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Abstract 

The media society of today is changing. Because of a media convergence, traditional 

media distributers like television, radio and newspapers have to rethink their place 

and their purpose in the world. This paper brings a new angle to this area of 

research, conveying how creativity, workflow and media convergence is related to 

each other. A deeper understanding of these relationships gives us a clue about how 

media convergence can change the practice of TV- production. In this paper, a case 

study at Go’kväll in SVT is presented. Through interviews, observations and literature 

studies, some conclusions have been made. It is shown that Go’kväll has a very pre-

determined workflow. Although, in between their routines and their pre-determined 

ways of doing things, they have some room for creativity. This is a workflow that 

works very well for them; their format of TV- programme doesn’t need more 

creativity than that. The media convergence instead brings something new to the 

table, something that makes their workflow creative in a new way.  
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1. Inledning  

En förändring i mediesamhället pågår idag och har pågått ett tag nu. Tidigare analoga medier 

smälter samman med digitala lösningar och bildar därmed olika former av multimediala 

plattformar. Detta leder till att traditionella medieinstitutioner som TV, radio och tidningar 

måste tänka om i en värld som för dem har varit självklar under en lång tid. Diskussionen 

och debatten runt detta har varit tydlig speciellt från tidningarnas håll (Erdal 2007). De har 

sedan tidigare tagit ett steg mot den digitaliserade världen i och med att de ofta kompletterar 

sina papperstidningar med en digital version i form av en webbsida. I och med denna 

förändring dyker det upp helt nya saker att förhålla sig till. Två lokaltidningar; Örnsköldsviks 

Allehanda och Västerbottens-Kuriren, är bra exempel på hur debatten och tankegångarna 

kan se ut. Chefredaktören för Örnsköldsviks Allehanda menar att man måste göra en stor 

skillnad innehållsmässigt mellan papperstidningen som man betalar för i jämförelse med 

gratisversionen på webben. Han pratar om att låta de två olika produkterna få växa åt varsitt 

håll snarare än ihop (Näslund, J 2011). Den ansvarige utgivaren för Västerbottens-Kuriren 

menar att de med de nya plattformarna har fått nya möjligheter att dela med sig av sin 

journalistik och meddelar att koncernen nu ska satsa ett flertal miljoner kronor på att 

utveckla verksamheten åt detta håll (Näslund, I 2011). Även om de inte ordagrant säger emot 

varandra kan man märka en attitydskillnad mot utvecklingen. Men hur dessa två än ställer 

sig till frågan kring hur de ska ta sig an denna nya utmaning så visar exemplet på att 

mediekonvergensen håller dem vakna och alerta. Hur de än väljer att delta i utvecklingen så 

måste de fatta ett beslut om det, och de måste komma fram till nya kreativa lösningar för att 

följa upp det beslutet. 

De traditionella massmedierna som tv, radio och tidningar används visserligen 

fortfarande i stor utsträckning och enligt siffror från 2009 är det fortfarande en större andel 

av befolkningen som dagligen använder dessa medier än vad som använder Internet 

(Carlsson & Harrie 2010). Av de traditionella medierna är det teven som har tappat minst 

publik sedan 1994 och just därför blir det extra intressant att studera just TV- mediet där 

publiken stannar kvar samtidigt som det växer fram ett nytt sätt att nyttja teven och dess 

program. Passiva betraktare har blivit aktiva deltagare. TV- tittarna vill få ut något mer av 

sina favoritprogram än att bara passivt följa dess händelser i TV- rutan. De vill tycka, 

interagera och påverka.  

 På andra sidan TV-rutan finns redaktionerna som skapar programmen. För dem handlar 

det inte längre om att bara vara sändare för ett program, de ska nu utvecklas till 

kommunikatörer i en medievärld som blir mer och mer interaktiv.  ”Medievärlden har ritats 

om i sin grundstruktur. Gränserna mellan olika medier blir allt svårare att dra. Vad är en 

tidning, vad är tv, vad är radio?” (Carlsson & Harrie 2010 s. 14). Med dessa ord får man en 

uppfattning om den utmaning de traditionella medierna står för idag. De har kommit till en 

tid då de måste tänka om kring vad en TV- sändning egentligen innebär. Det är inte längre 

bara just det, en TV- sändning, nu handlar det om något mer multimedialt. Denna förändring 

är inte längre någon framtidsvision, den är här och nu och påverkar inte bara tittarna utan 

även de som arbetar med TV och deras dagliga arbetsflöde.  

 Den tidigare gjorda forskningen i ämnet, som jag återkommer till i kapitel 3, har ofta lagt 

fokus kring hur man ska lyckas behålla sin publik genom att anpassa sig efter de nya 
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spelreglerna. I min studie ligger fokuset istället på hur den kreativa processen i arbetsflödet 

på en TV- produktionen påverkas av detta, och därmed även slutprodukten; själva 

programmet. Däremot ligger inte fokus på slutprodukten på samma sätt som det gjort i 

annan forskning där man pratar om nya interaktiva program där tittaren direkt ska kunna 

interagera med programmet och förändra dess innehåll. Min studie utgår hela tiden från att 

programmet fortsätter att sändas som vanligt med ungefär samma innehåll, för att se hur de 

nya medierna kommer in som en slags yttre påverkan.   

 I och med denna förändring i medievärlden i allmänhet och TV- världen i synnerhet så 

ställs det många frågor kring hur framtiden för det vi idag kallar TV kommer att se ut och hur 

TV- producenterna ska tänka för att hänga med i utvecklingen och behålla tittarna. Det fokus 

som valts för denna studie är istället att undersöka hur de kreativa processerna påverkas av 

förändringen, och hur detta i nästa steg påverkar programmen. De frågor som genomsyrar 

studien tar upp begreppen kreativitet, arbetsflöde samt nya medier och mediekonvergens i 

relation till en specifik produktion på SVT; Hur ser den kreativa processen ut i arbetsflödet 

på Go’kväll? Vad är en lagom nivå av kreativitet för ett program som Go’kväll? Hur använder 

sig Go’kväll- redaktionen av nya medier och påverkas kreativiteten av detta? Vad är deras 

inställning till nya medier, och då framförallt Facebook och deras egen webb, och dess 

påverkan för arbetet? 

 SVT är det företag som står för public servicesändningarna i Sverige. Sändningar som 

finansieras via en TV- avgift. De sänder via 11 olika kanaler, några av dessa är: SVT1, SVT2, 

SVTB, Kunskapskanalen och SVT Play. Produktionen sker huvudsakligen från fyra orter: 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. SVT finns även på fler orter, men där bedrivs det till 

största delen nyhetssändningar och nyhetsproduktioner (Wikipedia, om SVT 2011). SVT 

Umeå producerar och sänder bland annat program som Go’kväll, Fråga Doktorn och 

Bulldogg. 

 En fallstudie på BBC, som likt SVT är ett public servicebolag, visar på att deras satsningar 

på nya medier har gett ett mervärde för publiken (Ferrell Lowe & Bardoel 2007). Däremot 

visar studien även att public servicebolagen ligger i underläge jämfört med kommersiella 

kanaler när det gäller utveckling mot nya medier, då de ofta är väldigt reglerade till att 

produktionen ska bestå av radio- och TV-produktion. 

1.1 Problemformulering 

Hur ser relationen ut mellan arbetsflöde, kreativitet och mediekonvergens i utvecklingen av 

en TV- produktion? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att fånga upp, uppmärksamma och undersöka hur en TV- 

produktion och dess kreativa processer påverkas av den mediekonvergens som pågår idag.  

1.3 Avgränsningar 

Mediekonvergens är ett brett begrepp. Det innefattar bland annat en sammanslagning av 

olika medieföretag. Men det visar även på en sammanslagning av olika plattformar där 

medieföretagen ska kunna visa sitt innehåll samt den förändring som sker för de 
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yrkesgrupper som finns inom dessa företag, det är den definitionen av mediekonvergens som 

ligger till grund för denna studie.  

 En del i denna mediekonvergens är att traditionella medier har börjat använda sig av nya 

medier i sin verksamhet. Jag använder mig av begreppet nya medier i min studie, men jag 

preciserar det även till social medier i vissa fall, ett begrepp som jag menar ligger inom 

huvudkategorin ’nya medier’.   

 Då det finns en stor mängd tidigare forskning i ämnet kring kreativitet men även 

mediekonvergens, har jag valt att fokusera dels på den forskning som kan beskriva de olika 

begreppen och föra en diskussion kring dem men även forskning som kan ge någon form av 

koppling till TV- produktion och de utmaningar som just det mediet står inför.  

2. Metod 

För att undersöka hur de kreativa processerna inom TV- produktion påverkas av den nya 

utvecklingen så har jag utfört en fallstudie på Go’kväll, ett program som produceras och 

sänds från SVT i Umeå. Jag har alltså valt att undersöka en av aktörerna bland dessa medier 

för att utifrån dem skapa en förståelse för mediekonvergensens påverkan på TV- produktion i 

allmänhet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Enligt Merriam (1994) är fallstudier att 

föredra när man ska undersöka aktuella eller nutida skeenden. Fallstudier handlar om insikt, 

upptäckt och tolkning snarare än hypotesprövningar. ”Möjligheten att mäta är inte alltid det 

centrala. Intresset är istället ofta inriktat på att skapa ett nytt språk med nya begrepp” 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 128). Denna metod har passat min studie bra, då mitt 

syfte är att fånga upp, uppmärksamma och undersöka hur ett fenomen (mediekonvergens) 

påverkar ett arbetsflöde och fallstudier ger möjlighet till att på ett bra sätt studera aktuella 

skeenden.  

