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Sammanfattning 

Idag kan vem som helst som har tillgång till en mobiltelefon med kamera nå ut med 

information när som helst, var som helst. 

Mobiltelefonen var avgörande för nyhetsrapporteringen under den arabiska våren, då 

alla hade möjlighet att nå ut med information genom sociala medier.  

Vid terrorattentatet i teatern Le Bataclan i Paris i november 2015 är det enda rörliga 

materialet från händelserna inspelade med mobiltelefoner, som sedan gav eko i hela 

världen. 

Mobiljournalistik, eller MOJO som det också kallas, är en form av journalistik som 

innebär att journalisterna på egen hand spelar in och redigerar nyhetsinslag enbart 

genom att använda sig av mobiltelefonen. 

Sveriges Television har medarbetare som använder sig av mobiljournalistik i 

yrkeslivet, och denna rapport behandlar hur Sveriges Television praktiskt använder 

mobiltelefonen i nyhetsrapportering. Den berättar även hur stor skillnad det är på ett 

nyhetsinslag som är inspelat med mobiltelefonen, och ett nyhetsinslag som är 

inspelat med en professionell kamera.  

Rapporten är uppbyggd med en kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer 

och användartester utifrån Jakob Nielsens modell har använts.  

Resultatet visar att mobiltelefonen är ett mycket bra hjälpmedel för att nå ut 

information snabbt och effektivt, och resultatet blir i dagsläget så bra att 

respondenterna kan tänka sig att se det i nyhetsprogrammen. 
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Abstract 
Filming with the camera phone – A qualitative study about using camera phones in 

news reports 

 

Today, anyone who has access to a mobile phone with a camera can provide 

information to others wherever, whenever. 

The mobile phone was crucial for the news reporting during the Arab Spring, when 

everyone had the possibility to reach out to the world through social media. 

During the terrorist attack in theatre Le Bataclan in Paris in November 2015, the only 

videos recorded from the happenings were with mobile phones, videos that later on 

echoed throughout the world.  

Mobile journalism, or MOJO, is a form of journalism that implies that the journalists 

record and edit the news reports by only using a mobile phone.  

Today, Sveriges Television are using MOJOs, and this report tells how they 

practically use their mobile phones in news reporting. It also tells the difference 

between a news report recorded with a mobile phone, and a news report recorded 

with a professional camera.  

The thesis is made using a qualitative method, where semi-structured interviews and 

Jakob Nielsen’s usability testing has been used. 

The result shows that a mobile phone is a very effective resource to reach out to an 

audience in a fast and effective way, and the respondents thought that the quality was 

good enough to use in news programs. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Kalle Prorok och Anders Bäckström 

för värdefull hjälp under projektets gång.  

Tack även till de medarbetare på SVT som tog sig tid att besvara mina frågor, samt till 

de respondenter som ställde upp för att titta på nyhetsinslagen.  

Tack SVT för att ni lät mig vara hos er och ta upp er värdefulla tid, och till mina fina 

kurskamrater för bra snack. 

Jag hoppas ni får en trevlig läsning. 
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1 Bakgrund 
Mobiljournalistik, eller MOJO som det också kallas, är en relativt ny form av 

journalistik som innebär att reportrarna enbart använder mobiltelefonen som 

hjälpmedel, och alltså inte använder sig en av professionell kamera.  

 

SVT Nyheter Västerbotten är i behov av en utvärdering av vad det innebär att arbeta 

med mobiltelefonen som kamera under inspelningar av nyhetsinslag.  

De vill se en utvärdering ur två olika perspektiv: ett produktionsperspektiv och ett 

publikperspektiv. 

De vill veta om publiken märker vilket material som är inspelat med mobiltelefonen, 

och vilket material som är inspelat med en professionell kamera.  

Publikperspektiv-projektet kommer genomföras genom att visa upp likvärdiga 

nyhetsinslag som är inspelade med både mobilkamera och professionell kamera.  

Därefter kommer användartester göras på oberoende respondenter för att ta reda på 

hur stor skillnad det är på inslagen. 

SVT vill även ha en utvärdering över hur produktionsflödet går till när nyhetsinslag 

med mobiltelefonkameror filmas. Samtal kommer föras med medarbetare på SVT 

som har erfarenhet av mobiljournalistik för att ta reda på hur flödet går till. 

SVT vill även veta vilka begränsningar som reportrarna upplever när de filmar med 

mobilkameran. De vill även veta hur bra mobilkameran fungerar som 

livesändningskamera.  

 

Inga liknande examensarbeten eller uppsatser har gjorts i Sverige, enligt LIBRIS 

(LIBRary Information System), som sammanställer alla examensarbeten och 

uppsatser på högskolenivå (LIBRIS 2016). 

 

1.1 Beskrivning av företaget 
Sveriges Television, SVT, är Sveriges första TV-bolag, som sedan mitten av 1950-talet 

sänt TV i Sverige.  

Sveriges Television har kontor över hela landet. Den mest sydliga redaktionen är 

Malmö, och den mest norra redaktionen är Kiruna, där även Radiotjänst finns. 

Fyra redaktioner i Sverige arbetar med allmän-tv (tv som visas över hela Sverige som 

inte är nyheter eller sport) och dessa är Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.  
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Tv-programmet Robins spelas till exempel in i Malmö, På Spåret i Göteborg och 

Bolibompa i Stockholm. 

I Umeå produceras bland annat Mitt i Naturen, Plus, Studio Plus, Bulldogg, Fråga 

Doktorn och Go’Kväll. Studio Plus, Fråga Doktorn och Go’Kväll spelas dessutom in i 

tv-studiorna som finns på SVTs redaktion på Formvägen. 

 

Nyhetsredaktionerna på SVT är följande: 

SVT Blekinge. SVT Dalarna, SVT Gävleborg, SVT Halland, SVT Helsingborg, SVT 

Jämtland, SVT Jönköping, SVT Norrbotten, SVT Skåne, SVT Småland, SVT 

Stockholm, SVT Södertälje, SVT Sörmland, SVT Uppsala, SVT Värmland, SVT Väst, 

SVT Västerbotten, SVT Västernorrland, SVT Västmanland, SVT Örebro och SVT Öst 

(SVT 2016a). 

 

SVT Nyheter Västerbotten sänder förutom lokalnyheter även SVT Jämtland och 

programmet Sverige Idag, som sänds klockan 17:30 på SVT1 alla vardagar, som väljer 

ut de mest intressanta nyhetsinslagen från alla lokalredaktioner varje dag. 

 

1.1.1 SVT:s historia och organisation 
Ända fram till 1987 då TV3 startades var SVT det enda man kunde titta på om man 

ville titta på tv i Sverige. Officiellt startade Sveriges första tv-kanal den 4:e september 

1956, men redan år 1948 gjordes den första tv-sändningen i Sverige, då på Röda 

Kvarn i Stockholm i samband med Britanniautställningen (SVT 2016b).  

Redan vid starten av TV:s historia i Sverige var det en TV-avgift som skulle betalas. 

År 1956 låg TV-avgiften på 25 kr, och 1000 svenskar betalade avgiften.  

En viktig milstolpe i SVTs historia var i juni 1958, när världsmästerskapet i fotboll 

hölls i Sverige, som SVT sände. Efter mästerskapet hade Radiotjänst 148 000 

betalande kunder, och redan året därefter hade antalet ökat till 405 803 stycken (SVT 

2016c). SVT1 var enda kanalen i Sverige tills år 1969, då SVT2 startades (men 

kanalerna hette då TV1 och TV2). Vid ungefär samma tidpunkt infördes färg-TV i de 

svenska hemmen. Under 1970-talet började lokal-tv sändas från olika delar av landet. 

Först ut var Malmö som började sända Sydnytt, därefter infördes också Västnytt från 

Göteborg, Mittnytt från Falun och Sundsvall och Nordnytt från Luleå och Umeå (SVT 

2016b).  
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Svensk television, och framför allt SVT, har alltid varit pionjärer inom tv-mediet, och 

som första bolag i Europa startar SVT digitala sändningar för allmänheten med 5.1-

ljud (5 ljudkanaler, som innebär ett ”surround”-ljud).  

SVT var även tidiga med att införa HD-kanaler (High-Definition) och att visa sina 

program på webben (SVT 2016b).  

SVT har förutom de linjära kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, 

Kunskapskanalen och SVT World webb-tv-kanalerna SVT Play och SVT Edit, som 

bland annat har programmet EDIT:DIRAWI med programledaren Gina Dirawi (Edit 

2015). Vid TV:s början sändes endast ett fåtal timmar tv per dag, men år 2014 sändes 

23 500 timmar i SVTs alla kanaler (SVT 2016d). 

	  
1.1.2 Public service 
Public Service innebär att verksamhet för radio eller tv är finansierad och 

kontrollerad av medborgarna i landet. Public Service finns i ett flertal länder, som till 

exempel i Norge (NRK, Norsk Rikskringkasting), i Storbritannien (BBC, British 

Broadcasting Corporation) och i Indonesien (RRI, Radio Republik Indonesia) 

(Avdelningen för reform- och selektivt samarbete 2009). 

I Sverige innefattar Public Service SVT, SR (Sveriges Radio) och UR 

(Utbildningsradion), och de har som uppgift att informera, utbilda och underhålla 

allmänheten. Detta innebär att SVT måste vara opartiska när de informerar och 

granskar:  

 

”Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till 

exempel i Uppdrag Granskning eller i vår nyhetsverksamhet.”  

(SVT 2016e). 

 

Då Public Service är för allmänheten måste SVT bevaka allt som händer i Sverige, och 

alltså inte enbart fokusera på de stora städerna som Stockholm och Göteborg.  

Det är därför SVT till exempel har ett program som sänder ut samiska nyheter 

(Ođđasat), och ett program som sänder finska nyheter (Uutiset), samt 

lokalredaktioner i många städer runt om i landet, som kan bevaka det som händer i 

närområdet. 

Public Service står med i yttrandefrihetsgrundlagen, sändningstillståndet samt radio- 

och TV-lagen, så det är alltså lag på att SVT ska bevaka och granska myndigheter och 

organisationer, samt vara oberoende från staten (Radiotjänst 2016).  
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I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds även censur och förhandsgranskning, vilket 

betyder att alla program som sänds på tv måste ha en ansvarig utgivare som är 

ansvarig för att det som sänds ut stämmer överens med SVTs sändningstillstånd, och 

som man kan kontakta om man har några frågor kring programmet 

(Justitiedepartementet L6 1991, SVT 2016f). 

 

2 Syfte 
Syftet med projektet är att hjälpa SVT Nyheter Västerbotten att utvärdera vad det 

innebär att arbeta med mobiltelefonen som kamera under inspelningar av 

nyhetsinslag, ur ett produktionsperspektiv och ett publikperspektiv.  

 

Tonnquist, författare till ”Projektledning” (2010), menar att SMARTA mål är en 

målformulering som underlättar i projekt och rapportskrivning, därför kommer 

denna målformulering även användas i detta projekt. SMART står för specifikt, 

mätbart, accepterat, realiserbart samt tidsatt (Tonnquist 2010).  

 

Specific (Specifikt) – Examensarbete på SVT Nyheter Västerbotten där 

mobiltelefonens kamera ska behandlas. 

Measurable (Mätbart) – Ha en utvärdering i hur det är att använda mobilkameran 

som redskap i examensarbetet som skrivs. 

Assignable (Accepterat) – Studenten har accepterat målen. 

Realistic (Realiserbart) – Målen är realistiska då studenten har tidigare erfarenhet 

av att skriva examensarbete. 

Time-related (Tidsatt) – Projektet inleds den 22:a mars och avslutas den 3:e juni 

2016. 

 

2.1 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjordes var att projektet hade SVT:s redaktion i Umeå som 

utgångspunkt, och projektet genomfördes till största del därifrån. 

Litteratur insamlades från Umeå Universitet och relevanta källor från internet.  

En forskningsmetod valdes, som passade bäst för projektet.  

Valet av metod motiveras senare i rapporten. 
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Projektet kretsade främst kring SVT:s sätt att förmedla nyheter med hjälp av 

mobiltelefonen, därför låg fokus på SVT. Dock kan andra nyhetsmedier förekomma i 

rapporten.  

 

2.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som besvarades under projektet var uppdelade i två grupper, det 

produktionstekniska och det publikmässiga: 

 

Produktionsperspektivet: 

”Hur går produktionsflödet till för att spela in via en mobiltelefon?”  

”Vilka begränsningar upplever de som använder mobiltelefonen som kamera?” 

”Hur livesänder man via mobilkameran på bästa sätt?” 

 

Publikperspektivet: 

”Vad märker publiken för skillnad när ett inslag är inspelat från en mobiltelefon?” 

”Är ljudet och bilden tillräckligt bra för publiken?” 
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3 Teori 
 

3.1 Mobiltelefonen 
Den smarta mobiltelefonen skapades den 9:e januari 2007, när Steve Jobs 

presenterade iPhone för världen, men historien bakom den mobila telefonen sträcker 

sig betydligt längre bakåt i tiden än så (Den mobila generationen 2014). 

Redan år 1832 upptäckte den amerikanske uppfinnaren Morse att elektromagneter 

gick att använda som mottagare genom elektriska ledningar vid telegrafering 

(Bjärvall 2011). ”Den mobila generationen” menar att den första mobila tekniken 

möjliggjordes år 1920, genom att sammanlänka tåg med telefonstolpar längs spåren 

(Den mobila generationen 2014).  

”Materiens mysterier” beskriver att det första mobilsystemet startades i Saint Louis, 

USA, år 1945. Den hade då tre kanaler, men med ett då manuellt system.  

Man ringde då till en växel där man sedan blev uppkopplad på telefonnätet.  

Det gick även att välja mellan att tala i telefonen och att lyssna i den (Materiens 

mysterier 2005). Mobiltelefonen blev mobil när den därefter placerades i en bil, som 

skedde i USA efter andra världskriget.  

 

Celltekniken förändrade storleken och utvecklingen av mobiltelefonin.  

Enligt Bjärvall uppfanns celltekniken år 1947, men började inte användas förrän cirka 

20 år senare.  

Celltekniken bygger på en uppdelning av rutmönster på ett geografiskt område, där 

varje cell täcker ett mindre område, med en basstation i cellens centrum, vilket gör 

att användare kan kommunicera med vem som helst i hela världen (Bjärvall 2011, 

Kruzela 2016). I basstationen ingår sändare, mottagare, och en kontrollenhet som 

binder samman basstationen med det fasta nätet (Kruzela 2016).  När användaren tar 

med sig telefonen över cellgränserna följer signalen med till nästa basstation.  

Kruzela menar att cellerna, eller täckningsområdet, kan jämföras med mönstret i en 

vaxkaka, vilket går att se i figur 1: 
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Figur 1: Cellteknik (Kruzela 2016). 

 

Kruzela menar att de två fysikaliska centrala egenskaperna vid ett cellulärt system är 

styrkan och frekvensen. Frekvenser tilldelas varje cell, som den sedan disponerar 

över. Frekvenser finns även närliggande då de återanvänds i celler, men ej stör 

varandra. Signalstyrkan minskar med avståndet från basstationen, innan signalen 

hämtas från en ny basstation. 

Kruzela beskriver den första generationens mobiltelefoni som 1G, NMT-systemet, och 

detta utvecklades på 1980-talet av de nordiska televerken.  

Gerdes (1991) menar att det år 1990 fanns 460 000 mobiltelefonabonnemang i 

Sverige, och ökade med 820 % på knappt 10 år. År 1981 fanns det 50 000 

mobilabonnemang i Sverige.  

Andra generationen mobiltelefoni, 2G, innebar att mobiltelefonin digitaliserades.  

Då omvandlades ljudsignalen till ett digitalt format och behandlades som data (ettor 

och nollor). Kruzela (2016) menar då att ljudsignalen förbättras och möjliggör ett 

optimalt utnyttjande av frekvensbandet. Ett annat ord för 2G är GSM (Global System 

for Mobile Communications), och Bjärvall (2011) beskriver systemet som otroligt 

komplicerat. 

Den tredje generationens mobiltelefoni, 3G, kom på 2000-talet.  

I det systemet fanns en mekanism som krymper cellerna för vid ökad belastning, och 

som gjorde systemet snabbare och bättre. För att skapa mekanismen skruvades 

signalstyrkan ned i sändaren, så de terminaler som var överflödiga bortprioriterades 

(Walke 2003:187f). 

I och med 3G-telefonernas intåg blev det möjligt att gå in på internet på telefonen. 

”Den mobila generationen” menar att det japanska företaget DoCoMo skapade 

internet i telefonen, och kallade detta ”i-mode”.  
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I-mode byggdes upp på komprimerad HTML (HyperText Markup Langugage) som 

kallades för C-HTML (Den mobila generationen 2015). I och med C-HTML kunde 

utvecklare från hela världen utveckla applikationer, till skillnad från tidigare då 

enbart mobiltillverkaren kunde utveckla sina egna applikationer.  

Det var även i Japan, år 2000, som världens första mobiltelefonkamera skapades, 

och då började även videokodning tillämpas i mobiltelefonen (Den mobila 

generationen 2014). Videokodning innebär processen att komprimera och 

dekomprimera digitala videosignaler. Det finns en rad olika format, som till exempel 

MPEG-2, MPEG-4 och H.264 (Richardson 2003:9). Beroende på tillverkare och 

modell på mobiltelefonen så skiljer sig formaten åt. Apple iPhone 6S stödjer 

exempelvis H.264, och Samsung Galaxy S7 stödjer MPEG-4 (Apple 2016b, Samsung 

2016).  

I och med att Steve Jobs presenterade smarttelefonen iPhone förändrades 

mobilteknologin. Vogelstein menade att fans till Apple länge hade saknat en iPod 

(mp3-spelare) som man även kunde ringa med, så man inte behövde ha två enheter i 

fickan (Vogelstein 2013:1).  

Resultatet blev just iPhone, som ”Den mobila generationen” och Vogelstein menar 

var unik och nyskapande, och att de införde en rad innovationer som blev standard i 

senare telefoner (Den mobila generationen 2014, Vogelstein 2013:3).  

 

3.1.1 Mobiltelefonen i nyhetsrapportering/MOJO 
”Den mobila generationen” menar att den första gången mobiltelefonen användes i 

journalistiska sammanhang på en världsnivå var i och med bombdåden i Londons 

tunnelbana den 7e juli år 2005. Det blev startpunkten för ett nytt sätt att bevaka 

nyhetshändelser på.  

Frilansreportern Alexander Chadwick tog ett foto på människor som satt fast i 

tunneln på Piccadilly Line, och e-postade sedan fotot till bildredaktören på BBC, som 

sedan spred fotot världen över. ”Den mobila generationen” menar att detta var första 

gången mobilbilder blev en del av den traditionella journalistiken (Den mobila 

generationen 2014).  

Efter fotot i tunnelbanan i London blev det allt vanligare att medborgarjournalister 

rapporterar från platser dit den traditionella pressen inte hunnit till än, som till 

exempel terroristattentaten i Paris 2015 och i Bryssel 2016. 
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Richardson menar att mobiltelefonen och sociala medier även var viktiga för 

händelserna under den arabiska våren år 2010, och att de enda bilderna som togs vid 

tillfångatagandet av Muammar al-Gaddafi var med en mobiltelefon (Richardson 

2012).  

Quinn beskriver att första gången som ett fotografi som tagits med mobiltelefon varit 

på framsidan av en stor tidning var den 17:e februari 2004, då AT&T:s ekonomichef 

Joseph McCabe Jr och Cingulars verkställande direktör John Zeglis signerade ett 

dokument. Fotografiet togs med mobiltelefon, och var på framsidan av The New York 

Times. Quinn menar att detta var en milstolpe för den moderna, mobila 

nyhetsrapporteringen (Quinn 2009:7). Quinn beskriver även en journalist vid namn 

Jeremy Jojola, som i augusti 2009 gjorde ett nyhetsreportage för KOB-TV i 

Albuquerque, New Mexico, USA, enbart med hjälp av en iPhone och ett 

mjukvaruprogram som heter Qik (Quinn 2009:7).  

Jojola var en så kallad MOJO, en förkortning på mobile journalist (mobiljournalist), 

som är en journalist som samlar och distribuerar nyheter (text, ljud, fotografier, eller 

video) enbart med hjälp av mobiltelefonen. MOJOs arbetar ofta ensamma, då det inte 

krävs mer assistens med mobiltelefonen (Quinn 2009:10). 

Quinn menade år 2009 att Apples iPhone kommer förändra nyhetsvärlden de 

kommande åren, och kommer vara ett nyckelverktyg för nyhetsrapporteringen 

(Quinn 2009:15).  

Quinn menar att MOJOs är det enklaste sättet att förmedla breaking news-händelser 

på, även om han menar att mobilkameror ofta är sämre kameror än professionella 

kameror. Dock berättar han att han tror att tittarna tolererar sämre kvalitet på videos 

om det har rätt nyhetsvärde. Till exempel använde Yahoo bilder från bombdåden i 

Jakarta 2009 som kom från privatpersoner som fotograferat med mobilkamera. 

Yahoo hämtade då bilderna från Flickr, där privatpersoner kan ladda upp egna 

bilder. Quinn menade då att bilder hade så pass högt nyhetsvärde att det inte gjorde 

så mycket att bilderna hade en låg kvalitet (Quinn 2009:49,56).  

Tillgången till mobiltelefoni och internet, vilket möjliggör publicering för MOJOs, 

ökar för varje år. Internetstiftelsen i Sverige gör varje år en undersökning där de 

mäter svenskarnas internetvanor. 2015 gjorde de undersökningen tillsammans med 

Alexandersson och Davidsson.  

År 2015 var det endast 7 % av Sveriges befolkning som inte hade tillgång till internet, 

och endast 9 % som inte använde internet.  
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Alexandersson och Davidsson menar också att 77 % av Sveriges befolkning har en 

smartphone, och 76 % av dessa använder internet i telefonen (Alexanderson & 

Davidsson 2015:4).  

Fler och fler använder även sin smartphone eller surfplatta till att se på video av olika 

slag. 2014 tittade 30 % på video minst en gång i veckan, jämfört med 2015, när 45 % 

tittade på video minst en gång i veckan. 

34 % av de som använder surfplattor, och 17 % av de som använder smartphones 

använder dessa huvudsakligen till att titta på video (Alexandersson & Davidsson 

2015:33,61). 

Även fler och fler applikationer som är videobaserade kommer ut på marknaden.  

En av dessa är Snapchat, som är en bild- och videoapplikation som skapades av 

amerikanerna Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown. Den låter användare 

skicka bilder och video till varandra, som finns kvar på skärmen i ett visst antal 

sekunder. Applikationen är väldigt populär bland unga. 80 % av svenskarna mellan 

12-25 år har någon gång använt Snapchat, och 60 % använder applikationen dagligen 

(Alexandersson & Davidsson 2015:43).  

Förutom att skicka bilder och videos till sina vänner, är det även möjligt att se 

nyhetssändningar på Snapchat. 

