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Förord 

 

Jag vill ge ett stort tack till mina handledare Fredrik Winneborn och Ann-Kristin Juntti-

Henriksson. Med er hjälp har jag fått en stor förståelse för hur man skriver en vetenskaplig 

rapport. Ett speciellt tack vill jag rikta till Fredrik då du har på ett pedagogiskt sätt hjälp mig 

extra mycket pga. mitt handikapp dyslexi. Du har varit ett riktigt bra stöd och ett enormt bra 

hjälpmedel.  

 

Detta arbete är ett bevis till mig själv att även personer med läs- och skrivsvårigheter kan 

skriva vetenskapligt arbete med rätt hjälp.  

 

Madeleine Boquist, Luleås tekniska universitet 15 maj 2012. 
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Sammanfattning 

Studien har tagit reda på vilket av direktsända- eller inspelade nyhetsinslag som är mest 

trovärdig hos mottagaren. För att ta reda på svaret producerades två stycken nyhetsinslag som 

innehöll exakt samma information. De handlade om att Facebook bygger nya serverhallar i 

Luleå. Inslaget som skulle likna ett direktsänt inslag, spelades in på platsen där Facebook 

bygger serverhallarna. Projektansvarige blev intervjuad på platsen. Det inspelade inslaget 

innehöll en speaker och en intervju med projektledaren, intervjun genomfördes på hans 

kontor. De båda inslagen visades för en fokusgrupp, bestående av fem personer. 

Fokusgruppen skapades utifrån företagets Mediamätning i Skandinaviens data, hur 

nyhetsprogrammets Aktuellts tv-tittare såg ut under en vecka i mars 2012. När de båda 

filmerna visats hölls en enskild forskningsintervju med deltagarna i fokusgruppen. Tre frågor 

ställdes med tema trovärdighet, intryck/känsla och kvalité. Utifrån dessa intervjuer kom svaret 

på problematiseringen att direktsända nyheter är mer trovärdiga än inspelade nyheter utifrån 

det här exemplet. Studien visar också att de yngre personerna i fokusgruppen var mer kritiska 

när de såg inslagen och att de äldre personerna var mer passiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

 
 

Innehållsförteckning  

 

1.0 Inledning  ............................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund........................................................................................................................... 1 

1.1.1 Direktsända nyhetsinslag ........................................................................................... 1 

1.1.2 Inspelade nyhetsinslag ............................................................................................... 2 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

1.4 Avgränsningar................................................................................................................... 2 

1.5 Definitioner ....................................................................................................................... 2 

2.0 Tidigare forskning .............................................................................................................. 4 

3.0 Metod ................................................................................................................................... 6 

3.1 Reflektioner – Min roll som forskare ............................................................................... 6 

3.2 Inslagen  ............................................................................................................................ 7 

3.3 Fokusgruppen – Intervjun  .............................................................................................. 10 

4.0 Analys ................................................................................................................................ 13 

4.1 Tema trovärdighet ........................................................................................................... 13 

4.2  Tema intryck/känsla ....................................................................................................... 14 

4.3 Tema kvalité ................................................................................................................... 15 

5.0 Resultat  ............................................................................................................................. 16 

5.1 Trovärdighet ................................................................................................................... 16 

5.2 Känsla /intryck ................................................................................................................ 16 

5.3 Kvalité............................................................................................................................. 16 

5.4 Slutsats ............................................................................................................................ 17 

6.0 Diskussion ......................................................................................................................... 18 

7.0 Fortsatt forskning ............................................................................................................. 20 

8.0 Referenser ......................................................................................................................... 21 

 

 

 



Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

 
 

Bilagor  

            Bilaga 1: Intervju med Gunhild 73 år 

            Bilaga 2: Intervju med Joakim 35 år 

            Bilaga 3: Intervju med Birgitta 70 år 

            Bilaga 4: Intervju med Oskar 25 år 

            Bilaga 5: Intervju med Ninni 45 år



Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

1 
 

1.0 Inledning 

Den här studien kommer att behandla trovärdighet i nyhetsinslag. Nyhetsprogrammen sänder 

ibland direktsända inslag istället för inspelade, rapporten vill ta reda på hur mottagarna ser på 

de olika nyhetsinslagen ur ett trovärdighetsperspektiv. Detta ämne berör mig som författare då 

jag kommer att jobba med tv-nyheter i framtiden. Det är intressant som producent att veta hur 

mottagarna tänker i detta sammanhang. 

1.1 Bakgrund 

Sveriges första nyhetsprogram var Aktuellt som hade premiär 1958
1
. De kanaler som sänder 

nyheter idag här är SVT1
2
, SVT2

3
 och TV4

4
. Vanligtvis sänds nyheterna på morgonen och 

under kvällen. 

En nyhetssändning börjar med att en programledare, också kallad nyhetsankare, hälsar tittarna 

välkommen till programmet. Nyheterna blandas med reportage som oftast är inspelade men 

kan även vara direktsända. För att det ska bli en nyhet måste det finnas ett subjekt att 

rapportera om. Subjektet kan vara en människa, ett djur, ett land eller ett projekt som är skapat 

av en människa.
5
 

Nyheter är en form av berättelse, en berättelse behöver alltså inte vara fiktiv. Nyheter berättas 

inte som en berättelse vi ser på film, som utgår ifrån den dramaturgiska kurvan, utan nyheter 

är ofta korta och koncisa. Redan i presentationen får publiken reda på av nyhetsankaret vad 

nyheten kommer handla om. Som tittare behöver du inte se på ett helt nyhetsinslag för att få 

reda på informationen, vill tittaren däremot ha en djupare kunskap om nyheten kan man se på 

hela inslaget.
6
 

Tidigare forskning visar att trovärdigheten hos en nyhetskanal är högre om den är självständig 

och inte ägs privat.
7
  

1.1.1 Direktsända nyhetsinslag 

Ett direktsänt nyhetsinslag innebär att det är en direkt länk från nyhetsstudion till en reporter 

som befinner sig på den aktuella platsen, allting som händer sker i realtid. Inslaget kan inte 

redigeras utan råmaterialet
8
 sänds direkt till tv-tittarna. Reportern står i bild och berättar om 

                                                             
1 http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal (27 april 2012) 
2 http://svt.se/tv-tabla/ (27 april 2012) 
3 http://svt.se/tv-tabla/ (27 april 2012) 
4 http://tvplaneten.tv4.se/ (26 april 2012) 
5 Gripsrud (2008) 
6 Gripsrud (2008)  
7 Saad Andaleeb et.al. (2012) 
8 Original material som har filmats och inte redigerats.  

http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal
http://svt.se/tv-tabla/
http://svt.se/tv-tabla/
http://tvplaneten.tv4.se/
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nyheten, denne kan befinna sig t.ex. i ett land där det är krig, detta för att öka trovärdigheten 

hos tittaren då reportern befinner sig på platsen där nyheten utspelar sig.
9
  

 

1.1.2 Inspelade nyhetsinslag 
 

Ett inspelat nyhetsinslag produceras genom att reportern åker till nyhetsplatsen och intervjuar 

personen. Allting som sker spelas in med en filmkamera. När inspelningen är färdig redigeras 

materialet. En intervju som kan vara 10 minuter lång klipps ner till ca 2 min. Eftersom att 

materialet klipps ner används klippbilder i inslaget som oftast visar bilder på det personen 

pratar om.  

1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att ta reda på vilken av metoderna, direktsända eller inspelade tv-nyheter 

som är mest trovärdiga hos tv-publiken.  