Go’kväll är ett livsstilsmagasinprogram som sänts i SVT sedan 1997. De sänder 35 veckor 

om året, 5 dagar i veckan, 43 minuter per kväll. Några av ledorden för programmet är lust, 

identifikation, inspiration och vardagslyx. De har en målgrupp på 45 år och uppåt, men 

strävar mot att nå fler skolbarnsföräldrar. Ett steg mot att nå detta är genom satsningen 

Go’kväll lördag som började sändas i januari 2011. I Go’kväll lördag är det tänkt att tittarna 

ska starta lördagskvällen med att titta på programmet. Det ska vara musik, schysst stämning, 

samtal samt styling- och mattips för kvällen. Som det ser ut idag så är Go’kväll ett av få TV- 

program där artister kan komma och spela upp sin musik, och Go’kväll har även som mål att 

bevara de långa samtalen i intervjuer. 

Go’kväll är ett mycket intressant fall att utforska för denna studie. Dels för att åldern för 

deras målgrupp är relativt hög och därmed troligtvis inte är den första redaktionen att lägga 

resurser på sociala och nya medier1. Den andra parametern som gör Go’kväll intressant är att 

det sänds på SVT, ett public servicebolag, något som medför vissa begränsningar bland annat 

i och med att de inte får göra reklam, vilket styrs av deras sändningstillstånd (SVT, 

sändningstillstånd). Go’kväll är även ett program som gått länge och som utgår efter en tydlig 

mall, något som vanligtvis inte förknippas med kreativitet.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Antagandet grundar sig i att Carlsson & Harrie (2010) beskriver att de traditionella medierna i och 
med mediekonvergensen först och främst lägger energi på att vinna de unga tittarna och lyssnarna.  
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I och med att jag har gjort en fallstudie, där jag under flera dagar haft möjlighet att 

bekanta mig med Go’kvälls redaktion och deras arbete har jag fått en stor mängd 

erfarenhetsnära data. Denna data har jag sedan kunnat kombinera med mer 

erfarenhetsdistanserad data som jag fått via en litteraturstudie där jag dels studerat relaterad 

forskning, men även annan litteratur som är kopplad till fallet.  

2.1 Fallstudie som forskningsmetod 

En fördel med att använda sig av fallstudier är att man då kan kombinera flera olika 

datainsamlingsmetoder (Merriam 1994). För den här studien har jag valt att kombinera 

observationer, intervjuer och litteraturstudier. Syftet med observationerna har varit att få en 

bra överblick över hur arbetsflödet och dess kreativa inslag ser ut på Go’kvälls redaktion, 

något som fungerat bra. Nackdelen med observationer är dock att man inte kan vara med på 

precis allt som händer, många intressanta händelser kan t.ex. ha skett under en dag jag inte 

varit där eller några veckor innan mina observationer, det är även svårt att få en uppfattning 

kring hur personer känner och tänker kring specifika situationer när man gör observationer 

(Merriam 1994). För att komma åt även den informationen har jag använt mig av intervjuer. 

Nackdelen med intervjuer är att man får höra en persons egen utsaga om exempelvis en 

händelse, en svårighet med detta blir då att uppmärksamma saker som personer på 

redaktionen själva inte är medvetna om, information som jag istället fått via mina 

observationer. På så sätt kompletterar dessa metoder varandra, den ena metodens svaga 

sidor är den andra metodens starka sidor (Merriam 1994).  

En nackdel med fallstudier är att de kan ”överförenkla eller överdriva faktorer i en 

situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen är” (Guba 

E. G & Lincoln Y. S 1981 s. 377) något som jag haft i åtanke under mitt arbete.  

2.2 Observationer 

Som en del i denna fallstudie har jag gjort deltagande observationer på Go’kvälls redaktion i 

tre dagar. Redaktionen består av projektledare, producent, bildproducent, programledare, 

redaktörer, researchers, inslagsproducenter, projektassistent, webbredaktör, scripta, 

rekvisitör, värdinna och artistansvarig. Till detta tillkommer även fotografer, mixer, 

redigerare, studiomän och ljudtekniker som också är inblandade i framställningen av 

programmet. Under dessa dagar har jag försökt skapa mig en uppfattning kring hur deras 

arbetsflöde ser ut, samt hur kreativt deras arbete är och på vilket sätt det är kreativt. 

Deltagande observationer innebär att en forskare observerar ett fall ute på fältet, alltså där 

en händelse eller ett fall naturligt äger rum. Det blir en direkt erfarenhet av situationen, i 

jämförelse med intervjuer som blir en andrahandsredogörelse (Merriam 1994). Hartman 

(2004) kallar detta för en naturalistisk observation, där han lägger fokus på att observationen 

görs i en människas eller en grupp människors naturliga miljö, vilket i mitt fall blir deras 

arbetsplats på SVT.    

Eftersom observatören kommer utifrån har den inte blivit hemmablind för de rutiner som 

deltagarna utför på exempelvis en arbetsplats.  Observatören kan då lägga märke till saker 

som deltagarna själva inte ser, och därmed få en större förståelse för hela sammanhanget 

(Merriam 1994). Vidare beskriver Merriam att deltagande observationer som metod kan 
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kritiseras utefter människors subjektiva och därför otillförlitliga perception, men att detta är 

en fråga om övning, likt alla andra metoder för datainsamling.  

För att på bästa sätt kunna reda ut hur arbetsflödet ser ut via observationer tog jag först 

reda på hur en vanlig vecka brukar se ut på Go’kväll. Därefter bokade jag in tre tillfällen i 

samråd med min kontaktperson på SVT, dagar som vi ansåg skulle ge en bra bredd i 

observationerna. Det första observationstillfället var en måndag, den enda dagen på veckan 

som de inte sänder något program. Eftersom de inte har någon sändning passar de på att ha 

många möten den dagen, tillfällen då jag tror att man tydligt kan se hur de arbetar kreativt 

men även hur pass styrda de är i sin mall. Därefter valde jag att vara med på en tisdag, en dag 

som är speciell eftersom de då har direktsändning. Sista tillfället jag var med var en torsdag, 

vilket är den dag då de bandar lördagsprogrammet. Efter dessa tre dagar kände jag att jag 

varit med på så pass många olika händelser i arbetsflödet att jag kunde bilda mig en 

uppfattning om helheten av arbetsflödet.  

2.3 Intervjuer 

Jag har gjort fem stycken kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med personer med olika 

yrkesroller i Go’kvälls redaktion. Syftet med dessa intervjuer har varit att fördjupa mig i 

deras tankar och deras inställning till kreativitet och nya och sociala medier.  

Kvale (1997) benämner dessa intervjuer som livsvärldsintervjuer och beskriver dem som 

”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 1997 s. 13). Han beskriver vidare att en 

forskningsintervju är en typ av samtal men inte ett samtal mellan likställda parter eftersom 

forskaren styr situationen.  

Nackdelen med att använda sig av intervjuer är som tidigare nämnt att man får en 

andrahandsredogörelse, jämfört med observationer där jag som gör studien får en direkt 

erfarenhet (Merriam 1994).   

I mitt urval av respondenter har jag valt de personer jag själv anser har bäst överblick över 

arbetet inom varje yrkesroll, kunskap som jag förvärvat under mina observationer. Därefter 

har jag diskuterat mitt urval med programmets scripta som var min kontaktperson på SVT 

och som har bra övergripande koll på arbetsplatsen och de olika yrkesroller som arbetar där. 

Detta kallar Merriam (1994) för urval baserat på personlig kännedom, där man väljer 

respondenter utifrån rekommendationer från erfarna experter inom ett område. Merriam 

beskriver även att en bra respondent är en person som känner till kulturen och som 

dessutom är i stånd att kunna reflektera över den och sätta ord på dessa reflektioner, något 

som jag haft i åtanke när jag gjort mitt urval. De yrkesgrupper jag har intervjuat är 

projektledare, producent (som även är redaktör för vissa sändningar), webbredaktör, intake 

(researcher samt samordnare för övriga researcher) och en bildproducent. Genom att 

intervjua personer med dessa yrkeskategorier i kombination med att ha gjort observationer 

anser jag mig ha täckt upp en stor del av redaktionen och dess arbetsflöde. 

Då mina intervjuer har som syfte att utreda kreativiteten på redaktionen men även 

inställningen till nya medier så har jag valt ut de yrkesgrupper som jag ser påverkas mest av 

dessa faktorer. Producenten och projektledaren var hela tiden självklara val eftersom de har 

den mest övergripande bilden över arbetet på redaktionen. Producenten brukar även vara 
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redaktör vid vissa inspelningar så jag ansåg att hon skulle kunna komma med en del 

intressanta svar även ur den synvinkeln. Därefter valde jag att ha med en från 

researchgruppen eftersom jag sett att de arbetar mycket med studioupplägg av intervjuer och 

liknande uppgifter som tillhör det mest kreativa i produktionen. Jag beslutade mig då för att 

intervjua den person från researchgruppen som är intake, eftersom hon då har en bra 

övergripande koll på deras arbete. För att få med en röst från den tekniska sidan av 

studioproduktionen valde jag att ha med en bildproducent, ett arbete som även det är 

kreativt i många avseenden. Slutligen valde jag att ha med webbredaktören, ett arbete som 

inte framstår som lika kreativt i just Go’kvälls fall, men en yrkesroll som däremot till stor del 

är inblandad i arbetet med och tankarna kring nya och sociala medier.  