Mediebolag som till exempel Comedy Central, National Geographic, Daily Mail och 

CNN finns alla på Snapchat, där man kan se och läsa deras senaste 

nyhetsuppdateringar. Snapchats videos visas i vertikalt läge. National Geographic var 

ett av de första mediebolagen att finnas på Snapchat, men från början spelades deras 

videos in horisontellt. Detta ändrades dock efter en tid, så nu gör de separata 

nyhetsinslag enbart för Snapchat, som filmas vertikalt (Lichterman 2016). 

Det finns även fler mediebolag som filmar videos vertikalt, för att de ska passa på 

mobiltelefonen. The New York Times gjorde år 2015 en musikvideo med artisterna 

Justin Bieber, Skrillex och Diplo, som de producerade på tre olika sätt. En video i 

formatet 16:9, för att det skulle passa på en TV-skärm eller i en webbläsare, en i 

formatet 3:4, som skulle passa i en surfplatta, samt en i formatet 9:16, som var 

vertikal och skulle passa på mobiltelefonen (Lichterman 2016). 

Även norska NRK gjorde en dokumentärfilm som enbart spelades in och visades i 

vertikalt läge. Dokumentären ”Bygda som sa nei” handlar om byn Otta i Norge, där 

bergshotellet blev ett flyktingboende (Jansson 2015).  
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De spelade in filmen genom att använda en professionell kamera, som de sedan 

roterade 90 grader (Lichterman 2016).  

 

”Höga byggnader, träd, skyltar och stenrösen (det finns 

mycket av det i bergen runt om Otta) såg riktigt fint ut 

vertikalt. Man fick ett riktigt djup om man komponerade 

bilden bra.” 

(Jansson 2015) 

 

3.1.2 Apple iPhone 
Arbetstelefonen som medarbetarna på SVT använder är bland annat en Apple iPhone 

6s, som lanserades i september 2015. Föregångaren till iPhone 6S var iPhone 6.  

Telefonen har en Retina-skräm, och Apple menar att den har en så hög pixeltäthet att 

det inte går att se enskilda pixlar när man tittar på skärmen (Apple 2016a). 

Upplösningen på skärmen är 1334 x 750 pixlar, med 326 ppi (pixel per inch, 

pixeltäthet) (Apple 2016b). 

 

Kameran på iPhone 6S är den hittills bästa som Apple har gjort, menar dem. De 

kallar kameran iSight, och den har 12 megapixlar, med 1,22 mikropixlar, det vill säga 

pixlar som är 1,22 µm (mikrometer) i bredd och höjd (som de kallar UltraPixlar).  

Kameran kan spela in video i tre olika kvalitéer, 720p HD (1280 x 720 pixlar, 30 

bilder per sekund), 1080p HD (1920 x 1080 pixlar, 30 eller 60 bilder per sekund) 

samt 4K (3840 x 2160 pixlar, 30 bilder per sekund). Kameran har även stöd för 

inspelning i slowmotion (1080p med 120 bilder per sekund eller 720p med 240 bilder 

per sekund) samt 3x digital zoom (Apple 2016b). 

De ljudformat som stöds i Apple iPhone 6S är följande: AAC, HE-AAC, MP3, MP3 

VBR, Audible 2, Audible 3, Audible Enhanced Audio, Audible AAX, Audible AAX+, 

Apple Lossless, AIFF samt WAV (Apple 2016b). 
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4 Metod 
Inom forskningen finns i stort sett två olika metoder, den kvalitativa och den 

kvantitativa forskningen. 

Bryman menar att det mest grundläggande med kvalitativ metodik är att uttrycka 

händelser och värden utifrån subjektets perspektiv (Bryman 1997:77).  

Holme & Solvang beskriver kvantitativa metoder som mängd- och sifferbaserat, som 

sedan omvandlas till information, medan kvalitativa metoder är studentens egen 

tolkning och uppfattning som står i grund, och sedan omvandlas tolkningen till 

information (Holme & Solvang 1991:85).  

Den kvantitativa forskningen är mer baserat på statistik och siffror, medan den 

kvalitativa forskningen mer är baserad på empiri. Empiri menas med den typ av 

information som är grundad på den egna erfarenheten, och alltså ej på statistik 

(Nationalencyklopedin 2016). 

Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” som går att översätta som ”egenskap” 

eller ”sort” (Hedin 1996:3). Thurén menar att den kvalitativa forskningen är 

kunskapen som fås genom de fem sinnena, och med hjälp av dem kunskapen som det 

bestäms vad som är fakta (Thurén 2007:18). Man jämför inte heller mängd, intensitet 

eller frekvens i den kvalitativa forskningen (Denzin & Lincoln 2002:8).  

Man bör dock ha i åtanke att empiriska påståenden kan vara osanna, och Thurén 

menar att påståenden som är ologiska är otänkbara. Siffran två plus siffran två kan 

till exempel aldrig vara något annat än fyra (Thurén 2007:19). 

 

4.1 Val av metod 
I projektet användes en kvalitativ metod, då projektet skedde på plats på SVT 

Nyheter Västerbotten, och datan som insamlades baserades på empirisk fakta från 

medarbetare på SVT och användartester gjorda på privatpersoner. 

 

Användartestet utformades efter den danske datologen Jakob Nielsens heuristiska 

användartest, som enligt Chen & Macredie (2005:518) är ett mycket snabbt och 

effektivt sätt att identifiera användarproblem på.  

Nielsens test baseras främst på gränssnitt på internetsidor, men går även att tillämpa 

på videoklipp.  
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Refereringsmetoden som användes var Harvardmetoden, då den passade bäst för 

ändamålet för att skriva tekniska rapporter. Det ger en lättöverskådlig bild av 

rapporten, även om det är många källhänvisningar – jämfört med Oxfordmetoden 

som är siffer- och punktbaserad (Tekniska Högskolan 2011, Walla 20044:67). 

 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
Inom den kvalitativa forskningen finns det olika typer av intervjuformer. De tre 

vanligaste är ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, samt 

strukturerade intervjuer. Inom den kvalitativa intervjun finns även olika intervjuer 

som kan implementeras i dessa intervjuer. Brinkmann & Kvale beskriver tre olika 

typer: journalistiska intervjuer, terapeutiska intervjuer och forskningsintervjuer. 

Journalistiska intervjuer är ett sätt för att rapportera om viktiga händelser i 

samhället, terapeutiska intervjuer har som syfte att hjälpa människor i försvagade 

intervjuer, och forskningsintervjuer används för att producera kunskap (Brinkmann 

& Kvale 2014:18). Brinkmann & Kvale menar att det inte går specifika skiljelinjer 

mellan de olika intervjutyperna, men alla forskningsintervjuer följer samma sju 

stadier. Det första stadiet är tematiseringen av intervjuobjektet. Stadiet används för 

att ta reda på syftet om ämnet för undersökningen. Nästa stadie är planeringsstadiet. 

Här planeras intervjun till hänsyn av alla sju steg. Steg tre är den faktiska intervjun, 

som är olika beroende på vilken typ av intervju väljs. Steg fyra är utskriften, och i 

detta steg transkriberas intervjun.  Steg fem är analysen, vilken avgör syftet med 

intervjun samt bestämmer vilka analysmetoder som är mest lämpliga för intervjun. 

Det sjätte steget är verifieringen, där intervjupersonens svars generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet fastställs. Den sista delen av Brinkmann och Kvales sju steg i 

en forskningsintervju är rapporteringen. Där rapporteras resultatet av intervjun i 

den form som bestämts sedan tidigare (Brinkmann & Kvale 2014:37,144f).   

 

Justesen och Mik-Meyer menar att den ostrukturerade intervjun definieras av att det 

är intervjupersonen - eller respondenten - som bestämmer och styr 

samtalsstrukturen. Frågorna och ordningsföljden i intervjuformen är inte på förhand 

bestämd, utan intervjupersonen får istället föra samtalet framåt. Justesen & Mik-

Meyer menar att ostrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för utforskande intervjuer, 

när intervjuaren inte har så stor kännedom om intervjupersonen, eller när samtalet 

kretsar kring känsliga ämnen där det inte uppskattas att bli avbruten (Justesen & 
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Mik-Meyer 2011:46). Sallnäs menar att ostrukturerade intervjuer är passande när 

temat är känt, så tittaren eller lyssnaren känner till området sedan tidigare. Dock 

menar Sallnäs att intervjuaren bör ha erfarenhet för att kunna hantera en 

ostrukturerad intervju (Sallnäs 2007:6ff). 

Den semistrukturerade intervjun bygger på att intervjuaren har en intervjuguide där 

teman och huvudfrågor är nedskrivna på förhand, men det finns utrymme för andra 

frågor och avbrott, om intervjupersonen tar upp oväntade ämnen. Sallnäs menar 

dock att ordningsföljden på frågorna bör vara i samma ordning som det är nedskrivet 

från början (Sallnäs 2007:6ff). 

Den semistrukturerade intervjun lämpar sig bäst i undersökningar där man både 

arbetar utforskande, men även på förhand vet vad man vill ta reda på. I den 

semistrukturerade intervjun får man även ställa hur- och vad-frågor (Justesen & 

Mik-Meyer 2011:46f).  Sallnäs menar även att den semistrukturerade intervjun även 

går att använda om man gör en kvantitativ analys (Sallnäs 2007:6ff).  

Den tredje intervjuformen, den strukturerade intervjun, följer en strikt designad 

intervjuguide som både följer frågorna och dess ordningsföljd. Den strukturerade 

intervjun styrs av intervjuaren, och har ofta stängda frågor.  

Enkätundersökningar använder till exempel sig av strukturerad intervjuform 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:47). Enligt Sallnäs fungerar intervjuformen bra för 

ovana intervjuare, men det är viktigt att alla respondenter får samma frågor i samma 

ordning (Sallnäs 2007:6ff). 

 

Det finns för- och nackdelar mot både de kvalitativa och de kvantitativa intervjuerna. 

Brinkmann och Kvale menar att den kvalitativa forskningen kan ge en stor kunskap 

om den mänskliga världen, och innehålla detaljerade beskrivningar av livssituationen 

hos intervjupersonerna. Däremot kan den sakna beskrivningar av 

intervjusituationen, och hur intervjuaren har gått till väga för att få information om 

intervjupersonerna (Brinkmann & Kvale 2014:69,321).  

Brinkmann och Kvale radar även upp kritik mot de kvalitativa intervjuerna i ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun” från 2010: 

 

 ”Den kvalitativa forskningsintervjun är INTE: 

• Vetenskaplig – utan speglar bara sunt förnuft 

• Kvantitativ – utan bara kvalitativ 

• Objektiv – utan subjektiv 
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• Hypotesprövande – utan bara explorativ 

• En vetenskaplig metod – eftersom den är alltför personberoende 

• Trovärdig – utan snedvriden 

• Tillförlitlig – eftersom den bygger på ledande frågor 

• Intersubjektiv – eftersom olika läsare finner olika innebörder 

• Valid – eftersom den bygger på subjektiva intryck 

• Generaliserbar – eftersom det finns för få intervjupersoner.” 

(Brinkmann & Kvale 2014:210) 

 

Duggan menar att semistrukturerade intervjuer värderar intervjupersonernas 

erfarenheter på ett positivt sätt, och då man använder förbestämda frågor så blir 

intervjuerna enhetliga, vilket förenklar analysen. Dock anser Duggan att det är 

tidskrävande att transkribera och analysera intervjuerna, och menar att det krävs 

erfarenhet för intervjuare att kunna föreslå rätt följdfrågor, när de inte finns 

nedskrivna (Duggan 2014). 

 

4.1.2 Användartester 
Nielsens användartest är baserat på fyra följande tekniker: 

• User and task observation – användar- och uppgiftsobservation 

• Scenarios 

• Simplified thinking aloud – förenklad högtänkning 

• Heuristic evaluation – heuristisk utvärdering (Nielsen 1993:17). 

Vid användarobservationen sitter användaren vid skärmen, testledaren sitter bredvid 

en bit bakom, så användaren får möjlighet att utföra uppgifterna utan att känna sig 

pressad. 

Scenarios är olika frågor och uppgifter som användaren ska lösa. Nielsen menar att 

alla frågor inte ska ges på samma gång, utan användaren får en fråga i taget. Även 

detta för att användaren inte ska känna sig pressad att behöva svara på alla frågor på 

så kort tid som möjligt. Man ska uppmuntra användaren till att tänka högt över sina 

val, och ha en flytande monolog.  

Det uppmuntras att spela in användartestet med en ljudinspelare, på så sätt kan man 

gå tillbaka om man har missat någonting. Dock ska man alltid ha ett 

anteckningsblock och anteckna vad som händer i varje steg (Nielsen 2010). 
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Nielsen menar att en av de viktigaste med användartesterna är att ha fokus på 

användarna, och detta kan göras på olika sätt. Ett exempel är att göra besök hos 

användarna, så de känner sig trygga i sin hemmiljö. Man ska också alltid vara tyst och 

låta användarna arbeta som de normalt skulle göra, utan avbrott (Nielsen 1993:18). 

 

Användarna ska representera de avsedda användarna av systemet, men det kan vara 

bra att även ha en bredd av de avsända användarna, som att till exempel ha med både 

de som är helt ovana med produkten och de som har förkunskaper sedan tidigare 

(Nielsen 1993:29). Man bör även känna till användarnas arbetserfarenheter, 

utbildningsnivå och läs- och skrivkunskaper, så testet inte är för avlägset för 

användaren (Nielsen 1993:74). 

SVT menar att de gör tv ”om alla och för alla”, alltså program för allas intressen och 

alla åldrar (SVT 2016). Utöver det har nyheterna på SVT ett specialtillägg där de 

menar att de ska attrahera ”kvinnor mitt i livet”, då det traditionellt sätt är en 

målgrupp som är svår att attrahera, menar Anders Bäckström, redaktionschef på SVT 

Nyheter Västerbotten (Bäckström 2016). 

Denna målgrupp ska överensstämma med respondenterna för användartestet i så 

hög grad som möjligt, så resultatet blir korrekt. 

 

Antalet användare behöver inte överstiga fem, då Nielsen menar att man då lär sig 

mindre och mindre för varje ny användare (Nielsen 2000). 

Med en deltagare så får man bättre insikt, och enligt Nielsen vet man redan en 

tredjedel av det möjliga utfallet med enbart en deltagare.  

Med två deltagare kommer testledaren upptäcka att en stor del av resultaten kommer 

upprepas, men den resterande delen kommer vara olik. Den tredje användaren 

kommer vara likvärdig en av de två tidigare, och kommer generera en liten del av ny 

data, även om den kommer vara snarlik användare 1 och 2.  

Ju fler användare man testar, desto mindre kommer man lära sig, då det mesta 

kommer upprepas. Det finns ingen mening med att se samma sak fler gånger, menar 

Nielsen (Nielsen 2000). 
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4.1.3 Harvardmodellen 

Refereringsmetoden som kommer används är Harvardmetoden, då den passar bäst 

för ändamålet att skriva tekniska rapporter.  

Det ger en lättöverskådlig bild av rapporten, även om det är många källhänvisningar 

– jämfört med Oxfordmetoden som är siffer- och punktbaserad (Tekniska Högskolan 

2011, Walla 2004:67).  

Harvardmodellen är ett refereringssystem som kommer från det amerikanska 

universitetet Harvard University. Det är parantes-baserat, vilket innebär att 

författarens namn och källans utgivningsår står i parantes efter informationen i den 

löpande texten.  

Rapporten avslutas med en referenslista, där källorna står uppradade i 

bokstavsordning, med författarens efternamn först. Finns det ingen person författare 

till verket så står företaget som givit ut verket som upphovsman.  

 

4.2 Genomförande av projekt 
Projektet har genomförts utifrån två perspektiv; det produktionstekniska och det 

publikmässiga. Det produktionstekniska har genomförts genom intervjuer med 

medarbetare på SVT, som har erfarenhet av att använda mobiltelefonen i 

nyhetsrapporteringen, och det publikmässiga har genomförts genom användartester 

på oberoende privatpersoner, som tittat på olika nyhetsinslag som är inspelade med 

mobilkamera och professionell kamera, för att ta reda på hur stor skillnad det är på 

de olika. 
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5 Resultat 
För att nå fram till ett resultat har två olika projekt genomförts. Det första projektet 

var för att få en insikt i det produktionstekniska. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts på tre medarbetare på SVT som alla använder mobiltelefonen som 

hjälpmedel vid nyhetsrapportering dagligen. De tre medarbetarna som intervjuades 

var Marit Israelsson, Patrik Samuelsson och Patrik Qvicker. Intervjuerna med Marit 

Israelsson och Patrik Samuelsson var på SVT:s redaktion i Skellefteå, och då 

användes en Zoom ljudinspelare.  

Intervjun med Patrik Qvicker var över Skype, som sedan spelades in med hjälp av 

programmen QuickTime Player och Soundflower. Intervjuerna transkriberades 

sedan, och de fullständiga transkriberade intervjuerna finns att se som Bilaga 2, 3 och 

4. Frågorna utformades efter modellen för hur semistrukturerade frågor ska ställas.  

En intervjuguide sammanställdes, som finns att se som Bilaga 1.  

Intervjuguiden delades upp i fem olika kategorier. Först informerades 

intervjupersonerna om syftet med intervjun, intervjuns längd, samt att samtalet 

kommer spelas in. Därefter ställdes en inledande fråga där syftet var att ta reda på 

information om intervjupersonen, vad denne hade för tjänst och hur länge hen varit 

anställd på företaget. Därefter ställdes frågor om ljud- och videoupptagning, där 

huvudsyftet var att få reda på hur produktionsflödet såg ut när nyhetsinslag spelades 

in via mobiltelefonen.  

Efter det följdes frågor om mjukvarorna som används vid inspelning, vilka 

applikationer och program som medarbetarna använder för att få ett så bra resultat 

som möjligt. Slutligen ställdes frågan om intervjupersonerna hade något de ville 

tillägga. Totalt var 17 frågor nedskrivna, men vissa nya frågor ställdes även under 

intervjun.  

 

Det andra projektet var att ta reda på publikperspektivet, hur stor skillnad tittarna 

märker när de får se ett nyhetsinslag som är inspelat med mobiltelefonkamera, 

jämfört med ett inslag som är inspelat med professionell kamera. Projektet 

genomfördes genom att välja ut ett antal inslag där hälften var inspelade med 

mobiltelefonen, och hälften var inspelade med professionella kameror.  

Inledningsvis bestämdes det vilka mobilinslag som skulle användas, och därefter 

valdes inslag med professionella kameror som hade ett snarlikt tema och innehåll. 
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Resultatet blev åtta nyhetsinslag, med fyra olika teman. Temana var skotercross, 

långfärdsskridskor, pimpelfiske och Skellefteå lasarett.  

När nyhetsinslagen hade valts gjordes användartester, som utformades efter Nielsens 

modell.  

Respondenterna till användartesterna skulle överensstämma med SVT Nyheters 

målgrupp, som är ”kvinnor mitt i livet”, i så hög grad som möjligt.  

Totalt intervjuades 5 stycken personer. 

Respondent 1 var en 31-årig kvinna som för närvarande studerar, respondent 2 var en 

36-årig kvinna som för närvarande är föräldraledig, respondent 3 var en 63-årig 

kvinna som arbetar som lärare, respondent 4 var en 48-årig kvinna som arbetar som 

personalsekreterare och respondent 5 var en 47-årig man som arbetar som säljare. 

Nyhetsinslagen som valdes ut var inte inspelade vid samma tidpunkt, däremot 

handlade de om samma saker, och följer en liknande dramaturgi.  

De två första inslagen handlade om pimpelfiske, de två andra handlade om 

skotercross, nästa två handlade om långfärdsskridskor, och de två sista inslagen 

visade bilder från Skellefteå lasarett och handlade om sjukvården. 

Totalt visades 8 olika nyhetsinslag. 4 stycken var inspelade med professionella 

kameror, och 4 stycken var inspelade med mobiltelefonens kamera.  

De nyhetsinslagen som visades för respondenterna var följande:  

 

”Skotercrosstävling avgjord i Mora” – Professionell kamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/skotercrosstavling-pa-flygfaltet-i-mora 

 

”Dubbla VM-guld till syskonen Renheim” – Mobilkamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/dubbel-seger-for-syskonen-renheim 

 

”Drar 1,5 mils skridskoslinga” – Mobilkamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/1-5-mils-skridskoparadis 

 

”Trotsar kylan för strålande skridskotur” – Professionell kamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/trotsar-kylan-for-stralande-skridskotur 

 

”Pimpling på vårisen” – Professionell kamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/abborrpimpling-pa-varisar 
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”Snabba ryck efter röding i Rösjön” – Mobilkamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/snabba-ryck-efter-roding-i-rosjon 

 

”Läkarbrist i Skellefteå drabbar äldre” – Professionell kamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/lakarbrist-i-skelleftea-drabbar-aldre 

 

”Funderar om det bara finns stress i Umeå” – Mobilkamera 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/funderar-om-det-bara-finns-stress-i-

umea 

 

Alla nyhetsinslag laddades ner från SVT:s interna arkiv Meta, och visades sedan upp 

för respondenterna på en MacBook Air 13”. Användartesten spelades sedan in på en 

ljudinspelare Zoom H4n och med hjälp av Röstmemon-applikationen på Apple 

iPhone 6.  

Syftet med användartesterna var att ta reda på vad respondenterna märker för 

skillnad när de ser ett nyhetsinslag som är inspelat med mobilkamera kontra 

professionell kamera, samt om materialet är tillräckligt bra, så de kan tänka sig se fler 

nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefonen.  

Innan användartesterna började berättades det aldrig vilka inslag som var inspelade 

med mobiltelefonen, och vilka inslag som var inspelade med professionell kamera. 

Det berättades inte heller att syftet med användartesterna var att ta reda på 

skillnader mellan mobilkameror och professionella kameror, utan det fick 

respondenterna höra i efterhand.   

De fullständiga användartesterna finns som Bilaga 5. 

 

5.1 Sammanfattning av semistrukturerade intervjuer 
Marit Israelsson har arbetat på SVT sen år 2003. Hon arbetade tidigare på olika 

tidningar, innan hon fick ett reportervikariat på SVT:s redaktion i Skellefteå.  

Marit har alltid haft ett intresse för bilden, och stillbildsfotograferade mycket innan 

hon fick sin tjänst på SVT.  

Marit började använda mobiltelefonen som kamera för nyhetsrapportering av 

arbetsmiljömässiga skäl, och i och med det så började hon utveckla mobiltekniken.  
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Marit påpekade att hon inte är en tekniknörd, utan vill jobba med det journalistiska 

innehållet, och i och med den tunga utrustningen så har hon inte kunnat arbeta med 

det journalistiska innehållet på det sätt som hon hade velat.  

Då bestämde hon sig för, tillsammans med Patrik Samuelsson, att satsa på att enbart 

använda sig av mobilkameran i nyhetsrapportering.   

 

Patrik Samuelsson har arbetat på Sveriges Television i 20 år. Hans första tjänst var 

som redigerare år 1996, då han arbetade som frilans i Luleå.  