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågan är vilket av alternativen, direktsända eller inspelade nyheter, som är mest 

trovärdiga? För att ta reda på detta kommer tre teman – trovärdighet, känsla/intryck och 

kvalité – att skapas. Begreppet kvalité menas hur den tekniska kvalitén påverkar 

trovärdigheten hos mottagarna. Frågorna som ställs i forskningsintervjuerna kommer att vara 

baserade på dessa tre teman
10

.  

1.4 Avgränsningar 

 
Studien är avgränsad till att handla om nyhetsinslag och inte hela nyhetssändningar.  

1.5 Definitioner  

 

Mediamätning i Skandinavien är en mätstation som mäter hur många tittare ett tv-program 

har, hur gamla personerna är, vilket kön de har, mm. Mätningarna har gjorts i Sverige sedan 

1993. I Sverige finns det 1 200 hushåll som deltar i mätningen och ska motsvara Sveriges 

befolkning.  

Dessa hushåll har en så kallad MMS-box inbyggd i tv:n, till boxen medföljer en dosa. Alla 

personerna i familjen har en egen knapp på dosan som de trycker på varje gång de ska kolla 

på tv:n, det är då inprogrammerat i dosan vem som kollar på programmet. På natten skickas 

                                                             
9 Fichtelius (2008) 
10 Ekström, Larsson (2000) 
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denna information till MMS som sedan kan presentera hur många som tittade på t.ex. Aktuellt 

en specifik dag
11

.  

Orden inpunkt och utpunkt kommer att nämnas i texten. Detta är när man i redigeringen av 

nyhetsinslagen sätter en markering på ett klipp där man vill att klippet, alltså själva filmen ska 

starta, detta kallas för inpunkt och där man sätter en markering där klippen ska sluta kallas för 

utpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 http://mms.se (19 april 2012) 

http://mms.se/
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2.0 Tidigare forskning och teori 

Förr i tiden när televisionen kom, såg producenterna sin publik, alltså mottagarna, enbart som 

passiva. De ansåg att mottagarna satt i tv-sofforna som zombies, de matades och svalde allt de 

såg på tv:n
12

. Gripsrud (2008) skriver att i dag väljer producenterna om de ser mottagarna som 

passiva eller kritiska. En passiv tittare undrar inte vad som händer bakom kameran, hur 

regissören eller producenten tänker. En kritisk mottagare kritiserar, analyserar och diskuterar 

det de ser på tv:n
13

.    

För att mottagaren ska kunna ta till sig en nyhet måste de ha en förförståelse om det som sägs, 

om mottagaren inte har en förförståelse så kan de inte ta till sig nyheten över huvud taget
14

. 

För att förstå en nyhet handlar det om att man måste förstå sitt samhälle och sin kultur. Alla 

nyheter är baserade utifrån vårt samhälle, inrikes och utrikes
15

.  

En publik kan inte tycka att en produktion är bättre än någon annan om de inte har något att 

jämföra med. Erbjuds det bara en sorts produktion kan de inte veta om det är den bästa för 

dem. Det är producenterna som bestämmer vad som ska produceras och visas för mottagarna. 

Gripsrud (2008) skriver att producenterna måste ha en moralisk balansgång när de producerar 

t.ex. nyheter. De kan välja att direktsända en person som tar livet av sig och få en massa 

tittare, men vad tycker tittarna om det de ser? Vad tycker de om kanalen som producerar 

dramat?
16

  

Detta kan kopplas samman med det McQuail (1993) skriver om att trovärdigheten hos tittarna 

ligger i att ha en balans i nyhetssändningen. Nyheterna kan inte vara för spretiga utan ska 

hålla en röd tråd i varje nyhetssändning. Om nyheten är spretig och sänder vad som helst 

uppfattas nyheterna som underhållande eller som propaganda och då försvinner 

trovärdigheten hos publiken
17

.  

Tidigare forskning visar att det program som tittas på mest i världen är nyheter, som står för 

66 % av tittandet. Det är viktigt att nyheter är trovärdiga eftersom att personer som inte kan 

läsa eller skriva av olika skäl t.ex. i utvecklingsländer, ändå ska kunna ta del av nyheterna via 

tv:n.
18

.  

Ett nyhetsprogram blir mer trovärdigt om kanalen är oberoende, alltså att de inte är 

privatägda, för ju mer självständig en nyhetskanal är desto högre trovärdighet får kanalen av 

                                                             
12 Curran, Morley, Walkerdine (1999) 
13 Gripsrud (2008) 
14 Gripsrud 2008) 
15 McQuail (1983) 
16 Gripsrud (2008) 
17 McQuai (1983) 
18 Saad Andaleeb et.al. (2012) 
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sina tittare. Trovärdigheten ökar också om det finns flera nyhetskanaler i ett land, på det viset 

blir konkurrensen högre och viljan till trovärdighet hos mottagarna ökar
19

. Om det endast 

finns en styrande nyhetskanal, kan publiken inte jämföra med andra kanaler och bilda sig en 

egen uppfattning
20

.  

Forskningen visar även att trovärdigheten i nyheterna är högre om reportern som rapporterar 

om händelsen är skicklig och effektiv. 
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Saad Andaleeb et.al. (2012) 
20 Gripsrud (2008) 
21 Saad Andaleeb et.al (2012) 
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3.0 Metod 
Den här studien är en induktiv studie som innebär att den är baserad på det empiriska 

materialet
22

.  

Metoddelen är indelad i två kategorier. Den första kategorin är ”inslagen”, där berättas hur 

gestaltningen skapades. Under kategorin ”forskningsintervju” berättas hur det empiriska 

materialet samlades in. 

Två nyhetsinslag producerades, dessa innehåller samma information men har spelats in på 

olika sätt. Det ena i stilen av en direktsänd intervju och den andra en inspelad intervju. Två 

stycken bilder nedan visar hur de båda intervjuerna såg ut. 

Nyheten som produceras och används i undersökningen är dagsaktuell, detta för att nyheten 

ska känns verklig och trovärdig. De båda nyheterna har samma innehåll. Personen som är med 

i intervjun deltar i båda inslagen för att trovärdigheten inte ska ifrågasättas på grund av att det 

är olika nyheter. 

Miljön där intervjun hålls, i det direktsända inslaget är utanför serverhallarna, det är för att 

publiken ska få se inslaget produceras på plats. Det ökar den fiktiva nyhetens trovärdighet 

eftersom att det liknar en verklig direktsändning.  

I det inspelade inslaget kommer inspelningsplatsen att vara på intervjupersonens arbetsplats, 

eftersom att det handlar om hans jobb så är den miljön passande.  

Fokusgruppen består av endast fem stycken personer,
23

 gruppen är skapade utifrån 

Mediamätning i Skandinaviens (MMS) undersökningar. En forskningsintervju om teman 

trovärdighet, känsla/intryck och kvalité har genomförts enskilt med personerna som deltog i 

fokusgruppen.  

3.1 Reflektioner - Min roll som forskare 

Barbro Klein och Billy Ehn (1994) skriver i boken Från erfarenhet till text att som forskare 

kan man inte studera och beskriva verkligheten eller en situation utan att påverka den. Jag 

ville inte påverka deltagarna när de tittade på inslagen, därför valde jag att inte delta i rummet. 

I inslagen är det jag som är reporter och speakerröst. Medvetenheten om att det kan ha 

påverkat gruppen under forskningsintervjuerna finns
24

. När fokusgruppen bestämdes var det 

ett medvetet val att jag inte skulle ha någon djuprelation med dessa personer. Anledningen var 

                                                             
22 Thurén (2007) 
23 Wibeck (2000) 
24 Kline, Ern (1994) 
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att de inte skulle ställa upp ”för gammal vänskap skull” och att de då kanske inte skulle våga 

säga vad det tyckte om inslagen, utan att vara rädda att såra mina känslor
25

.  