2.4 Litteraturstudie 

För att komplettera den erfarenhetsnära datan som jag samlat in via intervjuer och 

observationer har jag gjort studier på den litteratur som hör till fallet. Till detta hör förutom 

relaterad forskning; styrdokument för SVTs medarbetare, bloggar, tidningar, wikis och SVTs 

sändningstillstånd. Den relaterade forskningen har lagt studiens grund för hur 

forskningsområdet ser ut idag, samt lagt fram argument som stöder den information som 

framkommit från intervjuer och observationer. Utifrån bloggar och krönikor har man kunnat 

utläsa vissa attityder kring mediekonvergensen som finns i medievärlden, och beskrivningar 

från Wikipedia har hjälpt till i arbetet med att fastställa vad olika begrepp faktiskt innebär. 

Därefter har jag kunnat reda ut vad som bara är ”tillfälliga” åsikter på Go’kvälls redaktion och 

vad som faktiskt visar på tendenser och åsikter som kan appliceras på TV- produktion i ett 

större sammanhang.  

2.5 Dataanalys 

Kvale (1997) beskriver hur det i analysen råder ett oavbrutet sammanhang mellan 

beskrivning och tolkning. Han listar även upp olika steg i analysen. De tre första stegen 

utspelas under själva intervjun. Först beskriver respondenten sin livsvärld, därefter 

upptäcker respondenten själv nya förhållanden och nya innebörder av vad hon eller han 

upplever och gör. I det tredje steget koncentrerar och tolkar forskaren meningen i det som 

respondenten beskriver och ”sänder” sedan tillbaka meningen för att respondenten ska 

kunna bekräfta eller dementera forskarens tolkning. Först det fjärde steget handlar om den 

analys som forskaren sedan ska göra i efterhand. Mycket av arbetet består då av att först 

strukturera upp all data som framkommit för att sedan klarlägga det genom att eliminera 

överflödigt material och slutligen utföra analysarbetet där man utvecklar innebörder i 

intervjun och klarlägger respondentens egen uppfattning. När detta är gjort kan forskaren få 

nya perspektiv på fenomen. Med detta vill Kvale förtydliga att analysen inte är något isolerat 

stadium, utan att den genomsyrar en hel intervjuundersökning. 

 Under mina intervjuer gjorde jag ljudinspelningar, samtidigt som jag tog korta 

anteckningar. Detta för att kunna koncentrera mig på dynamiken och ämnet i intervjun. 

Eftersom en ljudinspelning ger en avkontextualiserad version av samtalet, utan de visuella 

aspekterna som ansikts- och kroppsuttryck, valde jag att skriva ner sammanfattande texter 

av svaren de närmaste dagarna efter att intervjuerna var gjorda. På så sätt kunde jag lägga till 
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kommentarer eller förklaringar till vissa svar som annars kunde uppfattas fel (Kvale 1997). 

Därefter gick jag igenom dessa sammanfattningar för att ta ut de mest relevanta delarna för 

just denna studie. Tyvärr blev ljudinspelningen från intervjun med producenten misslyckad, 

vilket resulterat i att jag från den intervjun bara kunnat utgå från mina anteckningar och mitt 

minne. Därmed finns det inte lika mycket data och resultat från den intervjun som från de 

andra. 

 När den mest relevanta informationen från intervjuerna blivit sammanställd var det 

enklare att få en övergripande bild över dem, och de kunde då jämföras med vad som sagts i 

tidigare gjord forskning inom området. De delar som visat på en tydlig koppling till tidigare 

forskning och som hjälper till att besvara studiens frågeställningar diskuteras i analysdelen. 

De delar som inte direkt har bidragit till att besvara frågeställningarna har ändå redovisats i 

empiridelen, detta för att läsaren ska få en så bra helhetsbild av studiens datainsamling som 

möjligt, och därmed få en bra förståelse för de diskussioner som tas upp i analysen. 

3. Arbetsflöde, kreativitet och mediekonvergens. 

Syftet för denna studie är att utreda hur mediekonvergensen påverkar det kreativa arbetet 

inom TV- produktion. Studien använder sig därför av arbetsflöde, kreativitet och 

mediekonvergens som centrala begrepp. Dessa begrepp är väl förekommande i tidigare gjord 

forskning och i detta kapitel kommer några utvalda delar från denna forskning att 

presenteras.  

3.1 Arbetsflöde och TV- produktion 

Begreppet arbetsflöde, eller workflow som det heter på engelska, har använts i denna studie 

för att beskriva det dagliga arbetet och dess rutiner på Go’kväll. Wikipedia beskriver 

begreppet workflow på följande sätt: ”A workflow consists of a sequence of connected steps. 

It is a depiction of a sequence of operations, declared as work of a person, a group of persons, 

an organization of staff, or one or more simple or complex mechanisms” (Wikipedia, about 

workflow 2011). Man kan alltså säga att arbetsflödet är en serie utförda uppgifter som t.ex. en 

grupp människor utför. Detta är även det begrepp som de anställda på SVT använder för att 

beskriva sitt dagliga arbete.  

 En stor parameter som påverkar hur arbetsflödet ser ut på Go’kväll är deras mall för hur 

programmet ska se ut och vad det ska innehålla. Denna mall liknar det som här beskrivs som 

ett format: “Essentially, a format is a well-developed “manuscript” or set of detailed 

instructions for a series of programs” (Lundin 2008 s. 209). Vidare beskriver Lundin att 

detta format brukar kallas för en bibel och innehåller utförliga beskrivningar över hur 

programmet ska göras och olika tips utifrån tidigare erfarenheter med programmet. Lundin 

hävdar att detta fungerar eftersom man sett att en TV- publik fungerar på ungefär samma 

sätt som barn, då barn kan roas av ett upprepat beteende från vuxna många gånger. På 

samma sätt tycker publiken om upprepningar. Detaljerna i programmet skiljer sig från gång 

till gång, men helheten ser likadan ut.    

3.2 Kreativitet 
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Kreativitet är idag ett väl utforskat område. Men vad betyder egentligen ordet kreativitet och 

vad innebär det? Enligt Coyne (1997) är det en mänsklig förmåga som överskrider det 

vardagliga och rutinmässiga sättet att tänka. En liknande beskrivning är att det är en förmåga 

till nyskapande och frigörelse från etablerade perspektiv, att se verkligheten med nya ögon 

(Nationalencyklopedin, kreativitet 2011). Kan det även vara det som Boland et al (2008) 

beskriver när de resonerar kring en viss typ av attityd inför skapandet? De upptäckte att det 

fanns en drivkraft för skapande som fick de anställda att ifrågasätta och sedan söka nya sätt 

att arbeta, vilket kan uppfattas som kreativitet. 

Shneiderman (2007) berättar att man förr såg kreativitet som en typ av personlighet. De 

människor som hade dessa personligheter, personer som Einstein och Picasso, var speciella 

och sällsynta med ovanliga talanger. Den nuvarande moderna synen på kreativitet, som 

många lärare och forskare än eniga om, är att alla människor kan vara kreativa och att det är 

något man kan lära sig.  

Om nu alla kan vara kreativa, vad är det då som triggar vår kreativitet? Shneiderman 

(2007) hävdar att metoder, samarbete, motivation genom beröm och uppmuntran och att 

bryta invanda mönster är några sådana kreativa acceleratorer. Lundin (2008) visar med sin 

forskning att tidspress inspirerar till kreativitet, något som Löwgren och Stolterman (2004) 

också är inne på när de menar att begränsningar är bra för kreativiteten.  

3.3 Nya medier och mediekonvergens 

Britannica Online Encyclopedia beskriver mediekonvergens som ett fenomen som 

sammankopplar företag inom data och informationsteknik, med medieföretag som bland 

annat tidningar, radio och TV. De säger att mediekonvergensen kopplar samman “the ‘three 

Cs’—computing, communications, and content” (Britannica Online Encyclopedia). Dewdney 

och Ride (2006) fokuserar mer mot produktionen när de beskriver konvergens såhär: “…the 

bringing together and overlapping of media practices, where knowledge, skills and 

understanding of different analogue media practice are brought together in digital 

hypermedia and multimedia.” (Dewdney & Ride 2006 s. 312) De traditionella medierna 

håller alltså på att förändras i och med att digitala och analoga medier smälts samman och 

därmed även delar innehåll. 

 Den utmaning som public servicebolag står inför i och med mediekonvergensen kallar 

Ferrell Lowe och Bardoel (2007 s. 9) för ”From Public Service Broadcasting to Public Service 

Media”. De beskriver att en viktig dimension i denna förändring är att kunna gå vidare från 

den sändningsmodell som ligger till grund för det professionella tänket kring TV- 

sändningar. För att klara av denna övergång krävs alltså ett kreativt tänkande kring hur TV- 

produktion går till idag. De menar att om man tar bort ”B” (broadcast) och byter ut det till 

”M” (media) så kommer det att ge en relativt trygg situation för dessa företag, även om det 

krävs revolutionerande förändringar i hur de arbetar för att nå dit.  

En del i denna övergång handlar om att börja föra en annan typ av dialog med tittarna där 

man inte längre bara ser dem som konsumenter. Angående detta säger Severson (2004) att 

”Ett annat alternativt ’återkopplingssystem’ är publikinitierad påverkan. SVT och UR tar 

emot kommentarer via en mängd olika kanaler. Webben ses som en särskild dialogmöjlighet. 

