

få det tillståndet direkt. 

 

Genus 

Hon tycker att det är speciellt svårt att få kvinnor att ställa upp på intervjuer. De säger ofta 

saker som: ”Nej men inte ska väl jag...” eller ” Jag är så ful i håret idag.” Speciellt svårt blir 

det när man går fram till en grupp kvinnor och om en då säger nej så säger alla nej. ”Den 

kvinna som då säger ja till att bli intervjuad är stark tycker jag.” En sak hon brukar göra för 

att få kvinnor bekväma framför kameran och inte vara nervösa, är att vara förstående och med 

glimten i ögat säga saker som ”jag tycker inte heller om att stå framför kameran,” Och, ”ja det 

finns ju en anledning till att jag står bakom kameran.” Några som hon tycker är extra svåra att 

intervjua är kvinnor inom vården, som t.ex. sjuksystrar. Många verkar rädda för att uttala sig 

och som att de är oroliga att de ska få problem med chefen om de framträder i media, detta 

gäller oftast när det är ett känsligt ämne eller något negativt för sjukhuset. Enligt Tove vet hon 

flera journalister som också tycker att kvinnor inom vården är speciellt svåra att få att ställa 
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upp och bli intervjuade. Däremot tycker hon att det är mycket enklare med männen. De är 

beredda att köra igång direkt och behöver oftast inte övertalas eller göras bekväma innan 

intervjun sätter igång. ”Det pratas om att det bara är gubbar i tv, men det är inte så jävla 

konstigt. Dels för att alla gubbar är chefer, men sen också när man gör intervjuer på stan så 

vill inte kvinnorna prata.”  Hon tycker även att det är svårt att intervjua barn. Dels för att det 

kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem och få dem att börja prata, men också 

p.g.a. rent praktiska detaljer. Hon nämner det som jag skrivit om tidigare i uppsatsen om att 

det kan behövas tillstånd för att få filma små barn. Om någon lever under skyddad identitet 

och därför inte får filmas är det något som journalisten måste få veta i förväg. ”Det blir 

jobbigt om det är en grupp barn och det är ett eller flera barn som man inte får filma.” 

 

För att få intervjupersonerna att slappna av brukar hon ställa en del frågor för att få fakta till 

sin speakertext. Frågor som hon vet att hon aldrig kommer att ta med i själva inslaget, men 

sådant som kan vara bra att veta för att sedan ta med det i speakertexten som hon senare läser 

in. Samtidigt är det ett bra sätt att få intervjupersonen mer bekväm och varm i kläderna. När 

du sedan kommer fram till de viktigaste frågorna är personen inte lika nervös eftersom 

han/hon redan har stått framför kameran en stund. Detta gäller dock de intervjuer där det finns 

tid till att göra detta. I vissa fall har man kanske bara någon minut på sig att få en intervju och 

då bör man ta de viktigaste frågorna direkt. 

 

När det gäller lokala nyheter är det lätt att det blir samma personer som förekommer i 

nyheterna gång på gång. Om det t.ex. handlar om något som rör politik så är det lätt att man 

som reporter alltid ringer samma politiker, eller samma ordförande för olika föreningar. Detta 

gör att det ofta är samma personer som får uttala sig i tv-nyheterna. Samma politiker är med i 

24 Norrbottens sändningar som i TV4 och SVT:s. Tove försöker hitta nya personer att 

intervjua varje gång, men eftersom det ofta är ont om tid när man arbetar med nyheter så finns 

det inte tid till att sitta och ringa runt och försöka få tag i olika personer bara för sakens skull. 

Har man då redan en kontakt på det ställe dit man ska åka för att göra intervjun, är det 

smidigast att ringa den personen direkt. Det är bra på det sättet att det sparar tid, men dåligt 

eftersom det bidrar till att samma personer hela tiden blir intervjuade. Detta kan vara en orsak 

till att det är mest vita medelålders män i nyheterna. Dels för att det oftast är män som sitter 

på de höga chefspositionerna, och dels för att man ofta ringer samma person flera olika 
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gånger. Det är i sådana situationer då det är bra om en redaktion har en redaktör som kan ägna 

sig åt att hitta intervjupersoner till reportrarna.  

 

Behovet av en redaktör 

På just 24 Norrbotten finns ingen renodlad redaktör, utan det är programledaren som också är 

redaktör. Men eftersom det redan finns tillräckligt mycket att göra som programledare så 

finns det inte tid till att ringa runt för att hitta nya intervjupersoner så att det inte är samma 

ansikten i rutan hela tiden. Om kanalen hade haft en person anställd enbart som redaktör tror 

jag att det skulle bidra till att få en större bredd när det gäller vilka som förekommer i 

nyhetsinslagen och även kunna arbeta mer för att göra så att fler kvinnor får komma till tals. 

Önskemålet om att Tove tycker att de borde ha en ”riktig” redaktör framkommer inte under 

intervjun, men det kom på tal flera gånger under min praktiktid på 24 Norrbotten. Även andra 

som jobbar på kanalen tyckte att det skulle hjälpa att ha en redaktör som bara koncentrerar sig 

på det. 

 

Arbetsdagen 

På 24 Norrbotten går nyhetsarbetet till så att de varje morgon när de börjar jobba har ett möte 

mellan redaktör/nyhetsuppläsare och videoreportrar. Redaktören har en s.k. ”dagslista” där det 

står vilka som jobbar den dagen, samt en lista på olika nyheter som är aktuella. Dessa nyheter 

samlar redaktören in genom att göra research, bli tipsad och genom att hålla koll på allt som 

händer i området. Antal nyheter på listan varierar kraftigt och vissa dagar är det nyhetstorka 

och vissa dagar räcker personalen knappt till. På mötet diskuteras gårdagens sändningar och 

inslag och där finns tillfälle att ge och få konstruktiv kritik. Det var något som jag upplevde 

som positivt under min praktiktid på kanalen. Det känns alltid bra att få feedback och att få 

veta vad kollegerna tycker om det man har gjort. Det är ett bra sätt att lära sig mer på samt att 

lära sig vad man ska undvika, eller vad man gör bra och ska fortsätta med. Efter utvärderingen 

av föregående dag diskuteras dagens arbete och redaktören ”delar ut” nyheterna till 

reportrarna. Eftersom redaktören vet vad varje reporter är bra på, så kan denne välja att ge en 

speciell nyhet till någon som han/hon vet kommer att göra det bra. Ofta finns på dagslistan en 

kontaktperson och telefonnummer man kan ringa för att få tag i en relevant intervjuperson. 