Min hypotes är att publiken kommer att tycka det direktsända nyhetsinslaget är mer trovärdigt 

än det inspelade. Anledningen kommer nog att grunda sig i att möjligheten till redigering inte 

finns, utan publiken kan ta del av alla pusselbitar i intervjun.  

3.2 Inslagen 

I Luleå bygger Facebook fyra nya serverhallar, den första byggnaden är snart klar
26

. När 

nyhetsgestaltningen skulle produceras till uppsatsen valdes nyheten om serverhallarna. Två 

inslag producerades, ett som liknar ett direktsänt inslag och ett som är ett inspelat inslag.  

Nyheten om Facebooks serverhallar valdes på grund av att det var aktuellt, för att 

fokusgruppen skulle uppleva nyheten som äkta. Samt att det var något som pågår just nu. Den 

direktsända nyheten spelades in på plats, det var då viktigt att det hände något på platsen, i 

detta fall byggdes serverhallarna.  

Innan inspelningarna producerades, skapades frågor om Facebooks serverhallar som skulle 

användas i de båda inslagen. Frågorna som skulle ställas var ”Vad betyder det här för 

Luleå?”, ”Hur kommer det sig att Facebooks serverhallar hamnade här i Luleå?”, ”När 

beräknas byggnaderna att vara färdiga?” Det här är öppna frågor, detta för att få så pass 

utförliga svar som möjligt och slippa ja- och nej-svar
27

.  

Intervjupersonen som deltog i de båda inslagen var Matz Engman, han jobbar på Luleå 

Näringsliv och är projektledare för bygget. Eftersom att han var högsta ansvarige för projektet 

var en intervju med honom prioriterad. Trovärdigheten ökar mer om han medverkar än om 

någon annan som inte är delaktigt på samma nivå deltar.
28

  

Utrustningen som användes till produktionen hämtades i Piteå på Luleå tekniska universitet 

institutionen för konst, kommunikation och lärande. Utrustningen bestod av en JVC-700 och 

ett stativ. Det första inslaget som producerades var det direktsända inslaget. Anledning till att 

det producerades först, var att det passade Matz Engman bättre.   

De båda inslagen är ett så kallat ”en-mansinslag”. Detta betyder att reportern var både 

fotograf och reporter samtidigt vid de båda intervju tillfällena.  

                                                             
25 Thomson (2006) 
26 
(http://www.lulea.se/politikochkommun/arkivpolitikochkommun/darforvaldefacebooklulea.5.8681c90133218
8d51580002537.html (26 april 2012) 
27 Häger (2007) 
28 Trovärdigheten ökar p.g.a. Matz Engmans position som projektledare eftersom han besitter kunskap i 
området. 
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Under produktionen av direktinslagen var Matz stressad och ville åka tillbaka till sitt kontor. 

Det var sol ute och det blev tekniskt svårt att få en bra exponering i bilden. Platsen där 

intervjun skulle spelas var tvunget att hittas snabbt. Ett annat problem som upptäcktes under 

inspelningen var att reportern var mycket kortare än Matz. Det blev svårt att få till ett bra 

utsnitt
29

 så att båda parterna såg bra ut i bild. När intervjun startade stakade sig reportern vid 

ett flertal tillfällen.  

 

Ur det direktsända inslaget.  

Under intervjun ställdes en fråga som var improviserad, inspelningen kunde inte göras om 

även att det blev felsägningar och en fråga för mycket, eftersom att Matz var tvungen att åka 

tillbaka till sitt kontor. Den improviserade frågan var nu tvungen att skrivas ned och användas 

i det inspelade inslaget, eftersom att syftet med de båda inslagen var att de skulle innehålla 

samma information. Frågan som ställdes handlade om att Östersund som också intresserade 

av att få Facebooks serverhallar till sin kommun, och hur det blev att Luleå fick de i stället för 

Östersund.  

 

När det direktsända inslaget var klart, var det dags att producera det inspelade inslaget. Detta 

inslag spelades in på Matz kontor i Luleå. Frågorna som ställdes var densamma som i den 

                                                             
29 Utsnitt är helbild, halvbild, närbild, extrem närbild, totalhelbild.  
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direktsända intervjun inklusive extra frågan. När intervjun var färdig, filmades klippbilder 

som skulle användas i inslaget bl.a. på när Matz tog en kopp kaffe och pratade med sina 

kollegor.  

 

Ur det inspelade inslaget 

 

Materialet redigerades i programmet Final Cut Pro. I det direktsända inslaget sattes inpunkt 

där intervjun började och en utpunkt där intervjun slutade. Namnskyltar på reportern och 

intervjupersonen lades till, samt en skylt längst upp i vänstra hörnet där det stod ”Direkt från 

Luleå”.  

När det inspelade inslaget skulle redigeras plockades en del av Matz svar bort och i stället 

lades en speaker på. Detta för att det skulle likna ett nyhetsinslag som tittarna är vana att se på 

de riktiga nyheterna. Informationen var fortfarande densamma som i det direktsända inslaget, 

förutom att speakern berättar en del av informationen.  

När de båda filmerna var producerade brändes de på en dvd-skiva. På skivan visas den 

inspelade versionen först sedan den direktsända versionen. Det är i denna ordning som 

fokusgruppen fick se inslagen.  
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3.3 Fokusgruppen – intervjun 

 

En fokusgrupp som speglar nyhetsprogrammet Aktuellts tv-tittare skapades utifrån MMS 

undersökningar under en vecka från 1 mars till 8 mars 2012
30

.  

Nedan finns två bilder som är från mms.se, här syns tittarstatistiken för nyhetsprogrammet 

Aktuellt på SVT2. Bild-exempel 1 visar hur tittarstatistiken såg ut den 7 mars 2012. De gröna 

staplarna visar vilken åldersgrupp som tittade på programmet. Här syns det klart och tydligt 

att de flesta personerna var över 60 år. De orangea staplarna visar hur många från varje kön 

som tittade på programmet, undersökningen visar att det är jämt mellan kvinnor och män. 

 

Ovanför staplarna visas hur många procent som tittade på programmet av hela svenska 

befolkningen. Exempelvis tittade 7,6 % av Sveriges befolkning på Aktuellt den 7 mars. 

 

Bild-exempel 1. 

                                                             
30 mms.se (27 apil 2012) 
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Bild-exempel 2. 

 

 

Bild-exempel 3. 

Personerna som deltog i undersökningen var tre kvinnor och två män. De var i åldrarna 25-73 

år. Undersökningen hölls i biblioteket på Luleås tekniska universitet i Luleå. Två grupprum 

bokades, ett där inslagen visades och ett där intervjuerna hölls. Fokusgruppen fick titta på de 

två inslagen, under tiden befann jag mig utanför rummet. Efter visningen fick de tillsägelse att 

inte prata om inslagen eller nyheter över huvud taget med varandra. När de enskilda 

forskningsintervjuerna hölls med personerna i fokusgruppen, bjöds de andra deltagarna på 

fika i väntan på det var deras tur att bli intervjuade. Intervjuerna spelades in och de var mellan 

3-5 minuter långa.   
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Frågorna som ställdes till personerna i intervjun var baserade på de tre teman som skapas för 

att få svar på forskningsfrågan.  