Det finns stora möjligheter att utnyttja webben, inte bara som publikservice med tillgängligt 
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material och möjlighet att fråga efter repriser. Det kan finnas en möjlighet att faktiskt 

engagera publiken i diskussioner om verksamheten. Denna ansats ökar sårbarheten hos 

bolagen, eftersom en öppnad dialog innebär att publiken kräver påverkanskraft” (Serverson 

2004 ss 190).   

 Horstmann och Pereira (2009) har utforskat hur livesända OS- sändningar har tagit detta 

ett steg längre när de infört interaktiva sändningar. De har då sett att detta nya sätt att arbeta 

med TV gör att man verkligen får användning av kreativiteten som finns inom 

produktionsteamet, i och med att de måste tänka på ett nytt sätt kring produktionen. De 

menar även att TV- program måste utforska och experimentera med nya sätt att dela med sig 

av sitt innehåll för att fortsätta vara relevanta, och inte tappa tittare.  

 Ett annat exempel som tar upp hur digitalisering påverkar kreativiteten ger Mølster 

(2010) när hon beskriver hur det gick till när dokumentärredaktionen på norska public 

servicebolaget NRK gick över till digital teknik för sina kameror och annan utrustning och 

hur deras sätt att arbeta förändrades. Utrustningen blev lättare och billigare. Nu kunde man 

t.ex. ha med sig mindre utrustning och mindre antal personer när man skulle ut och göra 

dokumentärer. Detta ledde bland annat till att det blev lättare att få med de gyllene tillfällen 

som gör en dokumentär bra, som annars kunde vara svåra att få med.  Med den nya tekniken 

kunde de låta kameran gå i väntan på dessa gyllene tillfällen. Det ökade även kreativiteten att 

inte behöva ha med ett helt team av människor vid varje inspelning. “The journalists and 

other staff members involved in the creative process have been forced — or inspired — to find 

new ways of defining themselves, their roles, and their objects.” (Mølster 2010 s. 42) 

 Mølster hävdar även att det ökar programmets etos och trovärdighet att vidareutveckla 

exempelvis inslag på webben som av tidsbrist eller andra skäl inte fått plats i den vanliga TV- 

sändningen.  

3.4 Att förstå relationen mellan mediekonvergens, kreativitet 
och arbetsflöde 

Ett arbetsflöde kan vara reglerat och styrt, så som Lundin (2008) beskriver det. Däremot kan 

dessa regler och mallar vara det som Löwgren och Stolterman (2004) kallar för 

begränsningar, något som triggar kreativitet.  

! Utifrån styrdokumentet från SVT (Arbetsboken) samt SVTs sändningstillstånd 

(Sändningstillstånd 2009) kan man se att SVT har regler och lagar kring sina sändningar 

som de måste ta hänsyn till och som påverkar deras arbetsflöde. Dessa kan dels påverka dem 

i den riktning som Ferrell Lowe och Bardoel (2007) beskriver, där brittiska BBC som är ett 

public servicebolag ligger i underläge jämfört med kommersiella kanaler, då de är väldigt 

reglerade till att produktionen ska bestå av TV- produktion. Men enligt den forskning som 

tagits upp i detta avsnitt så kan även detta vara en slags begränsning som triggar kreativitet.  

 Dessa litteraturstudier har även visat att mediekonvergens och annan teknisk utveckling 

samt utveckling som bidrar till att tittarna får ett större inflytande är en liknande accelerator 

för kreativitet i arbetsflödet. Dels för att det skapar nya förutsättningar rent tekniskt, men 

även för att det påverkar det mallade arbetsflödet och därmed den TV- producerande 

praktiken på ett sätt som gör att de anställda på ett medieföretag måste tänka i nya banor, 

vilket enligt Coyne (1997) visar på kreativitet. ”The viewer driven production approach is all 
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about unleashing the creativity of the production team, to serve the needs of the viewers” 

(Horstmann & Pereira 2009 s. 8).   

4. Fallstudie på Go’kväll 

Den fallstudie som gjordes under våren 2011 resulterade i information som kommer att 

presenteras nedan. Jag har valt att kategorisera informationen i tre olika kategorier. 

Arbetsflödet på Go’kväll, där jag beskriver hur deras dagliga arbete går till. Kreativitet i 

arbetsflödet, som jag uppmärksammat dels vid mina observationer, men även vid mina fem 

intervjuer. Och sist Inställningen till och användningen av nya medier där jag presenterar 

det som kom fram under intervjuerna som hör till detta tema.  

4.1 Arbetsflödet 

Produktionen av Go’kväll är ett välsvarvat maskineri som följer en rad olika mallar och 

rutiner. Eftersom programmet har sänts sedan 1997 har man väl beprövade metoder som 

man använder i sitt arbete för att skapa programmet. Med detta sagt bör det även nämnas att 

programmet inte görs på exakt samma sätt nu som det gjordes 1997. När programmet har 

sändningspaus mellan maj och september varje år så arbetar man fram förbättringar för 

programmets helhet medan man under sändningsperioden hela tiden utvecklar förbättringar 

på detaljnivå.  

Go’kväll sänds fem dagar i veckan klockan 18:15, tisdag till lördag. Under två av dessa 

dagar, tisdagar och torsdagar, direktsänds programmet. Onsdag och fredag bandas 

programmet någon timma innan det ska sändas, detta innebär att de spelar in programmet i 

förväg för att sedan sända det inspelade avsnittet klockan 18:15. Bandningen går dock till 

precis som en direktsändning, där man kör igenom hela programmet från början till slut i ett 

svep. Programmet liveklipps och som det blir då, vare sig det är live eller bandning, kommer 

det även att gå ut i rutan. Inga ändringar görs i efterhand. Inspelningen av 

lördagsbandningen sker på torsdagar, innan direktsändningen av torsdagsprogrammet.  

De olika delarna i arbetet på Go’kvälls redaktion sker väldigt parallellt med varandra, man 

arbetar inte med ett avsnitt i taget. Även om avsnittet som ska spelas in under dagen får extra 

mycket fokus, så pågår planeringen för andra program samtidigt.  

Researcherna tar fram information om intressanta gäster, för att sedan boka in dessa 

gäster till ett program.  De är just nu mitt i en omorganisation där de försöker förbättra 

organisationen kring researchernas arbete. Ett steg i denna omorganisation är att de utsett 

en av researcherna till intake, en slags samordnare för det dagliga arbetet. 

Redaktörerna arbetar med de program som de ska ansvara för. De går igenom vilka gäster, 

inslag osv. som ska vara med. De har även kontakt med dem som de i redaktionen kallar för 

”experter”. Det är de gäster som är med som kockar, stylister, frisörer osv.  

Scriptan går igenom de olika inslagen som ska vara med i programmet och skriver ner 

dem tillsammans med alla tider i ett körschema. Om det till exempel ska vara med musik i 

programmet är scriptan med när bandet repeterar inför sändningen för att anteckna olika 

händelser i låten. Sådana händelser kan till exempel vara när det bli ett gitarrsolo, så att 

scriptan kan förvarna bildproducenten om detta under sändningen, så att bildproducenten i 
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sin tur kan be någon av fotograferna att få med detta i bild. Scriptan ansvarar även för att 

skriva namnskyltar och se till att dessa kommer med i sändning.  

Fotografer och reportrar planerar och spelar in inslag till programmet som sedan 

reportern klipper ihop tillsammans med en redigerare.  

Inför sändningen går en researcher igenom dagens intervju med programledaren. 

Programledaren har sedan tidigare fått mail av researchern med informationen om gästen 

och intervjun. Men det är först nu, förutom om det är en extra utmanande eller känslig 

intervju, de riktigt pratar igenom det ordentligt.  

Bildproducenten ser till att allt bildmaterial som ska vara med i sändningen finns och ser 

bra ut. När allt detta är förberett är det dags för repetition i studion. De har då ett så kallat 

övergångsrep vilket innebär att de går igenom programmet i stora drag. Däremot går de inte 

igenom alla frågor till gästen, de lagar inte all mat som ska lagas osv. De har detta rep främst 

för att se så att alla övergångar fungerar, att kamerorna hinner förflytta sig från en plats i 

studion till en annan vid övergången osv.  

När det sedan är dags för sändning är fotografer, programledare, rekvisitör, och 

studiomannen i studion, medan bildproducent, mixer, scripta, producent, tekniker och 

ljussättare sitter i kontrollrummet. Bildproducenten är den som styr sändningen, han har 

under repetitionen gått igenom med fotograferna ungefär vilka bilder som de ska få med. 

Under sändningen bestämmer han sedan vilka bilder som ska klippas in, som sedan en 

person som kallas mixer klipper in. Man utgår hela tiden från ett körschema där det står vad 

som ska hända och när. Scriptan håller hela tiden koll på tiden så att bildproducenten och 

redaktören har koll på hur de ligger till i tid i förhållande till körschemat. Utifrån det kan 

redaktören sedan informera programledaren via en örsnäcka om de måste korta ner eller dra 

ut tiden på exempelvis en intervju eller påannonseringen av ett inslag. 

När sändningen är klar fotograferar webbredaktören detaljer från programmet, 

exempelvis mat som har lagats eller personen som blivit stylad i Gör om mig, och lägger 

sedan upp bilder på webben tillsammans med recept eller information om kläder som 

stylisten visat osv. Tidigare fanns Go’kvälls webbredaktör i Stockholm, men nu sitter alltså 

webbredaktören på redaktionen i Umeå. 