När det finns en färdig kontaktperson, och speciellt om den personen redan är informerad, blir 

arbetet mycket enklare för reportern som slipper leta upp rätt person, och arbetet känns redan 
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påbörjat. Det händer att nyheter ”faller” om det inte går att få tag i rätt person till inslaget eller 

om ingen vill ställa upp. När det blir så får redaktören samarbeta med reportern för att försöka 

hitta andra nyheter. Detta är ganska tidskrävande och kan resultera i att en reporter blir utan 

jobb en dag. Därför tror jag att värdet att ha en redaktör som enbart ägnar sig åt det jobbet är 

stort. Om ett jobb faller så har redaktören en del reservpersoner och nyheter på lager. Jag tror 

att antalet anställda på en redaktion och vilka yrkesroller de har, har en stor inverkan på hur 

medieinnehållet ser ut. De kanaler eller nyhetsredaktioner som har fler anställda och som inte 

behöver kombinera arbetet som programledare och redaktör har större möjlighet och mer tid 

till att ändra hur det ser ut i nyheterna idag, där majoriteten av dem som får komma till tals är 

män. Där det finns resurser och tid till att jobba effektivt med förändringar, tror jag att man 

ser mest resultat. 

 

På 24 Norrbotten har redaktörerna och cheferna pratat med videoreportrarna om att de ska 

försöka att ha en så stor bredd som möjligt i vilka de intervjuar. Det ska helst vara lika många 

män som kvinnor i nyheterna och åldrarna på intervjupersonerna ska vara så brett som 

möjligt. De vill ha med allt från barn och ungdomar till pensionärer.  

 

Enkäter 

Vid enkäter på stan brukar Tove tänka på att få en bredd på dem hon intervjuar. Eftersom man 

vid enkäter väljer fritt vilka man går fram till så finns där möjlighet till att få med både män 

och kvinnor, yngre och äldre, svenskar och invandrare. Hon försöker alltid ha med lika många 

män och kvinnor, samt någon ung och någon äldre. Valet av intervjupersoner till enkäter 

säger hon avgörs genom att hon tittar och ser vem som ser ut att ha något att säga och som 

kanske är insatt i det aktuella ämnet. Men det är svårt att genomföra enkäter, speciellt om man 

är ensam när man gör dem, tycker hon. ”Många vänder eller går en omväg förbi dig när de 

ser att du står där med en kamera och vill ha någon att prata med.” Jämfört med att göra 

enkätintervjuer för t.ex. en tidning tror hon att det är svårare med tv eftersom många blir 

skrämda och nervösa när de ser kameran. Många som tackar nej till att medverka i en tv-enkät 

skulle förmodligen tacka ja om det var en tidning som frågade. Mycket beror även på ämnet 

man ska fråga om. När det är lättsamma ämnen är det lättare att få folk att vilja vara med, och 

tvärtom när det är allvarliga ämnen. Dock säger hon att det kan vara svårt att intervjua 

invandrare eftersom en del har svårt att prata svenska och har svårt att uttrycka sig. ”Då blir 
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det tyvärr lätt så att man skippar det och bara tar med svenskar i inslaget.” Hon håller dock 

med om att det är alldeles för få invandrare som får komma till tals i nyheterna. Ämnet är en 

annan avgörande faktor för vilka som intervjuas vid enkäter. Om det handlar om t.ex. 

politiska frågor så är det mest män i 60-årsåldern som har något att säga och som vet något 

om det. En tonåring som inte är så insatt i politik och har därför inget att säga vid en 

enkätintervju, och då blir det lätt så att det bara är män i en viss ålder. 

 

Kunskap eller personlighet 

På frågan om det är viktigast med kunskap eller en bra personlighet hos intervjupersonerna 

svarar Tove att det är olika beroende på vilket ämne det är. När det handlar om lättsamma 

saker som t.ex. att våren har kommit så vill hon hellre ha en glad och sprallig person som 

pratar om hur mycket han/hon älskar solen än en ”tråkig” person som bara drar en massa fakta 

eller ger tråkiga svar. Annars tycker hon att det är bäst att ha en person som kan mycket och 

kan ge bra svar. Dock inte för att hon själv tycker att det är roligast, utan för att det är det som 

behövs för att få fram de svar och få fram den fakta man vill. ”Men om man har något bra att 

säga så är man i regel också rolig att titta på.” Att intervjua en person som trivs framför 

kameran med en härlig personlighet kan vara roligare men för att få ett bra nyhetsinslag krävs 

oftast att man intervjuar en person som sitter inne med mycket kunskap.  ”Jag intervjuar 

mycket hellre en pensionär än en politiker. Det är mycket mer intressant att intervjua en 

vanlig person än en medietränad politiker. Där behöver man bara sticka fram mikrofonen så 

börjar de prata, de behöver knappt höra frågan utan de säger det de vill få fram. Jättetråkigt 

som journalist.” Hon instämmer med det Björn Häger skriver i Intervjuteknik om att det kan 

vara svårt att intervjua politiker och behålla kontrollen över intervjun. De säger ofta det de vill 

och vissa försöker ibland ta över intervjun genom att få fram det de vill. (Häger 2007:15) 