1. Vilket av inslagen tycker du var mest trovärdigt? 

2. Vad fick du för intryck när du kollade på de båda inslagen? 

3. Spelar den tekniska kvalitén någon roll för dig, hur pass trovärdigt ett inslag är? 

När intervjuerna var gjorda transkriberades dessa.  
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4.0 Analys 

Fokusgruppen bestod av fem personer: Joakim 35 år, Oskar 25 år, Birgitta 70 år, Gunhild 73 

år, och Ninni 45 år.  

Fokusgruppen kollade på de båda inslagen tillsammans, de började titta på det inspelade 

inslaget som följdes av det direktsända inslaget. Efter visningen hölls en fördjupande 

individuell forskningsintervju
31

. Analysen är gjord ur ett tematiskt perspektiv
32

, de olika 

teman som analyserades var trovärdighet, intryck/känsla och kvalité. 

Citaten är inte direkta citat, de har omvandlats från talspråk till skriftspråk
33

. Varje person 

kommer inte att bli citerade under alla tema utan citaten som presenteras belyser det 

intervjupersonerna tycker i det stora hela, eller när personerna tyckt olika. Om flera personer 

tyckt lika kommer bara en av dessa att presenteras.  

4.1 Tema trovärdighet 
 

Frågan som ställdes till intervjupersonerna var vilket av de två metoderna, direktsända 

inslaget eller det inspelade inslaget som de upplevde som mest trovärdigt.  

”Det känns mer sanningsenligt och trovärdigt med en direktsänd intervju. Möjligheten till att 

efter redigera finns inte och svaren kommer direkt ifrån vad den här personen tänker eller har 

lärt sig att säga, förhoppningsvis är det sant” 

                                                                                                                                Joakim, 35 år 

”I en direktsänd intervju blir personens reaktioner ärliga och genuina. Det kan inte klippas 

och redigeras, det känns mer trovärdigt på något sett. I det här fallet kommer personen att 

tala sanning oavsett, eftersom att han inte har någon vinning i att ljuga. Då är trovärdigheten 

lika hög i de båda inslagen, men jag föredrar det inspelade inslaget då det blir mer 

proffsigt.” 

                                                                                                                                Oskar, 25 år 

”Skulle du däremot intervjua en politisk person, föredrar jag det direktsända inslaget för då 

kan personen åka dit på någonting. Det kan inte heller redigeras fördelaktigt eller 

ofördelaktigt till personen” 

                                                                                                                              Oskar, 25 år 

                                                             
31 Ekström, Larsson (2000) 
32 Ekström, Larsson (2000) 
33 Kvale (2001) 
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”Den direktsända intervjun är mer trovärdig då han svarade på direktställda frågor” 

                                                                                                                              Birgitta, 70 år 

”Det förinspelade känns mer trovärdigt, då känns det som att man har lagt ner en tanke 

bakom inslaget. Man har hunnit tänka igenom det flera gånger. Men när det är live, då kan 

man ju inte redigera i det, så egentligen tycker jag att livesändningen är nog mer trovärdig” 

                                                                                                                                   Ninni, 45 år                                                                         

Här kan man se att samtliga personer i gruppen tycker att den direktsända intervjun är mer 

trovärdig. Oskar föredrar hellre det inspelade inslaget då det känns mer professionellt och 

tyckte att i detta fall att trovärdigheten var lika hög i de båda inslagen. Han menar att 

personen som blir intervjuad har inget att dölja och ingen vinning med att ljuga. Om det 

däremot är en politiker som ska ställas mot väggen tycker han bättre om det direktsända 

formatet.  

Ninni började med att säga att hon tycker att det inspelade inslaget var mer trovärdigt, hon 

menar att det är mer genomarbetat, men efter att ha reflekterat tycker hon att direktsända 

inslaget blir mer trovärdigt eftersom att det inte kan redigeras. Detta är en gemensam nämnare 

hos fyra av personerna, att det direktsända inslaget blir mer trovärdigt eftersom att det inte 

kan redigeras.  

4.2 Tema intryck/känsla 
 

Intervjupersonerna fick frågan vilket intryck de fick efter att ha tittat på de båda inslagen.  

”När det är live så är det så mycket som händer, då blir det att man tittar på allt som rör sig i 

bild. Jag kan bli lite distraherad, jag tänker t.ex. vad det blåser, de ser ut att frysa” 

                                                                                                                                   Ninni, 45 år 

”Jag tycker att det tilltalar mig mer när det är tillrättalagt och paketerat, som det blir i ett 

inspelat inslag” 

                                                                                                                                  Ninni, 40 år  

”Jag tycker att det inspelade inslaget är skönare att titta på” 

                                                                                                                                 Oskar, 25 år 
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”Mitt första intryck var att jag fastnade för direktinslaget. Jag tycker att klippbilderna på 

kaffet och den långa korridoren kändes onödiga i det inspelade inslaget” 

                                                                                                                         Birgitta, 70 år 

Oskar föredrar det inspelade inslaget då han känner att det är skönare att titta på, men Birgitta 

tycker bättre om det direktsända inslaget, då hon slipper att se ”onödiga” klippbilder. Ninni 

däremot tycker att en direktsänd intervju kan vara distraherande att titta på om det är mycket 

annat som rör sig i bilden än det som ska röra sig. Både Birgitta och Ninni stör sig på samma 

saker, alltså onödiga och distraherande föremål i bild, men i olika inslag. Ninni i det 

direktsända inslaget och Birgitta i det inspelade inslaget.  

4.3 Tema kvalité 

Frågan löd om den tekniska kvalitén spelar någon roll för dem i ett nyhetsinslag.  

”Ja, det gör det. Det är nog därför jag föredrar det redigerade inslaget. Det känns 

proffsigare, man kommer undan problem med ljudet. I det direktsända inslaget kanske man 

inte ser så bra.” 

                                                                                                                                 Oskar, 25 år 

”Ja, det gör det. Om det är ett redigerat inslag som har en blandad bildkvalité, märker man 

att det är filmat med olika kameror på olika platser och då kan man ställa frågan vem är det 

som har plockat ihop det och varför har man plockat ihop det?” 

                                                                                                                                Joakim, 35 år 

”Om det däremot är lite brus i bilden i en direktintervju köper jag det för att jag vet ju att det 

är en direktsändning. Det blir inte mindre intressant för att det är en brusig bild eller att det 

blåser lite i micken, jag tror att det blir mer trovärdigt och realistiskt.” 

                                                                                                                                 Joakim, 35 år 

”Det är fakta även om det tekniska inte klaffar runt om tycker jag” 

                                                                                                                              Gunhild, 73 år 

De flesta i fokusgruppen tycker att det är viktigt att den tekniska kvalitén är hög i ett redigerat 

inslag. Oskar förväntar sig att det ska vara bättre ljud och bild i ett inspelat inslag. Kraven är 

inte lika höga i en direktsänd intervju, då har de större förståelse om det är brusig bild och 

dåligt ljud. Joakim tror att det blir mer trovärdigt om den direktsända intervjun är lite brusig i 

bilden och dåligt ljud eftersom att det blir mer realistiskt då. Gunhild som är den äldsta i 

fokusgruppen tycker inte att spelar någon roll om kvalitén är dålig.  
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5.0 Resultat 

 

Här nedan följer resultatet av analysen från forskningsintervjuerna. Resultaten är indelade 

utifrån angivna teman. 

 

5.1 Trovärdighet 

 

Resultatet i den här studien belyser att trovärdigheten är störst i det direktsända inslaget. 

Vikten till varför fokusgruppen tycker det, är för att materialet inte kan redigeras. Personen 

som blir intervjuad i inslaget måste svara på direkt ställda frågor och kan inte slingra sig. I det 

direktsända inslaget som visades för gruppen, tycker en av personerna att ämnet inte var 

”hett” nog, att det behöver rapporteras direkt från platsen.  