Han flyttade sedan till Umeå och började arbeta som sändningstekniker, 

sändningsproducent, fotograf och redigerare. Han tog sedan tjänstledigt och 

studerade till journalist på Strömbäcks Folkhögskola, och har efter det arbetat som 

reporter i både Umeå och Skellefteå.  

 

Patrik Qvicker har arbetat på Sveriges Television i snart 25 år. Han har alltid arbetat 

som journalist, och var alltså inte tekniker till en början. Innan han började arbeta på 

Sveriges Television var han journalist på Dala-Demokraten.  

När Patrik började på SVT så började han i Falun, och arbetade med programmet 

Gävledala. Han var även redaktör och arbetsledare, innan har baserades i Sälen.  

Han kommer från Sälen, och ville arbeta därifrån, så med löftet om att han skulle 

göra allting själv öppnade han en SVT-redaktion i Sälen år 2006.  

Att arbeta som reporter helt på egen hand då var relativt ovanligt, och Patrik 

berättade att det bara var en annan SVT-reporter förutom han som gjorde det i hela 

landet, och det var så han blev VJ (Videojournalist).  

 

Marit fick höra om MOJO-begreppet första gången när hon var på en konferens i 

Malmö för ett antal år sedan, och en irländsk föreläsare berättade vad de hade gjort 

med iPhone-telefonen.  Hon upptäckte då att materialet var genomarbetat, och ville 

prova på det själv. Patrik Samuelsson gick sedan en del utbildningar, för att lära sig 

mer om MOJO. Samuelsson berättade sedan var det var för applikationer som skulle 

installeras, och sedan började hon använda mobiltelefonen i nyhetsrapporteringen.  

Hon berättade att materialet spelades in i programmet MoviePro, som sedan 

skickades till ett program som heter Transmit, för att sedan göra en Delivery från 

Stockholm till Umeå, och sedan hämta materialet från Umeå till Skellefteå.  
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Marit berättar att i och med att hon inte kände till begränsningarna för 

applikationen, vågade hon inte spela in så långa videoklipp. Det resulterade i många 

kortare klipp, som man sedan måste föra över en och en. 

Hon berättar även att de 97 filer som hon för ett projekt förde över tappades bort i 

Stockholm. Hon fick då genom att använda penna och papper leta upp varje klipp 

manuellt och jämföra, för att hitta rätt. 

Efter detta har SVT skapat en app som heter SVT Starling, som hjälper reportrarna 

att på ett enkelt sätt föra över klippen som är inspelade med mobiltelefonen, med få 

knappar och tydliga beskrivningar. Marit uppskattar även att klippen finns att hämta 

direkt i Umeå, att hon alltså slipper hämta dem från redaktionen i Stockholm. 

Det Marit tycker är negativt med appen Starling är att det inte går att föra över fler 

klipp samtidigt, utan man måste manuellt markera och föra över varje klipp.  

 

Patrik Samuelsson berättar att produktionsflödet kan se annorlunda ut beroende på 

vilken situation han befinner sig i. Kommer han till en olycka eller en plats där han 

inte är förberedd, har han oftast endast med sig telefonen och ett headset.  

Är han under stress berättar han att han spelar in materialet, för att sedan skicka det 

till Starling direkt. Har han lite mer tid på sig brukar han redigera materialet innan 

han skickar över det i Starling. Han är då även med sig en mikrofon, lampa och ett 

trebensstativ. Appen Starling är byggd för broadcast (TV-sändning), och spelas in i 

HD, 1920 x 1280. Materialet åker även igenom en decoder som heter Vantage.  

 

Patrik Qvicker vill påpeka att han inte använder mobiltelefonen för att vara ball och 

cool, utan att han vill att det ska vara motiverat att använda den. Han menar att han 

hela tiden tänker varför mobiltelefonen ska användas i just den specifika situationen.  

Det kan till exempel bero på att han inte har tid eller möjlighet att bära runt på tung 

utrustning, eller att materialet måste skickas iväg snabbt.  

Det finns situationer där man behöver en liten kamera, för att man ska filma i trånga 

utrymmen, eller att man vill vara anonym.  

Även Qvicker använder MoviePro när han spelar in sina inslag, försöker hålla det så 

stadigt som möjligt, filmar i 1080, Full HD-kvalitet, 50 rutor per sekund.  

Han försöker alltid använda en extern mikrofon, eller i värsta fall Apples egna 

headset. Han berättar att han alltid försöker undvika att använda sig av iPhones egna 

inbyggda mikrofon.  



 28 

Är han vid en trafikolycka tar han fyra bildsekvenser, och klipper sedan ihop bilderna 

så dramaturgiskt som möjligt. Qvicker redigerar inslaget i Pinnacle Studio Pro, som 

han har ställt in sekvensinställningarna på Full HD, 50 rutor per sekund, och skickar 

sedan det färdiga materialet med appen Starling.  

Precis som Marit uppskattar Patrik Qvicker applikationen Starling, då materialet 

skickas direkt in i SVT:s produktionsnätverk, och precis som Patrik Samuelsson så 

redigerar Qvicker gärna materialet i Pinnacle Studio Pro innan det skickas in till 

redaktionerna, då han menar att vitsen med mobiljournalistik (MOJO) är att man ska 

kunna göra allting själv på mobiltelefonen.  

 

Utrustningen som Marit använder sig av är ett stativ som är specialkonstruerat för 

henne, som är ett vanligt trebensstativ med en shoulderpod som är fastsatt högst upp 

på stativet, som enligt henne är det bästa stativet. 

Hon har även en extern lampa som hon sätter fast på kameran, samt en portabel 

laddare, så hon ska kunna ladda mobiltelefonen och lampan.  

För ljudinspelningen används en iRig och en MD21-mikrofon, som är tung men 

fungerar bra. Marit har även beställt en mygga, som hon inte hade fått när intervjun 

gjordes.  

 

Patrik Samuelssons utrustning är snarlik den som Marit har, den stora skillnaden är 

att hon har en nyare mobiltelefon. Patrik använder sig av en iPhone 5S, medan Marit 

använder sig av en iPhone 6S. Patrik har även en mygga i sin utrustning.  

 

Marit anser att den stora fördelen med att spela in med mobiltelefon är att det är en 

ergonomisk fördel. 

Innan hon började filma med mobilkamera hade hon fått höra att man kommer 

närmare människor, för att man skrämmer bort folk när man har en stor kamera. 

Detta anser Marit inte riktigt stämmer, då man kan zooma på ett annat sätt med 

professionella kameror. När man filmar med mobilkameran så kan man inte zooma, 

utan måste gå väldigt nära för att få en bra bild på objektet.   

Hon menar också att hon hamnar i mer diskussioner med dem hon filmar när hon 

använder sig av mobiltelefonen, då alla har ett förhållande med telefonen, och anser 

sig veta hur man tar ultimata bilder. Detta leder till diskussioner som inte tidigare 
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funnits, vilket är tidsödande och jobbigt, menar hon. Marit säger även att hon varje 

dag får kommentaren: ”Måste du komma så nära?”, vilket är tröttsamt. 

En fördel Marit senare kom på var att det går att filma händelser mycket snabbare, då 

kameran alltid är med. Hon menar att SVT har varit låsta i en teknik som varit 

besvärlig och svår, vilket har gjort att de många gånger hamnar långt efter, men att 

det nu är skillnad, när det går att skicka material från var som helst. Hon menar dock 

att SVT fortfarande är i en försöksverksamhet inom mobiljournalistiken, och att 

SVT:s system inte är utvecklat för det fullt ut än, vilket gör att det dyker upp många 

problem, och många frågor som ingen kan svara på. Det innebär att man får 

spekulera och testa, som tar upp mycket tid och gör att man blir begränsad. 

Marit berättar att hon bland annat endast spelar in i lugna miljöer där det finns 

mycket ljus. Hon har aldrig filmat sport till exempel. Hon berättar att hon heller 

aldrig gör zoomningar eller panoreringar.  

 

Även Patrik Samuelsson menar att fördelen med att filma med mobiltelefonen är att 

den väger lite och är lätt att ta med sig, och att man alltid har mobiltelefonen med sig. 

Han tilltalas även av att det är färre reglage att hålla reda på, och att man ser 

tydligare vad man gör. Han menar även att det går att bli mer kreativ när man 

använder mobiltelefonen, bland annat att man inte ska zooma, vilket gör att man 

måste röra på fötterna för att ta olika bildvinklar, vilket gör inspelningarna lite mer 

kreativa. Han tar ett exempel att stoppa in kameran i ett kylskåp. 

Han menar att den stora nackdelen är att han bor i norra Sverige, då mobiltelefonen 

inte tål någon kyla alls. Han berättar att Patrik Qvicker i nuläget håller på att testa en 

elektrisk handvärmare som ska hålla 40 grader Celsius i flera timmar, men annars vet 

han ingen bra lösning på kylproblemet. Dessutom berättar han även att batteritiden 

och lagringsutrymmet är ett problem, vilket gör att man måste ladda telefonen ofta, 

och att man måste rensa i telefonen för att få mer utrymme. 

Patrik menar även att det han märker att det är problematiskt att filma i mörker, 

samt att han saknar zoomen. Även Patrik undviker att filma sport, då han endast kan 

ta statiska bilder med mobiltelefonen.  

 

Även Patrik Qvicker är inne på att den stora fördelen med att filma med 

mobiltelefonen är att man alltid har med sig den, och att han har möjlighet att göra tv 

vart han än befinner sig.  
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Han berättar att SVT alltid har varit väldigt kvalitetsmedvetna och har en viss 

stolthet, men att mobiltekniken nu har blivit så pass bra att det kan vara svårt att se 

skillnad på vad som är filmat med mobiltelefonen och vad som är filmat med en 

professionell kamera. Han menar också att den andra stora fördelen är att han med 

endast ett knapptryck kan sända video live, något som han verkligen har saknat.  

 

Marit menar att det största problemet hon har med att spela in ljud är att hon inte 

känner att hon har kontroll över det. Hon kan inte kontrollera miljöljudet, och det är 

därför hon medvetet valt att spela in video på lugna platser. Hon berättar att hon inte 

testat att spela in ljud med mygga, så hon vet inte hur mycket det bättre blir då. 

 

Patrik Samuelsson menar att ljudet är väldigt beroende på vilken mikrofon som 

används. Han berättar att det lätt kan bli fel, men menar att det lika lätt kan bli fel 

när man spelar in ljud med en professionell kamera.  

Patrik använder Apples egna hörlurar när han spelar in, och anser att det är 

tillräckligt bra ljud i dem. 

 

Även Patrik Qvicker menar att ljudet är väldigt beroende på vilken mikrofon som 

används. Har han möjlighet använder han oftast samma mikrofoner som han 

använder till den stora kameran, och har då en iRig Pro, som omvandlar ljudet så den 

går att använda till mobiltelefonen.  

Han påpekar ändå att det är viktigt att komma ihåg att det är nyheter som spelas in, 

inte musikvideos, och att tydligheten blir ganska bra så länge man har ett headset. 

Även Qvicker har Apples egna headset, som han har modifierat genom att sätta på ett 

puffskydd runt mikrofonen, vilket gör det mindre vindkänsligt.  

 

När ämnet att spela in video vertikalt togs upp berättar Marit att huvudsyftet med 

hennes yrke är att göra inslag som ska gå att sända i broadcast, och den dagen det 

inte behöver gå sändas i broadcast kanske hon kan tänka sig börja spela in video 

vertikalt.  

 

Inte heller Patrik Samuelsson har övervägt att spela in video vertikalt, av samma 

anledning som Marit, att det ska sändas på TV. Däremot kan han tänka sig att spela 
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in video vertikalt om han vet att inslaget endast kommer postas på Facebook, eller 

liknande sociala medier.  

 

Patrik Qvicker hade läst att marknadsvärdet på en video är nio gånger högre om den 

görs vertikalt, men själv uppskattar han inte vertikal video. Han menar att det går bra 

att titta på en horisontell video på mobiltelefonen, även om den inte täcker upp hela 

skärmen, bara att bilden blir lite mindre.  

Qvicker hade en teori om att han inte ville att man ska förändra hela sättet hur man 

uppfattar världen. Han menade att ögonen sitter bredvid varandra horisontellt och 

att man ser i ögonens periferi, men inte ovanför och under ögonen. Därför menade 

han att man bör titta på video horisontellt, inte vertikalt, och att han inte vill att vi 

ska anpassa oss till de stora aktörerna på sociala medier som fått oss att hålla 

telefonen vertikalt. Däremot menar han att det finns vissa objekt som gör sig bättre 

horisontellt, som till exempel porträtt. Qvicker tror dock att horisontella bilder 

kommer vinna i längden, även om vertikal video är spännande experiment, och att till 

exempel NRK gjorde en dokumentärfilm helt vertikalt.  

 

Patrik Samuelsson menar att responsen han har fått när han berättar att han spelat in 

materialet enbart med mobiltelefonen överlag har varit positivt, både från kollegor 

och från ledning, vilket han tycker känns bra. 

 

Patrik Qvicker menar att han medvetet inte har berättat för många att han spelar in 

video med mobiltelefonen. Han berättar att det vid två tillfällen endast var 

redaktören som visste att inslagen var gjorda enbart med en mobiltelefon. Men de 

som han berättat för tycker att det är intressant att det går att göra så mycket med en 

mobiltelefon, och att de vill veta hur han har gjort för att få till så fina och skarpa 

bilder. Däremot säger han att det finns många tekniskt kunniga på Sveriges 

Television som är väldigt stolta över att de använder stora kameror, med tekniskt sätt 

perfekta möjligheter till alla, och de inte kommer uppskatta att ett nyhetsinslag kan 

bli lika bra med en mobiltelefon, som det kan bli med en kamera som kostar flera 

hundra tusen kronor.   

Han berättar även att det för 20 år sedan endast fanns en liten del högt utbildade 

tekniker som kunde TV, medan resten av befolkningen inte kunde det, och nu har 

tekniken blivit så bra så att vem som helst kan göra TV.  
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Patrik Samuelsson berättar att SVT använder programmet LiveU för att direktsända 

ljud och video. LiveU är en applikation som installeras på mobiltelefonen. 

Medarbetarna får en kod från redaktionen, och sedan skickas videosignalerna till 

kontrollrummet. Patrik berättar att han har testat att livesända en gång, och det 

fungerade bra.  

Kopplar man upp sig på LiveU kan kontrollrummet styra vilka bilder som ska 

användas, det enda fotografen behöver göra är att ställa skärpa, berättar Patrik.  

Patrik berättar även hur viktigt det är att ha en bra internetuppkoppling när man 

sänder live. Han berättar att 4G fungerar alldeles utmärkt, men ultimat är Wi-Fi-

uppkoppling. Patrik nämner också att det numer finns Ethernetkablar 

(nätverkskablar) som går att koppla in i mobiltelefonen, så man kan ha fast internet i 

telefonen. 

Han berättar dock även att han är missnöjd med systemet som används just nu, då få 

vet vart materialet hamnar, och att det kan ta uppemot en halv dag att få materialet 

på SVT Play, medan det är möjligt att få upp materialet på Youtube på ett fåtal 

minuter.  

 

Marit berättar att hon inte känner till hur diskussionerna har gått om det har funnits 

tankar på att använda andra direktsändningstjänster, som till exempel Skype, 

Periscope eller Facebook Live, istället för det nuvarande livesändningssystemet. 

Däremot tror hon generellt sett att det har varit en kvalitetsnorm på SVT, där man 

inte får hamna under en teknisk nivå, som risken finns när man experimenterar med 

nya programvaror.  

 

Patrik Samuelsson berättar att SVT tidigare använde sig av Bambuser istället för 

LiveU, men vet inte heller om det har varit diskussioner av att byta 

livesändningsverktyg. 

 

Patrik Qvicker berättar däremot att han vet att SVT har testat på flera andra verktyg, 

främst för mer lättsamt material, som till exempel ”bakom kulisserna”-material och 

liknande. Han vet att både Periscope och Facebook Live har används, men sedan vet 

han också att SVT vill vara försiktiga med det, då de främst vill sända från sina egna 

plattformar. Han berättar att risken finns att till exempel Facebook plockar ner 
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materialet, om de anser att det är olämpligt. Qvicker berättar att en bild på en 

bröstvårta kan kännas väldigt relevant i ett inslag om bröstcancer, men stötande för 

någon annan. Därför tror han att SVT helst vill använda deras egna kanaler till att nå 

ut till tittarna. Han berättar att Skype används, men då plockas Skype-logotypen bort. 

 

Marit berättar att hon redigerar det inspelade videomaterialet i Avid Media 

Composer, men berättar att det finns andra som redigerar materialet direkt i 

mobiltelefonen, och de använder sig då av redigeringsprogrammet Pinnacle Studio 

Pro. Hon har även testat på att redigera materialet i mobiltelefonen, men känner att 

resultatet inte blir bra, och menar att det svåraste är att få bra färger i inslaget.  

Hon berättar att hon tycker att det är viktigt att det ska kännas tryggt när hon 

redigerar, och hon känner sig trygg när hon redigerar på datorn med Avid Media 

Composer. De nackdelar hon känner med Avid och iPhone är främst att det tar lång 

tid att importera video-filerna till redigeringsprogrammet, men när det väl är inne så 

är det likadant som om materialet skulle varit inspelat med professionell kamera. 

 

Patrik Qvicker menar att han kan redigera videomaterialet i Avid Media Composer, 

men hellre redigerar med Pinnacle Studio Pro i iPad-enheten. Han menar att han vill 

göra så mycket som möjligt ute på fältet, och det är det som är syftet med att vara en 

mobiljournalist, att kunna göra allting utanför redaktionen. Han menar att han inte 

vill vara beroende av att behöva skicka råmaterial till någon annan, utan förespråkar 

att man själv ska kunna redigera det i mobiltelefonen. Han menar att man nästan kan 

redigera material lika bra i Pinnacle som man kan göra i Avid, och det enda stora 

problemet är egentligen att skärmen är liten, så det kan vara svårt att få en bra bild 

över hur materialet ser ut.  

 

Marit berättar att hon har en Apple iPhone 6S, men hade önskat att hon hade en 

Apple iPhone 5S istället, då hon tycker att 6-modellen är för stor för hennes händer.  

Hon berättar att hon inte skulle kunna tänka sig att byta till en Android-telefon.  

SVT hade tidigare HTC-telefoner, men då applikationerna inte fungerade som det 

skulle, och systemet var krångligt, så uppskattade hon inte dem. Däremot är inte 

systemet med iPhone ultimat heller, menar hon. Hon berättar att hon inte kan prata i 

telefon samtidigt som hon arbetar med applikationerna, och att bilderna blir hackiga 
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om man glömmer att sätta på flygplansläget på telefonen, då den arbetar mot andra 

applikationer som gör att systemet går långsamt.   

Hon berättar även att hon har problem med den korta batteritiden som iPhone har, 

och precis som Patrik Samuelsson tidigare berättat, är kylan uppe i norr ett problem.  

 

Samuelsson berättar dock att han har gjort väldigt lite på Android-enheter, och 

berättar att fördelarna med iPhone är applikationsutbudet, fler och bättre 

mikrofoner, och fler tillbehör.  

Han berättar att Android lider av att det finns så många versioner och 

operativsystem, vilket gör det svårt att utveckla applikationer som fungerar för alla 

enheter, och därför finns de bästa applikationerna i iPhone.  

Han berättar dock att han tror Microsoft Lumia-telefonen har den bästa 

mobilkameran, men är svår att arbeta med, då det inte finns några externa 

mikrofoner eller redigeringsmöjligheter. Han menar också att SVT Starling inte 

fungerar på Android-enheter, utan endast på iPhone och iPad.  

Patrik Samuelsson har en iPhone 5S, och Patrik Qvicker har en iPhone 6S. 

 

Qvicker berättar att det blir professionella bilder med iPhone om det är goda 

ljusförhållanden och man har en extern mikrofon, men han säger att han saknar 

möjligheten att zooma med mobiltelefonen, då iPhone inte har någon optisk zoom.  

Han berättar då att man får vara mer innovativ genom att zooma med fötterna. 

Nackdelar Qvicker berättar om är att bildkvalitén blir låg om det är dåliga 

ljusförhållanden, så man alltid behöver en extern lampa. Han berättar också att det är 

väldigt svårt att hålla en mobiltelefon stilla, så man alltid måste ha ett stativ med sig. 

Qvicker menar att det demokratiskt sätt är bättre att använda sig av 

Androidtelefoner, då man enligt honom kan köpa en kraftfull mobiltelefon för 2000 

kr. Han nämner MOJO-utbildaren Ivo Burum, som utbildar journalister i Burma och 

Vietnam, så de kan spela in professionella tv-produktioner för små medel.  

 

Avslutningsvis säger Marit att hennes drivkraft med att arbeta med mobiltelefonen 

som hjälpmedel är att hon kan hantera den själv, och har låtit henne återta kontrollen 

i journalistiken, och att hon kan göra grävande journalistik självständigt med enbart 

mobiltelefonen. Hon behöver inte längre vara beroende över att veta vilka som 

arbetar på redaktionen, utan det är möjligt att skicka material direkt.  
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Hon berättar också att det är viktigt att chefer och arbetsledare vill vara i framkant i 

teknikutvecklingen, och är intresserade och engagerade att hitta lösningar.  

Patrik Samuelsson avslutar med att berätta att han tycker att det är synd att 

applikationen Starling, som är utvecklad av SVT, endast är tillgänglig för SVT:s 

medarbetare, och inte för allmänheten. Han berättar att han gärna skulle vilja ha en 

variant av Starling i SVT Nyheters applikation, så det blir enkelt för allmänheten att 

skicka in material till redaktionerna. Han ser gärna att det är möjligt att direktsända i 

SVT Nyheters applikation också, för han berättar att det är enormt komplicerat för 

allmänheten, och bildleverantörerna i Malå och Storuman, att leverera material till 

SVT.  

 

Patrick Qvicker avslutar intervjun med att berätta att han saknar en möjligt att kunna 

spela in mer material samtidigt, då hårddisken snabbt fylls av video i full HD-kvalitet. 

Han berättar att materialet tar upp 200 megabyte per minut, så fem minuter blir en 

gigabyte, och att Android-telefoner överlag har en större hårddisk.  

Han berättar också att det är en stor demokratisk fråga att journalister i ytterst fattiga 

delar av världen får en möjlighet att nå ut med sina röster på ett professionellt sätt. 

Han menar att det än så länge endast varit den rika världen som har haft råd att köpa 

fina kameror, och att det världsligt sätt är en viktig utveckling med 

mobiljournalistiken, då folket tagit över makten över bilderna, i och med att de filmar 

själva. 

Patrik Qvicker avlutar med att säga att, trots all ny teknik, så är en bra story det 

viktigaste i journalistiken, och att man inte ska ta fina fotografier bara för att, utan att 

man alltid måste ha något att berätta. Storytelling är grunden i all 

nyhetsrapportering. 
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5.1.1 Applikationer och program som används vid 

nyhetsrapportering på SVT 
Medarbetarna på SVT Nyheter som använder mobilkameran i nyhetsrapporteringen 

använder olika applikationer och program för att få så bra resultat som möjligt.  