 

Om hon känner att en intervju inte blev bra och intervjupersonen inte gav speciellt bra eller 

intressanta svar så brukar hon klippa ner det så mycket som möjligt och sedan säga det som 

fattas i en speaker istället. Det brukar hon även göra om hon är missnöjd med synkbilden 

(intervjubilden) och inte vill visa så mycket av den. ”När man har gjort en bra intervju 

behöver man knappt någon speaker eftersom personen man intervjuat säger allt som man 

behöver veta. Ett inslag där man inte behöver säga något själv visar att man har lyckats med 

intervjun.” 
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Deskriptiv analys av intervju med Jenny 

Den andra intervjun gjorde jag med Jenny på hennes arbetsplats (PT) en vardag efter att hon 

hade jobbat klart för dagen. Vi höll till inne i ett konferensrum där vi kunde genomföra 

intervjun ostört. Eftersom vi är bekanta sedan tidigare genom skola och jobb så kändes det 

avslappnat och bekvämt redan från början. Dock var hon lite nervös över att bli intervjuad. 

Hon hade gjort fyra inslag under vecka 14 som handlade om väldigt skilda saker. Ämnena 

handlade bl.a. om sport och att det ska byggas nya hyreshus i Piteå. 

 

 

Jennys inslag vecka 14 2009 

                                                       Kvinnor                      Män 

Inslag                                                                     

Nya hyreshus ska byggas                 2                                  - 

Inför PIF:s seriepremiär                    -                                   1 

Läkemedel i matbutiker                   2                                   1 

PIF vann                                           1                                   2 

 

Totalt                5                                    4 

 

Av de fyra män som intervjuades av Jenny denna vecka var samtliga i sina yrkesroller. Bland 

kvinnorna intervjuades två i sina arbetsroller, en som fotbollsspelare och två av dem var 

elever på högstadiet. Jag var osäker på hur rollerna som elev och fotbollsspelare skulle 

kategoriseras men jag uteslöt att det var som privatpersoner. 

 

            Nya Hyreshus       Inför PIF             Läkemedel      PIF vann 

Ålder                               

Barn (0-18)    2    -              -                   - 

Yngre (19-35)   -    -              -             1 

Medelålders (36-65) -     1                             3                  2 

Äldre (65-)  -      -                             -                   - 
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I Jennys inslag var de flesta av intervjupersonerna i medelåldern. (6 av 9) Till skillnad mot 

Toves inslag intervjuades ingen över 65 år.   

 

                Nya Hyreshus       Inför PIF             Läkemedel      PIF vann 

Etnicitet   

Etnisk svensk    2              1                    3                   3 

 

Svensk med annan    

etnisk bakgrund                 -                               -                            -                   - 

 

Utländsk                            -                                -                            -                 - 

 

Även här var alla intervjupersoner svenska. 

 

 

Inslagen 

Det första inslaget hon gjorde den veckan handlade om nya hyreshus som ska byggas i Piteå. 

Två gymnasieelever från Piteå hade byggt en modell av hur bygget skulle se ut för att sedan 

visa upp den på en utställning och därmed ”tysta kritiken” som bygget hade fått. Hon åkte 

tillsammans med en reporter från tidningen som skulle skriva en artikel om samma sak. De 

två tjejerna som intervjuades stod tillsammans i bild och var ganska nervösa och fnittriga. 

Inslaget var gjort i ett klassrum samt ute på plats där de nya husen ska byggas. Jag tycker att 

det var relevanta platser för inslaget eftersom att det handlar om nya hus som ska byggas och 

att det är skolelever som har gjort den här modellen på hur det kommer att se ut. Om något 

nytt ska byggas så vill tittaren se vart det ska byggas och när elever ska intervjuas om något 

som de har gjort i skolan så vill man se dem i skolmiljö, eftersom det handlar om det och då 

förväntar sig tittaren att man ska få se dem i skolan. I detta inslag intervjuades två unga tjejer. 

Ofta när personer som är nervösa ska bli intervjuade, vill de ofta stå tillsammans i bild, två 

eller fler. Som videoreporter har jag lärt mig att helst undvika att ha två eller fler 

intervjupersoner i bild samtidigt eftersom det inte ser snyggt ut och för att det oftast inte blir 

lika bra som en ”vanlig” intervju. Här kan de prata i munnen på varandra och det blir svårt för 

reportern att veta vem som kommer att prata när och därför inte vet vart mikrofonen ska 
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placeras. När jag har hamnat inför sådana situationer så har jag försökt övertala dem men om 

de vägrar stå själva i bild så får man ta det och försöka göra det bästa av det. 

 

Det andra inslaget jag har tittat på handlade om Piteå IFs damfotbollslags seriepremiär mot 

Kristianstad. Bilder på förberedelser på LF-arena där de bygger läktare och sittplatser inför 

matchen. Här intervjuade hon Piteå IFs sportchef, en man i medelåldern. Intervjun gjordes på 

fotbollsplanen vid LF-arena där Piteå spelar sina hemmamatcher. Det tycker jag var rätt miljö 

för intervjun samt en bra intervjuperson som kan berätta om laget och deras chanser. Jag 

tycker dock att det hade varit bra och intressant om hon hade pratat med någon av spelarna 

också. Det är trots allt dem som ska spela matchen och som vet mer om hur stämningen är i 

laget och hur det känns inför matchen. På Piteå Tidningen jobbar videoreportern inte på 

samma sätt som videoreportrarna på 24 Norrbottens redaktion i Luleå. Ofta åker 

videoreportern ut tillsammans med en tidningsreporter och gör samma nyhet, både till 

tidningen och till tv. I just detta fall hade inte Jenny kontaktat sportchefen för en intervju, utan 

det hade en annan journalist på tidningen gjort. Hon åkte ut tillsammans med den andre 

reportern och intervjuade samma person. De har ofta samma nyheter i tidningen och på tv (24 

Norrbotten) och då är det ibland hon som ringer upp intervjupersoner och ibland är det någon 

annan på redaktionen. Detta arbetssätt är något som Jenny är positiv till eftersom det kan 

spara tid. Om två personer ska göra samma nyhet så kan en av dem göra research om ämnet 

medan den andra ringer och försöker få tag i personer att intervjua. En annan fördel säger 

Jenny är att de kan ”puffa” för varandra, i en artikel i tidningen brukar de i slutet av texten 

skriva ”Se mer på vår web-tv.” 