Han menar att trovärdigheten inte blir högre i detta fall för att man använder sig av 

direktsändning. Intervjupersonen i fråga kommer inte att slingra sig undan eller försöker att 

dölja något, då ämnet om Facebooks serverhallar inte är känsligt att prata om. En direktsänd 

intervju uppskattas om det är en politiker som ska ställas mot väggen. Då blir trovärdigheten 

högre, eftersom att materialet inte kan redigeras till eller emot personens fördel eller nackdel.  

5.2  Känsla/intryck 

 

Resultatet i studien visar att tre personer av fem tycker bättre om att titta på det inspelade 

formatet. Fokusgruppen tycker att det känns mer professionellt och snyggare paketerat. I det 

direktsända inslaget kan föremål som rör sig i bild och inte har något med inslaget att göra 

distrahera publiken. En person i gruppen tyckte bättre om den direktsända nyheten då hon 

slipper att ta del av onödiga klippbilder som inte har med något med inslaget att göra.  

 

5.3 Kvalité 

 

Ett inspelat inslag ska vara av hög kvalité tycker majoriteten i fokusgruppen. De förväntar sig 

att det inte ska var störning på ljudet eller brus i bilden. Om det är en skiftande kvalité i ett 

inspelat inslag sjunker trovärdigheten eftersom att man då ser att det är inspelat olika dagar 

med olika kameror, vilket upplevs negativt.  

Om det är dålig bild och ljud i ett direktsänt inslag minskar inte trovärdigheten snarare förhöjs 

den. Fokusgruppen är medveten om att det är direktsänt och köper då eventuellt tekniskt strul. 

Den äldsta personen i gruppen tycker att kvalitén inte spelar någon roll, huvudsaken är att 

man får ut fakta och det får hon även om inte kvalitén är bra.  
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5.4 Slutsats 

 

Resultatet från den här empiriska studien visar att det direktsända formatet är mer trovärdigt 

än det inspelade formatet. Det inspelade nyhetsinslaget tycker publiken bättre om att titta på 

då de gillar när det är redigerat. Kvalitén på ett inspelat nyhetsinslag förväntar sig tittarna ska 

vara hög, medan det är okej för ett direktsänt inslag att ha lägre teknisk kvalité.  

Under intervjun reflekterade de tre yngsta personerna på frågorna innan de gav ett slutgiltigt 

svar. Det kan ses som exempel när Ninni till en början tycker att det inspelade inslaget är mer 

trovärdigt, men att hon sedan diskuterar sig fram till att hon tycker att det direktsända inslaget 

är mest trovärdigt. 

Intervjuerna med de två äldre personerna i gruppen var de två kortaste intervjuerna. De 

reflekterade inte över vad de hade sett, utan svarade kort på mina frågor vad de tyckte om de 

båda inslagen. Ingen av dem diskuterade fram sina svar på mina frågor eller argumenterade 

varför de tyckte om de gjorde.  

Gripsrud (2008) skriver att sändaren ser antingen sina mottagare som passiva eller kritiska. I 

den här undersökningen visas tendenser till att de yngre personerna i fokusgruppen är kritiska 

tittare. De är medvetna om att inslagen redigeras, hur det går till bakom kameran och att 

producenten kan välja att klippa ihop materialet så att det får en annan betydelse än vad det 

var tänkt från början.  

Joakim reflekterar t.ex. över att han ifrågasätter trovärdigheten i ett inslag som har bilder 

filmade från olika tillfällen. Oskar är medveten om när han vill att ett inslag ska vara 

direktsänt och när det inte ska vara det.  

Gunhild och Birgitta var båda över 70 år och tenderar att vara passiva mottagare i den här 

studien. De reflekterade inte över varför de tyckte som de gjorde. Gunhild föredrog det 

direktsända inslaget för att hon förstod mer vad nyheten handlade om än vad hon gjorde i det 

första inslaget. Birgitta tyckte bättre om det direktsända inslaget för att hon slapp att se 

onödiga klippbilder, här kan vi se att hon reflekterade lite över vad hon såg, men det hade 

ingenting med trovärdigheten att göra.  
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6.0 Diskussion 

Utifrån ett självkritiskt perspektiv tycker jag att platsen där intervjun skulle hållas, i det 

direktsända inslaget, borde setts ut innan jag träffade Matz Engman för intervjun, då hade 

överexponeringen av solen eventuellt förhindras. Matz hade även blivit informerad om vikten 

att ha tid till att bli intervjuad, på det viset hade en omtagning varit möjlig. Det positiva med 

att Matz var stressad tillbaka till sitt kontor var att intervjun blev en ”riktig” direktsänd 

intervju med bara en tagning. Eftersom att en improviserande fråga ställdes blev längden på 

intervjun lite för lång.  

För att inte påverka forskningen valdes en neutral plats, där ingen kände sig ”hemma”.  

Platsen där visningen av de båda inslagen, samt intervjuerna med fokusgruppens medlemmar 

var på universitet. I de två rummen som forskningen ägdes rum i fanns ingen som 

distraherade gruppen, som t.ex. tavlor på väggarna, rummen var neutrala och uttryckslösa
34

.  

 

Båda inslagen som visades innehöll samma information. Gunhild 73 år tyckte att hon fick mer 

information utifrån det direktsända inslaget. När jag frågade varför svarade hon att hon tyckte 

att det ”benade ut mer”, alltså att hon förstod mer vad det handlade om. I slutet av intervjun 

berättade hon att hon tyckte att nyheterna var bra eftersom att hon inte hade hört talas om 

detta tidigare. 

Jag tror att Gunhild upplevde att hon fick mer information utifrån den direktsända intervjun 

för att hon aldrig hade hört om nyheten tidigare. Hon förstod informationen mer andra gången 

hon fick höra den. Nyheten handlade om någon som i regel kan tyckas vara okänt för en äldre 

människa, ordet serverhallar och Facebook kanske hon inte riktigt visste vad det var sedan 

innan. Därför kan nyheten upplevas som svår att förstå första gången hon hörde den.   

Medvetenheten om att ordningen på inslagen kan ha påverkat hela gruppen finns. Men det är 

svårt att komma undan det problemet eftersom att deltagarna var tvungna att se båda inslagen 

för att kunna delta i intervjun och svara på mina frågor om trovärdighet. Valet av vilket inslag 

som visades först blev av en slump när de brändes ut på dvd-skivan.  

Fokusgruppen var informerad om att de skulle få se två inslag som innehöll samma 

information, de var också medvetna om att studien handlade om trovärdighet i nyhetsinslag. 

Detta gör att det börjar tänka på ett annat sätt än om de sitter hemma i tv-soffan och ser på 

nyheter, de blir automatisk mer aktiva tittare.  

Fokusgruppens deltagare intervjuades enskilt, anledningen var att de inte skulle bli påverkade 

av varandra. Tre personer i gruppen kände varandra sedan tidigare och risken att de 

                                                             
34 Wibeck (2000) 



Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

19 
 

personerna skulle våga prata mer och säga vad de tycker var stor, detta hade eventuellt lett till 

att de andra två deltagarna inte hade vågat uttrycka sina åsikter i samma utsträckning
35

.  

I den här undersökningen upplevde jag att de tre yngre personerna i fokusgruppen var mer 

aktiva mottagare än de äldre som var mer passiva. Detta tror jag beror på att de har växt upp i 

olika medieklimat. Oskar som var den yngsta i gruppen var den som reflekterade mest över 

mina frågor. Han har växt upp i ett medieklimat där han alltid haft flera kanaler än en att välja 

mellan, internet är hans vardag och där gör man sina egna val hela tiden. På detta sätt tror jag 

att en person som är mediavan blir mer kritisk och ifrågasätter mer trovärdigheten i 

nyhetsinslag. 