De använder inte Apples egna kamera-applikation av olika anledningar.  

Dels blir inte bilden lika skarp, och färgåtergivningen blir inte lika bra som i andra 

applikationer. Dessutom spelar inte Apples kamera-applikation in i 25 eller 50 fps 

(frames per second, bildrutor per sekund), utan spelar in i 30 fps. Andra kamera-

applikationer används då istället för inspelning av video i mobiltelefonen.  

De två främsta kamera-applikationerna är MoviePro och Filmic Pro. SVT använder 

sig främst av applikationen MoviePro. 

MoviePro är en kamera-applikation utvecklad av Deepak Sharma.  

I dagsläget (2016-04-29) är den mest aktuella versionen 5.2.  

Applikationen kräver ett operativsystem på iPhone-telefonen med minst iOS 8.0. 

Bland annat finns funktionerna manuellt fokus, exponering, vitbalans, 

färgtemperatur och toning/nyans.  

Även om medarbetarna på SVT främst spelar in i upplösningen 1920x1080 pixlar så 

finns möjligheten att spela in i 3072x1728, vilket motsvarar 3K (iTunes 2016a).  

 

 
Bild 1: Inspelningsläget för MoviePro (Foto: Damgaard 2016).  
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Bild 2: Inställningsläget för MoviePro (Foto: Damgaard 2016).  

 

Det finns en mängd olika funktioner och inställningar att ställa in på applikationen, 

och de inställningar som används på SVT visas ovan. Applikationen kostar 65 kr att 

köpa från iTunes.  

 

FiLMiC Pro är en annan kamera-applikation som har liknande funktioner som 

MoviePro. Den är utvecklad av Cinegenix, LLC och är sedan 19 april 2016 uppe i 

version 5.2. Precis som MoviePro har FiLMiC Pro egenskaper som inte går att välja i 

samma utsträckning på Apples egna kamera-applikation, som till exempel 

temperatur, toning/nyans, exponering, ISO, slutartid och fokus. 

Applikationen kostar 109 kr att köpa från iTunes (iTunes 2016b).  
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Bild 3: Inspelningsläget för FiLMiC Pro (Foto: iTunes 2016b).  

 

För att redigera det inspelade materialet använder medarbetarna på SVT 

programmet Pinnacle Studio Pro. Även det finns att köpa från iTunes.  

Qvicker och Samuelsson menar båda att det är snarlikt Avid Media Composer i 

gränssnittet, och har liknande funktioner. Båda programmen är tidslinjebaserade, 

vilket innebär att det är en tidslinje längst ner på skärmen, som visar längden på 

video- och ljudspåren. 

Pinnacle Studio pro är utvecklat av Corel Inc, och kostar 109 kr (iTunes 2016c).  

 

 
Bild 4: Redigeringsläget för Pinnacle Studio Pro (Foto: iTunes 2016c).  

 

För att sända ut videomaterial live används programmet LU-Smart HD. Det är ett 

livesändningsprogram som är utvecklat av LiveU, och är en gratis applikation som 

laddas ner från iTunes (iTunes 2016d). 

Genom att få en kod från tekniker på Stockholmskontoret så kan medarbetarna 

sända ut ljud och video live, genom att endast trycka på en knapp.  

Innehållet kan sedan visas på SVT:s hemsidor.  
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Bild 5: Inspelningsläget för LU-Smart HD (Foto: iTunes 2016d).  

 

För att ljudet ska vara av så hög kvalitet som möjligt så använder medarbetarna en 

modul som heter iRig Pro. Det är en adapter som används för att omvandla ljudet, så 

det blir möjligt att koppla in en mikrofon i hörlursuttaget på mobiltelefonen. 

Med iRig blir det möjligt att bland annat koppla in XLR-utgångar till mobiltelefonen, 

och dessutom stödjer den MIDI. iRig Pro är utvecklat av IK Multimedia (IK 

Multimedia 2016). 

 

FTP-klienten som används på SVT heter Transmit, och är utvecklat av Panic, Inc.  

Applikationen används om video ska skickas till AVID Interplay, där medarbetare 

kan hämta intern information från alla redaktioner i landet.   

Transmit hämtas från iTunes, och kostar 85 kr (iTunes 2016e).  

 

För att skicka över material till de interna servrarna har SVT:s designavdelning 

utvecklat en intern applikation som de döpt till SVT Starling. Den är både en kamera-

applikation och en överföringsapplikation, där material kan skickas internt i SVT.  

Applikationen är skapad för iPhone och iPad, och alltså inte Android, och utvecklarna 

till applikationen menar att den är enkel att använda.  

Filen som överförs från mobiltelefonen hamnar både i Meta, som är SVT:s 

arkivsystem, och produktionsnätverket.  

Utvecklarna berättar även att de medvetet inte har utvecklat applikationen för 

Android. Förklaringen till varför den inte är utvecklad för Android-enheter är 

tvådelad. Delvis ska medarbetarna på SVT använda sig av iPhone och iPad när de 

filmar, och delvis går det inte att ändra bildfrekvensen från 30 FPS till 25 eller 50, 

som krävs för broadcast-sändningar (Vipåtv 2016). 
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Bild 6: Inspelningsläget för SVT Starling (Foto: SVT 2016).  

 

 
Bild 7: Sändningsläget för SVT Starling (Foto: SVT 2016).  

 

 

 
Bild 8: Videolistan för SVT Starling (Foto: SVT 2016).  
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Bild 9: Uppladningsvyn för SVT Starling (Foto: SVT 2016).  

 

5.2 Sammanfattning av användartest 
Respondent 1 var en 31-årig kvinna, som är student på heltid. Hennes medievana på 

en skala 1 till 10 var 7.   

De åsikter hon hade om de första inslagen, som hanodlade om skotercross, var att det 

var snyggt att det zoomades mycket i det ena inslaget (inslaget med professionell 

kamera), men saknade inzoomningar i det andra inslaget.  

Det var även det professionella inslaget som hon gillade mest.  

Angående inslagen om långfärdsskridskor så tyckte hon mycket om öppningsbilden 

med solnedgången på det första nyhetsinslaget (inslaget med mobilkameran), och 

tyckte överlag att det var väldigt fina bilden i hela det inslaget. Det var även det 

inslaget hon tyckte bäst om.  

Angående inslagen om pimpelfiske så tyckte respondent 1 att det var mycket 

närbilder överlag i inslagen, och reagerade på att det var en väldigt liten mikrofon i 

ett av inslagen (inslaget med mobilkameran). Hon tyckte dock ändå att det inslaget 

var det bästa av de två.  

I de två sista inslagen, som handlade om Skellefteå lasarett, reagerade hon på att 

bilden på inslag nummer ett (inslaget med professionella kameran) var skakig, och 

att det var gräs på mikrofonen. Dock märkte hon även att det var skärpedrag i det 

avsnittet, vilket var tilltalande. Dock var andra inslaget (som var inspelad med 

mobiltelefonen) det hon uppskattade mest.  

Respondent ett hade svårt att tro att hälften av nyhetsinslagen som hon såg var 

inspelat med mobiltelefonen, och hon sa att det inte var bristande kvalitet i något av 

inslagen.  
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Hon gissade till 75 % rätt av vilka inslag som var inspelat med mobiltelefonen och 

inte, endast inslaget med Skellefteå lasarett hade hon fel på.  

När respondent 1 fick frågan om tyckte kvaliteten var tillräckligt bra för att se på 

nyhetssändningar så svarade hon att hon absolut inte hade några problem med att se 

dem när hon tittade på en datorskärm, men menade att hon inte vet hur stor 

skillnaden hade blivit om hon i stället tittade på en stor tv-apparat. Däremot säger 

hon att hon inte reagerat på kvaliteten om den var likvärdig med det hon såg på 

datorskärmen.  

 

Respondent 2 var en 36-årig kvinna som för närvarande är föräldraledig. Hon 

berättar att hon inte har någon medievana alls.  

De åsikter hon hade om de första inslagen om skotercross var att inslag nummer två 

(inslaget som spelades in med mobilkamera) kändes mer klart, då det andra inslaget 

var ryckigt menar hon. Det inslag hon uppskattade mest var inslaget som var inspelat 

med mobiltelefonen. 

Av inslagen som handlade om långfärdsskridskor så tyckte hon om inslag nummer ett 

mest (inslaget som var inspelat med mobiltelefonen). Hon menar att hon 

uppskattade det första inslaget mer för att hon själv blev mer sugen på att åka 

långfärdsskridskor när hon såg det inslaget. 

Angående inslagen som handlade om pimpelfiske så tyckte hon om inslag nummer 2 

mest (inslaget som spelades in med mobiltelefonen). Hon tyckte det andra inslaget 

var ointressant, då hon menar att bilderna var tråkiga, och det var ointressant för 

henne att se äldre herrar som bara satt och fiskade. Det hände mer i det andra 

inslaget, och dessutom var bilderna klarare, och närbilderna var intressanta. Hon 

menar att bilderna i inslag två nästan såg ut som vykortsbilder. 

När respondent 2 såg på inslagen som kretsade kring Skellefteå lasarett så menade 

hon att hon tyckte det första inslaget (inslaget som spelades in med professionell 

kamera) kändes amatörfilmat, och att bilderna var röriga. Hon uppskattade inte att 

kameran följde efter någon. 

Hon påpekade även att man såg fotografen speglas i ett fönster vid ett tillfälle.  

Hon menar att inslag 2 (inslaget som spelades in med mobiltelefonen) hade klarare 

bilder, och hon uppskattade att det var mycket stillbilder i inslaget, och därför gillade 

hon det inslaget mest. 
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När respondent 2 fick frågan om hon kunde ana vilka inslag som var inspelade med 

mobiltelefonen och inte så svarade hon rätt på 1 av 4, alltså 25 % rätt. Det inslag hon 

gissade rätt på var inslaget som handlade om långfärdsskridskor. 

Respondent 2 berättade att det inte alls spelar någon roll för henne om inslagen är 

inspelade med mobiltelefonen eller inte, och tyckte att inslagen som var inspelade 

med mobiltelefonen nästan var bättre än de andra inslagen, då hon menade att 

bilderna var klarare på dem. 

 

Respondent 3 var en 63-årig lärare vars medievana är minimal.  

Hennes åsikter om inslagen som handlade om skotercross var att inslag nummer två 

(inslaget som spelades in med mobiltelefonen) var mycket trevligare att titta på, då 

stämningen var mer positiv. Hon berättar att det kanske har att göra med att alla 

intervjupersoner vann skotertävlingen. Bilderna var även ljusare menar hon. Det 

andra inslaget var mörkare och mer negativt. Hon gillade därför inslag nummer två 

mest. 

Respondent 3 menar att hon inte såg så stor teknisk skillnad mellan de två inslagen 

som handlade om långfärdsskridskor, däremot gillade hon det första inslaget mest 

(inslaget som spelades in med mobiltelefonen), för att hon själv blev sugen på att åka 

långfärdsskridskor när hon såg det inslaget.  

Med inslagen som handlade om pimpelfiske så uppskattade respondent 3 inslag 

nummer två mest (inslaget som var inspelat med mobiltelefonen). Hon menar att det 

inslaget var mer livfullt, och bilderna var mycket finare. Det kändes mer nära helt 

enkelt, menar hon. 

Hon menar även att kommentarerna från intervjupersonerna är mer intressanta i 

inslag nummer två, och att inslag ett var mer långtråkigt. 

Angående inslagen som kretsade kring Skellefteå lasarett så menar respondent 3 att 

inslag nummer ett (inslaget som är inspelat med professionell kamera) var rörigt och 

ryckigt, då det både var många som intervjuades, och kameran följde efter personer, 

vilket blev rörigt. 

Hon menar att ljudet var bättre på inslag nummer två (inslaget som spelades in med 

mobiltelefon), och färgerna var mycket finare. Därför tyckte hon det inslaget var bäst. 

När hon fick frågan om hon kunde gissa vilka inslag som var inspelade med 

mobiltelefon och vilka som var inspelade med professionell kamera så svarade hon 
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rätt på en av fyra, och alltså hade 25 % rätt. Det inslaget hon gissade rätt på var 

inslaget som handlade om långfärdsskridskor.  

Respondent nummer 3 hade inga problem med att se nyhetsinslag som var inspelade 

med mobiltelefonen. Hon menar att de nyhetsinslagen nästan var bättre, och hon 

berättar att hon blev förvånad över att mobilinslagen var så pass bra.  

 

Respondent 4 var en 48-årig kvinna som arbetar som personalsekreterare.  

Hon menade att hennes mediavana var 2 på en skala 1 till 10.  

Hennes åsikter om inslagen som handlade om skotercross var att det första inslaget 

(det som var inspelat med professionell kamera) var rörigt. Hon hade svårt att 

uppfatta vem som intervjuades, då man först hörde intervjupersonens röst innan 

denne var i bild. Hon tyckte däremot att det var bättre på det andra inslaget, för då 

stämde ljud och bild ihop bättre. Hon menar även att det var bättre struktur på det 

inslaget, och därför gillade hon det mest.  

Inslagen som handlade om långfärdsskridskor uppskattade hon båda, men hon 

gillade inslag nummer ett mest (inslaget som var inspelat med mobiltelefonen), då 

hon tyckte att det kändes mer professionellt.  

I inslagen som handlade om pimpelfiske tyckte hon att fokus låg på lika olika saker i 

de olika inslagen. I det första inslaget (inslaget som var inspelat med professionell 

kamera) så menade hon att fokus låg på den äldre herren som fiskade, medan fokus 

låg på fiskandet på det andra inslaget.  

Hon säger att hon tyckte att båda inslagen var väldigt bra, men det andra inslaget 

kändes mer professionellt, då dramaturgin var bättre.  

Hon tyckte att bilderna var väldigt fina på båda inslagen, men gillade det andra 

inslaget mest (det som var inspelat med mobiltelefonen).  

Inslagen som var inspelade kring Skellefteå lasarett var relativt olika, menar 

respondent 4. Det var fler människor med i det första inslaget (inslaget som var 

inspelat med professionell kamera), vilket gjorde att det blev mer personligt. I det 

andra inslaget var det mer hus och institutionaliserat, vilket hon inte gillade. Hon 

gillade därför inslag ett mest.  

När hon fick frågan om vilka inslag som var inspelade med mobiltelefon och 

professionell kamera så svarade hon rätt på 3 av 4, alltså hade hon 75 % rätt.  

Det inslag hon svarade fel på var inslaget om långfärdsskridskor.  
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Respondent 4 menar att hon tror att hon inte hade tänkt på att nyhetsinslag är 

inspelat med mobiltelefonen om ljudet är tillräckligt bra. Hon tänkte inte på att dessa 

nyhetsinslag var inspelade med mobiltelefonen, därför att ljudet var så pass bra.  

 

Respondent 5 var den enda mannen som intervjuades. Han var 47 år gammal och 

arbetar som säljare. Hans medievana på en skala 1 till 10 var 3.  

De åsikter han hade om de två första inslagen, som handlade om skotercross, var att 

han tappade fokus på intervjupersonen under intervjun, då han störde sig på flaggor i 

bakgrunden i det första inslaget (inslaget som var inspelat med professionell 

kamera). Han tyckte även att det var mer skoterkörning och prat i det inslaget, och 

mer fokus på vinnarna i skotertävlingen i det andra inslaget. Därför gillade han inslag 

nummer två mest. 

Det han reagerade på när han såg de två inslagen om långfärdsskridskor var att man 

såg reporterns rygg under intervjun i det första inslaget (det som spelades in med 

mobiltelefon). Han tyckte inte det såg bra ut. Dessutom tyckte han att det var mer 

fokus på naturbilder än på långfärdsskridskor. Han tyckte då att inslag två var bättre 

och roligare att titta på, då det var mer folk och fart, och han tyckte det kändes mer 

professionellt att inte se reportern i bild.  

Respondent 5 uppskattade båda inslagen som handlade om pimpelfiske. Han tyckte 

att det visades en familjär bild i inslag nummer ett (det som var inspelat med 

professionell kamera), och så tyckte han att det andra inslaget hade väldigt vackra 

bilder, med mycket natur, blå himmel och is. Han uppskattade ljudeffekterna när 

man kunde höra att de gick på isen.  

Det respondent 5 tyckte stack ut i inslagen var när kameran sänktes under 

vattenytan, så man kunde följa fisken i vattnet, i inslag nummer ett.  

Dock tyckte han att inslag nummer två var det bästa inslaget, då det hade finast 

bilder. I inslagen som kretsade kring Skellefteå lasarett tyckte respondent 5 mest om 

det första inslaget (inslaget som var inspelat med professionell kamera), då det hände 

mer i det. Han tyckte att det var tråkigt att se en intervju som filmades i en foajé i det 

andra inslaget.  

Däremot lade han märke till att SVT-logotypen på mikrofonen hade nötts bort och 

mikrofonen var smutsig i det första inslaget, vilket han inte tyckte såg bra ut. 
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När han fick frågan vilka inslag han trodde var inspelade med mobiltelefon så 

lyckades han gissa rätt på 2 av 4 olika, alltså 50 %. De han hade fel på var inslagen om 

skotercross och Skellefteå lasarett. 

Respondent 5 berättade att han inte hade sett skillnad på ett nyhetsinslag om det var 

inspelat med mobiltelefon, eller om det var inspelat med professionell kamera. 

Däremot tror han att han skulle reagerat om ljudet var dåligt, och om man inte hade 

sett en mikrofon med SVT-logotyp på. 

 

Totalt gjorde fem stycken respondenter användartest, och de gissade rätt till 50 % om 

nyhetsinslaget var inspelat med mobiltelefon eller professionell kamera.  

4 stycken av respondenternas favoritinslag var inspelat med en professionell kamera, 

och 16 stycken av favoritinslagen var inspelat med mobilkamera, alltså var 

favoritinslagen till 80 % inspelade med mobiltelefonen. 
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6 Slutsats och diskussion 

Quinn ansåg år 2009 att mobilteknologin skulle bli så avancerad att det år 2011 

skulle gå att göra högkvalitativa nyhetssändningar från en mobiltelefon 2011, och 

hans förutsägelse stämde i allra högsta grad (Quinn 2009:9).  

 

De produktionstekniska slutsatserna baseras på de tre semistrukturerade intervjuer 

som gjordes med medarbetarna på SVT.  

De publikmässiga slutsatserna baseras på de användartest som gjordes, där 

deltagarna tittade på nyhetsinslag som var gjorda med både mobiltelefonkamera och 

professionell kamera, för att ta reda på hur stora skillnader det egentligen är mellan 

de olika inslagen.  

 

Marit, Patrik och Patrik var alla överens om mycket. 

De alla ansåg att den största fördelen med att använda mobiltelefonen i 

nyhetsrapportering var att mobiltelefonen är liten, och att man alltid har med sig 

den, vilket innebär att man alltid kan göra tv.  

Det är lättare att filma med mobiltelefonen, då det är färre reglage och valmöjligheter 

att kontrollera.  

De menade även att man har större möjligheter till att vara mer kreativ när man 

använder sig av mobiltelefonen, då den är liten och inte går att zooma med (zoomen 

används inte eftersom att det inte är en optisk zoom). De gav ett exempel att placera 

mobiltelefonen i kylen, för att skapa mer innovativa bildvinklar. 

De menade även att det är ett bra sätt att direktsända händelser på. 

De alla använder även mobiltelefonen för olika syften. Marit använder endast 

telefonen i nyhetsrapportering, medan Patrik och Patrik använder mobiltelefonen 

som ett substitut, när de inte har tillgång till en professionell kamera.  

De nackdelar de tre medarbetarna tog upp var att batteritiden försvinner fort, 

lagringsutrymmet är för litet, och att mobiltelefonen stängs av när det är för kallt 

utomhus.  

Marit menade även att alla har en relation till mobiltelefonen, och tror sig då veta hur 

man ska filma optimalt, vilket kan vara problematiskt.  

Det går inte heller att zooma eller panorera med mobiltelefonen, då man måste röra 

sig väldigt nära objekten, samt filma stilla bilder. Det är även svårare att filma bilder i 

mörka miljöer än vad det vanligtvis är med professionella kameror.  
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Marit påpekade även att SVT fortfarande använder ett komplicerat system som gör 

det omständligt att föra över material som är inspelat med mobiltelefonen.  

Hon påpekade även att det inte går att prata i telefon samtidigt som man spelar in 

video, vilket problematiserar livesändning på egen hand, om man behöver vara i 

kontakt med en redaktör. 

Dessutom berättade både Marit och Patrik Samuelsson att de har problem med att 

lagringsutrymmet fylls och batteritiden förkortas när de har andra privata 

applikationer igång, som till exempel Facebook.  

Ett förslag är då att låta medarbetarna ha två telefoner, en för privat bruk, som 

Facebook, och en enbart för videoinspelning. Det skulle innebära att batteritiden blev 

längre, och det hade funnits mer utrymme på telefonen. Dessutom blir det då möjligt 

att tala med en redaktör samtidigt som man spelar in video. 

Ett annat alternativ är att låta medarbetarna radera de applikationer de har på 

arbetstelefonen som det inte behöver ha där.  

 

Dessutom hade det varit bra med en standarduppsättning som mobiljournalisterna 

har med sig när de ska använda sig av mobiltelefonen i nyhetsrapportering.  

Det som medarbetarna på SVT berättar att de måste ha med sig när de filmar är 

följande: 

Trebensstativ 

iRig och mikrofon 

Portabel laddare 

Extern LED-lampa. 

 

Statistiken efter användartesterna visade att majoriteten av nyhetsinslagen som 

spelades in med mobiltelefonen också var respondenternas favoriter. Dessutom 

trodde respondenterna fel på hälften av nyhetsinslagen, när de fick frågan om vilken 

de trodde var inspelat med mobiltelefonen och inte.  

Detta visar att det i nuläget är väldigt svårt att se om ett nyhetsinslag är inspelat med 

mobiltelefonen eller professionell kamera. Det kan bero på flera olika faktorer.  

För det första måste man ha i åtanke att nyhetsinslagen visades för respondenterna 

på en datorskärm som endast är 13 tum stor, som är en stor skillnad med att titta på 

en TV-apparat som är mellan 40 och 46 tum stor, vilket är de vanligaste tv-

storlekarna (Hage 2013). 
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En annan faktor kan bero på att SVT:s lokala nyheter produceras i SD (Standard-

definition), och inte HD (High-definition). Hade SVT Nyheter i stället producerat 

material högupplöst är det möjligt att det blir tydligare att se skillnader på 

nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefon och nyhetsinslag som är inspelade 

med professionella kameror.   

En tredje faktor kan bero på att de olika nyhetsinslagen inte var inspelade vid samma 

platser och tillfällen, både inomhus och utomhus, med olika fotografer. Detta gör att 

nyhetsinslagen inte är exakt likadana, och detta kan ha bidragit till respondenternas 

åsikter. 