 

Tredje inslaget var nyheten om att det ska börja säljas läkemedel i matbutiker, såsom Ipren 

och andra receptfria mediciner. I detta inslag intervjuades Coop forums butikschef, en 

medelålders svensk man, en kvinnlig butikschef för Ica Ankaret ca 30-35 år, samt Apotekets 

kvinnliga butikschef som är runt 40-45 år. Även här var det ”rätt” miljö för intervjuerna. Hon 

hade filmat och intervjuat i butikerna och pratat med dem som vet mest om det. Både chefen 

från Apoteket och cheferna från matbutikerna var positiva till detta. Jag tycker att det hade 

varit bra att ta med en ”vanlig” person, en kund, som fick säga vad den tyckte. Om de skulle 

kunna tänka sig att köpa t.ex. huvudvärkstabletter på ICA. Detta är något som ger bättre 

tillgänglighet till värkmediciner som man kanske vill ha tag i när apoteket är stängt. Därför 
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skulle det ha varit bra med en reaktion från dem som eventuellt kommer att köpa det. När hon 

skulle göra det inslaget ringde hon runt till olika matbutiker i Piteå, men alla sa nej när hon 

bad om att få komma dit och filma och intervjua dem. Till slut åkte hon bara ut till två av 

butikerna och ”då gick det så bra så”. Jag har också varit med om att personer har sagt nej i 

telefonen när jag har frågat om jag fick komma dit och filma, men då har jag också bara åkt 

dit och då har de sagt att det är okej. Det är nästan som med enkäter. Om man går fram till 

någon och börjar förklara vad man vill fråga om och be dem ställa upp så hinner personerna 

tänka efter och svarar då oftast nej, men om man istället bara ”dyker på” dem så är det många 

som svarar innan de har hunnit tänka efter för mycket. Kanske var det samma sak som hände 

här? När reportern väl står där med kameran så ställer de upp på intervjun, medan de i telefon 

hinner tacka nej. Hon tyckte att det kändes givet att prata med butikscheferna i varje butik 

eftersom det är cheferna som oftast vet mest om det är något nytt som ska hända på 

arbetsplatsen. 

 

Jennys fjärde inslag den veckan handlade om att Piteå IF vann sin första match. Det var som 

en uppföljning på inslaget som gjordes inför seriepremiären. Hon intervjuade en av spelarna. 

En tjej i 20-årsåldern som pratade om matchen och vad det var som gjorde att de vann. Även 

lagets tränare intervjuades, en man i 50-årsåldern samt en manlig sportreporter ca 30-35-år på 

PT. Intervjuerna med den kvinnliga spelaren och tränaren gjordes på LF-arena och intervjun 

med sportreportern gjordes på PT:s redaktion. Idén om att ha med en kommentar från en av 

Piteå Tidningens sportreportrar kom från Jenny själv. Hon frågade bl.a. vad segern betyder för 

Piteå IF. Eftersom de inte medverkar i 24 Norrbottens studioprogram såg hon det som ett bra 

tillfälle för någon på tidningen att synas. Hon fick bra respons till att hon tog med honom i 

inslaget och hon var nöjd med det han tillförde till det; ”Det gav ju någonting eftersom han är 

ganska kunnig inom sport”. 

 

Jennys arbetssätt 

Eftersom Jenny befinner sig i Piteå istället för Luleå och eftersom hon ofta åker tillsammans 

med en annan reporter ut på jobb så ser hennes arbetssätt inte lika ut som de som jobbar på 24 

Norrbottens redaktion. Som jag nämnde tidigare så turas dem om att ringa och leta 

intervjupersoner medan den andra kan kolla upp bakgrundsfakta om det nyheten handlar om. 

När man åker ut själv så gör reportern annars allt det själv. Även Jenny vänder sig oftast 
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direkt till chefen på företaget eller den som sitter högst på det stället. ”Jag tror man 

automatiskt vänder sig till chefen, men ibland blir man hänvisad vidare, men oftast så brukar 

det vara bra att prata med chefen.” 

 

Jenny har inte fått några specifika riktlinjer för vilka hon ska intervjua, som t.ex. att försöka få 

en så stor bredd som möjligt på intervjupersonerna. Men hon brukar tänka på det själv och 

försöka få med mer kvinnor och ha en spridning på ålder. Hon erkänner att hon är dålig på att 

ta med invandrare i inslaget men hon har ingen bra förklaring till varför. Hon påpekar också 

att det är många män hon intervjuar, men att det ofta beror på att många företag har män som 

chefer och då blir det en man hon får prata med. 

 

Genus 

Hon tycker att det är lättare att få män att ställa upp på intervjuer, ”Man behöver nästan 

aldrig övertala männen.” De som hon har upplevt som enklast att få intervjua är män som 

jobbar som politiker eller kommunalråd, som är medievana och väldigt trevliga. Däremot 

tycker hon att det är svårt att få kvinnor att ställa upp. De skäl hon ofta får för att de inte vill 

ställa upp har med utseende att göra: ”De säger ofta saker som ’Nej jag är så ful i håret, inte 

ska väl jag...’ eller att de inte har fixat sig ordentligt den dagen. Då får man försöka övertala 

dem med smicker som ’men du är ju expert på det här, du vet mest och därför vill jag prata 

med dig.” Många kvinnor hon intervjuar vill även se sig själva i kameran direkt efter 

intervjun för att se hur de ser ut i bild, och många säger efteråt att de tyckte att det var roligt 

att vara med. Särskilt svårt säger hon att det är att intervjua kvinnor inom vård och skola. 