Birgitta och Gunhild som har växt upp utan tv, och när den kom så fanns det bara en kanal att 

titta på, är inte lika vana media-användare. På det sättet tror jag att de inte är lika kritiska när 

de tittar på nyheter och dess trovärdighet. Jag tror att deras erfarenhet av hur det fungerar att 

redigera ett material är lågt och på det viset har tekniken ingen inverkan på dem gällande 

trovärdighet utan att de tycker något ät trovärdighet när de förstår vad som sägs.  

Innan jag gjorde mina forskningsintervjuer var min hypotes att publiken skulle tycka att det 

direktsända inslaget upplevdes mer trovärdigt än det inspelade. Jag hade inte räknat med att 

intervjupersonerna skulle reflektera så pass mycket över vad de hade sett. Både Joakim och 

Oskar var väldigt medvetna om hur nyheter fungerar när de produceras. Innan trodde jag att 

alla i gruppen skulle vara mycket mer passiva tv-tittare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
35 Wibeck (2000) 
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7.0 Fortsatt forskning 

Den här studien är en kvalitativ studie där endast fem personer har intervjuats i en enskild 

intervju om trovärdighet i nyhetsinslag. I en fortsatt forskning skulle det vara intressant att 

göra en kvantitativ forskning även den baserad på MMS undersökningar. Genom att göra en 

kvantitativ undersökning skulle den här kvalitativa antingen styrkas eller kanske visa något 

hela annat resultat. Det skulle även då vara intressant att undersöka hela nyhetssändningar och 

inte nyhetsinslag som den här forskningen är baserad på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

21 
 

8.0 Referenser 

 

Andaleeb.S, Rahman.A, Rajeb.M, Akter.N, Gulshan.S (2012)  

Credibility of TV News in a Developing Country: The Case of Bangladesh.  

Journalism & Mass Communication Quarterly 2012 89: 73 (hämtat från Sage jounals 14 maj 

2012)  

Curran.J, Morley.D, Walkerdine.V (1999) Samtidskultur och kommunikation. 

 Lund: Studentlitteratur 

 

Ern.B, Kline.B (1994) Från erfarenhet till text. Stockholm: Carlsson 

 

Ekström.M, Larsson.L (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

Fichtelius.E (2008) Nyhetsjournalistik, tio gyllene regler. Stockholm: UR 

 

Gripsrud.J (2002) Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos 

Häger.B (2007) Intervjuteknik. Stockholm: Liber 

 

Kvale.S (2001) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

 

Luleås hemsida (2012) Därför valde Facebook Luleå. Hämtat den 26 april 2012 från 

http://www.lulea.se/politikochkommun/arkivpolitikochkommun/darforvaldefacebooklulea.5.8

681c901332188d51580002537.html   

 

MCquail.D (1983) Masskommunikation. Beta grafiska i Lund 

Mediamätning i Skandinavien (2012) Historik. Hämtat den 19 april 2012 från 

http://mms.se/om/historik.asp  

 

Sveriges Television (2012). Tv-historia i årtal. Hämtad 27 april 2012 från 

http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal. 

 

Sveriges Television (2012) TV-tablå. Hämtat 27 april 2012 från http://svt.se/tv-tabla/    

 

Thomson.H (2006) Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

TV-planeten (2012) TV-tablå. Hämtat den 27 april 2012 från http://tvplaneten.tv4.se/ 

Thurén.T (2007) Vetenskaps teori för nybörjare. Stockholm: Liber 

http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal
http://svt.se/tv-tabla/
http://tvplaneten.tv4.se/


Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

22 
 

Wibeck.V (2000) Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

 Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madeleine Boquist 

TV-produktion i nya medier 

Examensarbete MKV kandidat V0015F   

Luleås tekniska universitet  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Handledare: Fredrik Winneborn, Ann-Kristin Juntti-Henriksson                               

 
 

23 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervju med Gunhild 73 år. 

 

Vad är ditt första intryck av dom här två inslagen som du just såg? 

Första intrycken var att det var intressant att veta för att jag har inte kunnat så mycket om det 

så att det var intressant och trevligt presenteras tycker jag. Nu är jag lite klokar om vad som 

händer.  

Vilket utav de där två inslagen tycker du var mest trovärdiga? 

Jag tycker att det senare intervjun var lättare att följa. Det var frågor och svar och sånt och 

inte bara en berättelse.  

Den här direktsända intervjun? När vi står båda två tillsammans?  

Ja, precis 

Varför tycker du att den är mer trovärdig? 

Jag tycker att den benade upp de olika sakerna, jag vet inte om det är mer trovärdigt men det 

var lättare att följa den. Jag hoppas att de båda var trovärdiga på det sättet men det var frågor 

och svar och sånt, så att en fråga och sen kom det ett svar. 

Vilken utav de här två tycker du att du fick ut mest information ifrån? 

Den senare, jag vet inte varför om de va för att den var senare men den kändes som att den 

benade upp mer.  Även om jag inte minns allting men den kändes då att jag fick mer 

information.  

Spelar kvalitén på inslagen någon roll för dig för hur trovärdigt du tycker att den nyhet 

är? Ibland så kan det ju va att ja. Det kanske är lite skakiga kamrer eller att… 

Nej det tror jag inte att jag bryr mig om. Det är fakta även om det inte klaffar runt om tycker 

jag.  

Är det något mer du vill tillägga som du kom och tänka på med det här med 

trovärdighet och nyhetsinslag? 

Nej det tror jag inte, jag tyckte bara att det var väldigt bra exempel för att man viste ingenting 

om det före. Det tycker jag var fint att man fick veta lite grann, för man bor ju i alla fall i 

Luleå. 
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Bilaga 2: Intervju med Joakim 35 år 

 

Vad fick du för intryck när du tittade på dom här två inslagen? 

Det första inslaget, i och med att du hade berättat vad vi skulle titta efter så kände jag första 

att när man började se den första, man fick se bilder inifrån hur kommer serverhallarna se ut, 

man fick en bättre bild av själva uppbyggande och allt sånt, så känner man att det är en ganska 

hög trovärdighet i det man ser. Och man fick ju ganska mycket fakta också, i och för sig 

samma fakta som i den andra. Däremot när i den andra intervjun då när du står med honom på 

plats och då står med micken och säger ”hej..” Då känns det som att det här är en oförberedd 

fråga och det känns som att svaren som kommer är inte redigerade utan de kommer direkt 

ifrån vad den här personen tänker på eller har lärt sig vad han ska säga och förhoppningsvis å 

är det sant. Det kändes mer sanningsenligt och mer trovärdigt tycker jag, med en 

direktintervju.  För att de dom där ihop klippen vet man ju aldrig, det kan ju ha varit en 

timmes intervju som man klipper ihop till 20 sekunder och vem är det som väljer vad som är 

viktigt då? Här får vi veta både frågor.. . i och för sig.. men det här skulle lika en direkt 

intervju? 

Ja, precis den här intervjun den här direkt sända den gjorde jag så här jag satte på 

kameran, vi ställde oss framför gjorde intervjun precis så som ni har sett den, sen har 

jag satt en in- och utpunkt där jag började sen har jag bara tagit ute den från 

redigeringen jag har inte gjort någonting mer förutom att lagt dit namnskyltarna 

efteråt.  