Go’kväll har en ganska klar mall kring hur veckans olika avsnitt ska vara upplagda (se 

Figur 4.1). Denna mall är nedskriven av programmets scripta på min beställning för att visa 

hur man tänker kring var dags sändning. Just den här mallen är för våren 2011, men den 

övergripande mallen för varje dag ändras inte speciellt mycket för varje säsong. T.ex. så har 

de alltid Gör om mig på torsdagar, vilket är ett av deras mest populära inslag.   
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Figur 4.1 Mall över innehåll för sändningarna 

4.2 Exempel på kreativitet i arbetsflödet, uppmärksammat vid 
observationer 

Utifrån Coyne’s (1997) definition av kreativitet, en förmåga att tänka bortom vardagliga och 

rutinmässiga metoder, har jag noterat vissa kreativa händelser i arbetsflödet. Jag kommer 

här nedan att ge exempel på tre sådana händelser som jag tycker representerar den typ av 

kreativitet som jag stött på under mina observationer. 

Vid en övergångsrepetition står programledaren med stylisten och modellen (en äldre 

kvinna). Stylisten visar ungefär vad han ska prata om och visa under sändningen, han ska 

visa vad äldre kvinnor kan tänka på när de sminkar sig. Programledaren, som är ny sedan 

några veckor, konstaterar att modellen borde få se sig i spegeln när stylisten visar hur han 

har sminkat henne. Eftersom det då är första gången hon ser sminkningen tänker 

programledaren att det kan bli kul att se hennes reaktion. Hon får genast respons från 
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bildproducenten och redaktören som efter en kort stunds fundering säger att de ska ordna en 

spegel som modellen kan titta i sedan under sändningen. 

Under de tre dagar jag gjorde mina observationer diskuterades det mycket kring en viss 

gäst där de inte riktigt visste hur de skulle få till formen på intervjun. Gästen ville gärna prata 

om andra saker än just det som researchern tyckte var det intressanta. Under 

researchermötet togs därför detta upp till diskussion där de övriga i gruppen hjälpte tjejen 

som hade hand om just den här gästen. Stämningen på mötet var vänligt och peppande, ett 

möte som verkade hjälpa researchern en hel del. Under de följande dagarna hade hon även 

en hel del kontakt med programledaren och redaktören för det programmet och de hade en 

del diskussioner kring hur de skulle lägga upp intervjun. Det som var noterbart angående det 

här fallet var att de hela tiden försökte lösa situationen med kreativa lösningar, istället för att 

fokusera på det negativa och fastna i ångerfulla tankar för att de bokat in gästen från första 

början. 

Vid ett tidigare besök på Go’kväll medverkade jag vid ett möte inför sändningen av ett 

program. Redaktören berättar då att det skett ett missförstånd. De hade vid ett tidigare skede 

bett stylisten att ta fram två liknande utstyrslar, en billig och en dyr, för att visa upp i 

programmet. Detta har stylisten lagt ner mycket tid på för att ordna, men redaktionen har 

totalt glömt det och därmed inte räknat med det i planeringen för sändningen. Efter en kort 

diskussion kommer de fram till att de ska prata om detta lite kort i programmet utan att 

avslöja vilken utstyrsel som är billig och vilken som är dyr, för att sedan hänvisa till webben 

där man kan få reda på det rätta svaret. Detta visar både på kreativitet i arbetsflödet samt ett 

kreativt tänk mot webben och nya medier.  

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Kreativitet i arbetsflödet 

Tre av respondenterna; bildproducent, intake och webbredaktör upplever att de i deras 

arbete utgår från en tydlig mall för hur programmet ska göras. Däremot upplever de även att 

de har utrymme för kreativitet inom ramen för denna mall. De övriga två som jag 

intervjuade, producent och projektledare, höll även med om att arbetet på redaktionen ser ut 

så. Men då de båda har ledande roller på redaktionen och har en annan helhetssyn över 

arbetet var upplägget för deras intervjuer något annorlunda, och frågan om kreativitet i det 

dagliga arbetet ställdes på ett annat sätt (se bilaga 1).  

 Den första respondenten är intake och researcher, hon berättar att eftersom hon och de 

andra researcherna är först på ämnet så har det visat sig att det är bäst att de bestämmer 

studioupplägget för intervjun. Då finns det möjligheter till kreativitet eftersom de då 

bestämmer hur intervjun ska vara uppbyggd samt vilka rekvisita som ska användas. Hon 

berättar att hon just nu arbetar med en intervju med en kille som skrivit en bok om hårdrock. 

Till detta har hon bett att bildproducenten ska ta fram passande bildmaterial från arkivet och 

hon har även en tanke om att gästen ska få rita upp en tidslinje över hårdrockens historia 

under intervjun.  

På frågan hur hon som intake tänker kring kreativitet i gruppen och hur hon kan bidra till 

kreativitet svarar hon att hon funderar mycket över detta. I och med omorganisationen har 

de provat lite olika mötesformer. Bland annat har de provat att ha ett möte på måndagar med 
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bara researcherna, utan redaktörerna som tidigare brukade vara med, för att få tid att 

verkligen prata igenom vad de arbetar med och bolla idéer och lösningar med varandra. 

Dessa möten tar väldigt lång tid, men hon tror att de behövs. Hon har funderat kring om det 

verkligen är värt tiden det tar, men hon tror det eftersom researcherna ofta sitter och jobbar i 

sin ensamhet och här får man hjälp av varandra. Dessutom är det kul och alla i gruppen blir 

engagerade.  

Respondent nummer två är webbredaktör på redaktionen sedan årsskiftet 2010-2011. 

Webbsidan som den är idag och arbetet med den utgår mycket från en mall. Webbredaktören 

har istället haft ett kreativt helhetstänk kring hur webben ska fungera och se ut. Detta i 

samband med att I- redaktionen på SVT i Stockholm arbetat med att göra om webbsidan.  

Han tror att den största skillnaden med att ha en webbredaktör på redaktionen istället för 

i Stockholm är att det går snabbare att lägga upp material på sidan nu. Sedan tror han även 

att sidan uppdateras mer. Jag frågar honom om han tror att det blir lättare att förverkliga 

kreativa infall nu, då det blir färre steg att gå för att lägga upp material. Det tror han att det 

gör, tidigare kanske man struntade i en idé man fick för att det var svårare och mindre 

tillgängligt. 

När jag frågar den tredje respondenten som är bildproducent om hur han ser på 

kreativitet i sitt arbete så berättar han att han tycker att det handlar om att låta andra få 

komma fram med sina idéer. Han menar på att om han styr exempelvis en fotograf för 

mycket med hur en bild exakt ska se ut, så kanske det blir bra. Men om han istället ger 

fotografen utrymme och uppmuntran, så får han mycket tillbaka och det kommer saker som 

han kanske inte hade tänkt på själv. Det är då bättre att säga till en fotograf att han t.ex. vill 

ha en närbild på en gäst och ber fotografen att komma med två exempel, så får han kanske 

något han inte tänkt på. När han började som bildproducent så styrde han mer än vad han 

gör idag. På frågan om han tror att det beror på att han nu är säkrare i sin roll så svarar han 

att han tror att det har med saken att göra. Sedan tror han även att det beror på att han redan 

haft rollen som fotograf och redigerare och vet hur man känner och resonerar då.  

Bildproducenten anser att mycket på Go’kväll är mallat. Detta eftersom programmet gått 

så länge. Många problem är redan upptäckta och lösta, därför är bildproduktionen så mallad. 

Eftersom de sänder så många program i veckan, måste det finnas en tydlig struktur och mall. 

Men inom den mallen finns det ändå utrymme för andra lösningar.  

”Om det inte fanns utrymme för lite ’lattjo och lajban’ i de här mallarna och 

ramarna, så skulle det bli tråkigt. Och det är det värsta som kan hända ett TV- 

program. När det börjar bli tråkigt så blir det inte bra, direkt.”  

Bildproducenten var 28 år när han började arbeta på Go’kväll, ett program som till största 

delen har en äldre publik, och ändå tycker han att det är roligt att arbeta med det. Han tror 

att det egentligen inte spelar någon roll vad för slags program man gör, huvudsaken att det är 

roligt att göra, då tycker man att det blir bra också. 

Under intervjun med respondent nummer fyra som är projektledare berättar hon att 

under den del av året som de sänder, september till maj, utvecklar de små detaljer i 

programmet. Ett exempel hon ger är hur diskussionen går kring hur experterna ska vara i 

studion.  
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”Vi brukar prata om händerna i håret, händerna i jorden osv. Att det sker saker 

i studion samtidigt som de är experter.”  

För att utveckla detta ska de prova att låta experterna ha en öronsnäcka under sändningen. 

Detta för att även de ska få höra tips och beröm från redaktören, något som vanligtvis bara 

programledarna och studiomannen hör.  

Under den period på året då de inte sänder finns det tid för att diskutera kring större 

förändringar. När sändningsperioden tar slut i maj samlas alla i redaktionen för två intensiva 

planeringsdagar. I år kommer de då bland annat att gå igenom hur man ska få en bättre 

inramning på tisdagsprogrammen, något som man haft problem att få till formen på, samt se 

över övriga delar i programmet som man kan finjustera. Därefter kan man arbeta vidare med 

dessa förslag.  

Respondent nummer fem som är producent för programmet säger att en bra förutsättning 

för kreativitet är om man har en känsla av att kunna tänka helt fritt, men ändå veta att man 

inte kan det. Hon menar på att man då kan börja med att tänka stort och kreativt, eftersom 

man inte från början låter sig hämmas av begränsningarna, för att sedan avgränsa det till 

något som funkar. 

4.3.2 Inställningen till och användningen av nya medier 

Åsikterna kring nya och sociala medier och dess påverkan på programmet går isär mellan de 

olika respondenterna. 