 

En intressant iakttagelse som gjordes under användartesten var det faktum att en 

stor del av respondenterna uppskattade stilla bilder – och inte panoreringar – som är 

vanligt i nyhetsrapportering. En kommentar var att bilderna såg ut som vykort, och 

en annan kommentar var att bilderna var mer harmoniska när det var stilla.  

I de flesta nyhetsinslagen som visas så används annars panoreringar. 

 

En viktig faktor som togs upp under de semistrukturerade intervjuerna var den 

demokratiska frågan. Tidigare har bara en typ av samhällsklass kunnat dokumentera 

och informera omvärlden genom rörliga bilder – de som hade råd med det. 

Videokameror har alltid varit dyrt, men nu finns möjligheten för alla att kunna 

informera och dokumentera, med hjälp av mobiltelefonen. 

Patrik Qvicker berättade om australiern Ivo Burum, som utbildar journalister i 

Burma och Vietnam. Precis som Qvicker säger så har folket tagit tillbaka makten, då 

de själva filmar, och visar upp omvärlden som de ser det, och inte som de stora 

mediehusen ser det. 

 

Mobiltekniken utvecklas konstant, och det är självklart svårt att förutspå hur 

framtidens video kommer se ut. Dock har föraning har redan visats, i och med The 

New York Times video med artisterna Justin Bieber, Skrillex och Diplo.  

Då allt fler använder mobiltelefonen och surfplattan för att titta på video, så kommer 

förmodligen tekniken utvecklas i den riktningen. Dessutom är det i majoritet yngre 

personer som använder tekniken, och förmodligen kommer växa upp med den.  

60 % av svenskarna i åldern 12-15 år använder applikationen Snapchat dagligen, som 

enbart har videomaterial som visas vertikalt. En föraning är då att video kommer 
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utvecklas så den går att se på alla typer av enheter, såsom TV, mobiltelefon, 

datorskärm och surfplatta – precis som The New York Times gjorde. 

Dessutom visas videoinslagen i Snapchat i endast några korta sekunder, vilket också 

stämmer bra överens med nutiden, då vi vill få information så snabbt som möjligt 

(Alexandersson & Davidsson 2015:43). 

 

Mobilutvecklingen har inte kommit så långt att det rent tekniskt har samma 

möjligheter som professionella kameror som kostar 10 gånger så mycket. Dock 

kanske det i nuläget inte har så stor betydelse, då allt fler tittar på video från 

mobiltelefonen eller surfplattan, vars skärm är avsevärd mindre än en TV-skärm. 

45 % av svenskarna tittar på video på telefonen och surfplattan varje vecka, och hela 

17 % av de som använder mobiltelefon använder den huvudsakligen för att titta på 

video.  

Rekommendationer för framtida arbeten är att tänka på att medielandskapet 

konstant förändras, ny teknik och nya applikationer lanseras ständigt på marknaden. 

Därför bör man alltid vara medveten om vad den senaste tekniken erbjuder. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide – medarbetare på SVT 
 
Information till informanten inför intervjun 

• Syftet med intervjun 
• Tidslängd 
• OK att spela in 
• Rätt att avbryta när som helst 
• Har informanten några frågor? 

 
Inledning 

• Kan du berätta lite kort om dig själv? (Vad är din arbetsuppgift, hur länge har 
du arbetat inom företaget, och vad har du för bakgrund?) 

 
Ljud- och videoupptagning 

• Berätta om hur produktionsflödet går till när ni spelar in era inslag! 
• Vad används för material när ni spelar in era nyhetsinslag? 
• Hur spelar ni in ljudet? 
• Vad upplever ni för fördelar med att spela in med mobiltelefon? 
• Vad upplever ni för nackdelar med att spela in med mobiltelefon? (vilka 

begränsningar upplever ni?) 
• Var märker ni för skillnad i ljudupptagningen i professionella kameror kontra 

mobiltelefonkameror?  
• Har ni någon gång övervägt att spela in video vertikalt, då en stor del av 

nyhetsinslagen spelas upp från mobiltelefoner?  
• Vad har ni fått för respons när ni berättar att materialet är inspelat med 

mobiltelefonen? 
 
Mjukvara 

• Kan ni berätta om programmet MOJO? (Vad har den för fördelar och 
nackdelar?) 

• Hur fungerar livesändning med mobiltelefonen? 
• Har ni övervägt att använda er av andra mobilprogram, exempelvis Skype eller 

Periscope? 
• Hur bra kompabilitet har videoformatet från mobiltelefonen med Avid Media 

Composer? 
• Vad ser ni för fördelar med att spela in från Apple iPhone 6S? 
• Vad ser ni för nackdelar med att spela in från Apple iPhone 6S?  
• Har ni övervägt att använda en annan mobilkamera än Apple iPhone 6S för att 

spela in era inslag? 
 
Avslutning 

• Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Transkribering Intervju Marit A Israelsson, 2016-04-19 
 

M – Intervjuperson Marit 

A – Intervjuare Andreas 

 

A: Vill du börja med att berätta lite kort om dig själv, vad du har för tjänst, vad dina arbetsuppgifter är, och hur 

länge du har arbetat? 

 

M: Asså jag har jobbat på SVT ända sen 2003, och jag har väl litegrann gjort kanske i nån mening en annan resa. 

Jag började snabbt och satt som ständig intake, alltså typ motsvarande nyhetschef och arbetsledare och har väl 

gjort det av och till sen också genom åren, men det som hände för mig var väl det att jag träffade min man som 

bor i Burträsk och hade barn så av den anledningen så då gick jag in på ett reportervikariat här i Skellefteå och på 

den vägen är det kan man säga. Men sen i grunden så har jag jobbat på tidningar och så också och har alltid varit 

intresserad av bilden, men inte varit intresserad att jobba på TV. Så jag var skrivande journalist och hade tänkt 

vara det. Jag har alltid haft ett intresse för bilden som sådan, och stillbildsfotat, så jag har liksom med mig den 

kompetensen på nåt sätt, men jag har inte haft ett intresse egentligen av att göra TV om man säger så. Men nu 

jobbar jag ju som reporter och är man reporter nu enligt de senaste ansvarsprofilerna som SVT har satt upp i 

samband med omgörningen för ett år sen så ja, då är man ju allt. Nu har vi inga fotografer längre. Ska jag utveckla 

det mer på något sätt? 

 

A: Nä, det var jättebra tycker jag. Nej men då kan vi ju komma in på det här huvudsyftet, det som jag är mest 

intresserad av, hur produktionsflödet går till när ni spelar in era inslag med mobilkameran. 

 

M: Ja just nu har vi faktiskt just sjösatt den här skarpa versionen av Starling, jag vet inte om du har hört talats om 

den. Nä, du vet egentligen ingenting kanske? 

 

A: Nää, i stort sett vet jag ingenting. Jag har hört talats om programmet MOJO, det är i stort sett så mycket jag 

vet.  

 

M: Det är i stort sett så mycket du vet? Okej. Då ska vi se så här. Det här är egentligen Patrik som är bättre att 

berätta om, hur det kom sig att han började.  

Jag hörde talas om MOJO-begreppet första gången jag var på CirCom i Malmö för ett antal år sen och det var dom 

här som var föregångare, irländare, om var och berättade och visade vad dom hade gjort med iPhone, och då 

tänkte jag det att: ”aa, det var ju väl genomarbetat och så, och kanske inte nyhetsknäckigt upp och ner, men det 

var snyggt”, och jag tänkte ”wow, vad mycket man ändå kan göra med lättare utrustning, roligt att tekniken går 

framåt och så”. Sen så blev det väl Patrik hos oss som tog och började med det här. Han gick en del utbildningar, 

han var till Spanien och England och så där, och sen måste jag bara säga det som en bakgrund till varför jag 

egentligen gör, är att det är en arbetsmiljöfråga för mig. Det här handlar inte om att jag är nån tekniknörd, utan 

tvärtom, vill jag jobba med det journalistiska innehållet, men jag har av arbetsmiljömässiga skäl att den 

utrustning vi har nu är alldeles för tung, och jag har egentligen inte något annat val just nu. Så därför sa vi: ”nu 

går vi loss och provar det här!”. Och då när jag började och skulle prova, det vi fick göra var att man fick ju ladda 

ner dom här apparna som Patrik hade då koll på, som han hade lärt sig efter dom här kurserna i Spanien och 

England, framför allt Spanien tror jag. Och då filmade vi i MoviePro, och så skickade vi via något som hette 
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Transmit, och då hamnade filerna i Stockholm, och där var vi tvungna att göra en Delivery till Umeå, då in 

manuellt då och skicka dom vidare, och sen var vi tvungen att ta dom från Umeå till Skellefteå. 

 

A: A, okej. Många steg då alltså? 

 

M: Många steg. Och det här fick ju till följd till exempel då att när jag hade bestämt mig för att göra det här, så fick 

jag gå all in, och göra det helt och hållet och se vart begränsningarna går, vad går att göra och vad går inte. Det 

första jag egentligen gjorde var en hel serie om jobbstress.  

 

A: Jag tror jag har sett dom flesta av dom.  

 

M: A, du har sett dom. Och när jag gjorde inslaget med hemtjänsten, så då hade jag 97 filer, för det var också en 

sån sak, för ja: ”hur mycket kan man stoppa in då utan att det liksom..” och jag tänkte att jag måste liksom ändå 

prova. Det var ändå väldigt korta klipp, men det var ändå 97 filer och någonstans i Stockholm tappade vi bort lite 

på vägen om man säger så. Det här var som mardrömsscenariot, jag och Jens satt båda två och skrev upp alla 

filnamn på papper och jämförde sen. Och jag tror att jag hade börjat liksom transmitta dom här filera vid lunch 

dag 1, och vid lunch dag 2, då hade vi fått över alltihop. Så det kan man säga när det inte går bra, då går det så. 

Och det har varit lite så, för det var ju liksom krångligt, för dom hamnade lite här och där, och så. Men vad sen 

SVT har gjort som är fantastiskt egentligen då är att man då bestämt att man ska utveckla en app, och den heter 

Starling. Och jag måste egentligen se, och den är en sån här idiotsäker sak egentligen kan man säga på så sätt att 

Starling är egentligen inte tänkt för att alla som kanske på något sätt om jag ska visa nu här är ute på fältet, om det 

till exempel har hänt någonting någonstans. Den här appen kan du filma med, men jag har inte filmat med den 

än, för det är första versionen, och jag har haft BETAversionen av den, så den är alldeles ny.  

[försöker hitta fokus med applikationen, men går inte] 

Tanken är i alla fall att du bara ska kunna fokus genom att bara markera. Vi kan göra så här, jag filmar dig. Och så 

får vi ett klipp, nu är filmen sparad och den är såhär: ”jaha, då får man antingen filma igen eller så kan man välja 

att skicka”. Då har du den där, och så är det bara att skicka. Jag menar, så mycket enklare än så blir det inte. Och 

så om du då vill tala om för till exempel sändande redaktör att ”nu är dom här bilderna från den här olyckan, eller 

det här mordet eller vad det nu är, nu finns dom” och då kan man säga ”ja” där, men nu trycker vi ”nej” där. Nu 

finns den här inte i Stockholm i första hand, utan nu kan jag gå in direkt i Umeå och hämta den här.  Och då 

hamnar den på servern där, och då kan jag dra in den i redigeringen och så. 

När jag är i Skellefteå är det inte riktigt så enkelt, därför att då måste jag ta den till Skellefteå ändå, och är den 

download på varenda klipp innan jag kan börja jobba med dom. Och det som också är, det här är ju fantastiskt, 

det jag då gör är att jag filmar i den här som heter MoviePro, och det gör jag därför att den har lite mer 

möjligheter. Här låser jag först, så den inte står och pulserar, och sen här kan jag ställa inte bara skärpan utan jag 

ställer även då vitbalansen. Och så gör jag ett klipp och så skickar jag den med Starling.  

 

A: Okej, då du kan importera klipp till Starling också? 

 

M: Ja, precis. Dom hamnar i mitt bibliotek här, ska vi se. Det här gjorde jag till exempel i helgen. Här ser du 

allting jag har gjort från trädgårdsmässan. Och då ser du för att göra ett inslag så är det ju trots allt så att man 

behöver ganska mycket bilder, för annars får man inte ihop det. Och det är väl det som kan vara tråkigt och 

besvärligt än så länge. När man skickar dom med Starling så måste man sitta och klicka klipp för klipp för klipp, 

vilket innebär att man kan inte göra någonting annat under tiden. Då gör man så här, då får man välja att ”Skicka 
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original”, och så hämtar man här, och då måste man ta klipp för klipp. Ett klipp, och sen när du då har skickat det 

så måste du gå tillbaka till Bildgalleriet igen och välja nästa. 

 

A: Det finns inget ”markera flera”-alternativ? 

 

M: Nej, det är helt hopplöst på så sätt. För det gör ju det att om man måste göra ett längre inslag, och framför allt 

är det så att det tar ju lite tid då, för att när jag nu ska skicka, ja Starling är ju fantastiskt, men det är om man till 

exempel ser den här nu. Det här klippet är ovanligt kort ändå, här har jag gjort en synk som är fem minuter, och 

du ser att det tar ganska lång tid innan du över huvud taget plockar in den, och nu ska jag inte skicka den här men 

bara för att visa att när jag nu skickar den så står den ju och tuggar väldigt väldigt länge, det tar tid med synkarna. 

Så så fort det blir med bild och ljud så, och det gör ju att man måste hålla synkarna på ett minimum i tid. Det är 

bara det mest väsentliga som ska spelas in här. Den längsta som jag har, och det är dessutom så att jag har lite 

problem med att förstå med frame rate och såna saker så jag har också sett att om man liksom, man kan inte hålla 

på för länge, för då börjar det misstämma. Så att jag har gjort så då att jag har kanske kört max fem minuter och 

är det någonting som jag känner att det här måste jag ändå ha lite mer, då har jag tryckt av och så har jag delat 

upp så det blir flera filer. Den längsta som jag har gjort hittills, den var åtta minuter.  

 

A: Och den gick? 

 

M: Det gick, men det tog väldigt lång tid. Men det ser ut som att det går. Nu är det ju så väldigt mycket i test 

fortfarande, så många saker är svåra att veta. Den som var åtta minuter har jag inte sänt ännu, så det jag har sett 

och upptäckt är att det såg ut som att det var problem med frame raten att du vet när till exempel bilarna kommer 

för nära kanten så blir det ryckigt. Och det är ju så, att det kan man på den här också ibland att ”a, nu finns det 

risk att det blir ryckigt i tv-rutan, vill du skicka ändå?”. Så jag har fått en ny telefon som skulle motverka det. Nu 

har jag ett inslag där inne i redigeringen, där det ändå ser ut som att det rycker lite. Så jag är lite nervös, jag vet 

inte hur det kommer se ut i tv. Så man måste också, det jag gör är att jag filmar på ett helt annat sätt, men jag vet 

inte om jag drar iväg nu.  

 

A: Nej, inte alls! 

 

M: För man blir ju mer som en stillbildsfotograf, dom som har utvecklat det här, Patrick Qvicker i Sälen… 

 

A: Han ska jag också försöka få tag på. 

 

M: Okej, men då kanske det är bättre att prata teknik med dom.  

 

A: Men det kan vara intressant att höra din synvinkel också. 

 

M: För jag tänker att jag har nog mer en annan syn på det här, som för dom är ju just såhär, jag brukar kalla kalla 

Qvicker för MacGyver, han hittar på och det är fantastisk, för vi behöver ju sådana. Men jag är ju mer intresserad 

av hur ska jag kunna göra ett bra journalistiskt innehåll. 

 

A: Jag förstår. 
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M: Egentligen är tekniken bara som ett redskap, men det är lite pyssel, men Starling har betytt mycket och jag 

hoppas att dom, jag vet inte hur det ligger till, men jag hoppas att dom utvecklar så man kan skicka iväg många 

filer samtidigt och så.  

 

A: Och du kan inte pausa i en inspelning? 

 

M: Jo, man kan det, i MoviePro, men det är det som har sett, att frågan är: ”vart går gränsen?”, för att om du 

pausar i inspelningen så kommer det till slut börja missmatcha, och frågan är vart det börjar göra det. Och när 

man jobbar skarpt så känner jag att jag inte vill chansa. Att komma hem med ett material när man ofta är i 

tidsnöd ändå, så känns det inte stabilt. Äh, det är över huvud taget inte så mycket som är stabilt, men så är det ju 

när det är så färskt.. 

 

A: Men du har fått ut några inslag? 

 

M: Ja, jo men asså jag har fått ut dom men ibland har det ju varit en ganska lång resa, det tar mycket längre tid, 

och sen har det varit lite annat som har varit strul med annat runt omkring, med att servrar har legat nere i 

Stockholm, och det är klart att man inte kan styra över sånt, men jag tycker någonstans att det fungerar 

förvånansvärt bra, om man ska säga så. Och jag tror också så att flesta är väldigt förvånade över att det går att få 

det så snyggt som det ändå går, om man anstränger sig lite. Men man får vara noga! Och så får man ha tålamod, 

och så får man tänka till mycket när man ska göra det.  

 

A: Om vi går vidare till nästa fråga. Vad använder du för material nu, förutom mobiltelefonen, när du är ute och 

gör inslag? Har du någon extern ljudupptagning till exempel? 

 

M: Ja, men det är en speciallösning än så länge. Jag har ju utvecklat och fått en massa bra grejer, men jag 

använder alltid stativ. Alltid. Och jag använder det här stativet, som är ett fantastiskt stativ. Det är det bästa jag 

har sett.  

 

A: Och det här är en shoulderpod? 

 

M: Nej shoulderpod är den översta delen. Det här har jag satt ihop, Qvicker kan berätta exakt det tekniska. Det 

här är stativet [pekar på stativet]. Och det här är köpt till, det här är köpt till, det här kommer från Barcelona 

[pekar på olika delar på stativet]. Det här är shoulderpod, som tanken är att jag sen ska kunna ha en lampa här, 

och varför jag har gjort så här nu är för att jag använder alltid stativ, för att det ska vara stadigt. Så jag låter alltid 

det sitter kvar. Den här kan man ju ta lös, och sen så kan man ju gå med den så här. Du kan kolla på nätet sen om 

du undrar. Men så här jobbar ju jag. Jag sätter fast den, och det här får man se sen hur det kommer bli sen med 

lampan. Jag har inte fått lampan än som jag har. Nu har jag bara en pytteliten lampa som jag sätter… Och det är 

också bökigt, för nu när jag skulle göra det här senast i Lycksele så hade jag laddat den hela vägen, men på något 

sätt så hade den redan laddat ur när jag började intervjun, och då blir man ju så här: ”öh! Vad hände? Vad gör jag 

nu?”. Och då blev lösningen att i någon slags panik sätta fast den här fristående laddaren. Och om du känner på 

den så är den inte särskilt lätt.  

 

A: Nä. 
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M: Så jag fick låna tejp där jag var, och så satte jag fast den så här, så jag kunde ladda samtidigt som jag körde 

lampan. 

 

A: Perfekt då. Det gick? 

 

M: Det gick i alla fall men man får hela tiden komma på nödlösningar, men den här [portabla lampan] sätter man 

bara fast så här: så! [sätter fast portabla lampan på kameran] Så då får du lite, det man behöver, blänket i ögat och 

sådär, så att det ska se bra ut. Den här går att göra en kort intervju med, går inte att göra två intervjuer med, har 

jag också upptäckt, vilket gör att jag behöver någonting som ger lite mera och väntar på det. Och lösningen som 

Patrick Qvicker har kommit på är att det är att man ska köra med en gammal lampa som man har till en gammal 

utrustning helt enkelt. Men vi får se vad det blir helt enkelt, jag vet inte än. Så att det är det, och sen, det som är 

viktigast tycker jag, asså man kan ju köra med, är det kris och inte har något annat så kör man ju med sitt headset 

bara, och håller fram det. Och det säger dom också är, det funkar förvånansvärt bra. Det är en del som har provat 

det. Jag har inte gjort det, utan det viktigaste, jag är en ganska ordentlig person. Det viktigaste vi gör i tv är inte 

bilden, utan ljudet. Så det här är nu en iRig, det här en gammal, vad heter dom, MD21-mikrofon. Det här är en sån 

som han hade för länge sen, och det är också så här, du känner, att den är tung, rent sladd, och så. Men den här 

kan man lita på. Funkar den så funkar den. Och det tycker jag är jätteskönt i det här läget när det är så mycket 

som är osäkert. Men nu är det lite glapp i sladden för att den är så gammal. Men då har man bara satt på den här 

iRig:en emellan ett 9 Volt-batteri, och så stoppar man in den, och så kör man. Och då tar den den senaste 

ljudkällan man stoppar in, så det här är vad jag har just nu. Men jag kommer nu även få någon slags mygga som är 

på gång. Men jag har inte fått den än, och jag har väntat ganska länge. Men den har inte kommit än. Så att, än så 

länge är det det här jag kör på. 

 

A: Vet du hur det kommer fungera då med myggan, när du exporterar ljudet sen? Om det är två olika källor eller? 

 

M: Nä, jag vet inte hur det kommer bli då. Och det är det där som jag inte, som Patrik och Patrik kan. Så att ja, det 

är väl ungefär dom grejer jag har.  

 

A: Det var inte så lite? 

 

M: Nä, jag tycker det har varit. Det är fortfarande en enkel utrustning…  

 

A: Men det får plats i en ryggsäck. 

 

M: A, men det är ändå lite mer än.. Jag tror att en del tänker att dom kan köra med telefon så ska dom köra bara, 

och ha det jättejätteätt och sådär. För jag är jätteglad över det här nu att ha en ryggsäck, och vet att jag får med 

mig allt och ha grejer och kan ändå jobba hyfsat professionellt. Och jag är jätteglad över just stativet, att dom har 

hittat en väldigt bra variant.  

 

A: Är du den enda som har en sån här uppsättning, eller är det fler reportrar som har såna också? 

 

M: Ja, Patrik [S] har ju en sån här, och Patrik [Q]. Och Qvicker han har ju mycket mer grejer också. Men det är 

han jag också pratat om nu som tipsade om att jag skulle beställa den här till exempel. Så jag har gått på det dom 

har rekommenderat. Sen tror jag att det finns många som kör på lite olika varianter, nån som kör med iPad, det 

finns lite olika stativ och grejer, men jag önskar att det skulle kompletteras nu med ett stabilare bordsstativ som är 
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enkelt att använda så man kommer ner litegrann ordentligt. Och så sen som sagt att få ljudet, att ha mygga tror 

jag i många miljöer kommer göra mycket.  

 

A: Det här har du väl varit inne på litegrann, men fördelar/nackdelar med att spela in så här?   

 

M: Asså, fördelen är ju att det är lätt och nätt. Det är fördelen. Det finns ingen annan fördel tycker jag. Och där 

tror jag att du kommer få lite olika svar, och jag tror också att man hoppas på lite olika svar, men än så länge så 

finns det ingen annan fördel. För det är en ergonomisk fördel, det är det enda.  