”Det är svårt att ens få komma dit och filma. Det är synd eftersom det är dem man vill träffa, 

de som jobbar, inte bara någon chef.” Ibland har det hänt att något jobb som hon skulle göra 

har fallit just för att ingen ville ställa upp och bli intervjuad. Det hon har fått göra då är att 

antingen göra en telefonintervju eller att bara citera dem i en speakertext om de inte vill ställa 

upp på en intervju över telefon. ”Men det känns som att då blir inslaget mycket sämre, man 

behöver en ’liveintervju’. En skrivande journalist kan ju nöja sig med en telefonintervju men 

det kan inte jag.” 
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Enkäter 

Vid enkäter försöker hon ta med minst en man och en kvinna och gärna i olika åldrar. Hon går 

fram till dem som ”ser snälla ut” och som inte verkar så stressade. Det märks ibland på några 

som kanske vill vara med, men vissa går omvägar för att undvika henne och dem försöker hon 

inte ens fråga. ”En del säger nej så fort de ser att man har en kamera, innan man ens har 

hunnit förklara vad det är man vill fråga om.” Hon tycker att det är väldigt svårt att få 

personer att vilja vara med på enkäter och hon tycker inte alls om att göra dem. ”Ibland kan 

man behöva fråga 20 stycken bara för att få en.” Enligt Jenny är det är bra att stå utanför 

mataffärer och försöka fånga personer eftersom det är mycket folk i rörelse där. ”Om man är 

ute och gör en enkät och man ser någon man känner så blir man ju räddad. Då brukar jag 

alltid få dem att vara med.” Vid enkäter säger Jenny att det kan vara bra att känna personerna, 

eftersom det är en så pass kort intervju så det inte spelar någon roll och eftersom det blir 

lättare att övertala dem man känner. I andra intervjusituationer tror hon att det kan påverka 

intervjun negativt om man känner varandra sedan innan. Det professionella går förlorat och 

det blir som en annan jargong mellan två personer som känner varandra om man jämför med 

två personer som inte känner varandra. ”Det blir annorlunda om man känner varandra. Det 

känns inte på riktigt på något sätt och det kan bli flamsigt.” 

 

Kunskap eller personlighet 

På frågan om det viktigaste är en bra personlighet eller mycket kunskap hos en intervjuperson 

svarar Jenny att hon sätter kunskap först. ”Det är klart att man måste ha en person som vet 

vad den pratar om, men det är ju ett plus om de har en personlighet också.” Det bästa säger 

hon vore att ha en person som båda sitter inne med mycket kunskap och som även är charmig 

och bra framför kameran, men på grund av tidsbrist så finns det inte tid att leta efter 

intervjupersoner med båda tillgångarna. Om hon intervjuat en tråkig person så brukar hon 

försöka klippa ner det så mycket som möjligt, men hon skulle inte välja bort honom/henne. 

Även fast personen inte är speciellt underhållande så behövs svaren personen ger eftersom det 

är nyheter och man behöver få fram svar i olika frågor. ”Men de riktigt tråkiga personerna 

vill inte ens ställa upp, och det hör man redan när man pratar med dem i telefonen.” En rolig 

och underhållande person brukar hon ge mer utrymme i inslaget. ”Det är ju så härligt och 

man blir ju så glad när man har en person som bara är så himla bra framför kameran.” 



Marie Engberg                                                                                            

C-uppsats 

Tv-produktion i nya medier, LTU 

mislund@hotmail.com 

 

 38 

 

Gemensamma teman i intervjuerna 

De två intervjuer jag gjorde med videoreportrarna på 24 Norrbotten hade många 

gemensamma teman. Ibland gav de nästan samma svar ordagrant, speciellt när det handlade 

om skillnaden mellan manliga och kvinnliga intervjupersoner. De har många liknande 

tankegångar kring intervjupersoner, och deras arbetssätt liknar varandra.  

 

Genus 

De pratar båda mycket om skillnaden mellan att intervjua män och att intervjua kvinnor. Båda 

tycker att det är mycket enklare att få män att ställa upp på intervjuer än kvinnor. De håller 

med om och är medvetna om att det inte jämnt fördelat mellan män och kvinnor vilka som får 

komma till tals, men säger också att det beror mycket på att så få kvinnor vill ställa upp. De 

tycker att det är upp till kvinnorna att själva vara med och påverka vilka som förekommer i 

nyheterna genom att bli bättre på att säga ja när de blir tillfrågade om att bli intervjuade. Båda 

nämner att en annan anledning till att det är mest män i nyheterna är att så många 

chefspositioner innehas av män, och ofta behöver en chef intervjuas till inslagen och därför 

blir det fler män än kvinnor i nyheterna. Kvinnor behöver ofta övertalas och de säger att de 

inte vill vara med på grund av skäl som har med deras utseende att göra. Jag har aldrig hört, 

och ingen av dem jag intervjuade sa något om, att en man har sagt nej till att bli intervjuad 

med motiveringen att de känner sig fula. Det kanske säger något om hur samhället ser ut idag, 

där männen är det dominerande könet och kvinnorna de underordnade könet och männen får 

mer utrymme i nyheterna. Kanske är det också därför så få kvinnor vill vara med när de blir 

tillfrågade, för att männen har bättre självförtroende än många kvinnor. De nämnde båda att 

många kvinnor säger ”Jag har inte fixat mig idag.” Eller ”Jag är så ful i håret” när de blir 

tillfrågade. För att få kvinnor att ställa upp brukar båda försöka med smicker eller att vara 

förstående och säga saker som ”Jag tycker inte heller om att stå framför kameran” och ”Du är 

ju expert inom det här” för att få dem bekväma framför kameran. Män behöver oftast inte 