Respondenten som arbetar som intake berättar att de inte använder sig så mycket av 

sociala medier i researcharbetet, de använder sig mer av de traditionella medierna som t.ex. 

tidningar och böcker. Men när vi pratat en stund kommer det ändå fram att de använder 

YouTube ganska mycket för att t.ex. kolla på tidigare intervjuer med den gäst som de gör 

research kring. Om gästen är känd för sin blogg så läser de bloggen. Ibland kan hon kolla på 

Facebook bara för att få se en bild på personen, men oftast så kommer man inte åt mer 

information än så eftersom man inte är vän med dem där. De använder Internet för att leta 

reda på information, men just sociala medier tycker hon inte att de använder speciellt 

mycket.  

 Projektledaren är positiv till en Facebooksida. Där kan tittarna själva diskutera kring 

frågor om saker i programmet, så de inte behöver maila redaktionen med alla frågor. Hon 

tror även att nya tittare skulle hitta till programmet. De har fört en diskussion kring att ha en 

Facebooksida ett bra tag nu. Däremot kan det bli problem med en sådan sida i och med att 

SVT är ett public servicebolag. Redaktionen gissar att de flesta kommentarer och frågor på 

sidan kommer att kretsa kring märken och priser från Gör om mig, vilket då skulle bli 

otillbörligt gynnande eftersom SVT inte får gynna kommersiella intressen (Arbetsboken, 

SVT).  

”Vi är helt säkra på att Gör om mig, som väcker så många frågor i vanliga fall, 

är det som det kommer att snurra rätt mycket om på Facebook.”  

Nu går alltså funderingarna kring om detta även gäller för webben, strider det mot reglerna 

som Go’kväll har att förhålla sig till? De väntar på klartecken från Programsekretariatet, PRS, 

i Stockholm angående detta. PRS arbetar inom området programpolitik och programetik, 

främst med anknytning till radio och TV- lagen och sändningstillståndet för SVT. PRS ger råd 
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i frågor om policy och etik som rör sändningarnas innehåll (Arbetsboken, SVT). Förutom 

diskussionen kring otillbörligt gynnande har PRS även upplyst om vissa andra detaljer 

redaktionen måste fundera över innan man startar en Facebooksida. Dels så måste de ha en 

tydlig tanke med sidan, vilket mervärde ger det Go’kväll att synas på Facebook? Det måste 

även finnas någon som är ansvarig för sidan, hålla den uppdaterad men även ta bort den om 

den inte ska användas längre. PRS tycker att det är positivt att Go’kväll vill synas där delar av 

publiken finns. Det ger öppenhet och dialog, skapar relationer och lojalitet. Användarna kan 

välja vilken social kontext de vill interagera i. Däremot måste de följa vissa regler, vilket blir 

extra viktigt för Go’kväll eftersom de märker att det finns ett stort intresse att diskutera 

kläderna osv. Dessa frågor diskuteras nu på redaktionen, man funderar också kring om 

reglerna kring otillbörligt gynnande blir annorlunda då detta är en typ av medlemssida, och 

skulle då inte per automatik nå ut till allmänheten. 

Projektledaren berättar att Ebba von Sydows blogg har varit lyckosam vilken är bra för 

programmet, men Ebba måste också vara försiktig med vad hon skriver så att det inte blir 

otillbörligt gynnande. Ebba är programledare för Go’kväll lördag, hon är även journalist och 

modebloggare och driver nu sin blogg på svt.se, en blogg som Go’kvälls webb länkar till. 

Webbredaktören berättar att de på sin vanliga webbsida har några korta klipp som är 

väldigt populära. Detta är några webbexklusiva klipp med stylisten Patrik där han ger stiltips, 

även fast de är ett par år gamla så har de klippen flera tusen klick varje vecka. De ska därför 

göra ett nytt sådant klipp. Han tycker att detta är bra att satsa på, exklusiva saker på webben. 

Han tror även att det skulle vara bra att t.ex. lägga in gamla klipp på webben. Exempelvis 

med stora gäster eller något extra roligt. Det tror han skulle göra sidan mer viral, folk skulle 

dela klippen på Facebook osv.   

 Webbredaktören är positivt inställd till en sida på Facebook.  

”Det skulle vara kul. Men den måste vara aktiv om det ska vara något. Det är en 

bra kanal för att kommunicera med dem som kollar på programmet, man kan 

få snabb återkoppling. Sedan tror jag att det är viktigt att de som gillar Go’kväll 

på Facebook får något mervärde i det, så att man inte bara lägger upp 

tablåtext.” 

Han tror att ”bakom kulisserna”- material skulle vara uppskattat. Klipp med korta intervjuer 

med exempelvis programmets stylist eller gästen från Gör om mig, eller att han filmar hur 

det ser ut i studion alldeles innan sändningen ska börja. Överlag tror han att korta videoklipp 

och bilder skulle vara uppskattat, något som de har fört diskussioner kring på redaktionen. 

Diskussioner där de pratat om att de i så fall möjligtvis skulle använda en digital 

systemkamera som det går att filma med. När jag frågar honom om han tror att detta skulle 

göra så att tittarna skulle känna sig ”inbjudna” till programmet och deras arbete på 

redaktionen så håller han med.   

 Han tror även att en Facebook- sidan skulle göra hans arbete mer kreativt, då den inte 

skulle vara lika mallad som den vanliga sidan och han skulle kunna lägga upp material 

snabbt och enkelt.  

 Programmets producent tycker att sociala medier är överskattade, hon anser att 

diskussionerna som förs där lätt blir för ytliga för Go’kvälls format. På frågan hur hon tror att 

kommentarer från sociala medier kan påverka deras redaktionella arbete, och i slutändan 



! "*!

även programmet, menar hon att de inte skulle påverka så mycket. De får redan många 

kommentarer, ofta kan det vara så att via mail blir det ibland otrevliga kommentarer. Dessa 

lägger hon inte så stor vikt vid eftersom de oftast inte är så genomtänkta. Då uppskattar hon 

bättre kommentarer hon hör på andra sätt, från människor hon träffar på stan osv.  

 Bildproducenten tror absolut att Facebook skulle påverka innehållet på programmet.  

”Om vi skulle börja pusha på Facebook för varje recept som vi gör, då ser man 

ju rätt fort vad det kommenteras och diskuteras mest runt. Det är ju där man 

vill vara som TV- program.”  

Om de skulle se på kommentarerna att tittarna har tröttnat på något speciellt, 

innehållsmässigt, så tror han att redaktionen skulle ta åt sig av det. Eftersom de ändå 

påverkas av vilka böcker som kommer ut, nya trender, vad andra tidningar skriver om osv. så 

tror han att de även skulle påverkas av Facebook och andra sociala medier. Däremot tror han 

inte att en journalist eller redaktör skulle erkänna att de skulle påverkas av det. Om 

redaktionen däremot skulle bestämma sig för att Facebook ska vara en process för sig, då tror 

han att alla skulle respektera det, att det blir stängd dörr och att man inte skulle ta input 

därifrån. Men om han fick bestämma så skulle man utnyttja dem som besöker sidan med 

t.ex. omröstningar, de får kanske rösta mellan tre alternativ om vad kocken ska laga nästa 

vecka. Med en Facebook- sida skulle redaktionen bjuda på en hel del tittarservice, och då 

skulle han vilja ha något tillbaka för det.  

 Utifrån den intervju jag hade med webbredaktören angående en Facebooksida och vad 

som ska finnas på den, så började jag fundera kring kvalitetsskillnaden som kan bli mellan 

TV- programmet Go’kväll, och Facebooksidan Go’kväll. Han pratade om att använda sig av 

en mindre och enklare kamera vid filmning av material till Facebook. Eftersom 

bildproducenten ansvarar för just den bildmässiga delen av programmet frågar jag honom 

om detta, hur han tänker kring att ha en lägre bildmässig kvalité på webben. Det visar sig att 

de har haft den diskussionen. Han tycker att SVT ska hålla den bästa kvalitén. Han ser ingen 

anledning till att göra något dåligt när man kan göra något bra. ”Om det är Sveriges största 

medieföretag så ska man ställa upp en lampa. Punkt.” Det ska vara bra kvalité, men det ska 

även synas att det är webb. Han anser att det ligger ett mervärde i att det känns att det är 

webbmaterial, det blir något annat än det som går i TV. Det kan locka nya tittare från 

Facebook till TV- programmet, eller så ger man de som vanligtvis bara ser programmet på TV 

något nytt, något annat.  

 På frågan om han tror att man med webbklipp på t.ex. Facebook skulle ”bjuda in” tittarna 

mer till programmet och vad som sker bakom programmet så tror han att det är så. Han 

liknar det vid att de har väldigt många studiebesök. Han märker när besökarna är här att det 

ger ett mervärde. Både för besökarna som tycker att det är roligt att få se hur det ser ur i 

studion, men även för de som arbetar med programmet. Han kan då t.ex. få en bekräftelse på 

att ”han lyckats ljuga rätt bra”, alltså lyckats bra med att få till en viss bild (ex. få den mer 

mysig än vad det kanske var i verkligheten genom att ta ett visst bildutsnitt).  Eftersom folk 

verkar tycka att det är kul att komma hit och titta så tycker han att man kan bjuda på 

liknande material på webben.  
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5. Mediekonvergensens påverkan på Go’kväll  

Under mina observationer på Go’kvälls redaktion kunde jag se att de utgår från en tydlig mall 

över hur programmet ska arbetas fram och hur slutresultatet i sin helhet ska bli. Det 

stämmer överens med det Lundin (2008) kallar för format, ett slags välutvecklat och 

detaljerat manus för hur en serie av program ska se ut. Däremot kunde jag även se att de 

innanför dessa ramar arbetar kreativt. Det förs ständigt en diskussion kring lösningar på 

problem, förbättringar och förändringar. Frågor som: Hur gör vi detta mer intressant? Hur 

visar vi det här på bästa sätt? Hur gick förra sändningen? är återkommande på redaktionen. 