Det finns dom som hade någon slags förhoppning, jag har hört dom sagt: ”Ja men, det måste ju vara jättebra, du 

kommer närmare människor”. Nej, därför att när man har en stor kamera kan man ju skrämma människor, och 

om man är två eller om man har en stor kamera, med stort stativ: Ja, på ett sätt. Men den kameran kan man ställa 

ganska långt bort, och så kan man zooma in.  

Den här, när du kommer med den här [mobilkameran] blir dom såhär: ”åh!” På ena sidan tycker dom ”jaha, 

filmar du med telefonen!”. Det tycker dom är lite kul. ”Ja, det är fantastiskt att det går”. Och det är också roligt på 

så sätt att dom lägger sig i på ett helt annat sätt, folk. Därför att alla har en telefon. Alla har ett förhållande till 

telefonen, vilket gör att dom tycker att dom kan det här.  

 

A: Så klart. 

 

M: Så att när man ska spela in så har man helt plötsligt väldigt mycket diskussioner om hur man ska göra. Det har 

aldrig hänt förut. Så att det kan vara lite roligt, men det kan också vara ganska tidsödande och lite jobbigt, man 

måste ju alltid tillvarata deras entusiasm och vara trevlig och sådär. Och tillmötesgående! Samtidigt som man kan 

känna liksom att: ”åh, om jag bara kunde få göra mitt jobb nu så skulle det gå snabbare”. Sen är det såhär att om 

man bara har den här så måste man ju gå väldigt nära, du måste alltid gå nära, och då tycker folk att det är lite 

otäckt. ”Måste du komma så nära?”. ”Ja, men ja. Jag måste komma så nära, så jag åtminstone ser ansiktet”.  Så 

att, det har jag liksom, det är en reflektion jag har gjort. Nästan alla säger: ”oj, vad nära du är!”. Det säger nästan 

alla.  

 

A: Intressant. 

 

M: Ja, men faktiskt. Och… 

A: Och det är inte någonting som du brukar höra så ofta tidigare? 

 

M: Nä, inte på samma sätt. Och det var nog någonting också som jag själv är mest förvånad över, därför att jag har 

också någonstans tänkt det i första skedet att: ”ja, men det är bara en telefon”. Och jag försöker ju argumentera så 

också, ”men det är bara jag som kommer med min telefon”. Så att i det här övertalningsförsöket att få folk att 

ställa upp, så är det bra. Men sen när man kommer så blir dom lite sådära… Men då får man som ändå gå runt det 

där och säga: ” Ja, men titta här, du ser, det ser ju bra ut”, och man få bjuda in dom och titta hur det ser ut, och 

visa att det inte är några pormaskar som syns, och sen så är ju den här skärmen ganska liten, vilket också är rätt 

bra. Så då säger dom ”okej då”. Men, jag vet inte vad jag ska säga… Det är ju… Ja vad ska man säga, att enda 

fördelen är ergonomiskt… Naturligtvis så är ju det ju förstås en enorm fördel att vi kan till exempel sända bilder 

på ett enkelt sätt från olika händelser. Asså vi har ju varit låsta i en teknik på SVT som har varit ruggig liksom. 

Besvärlig och svår, vilket gjort att vi många gånger nu kanske hamnar långt långt efter på grund av det. Så det är 

ju klart att det är, och det är ju det som har drivit utvecklingen här också. Men jag menar, om jag ska se till min 

egen person, det var mer så jag menar. Men det är klart, det är fantastiskt att det går att få hem rörliga bilder vart 
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som helst ifrån, och är det extra ordinära händelser eller man har ingen förberedelsetid, ja men alltså, det är 

fantastiskt med telefonen. Ja men för oss är det ändå hur bilderna ser ut, ja, men det viktiga är ju att vi har dom. 

Så är det ju. Så kommer det alltid att vara med nyheter i alla fall.  Så att, det är liksom fördelarna. Sen är det ju, ja, 

det är väldigt mycket som är nackdelar. Alltså systemet är ju inte utvecklat för det. Så systemet kan inte riktigt 

hantera det. Sen är det inte så många som vet heller, vi är som i en försöksverksamhet liksom. Ställer man frågor 

så är det ingen som kan svara.  

 

A: Nej, jag förstår. 

 

M: Utan.. Man får liksom spekulera och så får man testa, och för mig som då är intresserad av det journalistiska 

innehållet, så betyder ju det att jag hela tiden nu i det här skedet tar det säkra före det osäkra. Jag spelar in i lugna 

miljöer, jag spelar in där det finns ljus, jag utsätter mig inte för, jag menar, jag har inte varit på någon 

hockeymatch med telefonen, eller någon annan sport över huvud taget heller. Man kan säga att jag stillbildsfotar 

med telefonen. Det är det. Och det blir, det är också tror jag, det blir en smaksak vad man tycker, jag tror att jag i 

grund och botten, det passar mig. Därför att jag tycker att det blir ett bättre flyt, det blir lättare att klippa inslagen, 

jag tycker också att det blir snyggare faktiskt. Till skillnad från många som gör alla dom här in- och ut-

zoomningar, och panoreringarna och… Nej. Så att, det tycker jag är bara bra. Sen måste man ju röra sig mer för 

att få mer alternativ i bilderna och sådär. Du kan ju aldrig få dom här riktigt nära, alltså skärpedjup och sånt 

saknas.  

 

A: Och att zooma in i efterhand fungerar inte heller? 

 

M: Nej, det har jag aldrig. Och jag tänker att det är så mycket som säkert kommer, men man kan ju sätta såna här, 

men det kommer vi kanske aldrig få resurser till. Det är klart att jag skulle vilja ha en teleglugg.  

 

A: Ja, det finns ju i många såna hobbyfotografer har jag sett, många som har såna. Men det är ingenting ni har 

testat? 

 

M: Nä, jag har inte testat det och vet inte hur det funkar. Men det är ju klart, för dom där bilderna vill man ju, det 

är ju dom som är bäst egentligen.  

 

A: Okej. Vad märker ni för skillnad när ni spelar in med ljudet. Är det stor skillnad? Om vi bortser från bilden, och 

bara tänker på ljudet.  

 

M: Ja, alltså. Problemet är ju att man egentligen inte har någon kontroll över ljudet. Alltså, det är ju det. Om du 

tänker att jag har ingen kontroll över miljöljudet, och hittills har jag ju därför valt, det är det jag menar, att man 

tar det säkra före det osäkra. Jag vet ju inte, och nu har jag inte heller provat med mygga, men alltså rent 

miljöljud, jag vet inte riktigt vad som händer. Vad kommer att hända, alltså dom andra kamerautrustningarna, 

dom justerar jag. Är jag på en byggarbetsplats, drar jag ner miljöljudet så är det ju inga problem. Här har jag ju 

ingen aning om vad som händer.  

 

A: Du har ingen möjlighet att lyssna med hörlurar? 

 

M: Jo, jag kan ju höra när jag stoppar in mikrofonen liksom, jag hör ju hur det låter och så, men vad ska jag göra 

åt det? Alltså, jag märker också att man har en sån omvandlare, jag tror att man liksom får köra den på max hela 
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tiden när man gör intervjuerna, maxljud. Och ändå så uppfattar jag att det blir lite lågt. Men ja, dom andra har 

säkert provat mer, jag kör ju på den där för att, som sagt var, veta att jag får till det, på något sätt.  

 

A: Har du någonsin övervägt att spela in vertikalt istället för horisontellt, då jag har hört att dom pratat om att 

många av dom här inslagen som visas, visas ofta på mobiltelefonen, och om du nån gång har reflekterat över det? 

 

M: Det är ganska roligt att du säger det, alltså när jag stillbildsfotar så tar man ju oftast, jag vet inte, av någon 

anledning så, jag har alltid gjort det genom alla år. Och just det här att man liksom, blir utskrattad, jag men alla 

liksom, du vet, i Starling. Nu kommer det inte upp, men där kommer det upp: ”Håll alltid knappen till höger”. 

Alltså, att vara begränsad i det här formatet, men vi får ju lära oss att det är alltid så. Vi har ju dom förutsättningar 

vi har liksom. Men det är klart att det hade väl varit fantastiskt om man kunde göra det. Men jag menar nu är ju vi 

i ett skede där vi jobbar, jag jobbar ändå för broadcast. Det ska gå att sända i broadcast. Den dagen det inte 

behöver göra det, så då är det en annan femma. Men än så länge så är det ju så, eller det kanske kommer vara mer 

så att man kan välja, och teknikutvecklingen går ju snabbt, så att vi sorterar mer tänker jag, på vad vi vill, och inte. 

Men, nu går det ju inte att göra något sånt.  

 

A: Hur fungerar livesändning? Går det? 

 

M: Det har jag inte gjort än. Men vi ska väl göra det nu. Det har väl varit prat om det.  

 

A: Nu som i..? 

 

M: Typ nu. Det har varit prat om det, jag såg att Anders hade skickat ut om det, men vi skulle ha något bra ställe 

att testa på, som jag förstår det.  

Jag var i Stockholm, och då pratade vi litegrann om det där. Och då hade dom ett väldigt bra exempel. Därför att 

det blev, när det var det här med Swedbank, och så satt dom som satt vid desken där i Stockholm och 

konstaterade att: ”Nu är det en presskonferens om en kvart, vi kommer inte hinna dit. Vad gör vi? Vi vill ha det 

här”. Men då hade dom sån tur att dom fick dom tag i en som satt där, som var med på presskonferensen, som 

hade med sig sin mobiltelefon, och dom fixade så dom kunde sända. Hon satt och filmade presskonferensen, och 

så körde SVT ut det. Och jag menar, att hon hade inte ens något stativ, hon bara satt sådär. Och så sa dom där 

Karin Hübinette och dom: ”Ja men tänk nu, alltså skillnaden är ju om vi har det eller inte har det.” Vi hade det. På 

webben då. Men sen var det det, att dom kunde inte kommunicera med henne, så att hon satt ju så här hela 

presskonferensen, och så till slut så fick dom ringa till en annan som var där och säga: ”gå ner till henne vad-hon-

nu-hette och säg till henne att hon kan sluta filma nu!”. Så att, det är vissa saker som måste utvecklas, men där 

har dom i alla fall ett, dom hade ett exempel på att man provar och får det att funka. När det är skarpt läge. Så det 

tror jag nog att.. och det kommer att underlätta jättemycket om man kan, om man på ett enkelt sätt kan själv 

sända direkt från telefonen, det är ju underbart. Därför att det har ju också varit liksom som en så oerhört stor 

apparat för oss, innan man har fått ut allt folk och all utrustning som behövs för att få det att funka.  

 

A: Ja, men då kan vi komma in på nästa fråga som har med det här att göra. Om ni någon gång har varit i 

diskussioner att använda er av andra program som till exempel Skype eller Periscope, som använder sig av 

livesändning, som lite olika mediebolag använder sig av.  

 

M: Det finns det ju en del som gör, men jag tror att det där måste vara som en fråga för Patrik och Patrik och 

Anders, för jag har som inte varit inne på det där tekniska, om vad vi ska göra och inte. Jag tror att alltså, generellt 
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sätt kan man väl säga att det tidigare varit någon slags kvalitetsnorm som har styrt mycket att det inte får glida 

under en speciell teknisk nivå på något vis. Men nu är det numer just det att huvudsaken är att vi har det, lite mer, 

det är mer så överlag. Det har att göra med andra aspekter också förstås, med tid, och resurser.  

 

A: Men ni redigerar fortfarande med Avid?  

 

M: Ja, jag tror att det finns dom som klipper i, det är någon på sporten som ibland klipper i Pinnacle. Det är i alla 

fall ibland. Jag har sett också att jag har provat att se hur man gör, att man just lägger ner och så, men jag tyckte 

just att det var något.  

Och alla vi som var, vi var som: ”Det här är för krångligt”. Sen är det klart att man är van, men sen finns det en till 

aspekt av det: Ska man bara visa det i telefonen eller på en padda, så spelar det ingen roll. Men jag tycker nästan 

att det är svåraste är färgerna. Och nu får man inte så mycket guidning i redigeringen heller, men jag tycker att det 

är tryggt att veta att jag kan redigera ordentligt, för då får jag också kontroll på ljudet, får kontroll på miljöljudet, 

jag kan styra ljud. Båda ljuden, så att jag får det som jag vill ha det. Och så kan jag färgkorrigera. För det tycker 

jag, och där är jag inte hemma än. Jag vet inte riktigt vars jag håller på, för det som ser perfekt ut på telefonen, 

kan se väldigt konstigt ut när det kommer in på Aviden. Och ännu konstigare när det kommer ut i broadcast, alltså 

när det kommer ut i TV. Det är då det är, och jag hade bara det här med trädgårdsmässan här nu, oftast så tänker 

jag att jag måste ta bort färg, därför att det är det som är tråkigt, men samtidigt som blir det blekt, och jag har inte 

riktigt hittat vägen i det där men, men vitbalansera måste jag göra med alla bilder. Och då kändes det såhär: ”a, 

just för att det ska gå i broadcast”. Och då känns det bra med en riktig redigering. Sen får man väl hoppas att den 

tekniken också kan utvecklas. Så att det blir lite lättare verktyg. 

 

A: Är det något problem att importera filerna in till redigeringsprogrammet? 

 

M: Ja, det tar ju tid.  

 

A: Ja, men när det väl är inne? 

 

M: När det väl är inne så måste det, när jag väl fått in det så måste det stå innan det tankas upp i Stockholm. 

Framför allt synkarna. Då kan man få vänta länge, framför allt om det är eftermiddag och det är mycket liksom 

trafik i systemet, då kan det ta jätte-jätte-jättelång tid. Men sen när det kommer hit, då ska jag göra en download 

på alla klippen, och det tar också tid innan dom är liksom lokalt nere i datorn. Men sen, då är det bara de vanliga 

tekniska problemen att Aviden kraschar ibland, och håller på som dom nu gör. Men jag tycker att det är som både 

och, att jag tycker att när man väl har fått in det i Aviden och har downloadat det, då är det ju som att klippa vad 

som helst annars. Och det gillar jag att det är så.  

 

A: Då kommer vi in på sista ämnet som är själva modellen. Det här är en iPhone 6S, eller är det en 6:a? 

 

M: Jag vet inte om det är en 6:a eller en 6S. Jag har inte tänkt på det, jag bara tog emot det jag tog. Jag var så nöjd 

med min femma, jag ville inte ha en sexa egentligen, den här är för stor tycker jag. Jag har så små händer så jag 

når liksom inte.  

Det är jättesvårt, och jättesvårt att hålla den med en hand. Men det var just att det behövdes med tanke på det här 

med frame raten som jag förstår. Så jag vet inte om det här en S eller inte… 
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A: Du har lite andra tecken där [pekar mot mobiltelefonen], så det kan nog vara en S. Jag har för mig att ni har en 

S.  

 

M: Ja, vi kanske har det.   

 

A: Ja, men vet du om ni någon gång har varit i diskussion om att byta till någon annan telefon istället för just 

iPhone? 

 

M: Nej. Finns inte på världskartan.  

 

A: Det är bara iPhone? 

 

M: Ja. Men det var länge innan det kom dit. Dom tjurades ju på att vi skulle ha liksom HTC och allt var det var, 

helt hopplöst var det. Totalt värdelösa. Jag hade kanske extra otur, men sätter du den ur den aspekten så tror jag 

inte det. Nu är det iPhone. Allt är som gjort nu, det är ju iPhone som funkar nu. Jag såg att på den här kursen, 

dom här utrikeskorrarna som skulle lära sig att använda telefoner, och så har dom Androider av olika, då funkar 

det inte, med Pinnacle och allt. Dom hade jätteproblem.  

 

A: Apparna är bara för iPhone? 

 

M: Det är bara för iPhone. 

 

A: Fungerar det för iPad också?  

 

M: Ja, precis. Så det är därför jag tror att en del har fått, dom har kört som något iPad-projekt i Stockholm så att 

dom vill väl gärna att folk ska köra med iPad i stället då, helst dom som redan har Android, istället för att ge dom 

nya telefoner. Men jag och vi som håller på, vi tycker att, asså, grejen är att telefonen har du alltid med dig. Det är 

det som är styrkan. Sen är det ju lite problematiskt, man kan ju inte prata i telefon samtidigt som man skickar filer 

och ringer nån så kan man inte svara och det är mycket som är så här, och glömmer du att stoppa i flygplansläget, 

då får du jättehemska bilder. För då ligger den och jobbar hela tiden i bakgrunden mot Facebook och allt som ska 

ske i bakgrunden, så att då blir det ryckiga bilder. Så man måste komma ihåg att ställa i flygplansläge. Sen är det 

ju en annan sak med telefonen, och det är ju batterikapaciteten. Det försvinner väldigt snabbt. Framförallt när du 

börjar göra intervjuer. Så det bara: ”shwoosh”, så rasar det liksom. Så man måste alltid se till att man har en 

välladdad telefon, och det är ju därför jag har den här [portabel laddare] som back-up. Att kunna liksom stoppa i 

och småladda mellan, och framför allt när det är kallt, och det var min största utmaning. Det gick ju inte riktigt 

när jag gjorde ”Skogsmaskinsföraren”, för då var det 30 grader kallt, och då dör den ju direkt. Men då hade jag 

telefonen så här i handen och handsken, så fick jag värma. Och så fick jag ta lite bilder, och så fick jag vänta, så 

fick jag hålla på, jag fick hålla på så där. Så det är ju ett himla bök alltså. Men jag tycker ändå att det går ju.  

 

A: Är det något mer du vill tillägga? 

 

M: Jag hoppas ju att tekniken ska gå så pass, alltså telefonen är ju inte så, dom har ju inte tänkt att man ska göra 

tv med den. Så det kan man ju hoppas att det liksom ska kunna förändras.  

 

A: Ja, jag är väldigt nöjd.  
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M: Du är nöjd, nej men det enda som jag tänker att jag ska säga är att, jag har ju sagt det flera gånger på olika sätt, 

men jag tänker att det är, det som ändå är min drivkraft i det här, det är att den här lätta utrustningen, som jag 

kan hantera själv, den har jag valt att se som en möjliggörare för att jag ska kunna återta kontrollen över 

innehållet i journalistiken. Jag kan göra mina svårare jobb, mina besvärliga, men jag kan göra mina gräv, jag kan 

göra liksom allt sånt. Därför att jag kan jobba mer liksom, jag blir mer självständig. Och det kan jag tycka är en 

oerhörd fördel om det får fortsätta utvecklas. Att jag faktiskt kan göra så mycket själv. Och inte ska vara liksom 

beroende av ”vem som jobbar där nu, och nu är någon på andra sidan”. Vi är ett stort län, det är långa avstånd, det 

blir på så sätt mycket enklare. Helst om man kan skicka så fort man har en wi-fi-uppkoppling så kan man få iväg 

material och sådär.   

 

A: Det går inte så bra på vanliga nätet eller? Ni behöver wi-fi för att det ska funka? 

 

M: Ibland tror jag att 4G, ja det kan gå ganska bra ibland. Men så fort det blir liksom en intervjubild- och ljud så, 

dom gånger jag har försökt så har det kraschat. Men vi har sagt att vi ska behöva prova nu. Att liksom åka ut, 

någonstans i skogen typ, göra en intervju med någon, 10 minuter, och så prova skicka hem, och se vad som 

händer. Så jag har pratat litegrann med en av teknikkillarna om det. 

 

A: Jättetack för din tid! 

 

M: Det är ju intressant med någon som är lite intresserad, fick du som förslag att göra detta? 

 

A: Jag fick det som förslag ja, precis, och jag nappade på det. Jag tyckte att det lät som ett jätteintressant projekt. 

Sen har jag och Anders utformat lite hur vi ska göra det här projektet.  

 

M: Det är ju roligt det också, för det kan man säga, att Anders är ju, asså det är roligt och viktigt att ha chefer som 

vill vara i framkant i teknikutveckling, och som är intresserade och engagerar sig i det, det tror jag är nästan är 

nog så viktigt. Att chefer är intresserade av att hitta lösningar, och hitta sätt att jobba på och sådär och, att man får 

testa, och sådär. För utan det hade det inte gått. Jag har inte det teknikdrivet, jag har alltid varit intresserad av att 

ta till mig nya och använder mig gärna av nya smarta lösningar, det är inte så. Men jag hade inte orkat driva det 

helt själv, för det är nog jobbigt som det är, för det är det. Och att stå liksom att förklara för alla, att det inte gick 

att föra över, att det tar lång tid för att, det är mycket, och folk fattar inte varför det inte blir klart, och så sitter 

man här, och så! 

 

A: Men då avbryter jag här då. 

 

M: Ja, det tycker jag! 
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Bilaga 3 
 
Transkribering Intervju Patrik Samuelsson, 2016-04-19 
 

P – Intervjuperson Patrik 

A – Intervjuare Andreas 

 

A: Vill du börja med att berätta lite om vad din position är och hur länge du har jobbat här? 

 

P: Jag har jobbat 20 år på Sveriges Television, började som redigerare 1996, frilans i Luleå. Och man klöv ju det 

som hette Nordnytt år 2001 till två program, så det blev Västerbottensnytt och Nordnytt. Och då flyttade jag till 

Umeå och började jobba som sändningstekniker och allt möjligt egentligen. Sändningsproducent, fotograf och 

redigerare. Och sen efter något år så tog jag tjänstledigt och pluggade till journalist på Strömbäcks Folkhögskola. 

Så sista mer än 10 åren har jag varit reporter, både i Umeå och här [i Skellefteå].   

 

A: Alternerar du, eller är du främst här i Skellefteå? 

 

P: Nä, nu börjar det väl vara 50/50 ungefär. Men jag är ju från Skellefteå och ville hem, och träffade någon tjej 

som bodde här. Jag har gjort lite webb, jag har varit webbredaktör ett tag också, för en massa år sedan. Jag har 

provat på det mesta! 

 

A: Och det är du som har störst koll på när det gäller mobiltekniken? 

 

P: Ja, nu i norra Sverige så är det nog det i alla fall . 

 

A: Ja, precis. Du kan väl berätta lite om hur flödet går till när man spelar in med telefonen? 

 

P: Det beror lite på. Kommer jag till en olycka eller sådär, så då har jag antagligen bara med mig min telefon, och 

helst gärna mitt headset också. Så jag kan få något slags ljud. Om jag alltså är ute på fältet och råkar ramla över 

det på fritiden. Och som det ser ut nu så då har ju SVT byggt upp en alldeles egen app som heter Starling. Så att 

antagligen så skulle jag filma direkt i den, eller så skulle jag filma i en annan app som jag kan styra lite mer, och 

sen skicka in det. Och då hamnar det antingen i det som heter Meta som är liksom ett sökbart – både arkiv och 

man kan lägga ner material på – eller så hamnar det i nyhetsnätverket, så man kan dra det rakt in i redigeringen.  

Skulle det vara så att jag har lite mer tid på mig, eller vill göra någonting, så kanske jag skulle redigera materialet 

först också, i telefonen, innan jag skickar iväg det.  

 

A: Du redigerar i telefonen redan? 

 

P: Ja. Det beror väl lite på vad det är som ska göras.  