övertalas till att bli intervjuade, speciellt inte i deras yrkesroller. Däremot säger de att det kan 

vara svårt att få män att ställa upp på enkätintervjuer, likaså med kvinnor. 
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Yrkesgrupper 

Under båda intervjuerna kom vi in på att prata om personer i olika yrkesgrupper och vilka 

som är svårast och lättast att intervjua. På frågan om det var någon speciell yrkesgrupp som 

var speciellt svåra att intervjua svarade båda dem som jobbar inom vården, och speciellt 

kvinnor inom vården. De sa båda att det är nästintill omöjligt att få t.ex. någon sjuksyster att 

ställa upp på en intervju, speciellt när det handlar om något negativt. De tycker att det är svårt 

att överhuvudtaget få komma till ett sjukhus och filma och intervjua personal eftersom de 

möter ett sådant motstånd från dem som jobbar där. Ofta behövs tillstånd från chefen och 

eftersom det inte alltid är enkelt att få tag på honom/henne blir det lätt problem när man ska 

intervjua personer inom vården, säger de. De tycker att det verkar som att personalen är rädda 

för att prata med media, och som att de är rädda för att få problem på jobbet som en följd av 

det. Har de blivit tillsagda att de inte får prata med media, eller är det en gruppeffekt som gör 

att ingen vill ställa upp? Detta tycker båda är tråkigt eftersom det är de anställda de vill prata 

med, inte cheferna. En chef kan aldrig veta hur det egentligen är för de anställda som jobbar 

med patienter, och en chef kan inte uttala sig för sina anställda. 

 

Yrkesgrupper som de upplever som lätta att ha att göra med och intervjua är politiker och 

företagsledare. Dels av de givna skälen att de vill främja sin verksamhet men också för att de 

är medievana och har ofta lång erfarenhet av att bli intervjuade. Trots att det är lätt att 

intervjua politiker tycker de inte att det är speciellt utmanande eller spännande som journalist. 

De nämner båda denna medievana hos politiker som något negativt eftersom det enligt Tove 

räcker med att ”sätta fram mikrofonen så börjar de prata automatiskt eftersom de redan har 

klart för sig vad de vill få fram under intervjun”. De föredrar båda att intervjua anställda 

framför chefer, men ofta är det inte reportern som får välja vem han/hon till slut får prata med. 

I allmänhet tycker de att det är lättare att få folk att ställa upp på intervjuer när det sker i deras 

arbetsroller och inte handlar om något privat. Jämfört med att intervjua privatpersoner på stan 

i en enkät är det lättare att få dem att ställa upp i sin yrkesroll. 

 

Etnicitet 

I de inslag som jag har tittat på och som jag har frågat dem om, var det ingen av 

intervjupersonerna som var utländska. De erkänner båda att de är dåliga på att ta med 
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invandrare i sina inslag och motiverar det med att det ofta är svårt att förstå många av dem 

eftersom deras svenska inte är så bra. Stressfaktorn som kommer av den tidsbrist som 

förekommer i nyhetsarbetet gör att de prioriterar att intervjua personer som kan göra sig 

förstådda och där de inte behöver skriva undertexter i redigeringen. Detta gäller främst vid 

enkäter där det ofta är svårt att få personer att ställa upp, om det däremot är en utländsk 

person som är chef på ett företag eller av annan anledning är aktuell i Norrbotten spelar det 

ingen roll att de kanske måste skriva undertexter till intervjun eftersom det är den personen 

som är intressant för nyhetsinslaget. Det går ju alltid att ta en intervju på engelska om 

personen inte kan prata så mycket svenska, men även här är det tidspressen som avgör att 

valet oftast hamnar på svenska intervjupersoner. 

 

Enkäter 

Både Jenny och Tove tycker att det är jobbigt och trist att göra enkäter. De tycker att det är 

tidskrävande och att det är svårt att få personer att säga ja till att medverka. Man behöver ofta 

fråga många personer för att bara få en person att ställa upp. Efter att ha provat en del olika 

sätt att fråga personer på stan om de vill bli intervjuade, säger båda att det bästa sättet är att 

bara ”dyka på” personerna med mikrofonen och kameran redo. Detta är en metod som även 

jag har provat på efter timmar på stan utan att få någon som vill bli intervjuad. Detta går bäst 

att göra när man är två. En person håller mikrofonen och den andra sköter kameran och 

hänger på reportern när han/hon går fram till personerna. Man går helt enkelt bara fram till en 

person och ställer frågan direkt till honom/henne, t.ex. ”Brukar du ta sms-lån?” De flesta 

hinner svara innan de har riktigt uppfattat vad som händer och har hunnit fundera på om de 

vill vara med eller inte. Det kanske tycks vara ganska oförskämt men det är faktiskt det mest 

effektiva sättet att göra enkäter tycker jag, och jag har aldrig varit med om att någon har tagit 

illa upp för att man bara dyker upp med en mikrofon under näsan på dem. Jag tror att det 

sättet kan göra så att många svarar på enkätfrågan som inte skulle ha gjort det om du hade 

först gått fram och förklarat vad du vill fråga dem om. 

 

När de ska välja vilka de går fram till säger säger båda att de brukar välja dem som inte ser 

alltför stressade ut och som ser ut att de kan ha något att säga om ämnet. De undviker båda att 

gå fram till dem som går omvägar för att gå förbi dem när de sett dem med kameran, eftersom 

det inte är någon idé att försöka med dem. 
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Kunskap eller personlighet 

När vi pratade om vad som är viktigast hos en intervjuperson: kunskap eller personlighet, 

hade de liknande tankar. Det beror på vilket ämne det är, om det är något allvarligt eller 

lättsamt. Men oftast sätter båda kunskap först och säger att en intervjuperson i nyheterna 

måste ha den kunskap som behövs för att kunna berätta om själva nyhetshändelsen. 