Precis, för att trovärdigheten känns större och det finns en diskussion om hur trovärdigt media 

är vad visar dom? Hur profilerar dom beroende på vem som betalar tex en tidning eller vem är 

det som står och sponsrar för den här tv kanalen tex eller det här programmet eller och sådana 

saker. Och den delen försvinner ju lite grann när det är en direktintervju. Så att först så kände 

jag att oj det här var ju väldigt bra när man fick se massa olika bilder och grejer, men sen så 

när intervjun kom upp så kände jag definitiv att det här var ju kändes mer trovärdigt.  

 

Vilket av dom två inslagen som du såg på kände du att du fick mest information ut ifrån 

då? 

Ja informations alltså den verbala informationen var ju densamma, alltså jag fick veta hur 

många jobb det kom och eventuellt skulle komma, lite det här med tävling med Östersund och 

det var några andra saker. Den verbala faktan kändes som att den var samma, det var samma 

ord i princip. Men man fick ju mer bilder och ett större ett större begrepp om hur 

serverhallarna kommer att se ut. Man fick inomhus shoots och lite sånna grejer.  

Men då kan ju fråga sig, i och med att dom inte är färdigbyggda än, utan det är ju bara tak. Så 

vart är dom bilderna tagna ifrån? Är det så det faktiskt så det kommer se ut eller… man kan ju 

spekulera runt det också om man vill. Så då är fråga hur stor är trovärdigheten i bilderna vi får 
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så i och med att det inte är bilder från den platsen. Så en del kan ju vara informativ med ändå 

missvisande då och sänka trovärdigheten. Men informativt är det så fråga är om hur mycket… 

vad var det som var frågan? Information?  

ja, vilken du fick ut mest information från? 

Så den fick jag ju jag fick ju mer information av den inspelade. Mer questionable information.  

 

Jag tänkte på spelar det någon roll för dig vilken sorts kvalité alltså den teknisk kvalité 

nyhetsinalg har? 

Tänker på du på bildkvalitén? 

Ja, precis den tekniska, ja just bildkvalitén och sådär? 

Ja, det gör det speciellt om det är ett inslag och om det är ett inslag och man ser att det är 

skiftande kvalité bildkvalité då tyder det verkligen på att det här är ju taget på olika ställen 

med olika kameror med olika och då är ju frågan vem är det som har plockat ihop dom? Och 

varför man har plockat ihop det? Det är ju jätte mycket frågor som kan ställas runt det om 

man inte köper hela packet. Däremot så , är det en direktintervju så är det ju den kvaliteten 

som är och jag tror att det är nog viktigare med konsistensen alltså att man har samma kvalité 

på det man visar, om det inte är en förklaring till varför som i ett ett… vad man det?  

Inspelat inslag? 

Om man i ett inslag först visar ”ja men för så ska vi se från bla bla..” och så tar någon emot 

”ja och nu ska vi se från de andra stället, och om det då är skiftande kvalité då kan det beror 

på att det är olika omständigheter under inspelningen , så det kan man köpa. Men i ett sådan 

här inslag om det skulle skifta mycket så skulle man nog tänka på varför gör det det?  

Däremot om det är lite brus i bilden i en direkt intervju då köper jag nog det, för att jag ser ju 

ändå att de är en direkt intervju. Det blir inte mindre intressant för att det är brusig bild eller 

att det blåser lite i micken, jag tror det blir mer trovärdigt och realistiskt, lite som att lyssna på 

en LP skiva.  

Är det något mer du känner att du vill tillägga? 

 

Nae, jag vet inte jag tycker att det var roligt gjort, bra gjort.  
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Bilaga 3: Intervju med Birgitta 70 år 

Vill du berätta vad du fick för intryck när du tittade på de här två nyhetsinslagen?  

Jag fastnade för direkt inslaget. För att jag tyckte att det första som var inspelat innan det var 

lite onödigt med kaffet och med den långa korridoren, och lite sånt. Jag tyckte det var, det gav 

mig mer det här direktinslaget.  

Vilket av de här två inslagen upplevde du som mest trovärdigt? 

Direktinslaget.  

Kan du berätta varför du tyckte det? 

För att han svarade på direkt ställda frågor.  

Du tyckte inte att han gjorde det i det andra inslaget? Du upplevde inte samma sak där? 

Ja, en del frågor var ju densamma, och då kom ju ungefär samma svar men han var mer kort 

och koncis i direktintervjun.  

Vilket utav inslagen upplever du att du fick mest information utifrån? 

Ja både och, därför direktinslaget så tycker jag att man fick mer information. Det först det var 

ju lite kul att se hur stort huset var och så men det spelar mindre roll egentligen för de vet man 

ju ändå.  

Spelar den tekniska kvalitén någon roll för dig? Hur ett nyhetsinslaget är upplagt? 

Ja, det kan det göra. Men jag tänkte inte lika mycket på det. Jag tänkte mer på innehållet.  

Det spelar ingen roll för dig direkt om det är ett inslag alltså om det är skakig kamera 

och lite... 

Jo men det är klart att det gör, men det här var ju inte det.  

Jag tänkte i vanliga fall så här för att då i ett direktsänt inslag så kan det vara lite sämre 

kvalité och ett inspelat så är det kanske lite bättre kvalité för då kan man ta om 

tagningar och så och det var det jag täkt på om du upplevde att det spelade någon roll, 

för trovärdigheten?  

Nej, jag tror ändå på det direktsända för då är man ju nästa med på plats. Så jag håller nog på 

det fortfarande.  

Är det något mer som du tänker på nu som du känner att du skulle vilja tillägga, några 

andra tankar som du fick när du tittade på inslagen? 

Det är väl mer det här, hur många nu som verkligen kommer att bli anställda? Och lite följd 

frågor så, men vet dom kanske inte än. 
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Bilaga 4: Intervju med Oskar 25 år 

 

Vad var det vad fick du för intrycken när du tittade på dom här två inslagen? 

Fick ett ganska bra intryck av dem båda två, dels var dom ganska proffsiga. Det skulle lätt 

kunna vara från typ Luleå lokal TV eftersom att det var från Facebookhallarna. Min i och med 

att jag visste lite i och med att du hade berättat innan vad du ville åt, så visste jag lite grann 

hur jag skulle tänka när jag såg på dom.  Så jag försökte att tänka ”vilket föredrar jag ?” bara 

rent utan att ens fundera på det… vilket tyckte jag var skönast att titta på? Och då föredrar jag 

nog det som inte är inte direkt det vill säga det som är.. 

inspelat 

Ja, precis och det tror jag är för att man får en tydligare bild tror jag av innehåll i själva 

sändningen. Ett direktsänt är ju kul på ett sätt därför att då blir ju reaktionerna som som om du 

nu ställer frågor till den här personen så blir ju den personens reaktioner blir ju ärliga och 

genuina på nått sätt, och det kan inte klippas i och redigeras i på samma sätt. Så på ett sätt så 

känns egentligen mer trovärdigt på ett sätt. Men när det gäller ett inslag som inte har någon 

form av det spelar ingen stor roll han kommer tala sanning oavsett känns det som, han 

kommer säga det han säger oavsett och då spelar det inte lika stor roll. Men jag föredrar ändå 

det andra, för då känns det som att det blir lite proffsigare.  

Så att vilket inslag upplevde du som mest trovärdigt nu då? De var…? 