 

A: Har den appen en sån funktion också? 

 

P: Nej, det är en annan app. Och sen så ska väl då egentligen webb eller sändningsproducent eller vem det nu kan 

vara, ta hand om materialet och fixa till det.  Det är väl det som är tänkt. Men det har funderats en hel del inom 

SVT, och även om den här appen nu, för det tycker jag är jätteintressant. Den är ju byggd alltså för broadcast. 
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SVT:s egen app. Så just nu spelar den in i HD, tror det är 1920 x 1280. Och då åker också materialet igenom en 

decoder. Det är byggt så. Så att hela kedjan är byggd så, att det åker igenom en decoder innan den hamnar så 

någon får tag på den. Och den decodern, som heter Vantage, gör underverk. Så att till skillnad från nästan alla 

andra bolag vi vet om så jobbas det alltså om att få det i broadcastkvalitet. Och det är lite spännande faktiskt. Och 

dom appar som jag använder då har vi valt appar som håller den kvallen. Så det håller 50 frames till exempel, eller 

25 frames är ju minimum. Det är ju det som är problemet med dom generiska, eller dom flesta appar egentligen, 

kör ju 30 frames, eller 60 frames. Och då ser det ju illa ut i broadcast-tv. Så att, vi måste ju ha dom som klarar 50 

eller 25. 50 är bra, det visar sig vara lite bättre egentligen. Så är det. Men har jag lite mer tid på mig sådär så har 

jag ju några tredbensstativ och bra mic och en liten lampa och hållare och så. Så då tar jag med mig lite mer 

grejer.  

 

A: Du har ungefär samma utrustning som Marit har? 

 

P: Ja. Hon har en nyare telefon, men annars så är det jag som egentligen har köpt in hennes grejer, dom flesta av 

dom. Jag har nog försökt ha lite mindre grejer än vad hon har. Eller jag har ju kanske mer grejer sammanlagt, 

men i mitt kit försöker jag att det ska vara så litet som möjligt, och jag ska kunna ha med mig det jämt. Det är min 

grej. Så jag har med mig en liten mygga istället istället för en riktig mic.  

 

A: En mygga har du med dig då? 

 

P: Ja. Antingen det eller headsetet. Det funkar ju också, som om det inte… 

 

A: I såna fall räcker du fram headsetet till personen? 

 

P: Ja, det går ju att göra mycket med handen också. Om det är breaking news-läge så. Och så har jag en liten liten 

lampa, som är väldigt liten. Och så har jag kanske med mig min iPad också, om jag har lite tid, och då kanske jag 

för över materialet till iPaden och redigerar på den.   

 

A : Och det är exakt samma mjukvara ni har där? På iPaden och iPhonen? 

 

P: Ja, det är det. Ja, den kan se lite annorlunda ut, men. Men det är samma app.   

 

A: Och det är en app som är utvecklad av SVT? 

 

P: Nej, den är egentligen inte sanktionerad. Det finns ju iMovie, som är en jättebra app till exempel, för 

redigering. Men den har 30-rutors-problemet. Så det finns en som heter Pinnacle. Pinnacle Studio Pro, som 

kostar en 150 spänn eller så, som det går att göra det mesta i. Och den går också att få hålla 50 rutor. Så att den 

påminner ganska mycket om Aviden som vi har, i liksom hur uppbyggnaden är. Så den kan vara lite bekant för 

den som bara har redigerat på den, men det är ju ändå en del att sätta sig in i, det är det alltid. Men det går att 

göra väldigt mycket med den. Så att det går ibland för helt redigerade program i SVT som är fotade och redigerade 

i telefon och padda.  

 

A: Ja, jag har kollat på Marits om stress i alla fall, men det kanske är redigerat på dator? 

 



 71 

P: Hon redigerar allt på datorn. Hon har inte gått kursen än. Vi hann aldrig dit. Men sen också vad jag tycker har 

varit en liten frihet, som jag har gjort ganska många gånger, jag har gjort till exempel, om jag har haft svårt att nå 

någon på kommunen, bara är 200 meter från kontoret, då har jag gått dit, och bara haft telefonen och mic, och en 

hållare, och lite på chans. Och har jag råkat på rätt person så kan jag ju göra en intervju - bara rakt upp och ner. 

När det behövs. Och så har jag använt det i liksom resten av reportaget, när jag använt en riktig kamera.  

 

A: Och det märker man inte av någon större skillnad när man klipper med olika?  

 

P: Nej då, men jag tror att det som kan ha märkts är att jag har varit lite närmare. Då hade jag en hand-mic också, 

det har jag inte längre. Så då har jag kommit ganska nära den. Så man kanske kan ha sett det på bildutsnittet, men 

jag tror inte man kan ha sett så mycket på kvaliteten. Och det gör du ju inte på talking head, en vanlig intervju. 

Det är ju mer rörelser, det är då du kan börja se en kvalitetsskillnad. Men en vanlig intervjusituation, då blir det 

nästan snyggare i telefonen skulle jag säga. Du kan få mer skärpedjup. 

 

A: Jag förstår. Personerna du intervjuar – hur reagerar dom när du tar fram en mobiltelefon?  

 

P: Jag tror att dom börjar mer och mer vana. När jag gör det här så känner ju i alla fall politikerna och 

tjänstemännen, dom känner ju ofta igen en och vet ofta vem man är. Och jag tycker inte att det har varit.. Från 

början, det var ju fyra år sedan eller något sånt där när jag började, och då var det ju mycket sådär mer: ”Wow! 

Går det att göra med en telefon?”. Det är ingen som har blivit sur, utan dom tycker mer att det har varit fränt. Men 

nu tycker jag att folk liksom har vant sig.  

 

A: Vad upplever du för fördelar när du spelar in med mobiltelefonen? 

 

P: Jag tycker att fördelen är, precis som Marit, den väger lite och är lätt att ta med sig. Och att du har den, du kan 

ha den jämt med dig. Sen kan jag också tilltalas av att det på många sätt, det kan ju vara enklare också. Alltså det 

är färre reglage att hålla reda på, och du ser ganska bra vad du gör och så. Och det kan vara ganska roligt. Alltså 

man kan… En sak som jag känner är att jag tycker att jag kan bli lite mer kreativ. Bland annat eftersom att du 

absolut inte ska zooma, vilket gör att du är tvungen att röra på fötterna, för att ta olika bildvinklar. Och det gör ju 

att man tar lite mer kreativa bilder. Tycker jag. Och sen är den ju rolig att placera och sådär. Man kan stoppa in 

den i ett kylskåp. Så det är ju fördelarna, tycker jag. 

 

A: Spännande. Vad känner du för nackdelar då? 

 

P: Att bo i norra Sverige. Den klarar ju inte kyla alls.  

 

P: Har du kommit på någon lösning på det? 

 

P: Nej, men min kollega som jag har håller på att testa med en sån där handvärmare, en elektrisk handvärmare 

som ska hålla 40 grader i flera timmar. Så får vi se. Nej, men annars så finns det ingen bra lösning.  

 

A: Är det Patrik Qvicker? 

 

P: Ja. Så det kan ju kanske funka, jag vet inte. Det är ju det. Batteritiden är ju ett problem. Är lite bättre om man 

jobbar med en iPad. Lagringsutrymmet är ett problem.  
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A: Nu har ni 64 gig?  

 

P: Ja, jag vet inte vad hon fick. Men jag har en 32:a. Jag har ju en äldre. Jag har en femma. 5S. Men det blir ju fort 

fullt ändå.  

 

A: Så ni måste rensa ofta? 

 

P: Ja, man måste se till att rensa. Och så har man alltid en massa privata på telefonen också, så det blir fort fullt.  

Och sen att det är mörkt. Den är ju inte så lätt att jobba med när det är mörkt. Den kräver ju mer ljus ifrån en sån 

liten glugg. Ja, det är väl egentligen det. Man kan ju inte göra allt, ger går ju inte att zooma. Det kan också vara en 

jättenackdel.  

 

A: Är det något du ofta känner att du saknar? 

 

P: Nej, men jag var på någon brand till exempel, och då saknade jag det jättemycket. För det var ju avspärrat, och 

om jag har den vanliga kameran så kan man zooma in på lågorna och brandmännen och så, men nu måste jag stå 

utanför avspärrningen, och då kan jag inte ta dom bilderna som är lite närmare. Sport är ju hopplöst att göra till 

exempel. Det är svårt att panorera och sådär, det blir rätt statiska bilder så. Vilket ofta funkar för bilder, men 

ibland är det en begränsning. Ja, det var det jag kom på.  

 

A: Marit tog upp att hon ibland tänkte att hon kunde sakna ett objektiv man kunde sätta på, är det någonting som 

du känner att du kan sakna? 

 

P: Nej, jag gör ju inte det. Men vi har lite olika… Alltså hon försöker ju jobba jämt med telefonen, och jag försöker 

tänka den som ett komplement med telefonen, som ska vara så litet och enkelt som möjligt, och då vill jag ha så 

lite grejer som möjligt. Och då tänker jag också att en lins är ytterligare en grej att hålla reda på. Så jag vill inte ha 

det. Jag har provat lite. Nu ska ZEISS komma med några linser här nu, och jag tycker i och för sig inte att dom var 

så superbra, dom som har funnits heller. Så dom kan nog bli bättre. Men jag vet inte. Jag tycker ju det är jättekul 

med alla såna grejer, med linser och micar och allt sådär. Men idén ska vara att det ska vara så litet och lätt som 

möjligt.  

 

A: Vad märker ni för skillnad i ljudupptagningen? 

 

P: Det är väldigt beroende på mic. Det är lätt att det blir fel, att det blir lite tokigt. Men det är det ju med en vanlig 

kamera. Det är alltid svårt att ta ett bra ljud, även med andra grejer. Nej, jag vet inte. Jag tycker inte det har varit 

så svårt med ljudet egentligen. Nu när jag lärt mig knepen. Det är ju jätteviktigt att man stoppar in den ljudkällan 

du ska spela in sist. Som att du har ett par hörlurar till exempel, i den app som vi filmar med till exempel, då finns 

det lyssning. Så om man har ett par hörlurar som man vill höra det man spelar in, då är det viktigt att stoppa in 

micen sen, i lightningkontakten då. För att om man stoppar in i fel ordning så kommer det spelas in med 

hörlurarna. Ja, du förstår. Det där har jag ju åkt på några gånger innan jag fattat det… 

 

A: Att man bara hör ditt flåsande. 

 

P: Ja. Det är lite svårt att hålla koll på ljudnivån. Även i redigeringen. Men jag tycker ändå det har funkat hyfsat 

sådär, förvånansvärt bra. Jag brukar vara ganska klantig när det gäller ljud. Jag köpte faktiskt en liten riktat mik 
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som jag inte fått tillbaka än, som har gått sönder. Som man sätter i hörlursuttaget, och bak på den så finns det ett 

uttag för lyssning. Hörlursuttag då. Som min idé nu som jag inte har testat än, det är att ha den och spela in 

miljöljudet med den lilla micen. Och när jag då ska göra intervjun, då stoppar jag in en lightningmic, för då tar 

den över, och då har jag bara lyssningen. Det är min idé, och jag har inte testat den än. Men annars är det ju ett 

problem att det är lätt att det blåser sönder. Särskilt om du inte har någon mic alls. Så i möjligaste mån ska man 

försöka använda en extern mic och headsetet funkar ganska bra faktiskt. Det blir mycket mindre vindkänsligt.  

 

A: Vad använder du för headset? 

 

P: Apples original. Om man ska intervjua någon så låter det inte kanon, men det låter taltydligt, det hörs bra. Och 

det plockar bort en del vindbrus också. Så den funkar. Den kostar inte så mycket pengar heller.  

 

A: Det här är en sak som jag kom på när jag lyssnade på ett av morgonmötena, där Anders kollade siffror, och 

upptäckte att majoriteten av inslagen kollas på via telefonen, om du någon gång har övervägt att spela in videon 

vertikalt istället? 

 

P: Nä, jag har nog inte gjort det. Och det är ju för att jag tror ju hela tiden att jag, eller misstänker att det kanske 

kommer att gå i broadcast-tv också, och så länge vi gör det så… Jag skulle möjligtvis kunna tänka mig om det är 

något som bara kommer postas på Facebook eller så. Men jag har inte gjort det. Norrmännen har gjort en hel 

dokumentär tror jag, i vertikalt läge.  

 

A: Som bara sändes på mobil? 

 

P: Jag vet inte, ja eller om dom bara la den på hemsidan. Jag vet inte. Nej, men det är intressant, det är 

jätteintressant. Om man ser dom här Periscope, och dom här direktsändnings.. Även om dom går att köra i 

landscape, så görs det mesta vertikalt.  

 

A: Det är ofta så man kollar på dom också. 

 

P: Nä, vi kanske landar i det så småningom. Vem vet. 

 

A: Vad har du fått för respons om du berättar att materialet är inspelat med mobiltelefonen? 

 

P: Det har oftast varit ganska positivt. Jag har fått… Men det var mitt fel, jag klantade mig också. Jag fick ett surt 

mail av en tekniker där dom skrev: ”Men vi har ju riktiga kameror, använd dem!”. Men det har också att göra med 

att jag hade gjort fel i överföringen, så det såg inte bra ut. Jag hade klantat mig. Men annars så är det mest positivt 

alltså. Både från kollegor och ledning, och till och med från fotografer och så där som kan tycka att det är ganska 

kul. Så det har varit positivt. Tycker jag.  

 

A: Men då vill jag höra om det här programmet MOJO. Jag har mest bara hört det i förbifarten, så jag vet inte 

riktigt vad det är för något.  

 

P: Mässan eller? Uttrycket eller? 

 

A: Det är inget program alltså? 
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P: Nä. Alltså Mojo är.. jag vet inte vart det kommer ifrån, men det är någon slags Mobile Journalism, det är det 

som det betyder.  

 

A: Jaha, okej! Då har jag missuppfattat det. Jag trodde det var ett livesändningsverktyg. 

 

P: Och vem det var som myntade det, det vet jag inte. 

Nä! Alltså vi har ju något som heter LiveU, för att direktsända. Som SVT har köpt in. Det är samma program som 

man använder för att direktsända med storkamera. Fast då har man en app i stället i telefonen. Och med det så 

kan man… Ja, man får en kod så har man en fast kod i telefonen, och sen är det egentligen bara att knappa in den 

eller starta appen, och sen är det bara att köra. Och du kan ta emot i alla kontrollrum och så där. Och jag har 

provat det en enda gång själv, och det var hemskt. Men inte på grund av det, utan på grund av alla andra 

omständigheter. Och det funkade ju jättebra.  

 

A: Menar du då att du spelar in från en professionell kamera eller mobilkamera då? 

 

P: Nä, det spelas in i kontrollrummet. Rent tekniskt gör jag så här att om jag ska direktsända, då ringer jag till 

något som heter Kontribution, genom SVT, för jag har ingen fast kod. SVT har runt 100 fasta licenser, så dom 

vågar inte ge ut det till alla. Då ringer jag till Kontribution och säger: ”Hej, jag ska gå live, kan jag få en kod?” ”Ja”. 

Så mailar eller läser dom upp den, så skriver jag in den i appen. Startar. Och då ser dom mig liksom. I vilket 

kontrollrum som helst egentligen genom SVT. Och då tar dom egentligen över och styr den. Det enda jag kan göra 

är att ställa skärpa. Så det är rätt praktiskt faktiskt. Och det har väl använts en hel del. Och nu har man ju också 

fixat Starling också, och det är för något som inte är direkt utan man har spelat in den i telefonen och har skickat 

in det.  

Det var ju det som var bra, att det går också att använda för annat material. För material som var inspelat redan. 

Och det var väl egentligen också tanken också att det skulle gå att göra med LiveU också men det har dom aldrig 

dragit igång. Starling är ju egentligen någon slags ftp-klient. Jag vet inte om det är någon som har gjort det än, 

men det är ju egentligen bästa sättet nu att skicka över GoPro-material, eller DSLR-kameramaterial. Om man 

använder Starling och kopplar in det i telefonen och skickar det den vägen, då kommer det gå rätt väg in i hela 

systemet också. Så det vore ju folk börja använda. Jag vet inte om dom börjat göra det än, eller insett det. Så det är 

väl dom. Men är du nyfiken på vilka appar jag använder? 

 

A: Ja, absolut! 

 

P: För egentligen så försöker vi begränsa det… Det som sagt det viktiga är dom 50 framesen. Det finns flera 

filmappar som säger sig klara det. Filmic Pro är väl den kanske populäraste i världen, MOJO-världen. En jättebra 

app. Där man kan ställa allt möjligt, men man kan men man kan väldigt enkelt ställa bländare och skärpa. Det är 

det viktiga. Och du kan låsa vitbalansen och sådana grejer. Och det är väl kanske den mest populära. Det har visat 

sig att den är lite, inte riktigt tillbar. Alltså man kan inte riktigt lita på den. Att den håller sina 50 rutor. Så därför 

har SVT valt en som heter MoviePro, som är lite stabilare på det. Och den funkar i princip på samma sätt. Det är 

lite andra handgrepp men väldigt lika. Och det finns ju som allting. Du kan låsa vitbalans och skärpa. Du har 

ljudmätare och du har en massa reglage för allt möjligt. Så att, egentligen att lära sig den här går ju jättefort, tar 

nog bara ett par timmar sådär så är man igång. Och sen redigerar vi då i den här Pinnacle Studio Pro, som du kan 

se här när jag visar från kursmaterialet. Du har ju provat lite Avid nu så att du kanske ser något som… Den här 

kan vi titta på [visar ett projekt från redigeringsprogrammet]. Nu har jag ju lärt mig massa när vi haft kurser och 
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så, så jag redigerar lite annorlunda nu än vad jag gjorde för två månader sen. Men du ser, det ser ju ut litegrann 

som en redigering. 

 

A: Ja, det är tidslinjebaserat. 

 

P: Ja. Med ljudspår och bildspår och så. Man får ju öva, men efter ett tag går det riktigt, riktigt bra. Och det mesta 

går att göra.  

 

A: Jag kan tänka mig att det är lite litet i början. 

 

P: Ja, det går bättre på en 6:a säger dom. 5:an är lite… Och jag har ju klippt ska jag ju faktiskt säga, det mesta på 

paddan. Fört över det via AirPlay, eller via en kabel. Och så klippt det på paddan. Just det här är faktiskt klippt på 

paddan, och så sen har jag kört tillbaks det sen, bara för att ha på kurs. Så det är ju egentligen den vi filmar i och 

den vi redigerar i. Och sen så skickar vi in via Starling. Men då har det visat sig så att dom som egentligen… Det är 

lite problem med att leverera material till en Avid. Man kan också skicka en via andra ftp-program, och då går den 

en liten annan väg. Och det visar sig, om man jobbar till exempel i Östersund och här i Skellefteå också, då måste 

man nästan gå en annan väg om man vill få in det i Aviden. Eller här får vi in det via en Avid av två. 

 

A: Varför kommer den inte in i den andra? 

 

P: Därför att, det är två anledningar: Det ena är att dom har ju inte tillgång till nyhetsnätverket InterPlay. Så dom 

får inte hem, kan inte lyfta in material till Aviden från det. Och i Starling så när man skickar så hamnar det som 

sagt var i Meta. Men då hamnar det i HD, och det tycker inte nyhetsAviderna om. Så försöker man då och redigera 

det materialet så kommer det se skräp ut i TV. Så att om man jobbar på en del orter då måste man nästan ta det en 

annan väg och hämta det lite mer komplicerat så. Det har varit jobbigt nu när vi ska ha kurser, jag fick gå genom 

de bägge sätten hela tiden, hade velat haft bara en. Men så är det. Men det är ju egentligen dom, och sen, om jag 

tvärhoppar tillbaks till problemen också eller, det är ju det här med att få över det då alltså rent bredbandsmässigt 

kan det ju vara. Man har ju Bredbandskollen. För att kolla liksom uppkopplingen.  

 

A: Prio 1 är väl Wi-Fi? 

 

P: Ja, om det finns så.  

 

A: Men det går ändå på 4G?  

 

P: Ja, har du en bra 4G så går det ju alldeles utmärkt.  

 

A: 3G går inte eller? 

 

P: Nej 3G kan vi nästan… Då får det vara en väldigt kort. Så det kan ju vara ett problem. Det har dom faktiskt fixat 

också så att det går att om man har två kablar så går det att koppla in sig på Ethernet. Rakt in i telefonen. Det var 

någon som kom på för ett par veckor sen. Ja, men har man ett bra Wi-Fi så behövs ju inte det. Men det var lite 

spännande. Men egentligen tycker jag att det största problemet har varit, och kan nog säkert vara fortfarande, att 

man levererar det, och så är det antingen ingen som hittar åt det, alltså man har gjort något och så vill man ha ut 
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det på webben, så är det ingen som vet vart fan det hamnar någonstans. Eller inte kan liksom med att hantera 

materialet. Det har nästan varit det.  

 

A: Och det finns ingen lösning så du själv kan göra det? 

 

P: Nej, inte på fältet. Tyvärr. Och det var ju väldigt frustrerande när man visste att man kunde lägga ut det på 

YouTube på några minuter, men att det skulle ta en halv dag att få ut det på SVT Play. Och det är ju det 

fortfarande. Det tar ju inte en halv dag nu, men det tar ju alldeles för lång tid. Så det är lite synd. Men det blir ju 

bättre och bättre i alla fall.  

 

A: Men det här hänger ihop litegrann med nästa fråga faktiskt. Om ni har övervägt några andra program som 

fungerar bättre med livesändning, som till exempel Skype eller Periscope? 

 

P: Jag vet inte om SVT har det. Det är liksom över mitt huvud. Det finns ju jättemånga andra som levererar sådär, 

vad heter det Didier (Didyer), Bambuser och så, som levererar en liknande produkt som LiveU. Och jag vet inte 

hur policyn ser ut heller till exempel, nu går det ju till exempel att sända på Facebook. Men jag vet inte hur, jag är 

ju föräldraledig. 

 

A: Jag vet att Västerbottens-Kuriren kör stenhårt på det nu.  

 

P: Ja, men jag är ju föräldraledig, så jag vet ingenting om hur det resoneras kring det faktiskt. Men jag har nog 

inte sett SVT göra någonting sånt än. Men det kanske vi har? 

 

A: Jag har inte heller sett något, jag vet inte. Jag vågar inte svära på det.  

 

P: Men där är ju enkelheten som är grejen. Ett klick, så är du ute. Och det sparas ju också. Vad jag vet i alla fall.  

 

A: Jo, men det ska det göra. Det har jag sett att det gör.  

 

P: Nej, jag kan det för dåligt.  

 

A: Ja, men du sa att många av er använder då Avid, då när ni redigerar.  

 

P: Ja, alltså det systemet man har byggt nu är ju egentligen gjord för att du ska leverera ett material, så ska någon 

annan ta hand om det. Det är så man har tänkt med hela LiveU, och även med Starling egentligen. Och då är det 

ju egentligen bara begränsningen i att det ska finnas dom som tar emot det, att dom ska veta vad man hittar det. 