Nyhetsrapportering handlar om att samla in information och berätta för allmänheten, och utan 

den person som har rätt kunskap blir det ingen bra nyhet. ”Intervjupersonen måste ju veta vad 

den pratar om.” Den perfekta intervjupersonen är någon som har både kunskap om ämnet men 

som också är underhållande och som kan fånga tittarna med sin personlighet, men kunskap 

kommer först. Dock påpekar båda att de tycker att det är mycket roligare som journalist att 

intervjua en person som lever ut framför kameran, än en person som känns tråkig och stel. 

Tidspressen inom nyhetsrapporteringen gör det svårt för reportrarna att hela tiden leta efter 

”perfekta” personer att intervjua. Som jag skrivit tidigare så vill man ha tag i personerna 

snabbt och då blir det ofta att de ringer samma personer flera gånger, och inte lägger ner tid på 

att hitta nya, spännande personer. Och som Kvale skriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun så finns det ingen perfekt intervjuperson som har alla de egenskaper man 

kan önska. Olika personer passar till olika typer av intervjuer och nyhetsinslag. 

 

Övergripande analys 

En skillnad jag har lagt märke till i efterhand när jag har lyssnat igenom inspelningarna av 

intervjuerna, är att Tove och Jenny är ganska olika när det gäller deras funderingar kring hur 

de väljer intervjupersoner. Tove var mer analytisk i sina svar och funderade över varför hon 

gör som hon gör, och kom med konkreta exempel på tillfällen då hon har valt 

intervjupersoner, medan Jenny var mer ”det blev bara så” och inte tänker på varför. Det kan 

kopplas till begreppet Genusslentrian (se sida 21) där man gör omedvetna val av vana. Ett 

exempel på det är att Jenny valde att intervjua Piteå IF:s manlige sportchef inför 

seriepremiären. Då tycker jag att det hade varit lämpligt att intervjua en av de kvinnliga 

spelarna istället för den manlige chefen. Jag tror att det är spelarna som har bäst koll på hur 

stämningen i laget är. Men på grund av ogenomtänkta val blir det lätt att man tar den första 

bästa. Tove resonerade med sig själv under intervjun och förklarade t.ex. varför hon inte 

intervjuar invandrare oftare. ”Jag har gjort många inslag där jag har försökt gå fram till 
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invandrare och de kan inte... alltså prata. Då blir det ju som att man... när man är stressad, 

att man undviker dem ibland för att man vet att typ 90 procent av dem kan inte göra sig 

förstådda. Och än mindre kunna kommentera det politiska läget i kommunen.” När Jenny 

pratade om att hon intervjuar få invandrare kunde hon inte motivera det. ”Jag är nog lite 

dålig på det här med... icke svenskar. Det kan jag nog erkänna att jag är lite dålig på.” 

”Varför då?” ”Det vet jag inte... det finns inte så många (skratt)” Jag tror dock att yngre 

personer med en annan etnisk bakgrund oftast kan göra sig förstådda. Det kan vara svårare 

med äldre personer som kommit till Sverige när de var vuxna och inte vuxit upp med det 

svenska språket.  

 

Även under fler tillfällen i intervjuerna är det stora skillnader i hur utförliga svar de ger och 

hur de tänker kring deras arbete. Kanske är en anledning till deras olika resonemang och sätt 

att svara att Jenny var mer nervös än Tove inför intervjun. Hon kände sig kanske inte helt 

bekväm med att vara den som blir intervjuad, när hon är van att vara den som intervjuar. En 

annan anledning kan ha varit hur länge de har jobbat som journalister. Tove har mer 

erfarenhet och kan därför referera till fler händelser som exempel och hon har fler tillfällen att 

dra exempel ifrån tack vare hennes erfarenhet. Det kändes som att Jenny gjorde fler 

omedvetna val av intervjupersoner och eftersom hon ofta samarbetar med en skrivande 

journalist är det ofta någon annan som kontaktar personerna som hon sedan intervjuar. Det 

kan vara en anledning till att hon inte kan motivera sina val på samma sätt som Tove. 

 

I boken Samma nyheter eller likadana fanns en tabell som visar fördelningen mellan kön, 

ålder och etnicitet bland intervjupersonerna i nyheterna från 1991- 2000. (se sida 19) Där 

kunde man se att det var flest män som intervjuades, och de flesta var i medelåldern. Barn och 

äldre var underrepresenterade och nästan alla var svenskar. De inslag jag har tittat närmare på 

ger en bild som stämmer ganska bra med det man kan läsa i den tabellen. Av sammanlagt 17 

intervjupersoner (både Tove och Jennys inslag) var 10 stycken män och resten kvinnor. De 

flesta var i medelåldern, både män och kvinnor, 8 av 17 stycken. Och alla 17 intervjupersoner 

var svenskar, något som även det stämmer bra överens med hur det ser ut i tabellen från 

Samma nyheter eller likadana. Detta var enligt Tove och Jenny en ganska vanlig arbetsvecka 

för dem och det brukar se ut på ungefär samma sätt. Det som dock skiljde sig ganska mycket 

från hur det brukar vara var att det i Toves inslag den veckan var många pensionärer (frisören 
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som gick i pension och medieutbildningen för äldre.) Något som Tove tyckte var roligt 

eftersom hon håller med om, och är kritisk till, att det är för få pensionärer som får komma till 

tals. 