Detta tycker jag stämmer väl överens med det Coyne (1997) beskriver som kreativitet, en 

mänsklig förmåga som överskrider det vardagliga och rutinmässiga sättet att tänka. Alla 

utgår från mallen men förmår sig ändå att överskrida det rutinmässiga sättet att tänka för att 

utveckla programmet de arbetar med. 

Producentens inställning till goda förutsättningar för kreativitet var att ha en känsla av att 

kunna tänka helt fritt men ändå veta att man inte kan det. Det liknar det Löwgren och 

Stolterman (2004) kallar för begränsningar. De menar att begränsningar som t.ex. 

ekonomiska ramar och tidsgränser oftast finns inom ett projekt och att dessa gör att de som 

arbetar inom projektet har något att ”ta spjärn mot”. Bildproducenten berättar att han 

försöker få andra att vara kreativa genom att inte ge för detaljerade direktiv, utan istället bara 

ge exempelvis en fotograf en kort instruktion, en typ av begränsning, för att sedan lämna 

plats för att fotografen själv ska kunna komma på kreativa lösningar. Han berättar även att 

han försöker ge sina medarbetare utrymme och uppmuntran, något som Shneiderman 

(2007) kallar för motivation genom beröm och uppmuntran.  

 Angående deras användning av nya medier idag så är det först och främst deras egen 

webbsida som de använder. Webbredaktören berättar att han tycker att det är bra att satsa på 

exklusivt material på webben, som inte visas i programmet, då han tror att det gör sidan mer 

viral. Även klipp från gamla avsnitt av Go’kväll skulle tillföra något till webben. Detta tänk 

känner man igen från Ferrell Lowe och Bardoel’s forskning (2007), där de beskriver att man 

måste ha ett kreativt nytänkande kring hur TV- produktion ska gå till idag för att klara 

övergången från Public Service Broadcasting till Public Service Media. Man kan alltså inte 

bara tänka kring vad som ska sändas i TV och sedan visa exakt samma material på webben, 

vilket visar på att mediekonvergensen skapar ett kreativt tänk hos dem som arbetar med 

produktionen. 

  Det är intressant att höra hur de olika yrkesrollerna diskuterar kring deras inställning till 

sociala medier. Projektledaren för programmet är positiv till att ha en sida på Facebook, 

däremot menar hon att det troligtvis kan bli en fråga om otillbörligt gynnande på sidan, då 

hon vet att många av deras tittare är intresserade av att diskutera de kläder och smycken som 

används i Gör om mig. Om det trots detta skulle fungera för dem att ha en Facebooksida 

skulle tittarna själva kunna diskutera frågor kring saker i programmet, de skulle då inte 

behöver maila redaktionen med alla frågor. Hon tror även att nya tittare skulle hitta till 

programmet. 
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 PRS som ger råd till Go’kväll i frågan tycker att det är positivt att de vill synas där delar av 

publiken finns. Det ger öppenhet och dialog, skapar relationer och lojalitet. Användarna kan 

välja vilken social kontext de vill interagera i, men poängterar också risken med otillbörligt 

gynnande. Dessa åsikter känns igen i Seversons (2004) diskussion kring public service och 

nya medier då hon säger att det finns stora möjligheter med att engagera sin publik i 

diskussioner kring verksamheten, men att detta även ökar sårbarheten hos bolagen. Ferrell 

Lowe och Bardoel (2007) diskuterar även kring hur satsningen på nya medier har visat sig ge 

ett mervärde för publiken.  

Även om de respondenter jag pratat med kan uppleva att det som gör att de inte kan skapa 

en Facebooksida i dagsläget, nämligen sändningstillståndet, hämmar dem så kan man även 

se att det är just det som främjar kreativiteten. Just dessa lagar och regler fungerar som de 

begränsningar som Löwgren och Stolterman (2004) beskriver. Det fungerar också som det 

som Boland et al (2008) beskriver som den drivkraft för skapandet som får de anställda att 

ifrågasätta och sedan söka nya sätt att arbeta. Precis detta sker när redaktionen på Go’kväll 

måste tänka och fundera kring hur för- och nackdelar med en Facebooksida kan se ut. Det 

driver dem framåt i det kreativa arbetet.  

 Programmets producent pratar också om risken för otillbörligt gynnande, men hon är å 

andra sidan inte positivt inställd till sociala medier. Hon tycker att diskussionerna som förs 

där oftast blir för ytliga för Go’kvälls format. Något som Mølster (2010) motsäger något när 

hon hävdar att det ökar programmets etos och trovärdighet att vidareutveckla saker på sina 

olika webbplatser som inte får plats i programmet av tidsbrist eller annat, då det ger publiken 

en möjlighet att följa upp ämnen vilket ger dem en känsla av kontroll.  

Mølster beskriver hur arbetet blev mer kreativt vid dokumentärredaktion på NRK när de 

började använda sig av digitala kameror osv. När den digitala utvecklingen nu är på väg att ta 

ett steg till, mot Public Service Media istället för Public Service Broadcasting (Ferrell Lowe & 

Bardoel 2007), kommer man då att se samma förändring i arbetsflödet? Jag påstår att man 

kommer att göra det. Likt det Mølster berättar om, så kan mediekonvergensen innebära att 

man kommer att använda sig av billigare och lättare utrustning, i alla fall som en del i 

produktionen, nämligen för det som produceras för webben. Webbredaktören berättar hur de 

haft diskussioner om att använda sig av en digital systemkamera som det även går att filma 

med för att skapa korta klipp för webben, vilket liknar den förändring som gjorde att arbetet 

blev mer kreativt på NRK.  

 Det som bildproducenten och webbredaktören nämner som viktiga inslag i kombinationen 

av TV- programmet Go’kväll med dess webb/Facebooksida är webbexklusiva klipp, bakom 

kulisserna- material, omröstningar på webben angående TV- programmets innehåll, och 

feedback från tittarna om programmet via webben. Det är även det som definitionen av 

mediekonvergens (Britannica Online Encyclopedia) handlar om. Där står det att 

mediekonvergensen slår samman datoranvändande, kommunikation och innehåll. Denna 

information från intervjuerna visar även på hur mediekonvergensen har ”tvingat” det 

kreativa tänket kring programmet i nya banor. “The journalists and other staff members 

involved in the creative process have been forced — or inspired — to find new ways of 

defining themselves, their roles, and their objects.” (Mølster 2010 s. 42)  
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6. Slutsatser 

Redaktionen på Go’kväll har ett mallat och välplanerat arbetsflöde. Inom dessa ramar finns 

det dock plats för kreativitet, det förs kreativa samtal dagligen på detaljnivå. Däremot ändrar 

man inte den övergripande formen speciellt mycket. Flera av dem jag talat med menar att 

den mall de utgår från i arbetet med programmet är en viktig förutsättning för att 

produktionen av Go’kväll ska fungera på ett bra sätt eftersom de sänder 43 minuter program 

5 dagar i veckan. 

Samtidigt sker det en mediekonvergens idag som knappast går att värja sig för. SVT Play 

är ett resultat av mediekonvergensen, den tjänsten har funnits ett tag nu och visar egentligen 

inget mer än det som tittarna kan se i rutan, alltså förändrar det inte det kreativa tänket hos 

redaktionen nämnvärt. Det som mediekonvergensen medfört sig nu de senaste åren är även 

en förändring i hur man tänker kring produktionen. Nu gör man exempelvis webbexklusiva 

videor med programmets stylist där han visar sminktips. I planerna kring en Facebooksida 

pratar man om att använda sig av ännu fler klipp som man endast kommer att kunna se där. 

Man pratar även om att visa fler klipp som är gjorda ”bakom kulisserna”, något som skulle 

”bjuda in” tittarna på ett helt annat sätt vilket gör att de känner sig mer delaktiga i 

programmet.  

Programmet kan fortfarande ha en tydlig mall, vilket många hävdar vara en förutsättning 

för denna typ av program, samtidigt som det finns utrymme för kreativitet på detaljnivå. 

Detta är inget som bör förändras. Mediekonvergensen kan istället påverka kreativiteten på 

ett annat sätt. Redaktionen kan fortfarande arbeta som de gjort tidigare, däremot har det 

kommit in en extra parameter som kan hjälpa programmet att fortsätta att utvecklas, trots 

sitt mallade format. Det kommer in en ny typ av tänkande i arbetsflödet som gör att arbetet 

fortsätter att vara kreativt. 



! #$!

Referenser 

Boland Jr., R.J., Collopy, F. & Lyytinen, K., Youngjin Yoo. (2008) Managing as Designing: 

Lessons for Organization Leaders from the Design Practice of Frank O. Gehry. Design Issues, 

24(1), ss.10-25. 

 
Carlsson, U. & Harrie, E. (2010). Nordiska public service- medier i den digitala 
mediekulturen. Pengar politiken och publiken. Göteborg: Nordicom.   
 
Coyne, R. (1997) Creativity as commonplace. Design Studies, 18(2), ss.135-141. 
 
Dewdney, A. & Ride, P. (2006) The New Media Handbook. Routledge. 
 
Eriksson, L.T, Wiedersheim-Paul, F. (2006) Att utreda, forska och rapportera. Liber.  
 