Det blir nog det som är..aa det är svårt faktiskt när det gäller trovärdigheten. Jag är lite 

blandad och det är störigaste som finns i ditt fall förstås att jag är blandad. Men jag måste säga 

att det mest trovärdiga blir nog direktsänt därför att precis som jag sa han kan ju inte komma 

undan på något sätt han kan inte redigeras undan och det kan inte redigeras till hans nackdel 

utan det han säger där är det som kommer fram och det är det  som vi får se direktsänt så på 

ett sätt så är ju trovärdigheten väldigt hög. Jag föredrar dock den andra biten just när det inte 

finns någon vinst för dig som reporter att att försöka vinkla det nå på något sett eftersom att 

det ända var att det hade kommit FB hallar till Luleå och hur kommer det sig.  

Spelar den tekniska kvalitén någon roll för dig alltså den tekniska kvalitén någon roll 

för dig när du tittar på ett nyhets inslag? 

Ja, det är nog därför jag föredrar den andra, den mer redigerade delen. Just för att man, det 

känns lite proffsigare. och man kommer undan med dom där eventuella problemen med 

ljudet, man ser kanske inte så bra och i det första inslaget alltså det inspelade så fick man se 

bilder från miljön där inne och man fick se bilder från hob och grejer så det blir de trevligare 

att titta på och för den anledningen så föredrar jag. Skulle det däremot vara en politisk person 

du intervjuar så föredrar jag direktsänt för då kan dom ju åka dit på någonting, eller det kan 

redigeras till ofördelaktigt eller fördelaktigt sett. 
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Har du några mer tankar kring det här som du känner att du vill dela med dig av? 

En annan tanke som jag känner i och med att det är nyheter som jag kände här också det är att 

jag vet ju själv att, typ i den situationen jag är i nu om du hade haft en inspelning tex så hade 

ja haft en möjlighet att på något sett förbereda mig och tänka igenom vad jag ska säga och det 

, då hade jag förmodligen kunnat uttrycka mig på ett smartare sätt. I och med att det är direkt 

nu så finns ju vissa begränsningar man kommer inte på exakt vad man vill säga och man får 

inte ut det man har i huvudet i ord, så är det också såklart för dom som står direktsänt i TV, 

kanske finns lite nervositet också. I ett inspelat inslag så finns ju eventuellt möjlighet att ta 

omtagningar. Det finns också möjligheter att inte gå på känslomässiga reaktioner från den 

som gör inslaget. Vi en direktsändning kanske provocerar med vissa frågor tex , som man 

inser sen att det där kanske inte är så smart fråga eller det där kanske inte var så snällt gjort 

eller det där kanske var en o relevant fråga eller någonting. Så på så sätt så tycker jag att de 

här efter redigerade inslagen är trevliga med risk också att de kan bli vinklade åt alla möjliga 

håll men det får man väl hoppas att både redaktörer och den som gör inslagen (nått) 

någorlunda integritet och försöker inte göra så. Det är lite blandat trovärdigheten är högst vid 

direktsänt, men jag föredrar det inspelade. I alla fall vid sådan icke politiska inslag.  

Vilken fick du mest information utifrån? 

Det inspelade, just för att det presenteras i en snyggare förpackning. Ljudet är klarare du har 

inget bakgrundsljud för att du står utomhus och det brusar av vinden utan allt… och så 

kopplar man gärna bilden som sänds, så det är bilder som sänds från företaget från kontoret 

som kopplas till någonting som sägs, det blir en mer redundant information. Det tror jag 

åtminstone jag gillar sånt, direktsänt har sin vinst men och sina fördelar men jag föredrar nog 

de inspelade inslagen, det känns lite proffsigare lite lättare och skönare att titta på.  
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Bilaga 5: Intervju med Ninni 45 år 

 

Vad är det första intryck av de här två inslagen som du just såg? 

Förta intryck, (tyst) oj vad svårt.  (tyst) Jag känner så här att det är ju en nyhet som jag har sett 

förut, förstår du hur jag menar,(tyst) Det var mycket igenkännande men det är inte det det är 

det jag vill säga.  

Utan mitt första intryck är nog (tyst) att det var informativt att det var hur ska jag säga, 

mycket information. Tror jag att jag vill säga. Alltså ur flera synvinklar. 

Viket av dom två inslagen upplevde du som mest trovärdigt? 

Det tänkte jag faktiskt på när jag såg det andra, att jag vet inte vilket, jag tycker att det är både 

och om jag får svara så? För att det, och åt ena sidan när det är förinspelat då känns det som 

att man har lagt väldigt mycket tanke bakom. Man har kanske tänkt igenom det flera gånger. 

Men åt andra sidan när det är mera live om man säger, då är det inte redigerat, så egentligen 

så är det nog del två alltså den här live, som är mer trovärdig på det sättet.  Jo det blir så.  

Vilket utav inslagen tycker du att du fick ut mest information ifrån då? 

Faktiskt det första för att när det är live så är det så mycket annat som händer. Då tittar man på 

det som rörs det som rör sig på något vis. Så det är faktiskt, del ett känns nog mer informativ. 

Mm det gör den. 

Spelar kvalitén någon roll för dig, hur ett inslag ser ut?  

Vilken kvalité tänker du på? 

Jag tänker på den tekniska kvalitén? Alltså jag tänker som, ja men ett direktsänt 

program tex kan ju va lite sämre kvalité för att man det händer just då och ett inspelat 

tex kan ju va att man kan ta om flera gånger och så här och känner du så här att kvalién 

spelar någon roll för dig? 

Kanske mer än vad jag skulle vilja på något vis?! Jag känner det nu, man kan blir lite störd, 

hur knäppt den än kan låta egentligen, är det inte något jag skulle vilja vara så, jag skulle vilja 

bortse från dom, men på något sett när det är nyheter så tycker jag om att det är tillrätta lagt på 

nått sett, så tilltalas jag av det ändå, fast det känns inte så… 

Vad är det du känner dig störd av? 

 Men jag blir lite mer distraherad, jag tittar på fel punkter när det när det är live. Oj vad det 

blåste mycket den dagen, eller dom ser ut att frysa. Alltså det rör sig maskiner, var ska dom 

fara? Jag blir lite distraherar. Om man skulle säga så. 

Blir det lite nervöst kanske, just för att du vet om också att det är live alltså att..  

Nervös? Nae alltså tänkte du för…? 

ja typ att man tittar där att det blir som man vet om att alltså det som händer framför 
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alltså det som händer i TVN det är det som händer just då och dom som står där, dom 

vet inte heller om egentligen vad som händer, kommer den här grävskopan där bak att 

köra förbi? Jag menar… 

Inte nervöst, men det kanske blir lite mer spännande. Det blir det ju, lite mer o beräkning, och 

egentligen så skulle jag säga att jag var en sån som tyckte att det var roligare. Men på nått sätt 

så tilltalar det mig mycket att det är, när det är information att det är paketerat och att det är 

tillrättalagt på något vis, ordning och reda. Känner jag nu.  

Är det något mer du känner att du vill tillägga när det gäller trovärdighet och nyheter 

som du bara kommer och tänka på just nu? 

Alltså jag tycker att det är, det ena utesluter inte det andra. För att det finns liksom, dom här 

charmiga grejerna som man säger som det här med att det var ett bråk med Östersund ”nae det 

var mer en tävling”. Det är ju charmigt, alltså på nått sätt så tar man det mer till sig, alltså att 

det är, det blir som på riktigt att det är riktiga människor och så där och då blir det mer 

trovärdigt. Men det är dubbelt för samtidigt så är det ju så att det finns att man har ju tagit 

hem det och redigerat det och tänkt igenom, så blir det ju mera kanske genomtänkt och 

strukturerat. Men är det trovärdighet du frågar efter så är det faktiskt den här live mer 

trovärdig ändå, det är den ju. Fast jag föredra kanske någonstans bara rent så här estetiskt det 

andra formatet.  

 

 

  