 

Jag tycker att deras arbetssätt stämmer bra överens med begreppet ”gatekeeping” från 

McQuails bok Mass communiction theory. Det är dem som reportrar som väljer ut vilka som 

ska synas i tv-nyheterna och de har ”makten” att ge en röst till dem som de tycker ska få 

höras. Oftast är det reportern själv som ringer upp intervjupersonen själv och kan därmed 

välja och välja bort personer. Ibland ringer personer till redaktionen och föreslår vad de kan 

göra nyhetsinslag om, om det är något som inte skulle ha kommit dem till känna annars. Men 

det är ändå i slutändan dem som jobbar på tv-stationen som avgör vilka nyheter som räcker 

hela vägen och som blir ett tv-inslag i slutändan. Så jag tycker att det slutgiltiga valet för vilka 

som ska intervjuas ligger hos reportern eller redaktören på tv-kanalen. 

 

 

7. Avslutning            

 
Jenny och Tove hade båda många tankar kring hur de tänker när de väljer intervjupersoner. 

Vem de väljer att intervjua beror mycket på vilket ämne nyheten handlar om, om de har 

kontakter sedan tidigare som kan hjälpa dem med att ställa upp som intervjupersoner, samt 

hur mycket tid det finns att leta efter en bra person att intervjua. Men det de värderar högst av 

personlighet eller kunskap är kunskap. Dels för att det behövs någon med den rätta kunskapen 

om ämnet, men också enlig Tove för att om man har något bra att säga så är man oftast också 

rolig att titta på. De försöker båda att variera sig i vilka de intervjuar för att få en större bredd 

bland dem som får uttala sig i tv-nyheterna. Det gör de genom att försöka få fler kvinnor att 

ställa upp på intervjuer och att ha med personer med olika ålder och etnicitet. När de får 

intervjua barn eller äldre tycker de att det är extra intressant och roligt eftersom det händer så 

sällan.  

 

Både Jenny och Tove är medvetna om, och är kritiska till att det är så många män i nyheterna 

men säger också att det beror på att det är så svårt att få kvinnor att ställa upp. De säger att det 

inte är så konstigt att det ser ut som det gör eftersom det nästan alltid är enklare att få männen 
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att ställa upp. Hur kan man göra för att få fler kvinnor att inte vara så rädda för att ta plats och 

synas i medierna? En obefogad rädsla enligt Tove som i intervjun sa att när kvinnor väl ställer 

upp så har de oftast något bra att säga, och är många gånger bättre än de män hon brukar 

intervjua. Speciellt inom vården är det svårt att få kvinnor att ställa upp på intervjuer. Jag har 

egna erfarenheter av att försöka övertala kvinnor inom vården att vara med på en intervju och 

både Tove och Jenny håller med om att de är väldigt svåra att intervjua. Det är ett problem för 

en reporter att inte få prata med den han/hon vill. Handlar det t.ex. om anställda inom vården 

så vill man prata med just en anställd, inte en chef. Uppfattningen om att de verkar rädda för 

vad kollegerna ska säga om de framträder i tv är något som båda kvinnorna jag har intervjuat 

håller med om. Det är svårt nog att få komma till ett sjukhus och filma, och desto svårare att 

få prata med de personer som är intressanta. Ofta måste man gå genom deras chefer och då 

blir det ofta så att det blir en chef som uttalar sig istället, något som de anställda verkar 

föredra eftersom de då slipper få problem på arbetsplatsen i efterhand. 

 

Jag har funderat på om vissa människors ovilja att ställa upp och bli intervjuad påverkar 

nyheternas innehåll negativt och ger sämre kvalitet. Eftersom man inte alltid får prata med 

den man vill och som är ens förstahandsval så blir det så att man tar nästa person i 

rangordningen på vilka man vill prata med. Men om heller inte den vill ställa upp blir det så 

att man nästan desperat börjar leta efter någon att intervjua och därmed sänker nivån på 

kunskapen hos den man intervjuar eftersom den inte har i närheten så mycket kunskap om 

ämnet som den personen som var förstahandsvalet. Om man får flera nej blir man till slut 

tvungen att prata med någon som inte kan ge lika bra svar. Det kan vara väldigt frustrerande 

för en journalist när personer är negativa till att bli intervjuade. 

 

Om jag i framtiden kommer att arbeta som videoreporter tror jag att jag kommer att ha nytta 

av att ha gjort detta examensarbete. Jag har fått bättre kunskap om hur det ser ut nu och har 

sett ut i tv-nyheterna sedan en tid tillbaka och vet mer om hur arbetet går till för att hitta 

intervjupersoner. Jag tror att om man har fördjupat sig i ett ämne så kan man göra ett bättre 

jobb eftersom man kan gå tillbaka och titta på det i efterhand. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

 

- Hur tänker du när du ska gör inslag och ska välja intervjupersoner? Hur tänkte du när du 

gjorde de här inslagen? 

 

- Har ni fått instruktioner om vilka ni ska intervjua? (kön, ålder, etnicitet) 

 

- Om du kan välja, vad är det som avgör valet: Kunskap, personlighet, kön, ålder... 

 

- Försöker du hitta olika personer hela tiden eller tar du ofta samma politiker t.ex.? (Någon du 

intervjuat tidigare och du ringer samma person nästa gång eller anstränger dig för att hitta nya 

som får uttala sig?) 

 

- Är det någon skillnad mellan att intervjua kvinnor och män? 

 

- Vad tycker du är bäst - en person som har mycket kunskap om ämnet eller någon som är bra 

framför kameran och är rolig att titta på. 

 

- Hur mycket påverkar valet av intervjuperson resultatet? 

 

- Är det bra eller dåligt att känna personen man ska intervjua? När är det bra/dåligt? 

 

- Finns det någon arbetsgrupp eller typ av människor som är svårare att intervjua? Finns det 

några som är lättare? 

 

- Vid enkäter, är det slumpen som avgör vilka du går fram till eller tittar du efter något 

särskilt? Försöker du variera dig i dem du väljer att gå fram till? 

 