Erdal, I.J. (2007) Researching Media Convergence and Crossmedia News Production 

Mapping the Field. Nordicom Review, 28(2), s.51–61. 

 

Ferrell Lowe, G. & Bardoel, J. (2007). From Public Service Broadcasting to Public Service 

Media. Göteborg: Nordicom.  
 
Guba, E.G, Lincoln, Y.S. (1981) Effective Evaluation (Jossey- Bass, San Francisco) 
 
Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. Lund:  
Studentlitteratur  
 
Horstmann, H. & Pereira, J., 2009. LIVE Staging the Olympics: A Novel Interactive TV 

Format and Its Supporting Technology, BoD – Books on Demand.  

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Lundin, R.A. (2008) The beauty and the beast – on the creativity/project management 

encounter. International Journal of Managing Projects in Business, 1(2), ss.206-215. 
 
Löwgren, J. & Stolterman, E. (2004) Design av informationsteknik – Materialet utan 
egenskaper. Lund: Studentlitteratur.  
 
Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 

Mølster, Ragnhild (2010) 'In the Digital Squeeze: Digitization and the Professional Life of the  
Documentary Staff at the Norwegian Broadcasting Corporation', Popular Communication, 8: 

1, ss. 34 — 45  
 
 
Severson, P. (2004). En gökunge i public service-boet? Publikens roll i digitaliseringen av 
marksänd television. Uppsala: Uppsala University Library 
 
Shneiderman, B. (2007) Creativity support tools – Accelerating Discovery and Innovation. 
Communications of the ACM, 50(12), ss.20-32. 



! #%!

Elektroniska referenser 

Britannica Online Encyclopedia, about media-convergence (2011) Hämtad 2011-05-10 från 

http://proxy.ub.umu.se:2096/EBchecked/topic/1425043/media-convergence 

 

Nationalencyklopedin, om kreativitet (2011) Hämtad 2011-04-06 från 

http://www.ne.se/kreativitet  

 

Näslund, I. (2011) Två bilder av den nya medievärlden. Västerbottens-Kuriren. Hämtad 2011-

05-13 från http://blogg.vk.se/ingvarnaslund/2011/01/31/tva-bilder-av-den-nya-

medievarlden-207887  

 

Näslund, J. (2011) Vad är gratis i dessa dagar. Örnsköldsviks Allehanda. Hämtad 2010-05-13 

från: http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.2965703-vad-ar-gratis-i-dessa-dagar-  

 

Sveriges Television. (u.å) Arbetsboken. Hämtad 2011-05-15 från 

http://svt.se/content/1/c8/02/02/72/92/Arbetsboken%201.6.pdf 

 

Sveriges Television. (2009) Sändningstillstånd. Hämtad 2011-05-25 från 

http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/Tillst%E5ndSVTslutversion%202010.pdf 

 

Wikipedia, about Workflow (2011) Hämtad 2011-05-12 från 

http://en.wikipedia.org/wiki/Workflow  

 

Wikipedia, om SVT (2011) Hämtad 2011-04-13 från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television  

 

 

 
 
 



Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Först: berätta om min studie. 

- Kreativa processer inom TV- produktion. Koppling mot sociala medier och nya 
medier.  

- Utgår från att kreativitet är: ”Förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade 
perspektiv; att se verkligheten med nya ögon.” (Nationalencyklopedin) 

- Jag tänker mig att ni har en kreativ process i det dagliga arbetet, ett arbetsflöde, som 
ser ut på ett visst sätt. Ni har en ganska klar mall för hur Go’kväll ska produceras och 
hur resultatet ska bli. Men däremellan, på detaljnivå, finns en möjlighet till 
kreativitet. Det pågår hela tiden en diskussion kring arbetet med programmet, hur 
man ska lösa problem, göra saker bättre, mer intressant osv. Utifrån denna tanke vill 
jag sedan fundera kring hur den här processen skulle kunna påverkas av att man tar 
in social medier.  

 
Alla: 
Hur ser du på kreativitet i ditt arbete? 
 
Hur tror du att kreativiteten påverkas av att SVT är ett public service bolag? 
 
I hur stor del av ditt arbete utgår du från en mall? När kan du istället bidra med egna idéer 
och lösningar? 
 
Lotta, producent/redaktör:  
Berätta om diskussionerna ni för kring att ha en Facebook- sida.  
 
Förs det någon diskussion kring andra sociala medier som exempelvis Twitter? 
 
Berätta om Go’kvälls uppdrag. 
 
Hur hittar ni gäster? Är det till största del via tips eller hittar ni dem själva till största del? 
Spelar sociala medier in här? Användning av exempelvis Facebook för att ta reda på 
information om en gäst? 
 
Som jag förstått det så får ni in en hel del tittarkommentarer om programmet. Är det 
vanligast via mail, telefon, brev? Hur påverkar kommentarerna kreativiteten? (Positivt, 
peppande, inspirerande eller hämmande, skrämmande eller gör de varken till eller från?) 
 
Om ni nu skulle skapa en Facebook- sida, twitterkonto eller liknande, där kommentarerna 
kanske blir fler och kanske även av en annan sort (då jag tänker mig att det kanske blir en 
annan del av målgruppen som kommenterar där). Hur tänker du dig att det då skulle påverka 
kreativiteten och därmed programmet.    
 
Research:  
Vad spenderar du mest tid med under ditt arbete? (I hur stor del av det arbetet utgår du från 
en mall? När kan du istället bidra med egna idéer och lösningar?) 
 
(Hur stor kreativ frihet har du? Hur inblandad är du i valet av gäster?) 
 
Hur hittar ni gäster? Är det till största del via tips eller hittar ni dem själva till största del? 
Spelar sociala medier in här? (Användning av exempelvis Facebook eller bloggar för att ta 
reda på information om en gäst.) Hur påverka det arbetet? 
 
(Om nej, varför och hur tror du att er process skulle förändras om ni gjorde det? Förenkla, 
försvåra…)  
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(Om ja, skillnaden från hur processen/ arbetsflödet såg ut innan ni började arbeta så.) 
 
Kan sociala medier vara till hjälp om man t.ex. kör fast i hur man ska lägga fokuset vid en 
intervju? (hitta ny info om gästen, youtube för att se tidigare intervjuer med gästen…) 
 
Nu när du även är intake, en slags samordnare för researchers, hur tänker du då kring 
kreativitet i gruppen. Ex: inte så styrda möten, öppnar för kreativitet.) 
 
Nils, webbansvarig:  
Vad spenderar du mest tid med under ditt arbete? 
 
Hur stor kreativ frihet har du? Hur funkar det om du får en idé om något roligt att göra på 
webben? 
 
Tidigare satt webbansvarig nere i Stockholm, men nu jobbar du alltså med det här i Umeå på 
Go’kvälls redaktion. Hur tror du att det har påverkat Go’kvälls webb, att du sitter här mitt i 
produktionen? (Ur en kreativ synvinkel) 
 
Hur påverkas ditt arbete av t.ex. Ebbas blogg och andra sociala medier? (Kan du se 
kommentarer där osv från tittare som i sin tur ger dig tips till webben? Exempelvis hur 
mycket info om Gör Om Mig kläder som bör finnas med, korta videoklipp med 
sminkinstruktioner osv.) 
 
 
Catarina, projektledare: 
 
Hur tänker du kring att lägga resurser på kreativitet? Exempelvis att möten kan få ta längre 
tid för att få fram kreativitet osv.  
 
Hur ser du på att använda sociala medier? Bör man lägga resurser på detta?  
 
Som jag förstått det så får ni in en hel del tittarkommentarer om programmet. Är det 
vanligast via mail, telefon, brev?  
 
Hur påverkar kommentarerna kreativiteten? (Positivt, peppande, inspirerande eller 
hämmande, skrämmande eller gör de varken till eller från?)   
 
Om ni nu skulle skapa en Facebook- sida, twitterkonto eller liknande, där kommentarerna 
kanske blir fler och kanske även av en annan sort (då jag tänker mig att det kanske blir en 
annan del av målgruppen som kommenterar där). Hur tänker du dig att det då skulle påverka 
kreativiteten och därmed programmet.    
 
Har ni märkt någon förändring sedan Ebba började blogga hos er? (T.ex. kommentarer om 
programmet där, har nya tittare hittat till Go’kväll?) 
 
 
Dennis, bildproducent: 
 
Hur ser du på kreativitet i ditt arbete? 
 
I hur stor del av ditt arbete utgår du från en mall? När kan du istället bidra med egna idéer 
och lösningar? 
 
Hur tror du att kreativiteten påverkas av att SVT är ett public service bolag? 
 
Kvalitén i bra och dåliga sändningar. Vilka typer av gäster funkar, vilka bilder funkar? 
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Hur resonerar du kring bra bildkomposition. Förebild? Skillnad mot att arbeta med det du 
gjort tidigare? 
 
Hur påverkar kommentarerna från tittarna din kreativitet? (Positivt, peppande, inspirerande 
eller hämmande, skrämmande eller gör de varken till eller från?)   
 
Om man skulle börja använda sig av sociala medier, (Facebook-sida t.ex.), hur mycket tror du 
att det skulle påverka er process?  
 
Skulle den processen pågå för sig, tillsammans med Go’kvälls vanliga webb, eller skulle den 
på något sätt påverka hur ni arbetar med programmet? 
 
Kvalitén på webben, bildmässigt lägre kvalité osv.  
 
Finns det något mervärde i webb, bildmässigt? 
 
 
 
 
 
 
 