Och det har ju hittills funkat sisådär. Jag tror att det blir bättre och bättre.  

 

A: Vad ser du för fördelar med att spela in från en iPhone, om du testat med att spela in från en Android-telefon? 

 

P: Jag har gjort väldigt lite på Android. Fördelarna är ju egentligen helt enkelt så att det finns mer och bättre 

appar, det finns mer och bättre micar, och kringutrustning. Android lider ju av att det finns så många olika 

versioner och operativsystem. Och att det är så många olika modeller och telefoner. Så det är lite hopplöst för dom 

som bygger appar och ska göra grejer, att det blir som väldigt många olika sorter dom får göra. Så därför är dom 

bästa grejerna i iPhone. Det finns ju till och med dom som brinner fortfarande litegrann för Microsofts telefon. 
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Eller den som var Nokia [Microsoft Lumia], som har, och kanske fortfarande har den absolut bästa kameran. Men 

är visst helt hopplös att jobba MOJO med. Det funkar inte med externa micar och det finns liksom inga 

redigeringsmöjligheter alls och så. Så dom har nog gett upp allihop vid det här laget tror jag. Det finns ju en del 

som kör Android, och det ska ju gå.  

 

A: Fungerar till exempel Starling till exempel då? 

 

P: Nej. SVT har nog insett att det är antingen paddor eller telefoner [iPhones] som gäller. Och här har du ju 

satsats hårt på iPads, vilket jag förstår tanken bakom, men jag håller inte 100 procent med.  

 

A: Vill du berätta varför? 

 

P: Ja, alltså det finns ju några anledningar. Det ena är att den är ju att den funkar bra för scribbla live, den funkar 

ju bra till att skriva artiklar. Du kan ju jobba med den på ett annat sätt. Du har en mycket längre batteritid, vilket 

kan vara väldigt bra. Särskilt när du sänder live och så. Så det blir ett arbetsverktyg på ett annat sätt. Men den är 

lite hopplös att hålla på att filma med tycker jag. Och risken är också att du inte har med dig den. För det har du 

alltid i telefonen. I princip. Men det är klart. Många har ju både och. Men att bara köra med iPad, det skulle jag 

nog tycka var lite jobbigt i längden.  

 

A: Men hur kommer det sig att du fortfarande har kvar femman? 

 

P: Jag tror att dom har en utbytestid på tre år eller något sånt där, och jag är ju föräldraledig dessutom, så jag 

bråkar inte alls om nån ny mobiltelefon just nu.  

 

A: Har du hört hur snacket har gått kring den senaste iPhonen, den som är lika stor som femman? För den ska ju 

tydligen vara den absolut bästa kameran som Apple hittills har gjort.  

 

P: Jo, precis. Men det ger ju oss just nu inte så mycket. Det är väl inte själva linsen som är så mycket bättre, utan 

att man kan spela in i 4K och så där. Tror jag, jag ska inte svära på det. Och det hjälper inte oss något nämnvärt. 

Men personligen skulle jag vara mer intresserad av 7:orna. Nu får vi ju se hur dom ser ut. Men 6S och 6S Plus, 

som är storrackarns telefon, dom har ju en inbyggd stabilisator. En riktig stabilisator i sig. Så det blir liksom 

stabilt även om du, och det är ju riktigt intressant. Istället för en digital så är det optiskt. Och då kan man köra 

mycket mer handhållet. Nu har ju jag inte använt den, men jag kan tänka mig att det är den här gyllene 

medelvägen mellan en iPad och en iPhone. Alltså, du kan göra allting, du kan göra det mesta på telefon. Men jag 

vet inte. Jag skrev det i ett svar i en telefonutredning. Men jag vet inte om dom bryr sig om det.  

 

A: Är det någonting mer du vill tillägga? Som det känns som vi har glömt? 

 

P: Nä, jag hoppas att det liksom kommer igång, och som sagt, jag ska ju iväg på en konferens nu om några veckor, 

och jag räknar ju kallt med att få massor med inspiration som går att använda framöver. Det är kanske då man 

upptäcker alla fel man har gjort. Att man har gjort massa dumheter!  

 

A: Vet du hur många andra tv-hus som använder sig av mobiltelefonen? 

 



 78 

P: Nä, men det verkar ju vara i stort sett hela Europa som har det, och gör det olika. Sky gör det ju väldigt mycket, 

både livesändning och sådär. Norrmännen har ju utbildat i princip alla på NRK. Tidningarna gör ju det, men jag 

vet inte hur mycket. Piteå-Tidningen skulle du kanske fara och hälsa på, dom har ju byggt en studio, så dom har 

gjort en iPhone-studio. Så dom kan du nog ta kontakt med, och kanske fara och kolla på. Jag vet inte hur mycket 

dom har använt den och så där, men jag vet att dom har gjort det. Sen hoppas jag på till exempel dom som gör 

redigering i Pinnacle säger det att dom ska presentera massa nyheter lagom till konferensen, med fler videospår 

och lite sådär så. Det är massa såna där intressanta utställare där. Ja, tidningarna kör ju hårt. Jag menar, det gör 

dom ju. Och det är klart, dom har ju en annan publiceringsväg, och dom behöver inte bry sig om 30 rutor och så. 

 

A: Nej, dom har en liten annan filosofi där. 

 

P: Nej, men dom behöver ju inte det. Det ser ju bra ut på din telefon eller på webben. Så att, nej det blir 

spännande. 

Jo, det här måste jag säga! 

Nej, men alltså när vi har en bra egen app som Starling, så är det tråkigt att den är bara för anställda. Alltså den är 

inte för allmänheten. Så jag skulle vilja ha den, eller en variant av den, kanske i SVT Nyheters app. Så att det är 

enkelt att få in allmänhetens material. Kanske även en direktsändningsmöjlighet i appen. I SVT Nyheters app. Det 

kan irritera mig. För det är fortfarande enormt komplicerat för någon att leverera material till SVT.  

 

A: Hur ser flödet ut där? 

 

P: Ja, bra fråga!  

A: Det finns inget självklart sätt? 

 

P: Det finns inget självklart sätt. Det ska finnas någon förklaring på SVT:s hemsida någonstans. Tydligen så har, 

och jag vet inte om det stämmer, Mitt i Naturen, deras app. Där ska det gå att skicka in material. Det är den enda 

jag vet om.  

 

A: Kanske en lång väg att gå från Mitt i Naturen till något annat! 

 

P: Ja, så det där tycker jag faktiskt är irriterande. Och det är irriterande också för våra bildleverantörer som vi har. 

Någon i Malå, någon i Storuman, som skickar material till oss. Och filmar ibland med telefonen. Och för dom vore 

det guld att ha något motsvarande Starling. Så blir det enkelt för alla. Och nu vet jag inte hur det har gått med det 

där, men jag tycker att dom borde ha det, absolut. Så vi får se.  
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Bilaga 4 
 
Transkribering Intervju Patrik Qvicker, 2016-04-26 
 

P – Intervjuperson Patrik 

A – Intervjuare Andreas 

 

A: Men du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, vad du har för tjänst, och hur länge du har jobbat i 

företaget? 

 

P: A, juste. Jag har jobbat jättelänge på Sveriges Television. Min bakgrund är ju att vara journalist, jag är ju inte 

tekniker från början, utan reporter.  

Och jag kommer från tidningsvärlden från början, jag kom närmast från Dala-Demokraten, men det är snart 23 år 

sen jag började på Sveriges Television.  

Jag har varit med länge i bolaget, och jag har hela tiden arbetat med nyheter, enbart nyheter.  

Jag har aldrig jobbat med någon annan produktion. Så jag är ren och skär reporter. Jag började jobba på SVT i 

Falu då, när programmet Gävledala, Sveriges Television har ju gjort allt mindre enheter på regionala nyheter, som 

är lokala nyheter nu. Så det bildades ett program i södra delarna av Mittnyttområdet då, i Dalarna och Gävleborgs 

län som hette Gävledala 1993, och -94 startade vi sändningarna. Så jag har jobbat där, varit anställd där som 

reporter då, kom från tidningsvärlden, och hade jobbat som reporter i Falun. Det är där jag har jobbat.  

Och jag har varit redaktör, jag har varit reporter i många år, men jag har mest varit redaktör.  

Så jag har varit arbetsledare i 8 år, i Falun för nyheterna. Och sen då för 10, snart 11 år sen så, Dalarna är ju ett 

avlångt län där Falun ligger på en kant, Sälen ligger långt ifrån Falun, men sen händer det mycket då.  

Sälen är ju inte helt obekant i Sverige. Över en miljon svenskar som åker skidor här varje år så det är stort på så 

vis så. Och jag kommer härifrån från början så jag ville själv öppna upp en redaktion i Sälen för 10, snart 11 år sen. 

Och fick det. Med löftet om att jag skulle göra allt själv. Jag skulle göra allt själv, jag har burit in möbler också. Det 

var en riktig enmansshow, och då, hösten 2006 började vi då, så det var 10 år sen. Så då skulle jag jobba helt själv, 

hela tiden. Det var det som var haken med det. Och jag ville det själv. Och det var ovanligt då på Sveriges 

Television att jobba ensam, arbeta som VJ som det heter idag, video-journalist.  

Det var ovanligt, det var ytterst få på bolaget som jobbade med det över huvud taget. Och det var ingen, mer än jag 

då, som jobbade med det varje dag. Det fanns en tjej i Vilhelmina som gjorde det, men det var den enda då. Jag 

fick lära mig hantverket då, och jag hade ju jobbat med allt utom att fotografera. Alla reportrar på Sveriges 

Television i Falun kunde ju redigera material och så där, men vi hade ju alltid fotografer med. Men jag fick ju lära 

mig att göra allting själv då, från att reka fram nyheter till att spela in den, redigera, och göra ut den i tv.  

Och det var helt en egen idé, och under den resan så fick jag inte så mycket hjälp i Sverige faktiskt, utan dom var 

inte så duktiga på det här. Men däremot så fick jag mycket hjälp av NRK i Norge. För dom NRK och BBC kan man 

säga, var allra först i medievärlden med att – av dom public service-bolagen då – hålla på med videojournalistik 

då. NRK var ganska tidigt ute då, och dom bjöd in mig. Och jag har varit i flera år haft god kontakt med dom och 

lärt mig av deras utbildare, för dom har många internutbildare som berättar hur du ska jobba smart för att jobba 

själv. För det är ingen än idag som jobbar själva på företaget, det är jag och en på Gotland som gör det. Så det var 

liksom min passion, att försöka göra allt själv. Och det idag är inte så konstigt, men det är inte så många som gör 

det varje dag. Och det gör jag. Och sen är det väl då när dom smarta telefonerna kom, det är väl du helst vill veta. 

Det var ju då 2010, 2011 så kom ju dom första modellerna av både iPhone och Androidtelefonerna, där man 

faktiskt kunde jobba mer proffsigt med det. Tidigare så var ju ljud- och bildkvaliteten för dålig, det var svårt att få 

upp bra ljud och så där. Men då började det ju att komma, och vi hade ett litet projekt på Sveriges Television 



 80 

redan då som jag var med i, som jag ville vara med i. Där utgångspunkten var att livestreama television då, och vi 

hade ett samarbete med det då svenska företaget Bambuser, som var nytt då. Men vi hade egna servrar som 

egentligen tillhörde Bambuser, tanken var att vi skulle livestrema i första hand television med hjälp av Bambuser, 

men jag ville ju lära mig att göra mer också naturligtvis. Och redan då så, SVT hade ju ingenting att komma med. 

Och även då fick jag gå på NRKs första iPhone/reporter-kurs. Så jag gick den på NRK, jag var på den allra första 

dom hade, med sina medarbetare, för att lära mig att göra mer reportage, och inte bara livestrema, som ändå SVT 

prövade med en del. För det är inte bara live man vill gå, man kanske vill fånga bilder och kanske redigera dom 

då. Men det var tidigt. Sen blev det ett problem där, för då kunde jag ju hur man gjorde med iPhone.  

Problemet var ju att SVT hade då bestämt sig för att vi inte skulle ha några iPhones på det här bolaget, utan vi 

skulle ha Android-telefoner. Så är det ju med datorer också, man har ju PC eller Mac, och vi hade väldigt klart att 

vi skulle inte ha iPhone. Och jag är ju ingen iPhone-fantast, men redan då så fanns det mycket mer tekniska 

möjligheter att göra det här med iPhone än Androidtelefoner. Det är mycket, mycket lättare att göra en app till 

exempel, det här kan ju du kanske då, att det är mycket lättare att göra en app för iPhone, än att göra en app till 

Android, för den ska ju passa så oändligt många modeller. Det är oerhört komplicerat, och redan då, för ungefär 

5-6 år sen fanns det appar som smart kunde lämpa sig för tv-produktion, både ljud och bild då, för iPhone. Men 

det fanns ju nästan ingenting för Android. Men jag tvingades ju då att anpassa mig då, och helt själv då så försökte 

jag hitta en arbetsmetod som skulle kunna passa Androidtelefoner. Vi hade då HTC då. Och jag lyckades hitta 

något slags, det var ju svårt att hitta bra arbetsmetoder, men jag började med det och gjorde en hel del då faktiskt. 

Mest experiment då, eftersom det här var ett pionjärprojekt kan man säga. Men jag kom i alla fall på ett sätt att ha 

dom appar och arbetsmetoder som fanns, och hade internkurser i Android då. När jag försökte lära ut i vårt 

område, men försökte även lära ut i Stockholm då. Hade en del kurser då. SVT är ju en koloss när det gäller flöde. 

Även om jag tar en alldeles för bra sekvens med mobiltelefonen så är det väldigt bökigt att få ut det här materialet, 

på dom stora mediebolagen som SVT, NRK och BBC är det så komplicerat system tekniskt, det är inte bara att 

trycka på en knapp, så kommer det ut i rutan. Det är inte så lätt på webben heller. Det är lättare att vara på en 

liten tidning, som har egna servrar. Då är det direktkontakt. Entusiasmen avtog när jag märkte att det var väldigt 

svårt att få ut den här. Så det var ett stort problem tycker jag, och en frustration, att det var så komplicerat att få 

ut. Jag menar, med mobiltelefon så kanske det lämpar sig i första hand i breaking news. Man vill få ut händelsen 

så fort som möjligt. Och det tyckte jag var ett stort bekymmer, att det inte gick att ha något bra flöde på bolaget. Så 

åren som kommit efter det har det varit lite mer sporadiskt, det måste jag säga. Men, till och från! 

Men för ett par år sen då så bestämde SVT då att vi skulle använda iPhone, eller iPad då. Faktiskt då inför förra 

valet då, 2014, så inleddes ett projekt då att tekniskt anammade det att använda då Android. Nu är jag ingen 

försäljare för iPhone, men tekniskt så är det bättre. Så det har inte varit några problem, att främst bolaget tyckte 

centralt att vi skulle använda oss av iPads. Nu är jag varm förespråkare av att vi ska använda det här i telefonen, 

men jag har både iPad och iPhone naturligtvis. Och efter det så blev det lite roligare, för då fanns ju bolaget med 

litegrann på tankarna då också eftersom man skulle kunna göra det mycket proffsigare då i omvärlden. Så efter 

det har vi börjat jobba mer det, att lära mig själv, och dels att hitta inspiration. Jag är ju den på bolaget liksom 

som försöker hitta dom smarta metoderna att utveckla. Jag har mycket kontakt fortfarande med NRK och 

irländska RTE som är väldigt duktiga på det här. Med hjälp av idéer därifrån har jag gjort mängder av tester. Jag 

har gjort hur mycket tester som helst. Jag har testat allt som finns, och snott idéer av sånt som dom har testat. Så 

idag tycker jag nog att jag har kommit på ett bra sätt att använda det här på idag. Sen nyår har vi ju haft 

internutbildningar, jag och Patrik Samuelsson som har haft dom utbildningarna. Så vi kan väl säga att vi har haft 

en, eller alla på bolaget ska ju kunna hantera en mobiltelefon, det finns andra som har såna utbildningar, att det 

ska gå snabbt. Och jag har en frivillig utbildning, som en masterclass för dom som vill det här mest, som är mest 

intresserade har fått gått den kursen. Det har ju säkert han berättat också, det är fler som ville gå kursen som fick 

plats så. Vi har utbildat 59 stycken nu, det fanns 60 platser men det var någon som… Men det var väl nästan 89-
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90 stycken som ville gå. Så vi gjorde inte urvalet, men vi ville att det skulle vara en person från alla redaktioner i 

landet. Vi har väl 33 redaktioner i landet, och jag tror att vi fick med oss 31 av dom. Så det är faktiskt 31 av 33 

redaktioner så har minst en person gått den här kursen. Så det var lite min filosofi att vi skulle sprida den här ut, 

så det finns här någonstans, någon slags kompetens. Och sen så har vi ju minoritetsredaktionerna som har, 

samiskspråkiga Ođđasat och finskspråkiga Uutiset, och även då SVT Teckenspråk också. Så vi har haft några 

stycken mer från dom redaktionerna. Så vi har gjort ett litet nätverk, med dom som kan lite mer om det här.  

Och det här handlar ju bara om de lokala nyheterna. Riksnyheterna har ett liknande projekt, men då går dom inte 

lika långt. Vi lär dom mycket, mycket mer om det här. 

Det var snabbt bara sådär – hela storyn! Nej men, det har du ju sparat nu, så nu kan du gå tillbaka. Men du får 

ställa många fler frågor, varsågod. 

 

A: När började BBC och NRK att arbeta med mobilen? 

 

P: Ja, nu ska vi se. Jag tror jag gick kursen 2011. 2011 började NRK ha sin första riktiga, inte MOJO, utan då hette 

det iPhone-reporter-kurs. Och det var NRK:s första. Och då hade BBC hållit på med en stund innan, men det var 

ganska tidigt. Dom två var väldigt tidiga. Dom som gjorde det allra mest professionellt, det var ändå irländska 

RTE, men det var något senare då. Men 2011, det var väl när iPhone 3 kom, eller var det 4? Det fanns i alla fall en 

högre kvalitet på, något som gjorde att dom ville satsa på det här. 2011 vet jag att det var NRK:s första kurs, för 

den gick ju jag på. Men BBC hade nog haft det lite innan. Sen kan man ju säga att man har hållit på med 

mobiltelefon. Vi har ju tagit stillbilder och så där, men nu det som liknar det som kallas MOJO idag.  

 

A: Men vill du berätta lite hur produktionsflödet går till när du är ute, och när du spelar in ett inslag. Vad du har 

med dig för utrustning, och hur processen går till? 

 

P: För det första så håller jag inte på med det här för att vara ball och kul och cool, däremot så gör jag mängder av 

tester som inte sänds, men du menar en riktig situation, och då tycker jag för det första att det ska vara motiverat. 

Varför ska det vara med mobiltelefonen? För jag har ju en stor kamera här, jag har en större. Det är lite speciellt, 

för jag har alltid tillgång till en riktig kamera. Men för min del ska det ju finnas någon anledning. Varför ska jag 

använda mobiltelefonen? Är det för att jag inte har någon kamera, eller att jag måste få över materialet, att jag 

befinner mig så långt från produktionen att det inte går att bara skicka över bilder från kameran. Utan jag måste 

publicera i luften. Utan då finns det en stor vits att ta med sig mobiltelefonen. Eller att det är komplicerat att bära 

min utrustning, att jag inte kan kånka med mig massa saker, att det är mycket lättare att ta med sig 

mobiltelefonen. Eller att jag vill ha bilder då, som är svåra att ta med riktig kamera. Det finns faktiskt situationer 

där, det antingen tekniskt sätt att man behöver liten kamera, eller att man vill vara så passa anonym att man vill 

ha en liten kamera, att man vill prata med folk med en liten kamera. Så först och främst så måste det vara en 

situation där det är motiverat att man behöver använda mobiltelefonen. Sen varierar det ju väldigt mycket. Åker 

jag på en trafikolycka, eller en brand, så är det ju bara för att publicera bilderna från platsen. Jag har ingen 

direktsändningsmöjlighet ute på fältet. Utan då måste jag åka tillbaks till redaktionen. Så då tar jag bilder med 

mobiltelefonen.  

För det första så måste ju bildkvaliteten vara mycket bättre på mobilens egen. Det är Apple som har gjort den 

kameran, och den filmar i 30 rutor i sekunden. Ska man filma något som passar i broadcast så kan man inte filma 

med 30 rutor i sekunden, utan man ska filma i 25 rutor, eller ännu hellre 50 rutor per sekund. Och det är, även 

om det publiceras på webben, så kanske man inte kan märka skillnaden. Men vi vill att även dom bilderna ska 

funka i broadcast. Så vi lär ut, och vi använder applikationer som kan filma i 25, eller i vårt fall, 50 rutor per 

sekund. Vi filmar med 50 rutor per sekund. Och då finns det två stora aktörer. Det finns Filmic Pro och MoviePro 
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som är dom stora aktörerna om det gäller iPhone. Cinema FV-5 heter motsvarande för Androidtelefoner. Men jag 

använder ju iPhonen mest nu så i vårt fall använder vi nu MoviePro. Och då har vi haft ganska mycket hjälp av 

teknikerna i Stockholm, som är väldigt duktiga på djupteknik, som vet att den är stabilare än Filmic Pro. Det 

skiljer sig litegrann, för dom flesta mediebolag använder Filmic Pro. Men vi använder i första hand MoviePro. 

Men jag har Filmic Pro också av andra anledningar. Okej: Jag tar upp telefonen och har inställningen Full HD-

kvalitet, 50 rutor per sekund, håller den stadigt, oerhört stadigt! Jag kan ta fram ett stativ om jag har. Jag filmar 

med 1080, Full HD-kvalitet, 50 rutor per sekund, stadigt. Och använder inte mobilens inbyggda mikrofon, utan 

jag använder alltid någon slags extern mikrofon. Om jag har möjlighet så använder jag aldrig på något vis ljudet 

som kommer från mobilen. Om jag inte har något annat med mig så har jag ett headset med mig. Och ett headset 

gör ljudet 1000 gånger bättre, redan med det blir det ganska bra. Dessutom har du möjlighet att göra intervjuer 

med också, för då kan du använda mikrofonen om du vill intervjua. Så det är ett minimum att jag stoppar i 

mikrofonen och försöker hålla mikrofonen alldeles intill. Jag försöker hålla det berömda Mark Egan-greppet som 

du kanske känner till! Det är ju svårt att hålla mobiltelefonen stilla, men det finns ju teknik för att hålla den still. 

Och är det en trafikolycka så kanske jag tar 4 bildsekvenser, om jag var ute på en trafikolycka säger vi. Och 

försöker göra det dramaturgiskt så det går att klippa dom. Eller om jag bara skickar över en sekvens på några 

sekunder då kanske. Ska det klippas så tar jag väl flera olika bilder, och vi vårt fall ska vi dessutom klippa dom. Att 

vi behåller dom här 50 rutorna, eller 25 rutorna, det går inte att klippa i iMovie. Vi använder inte iMovie, och det 

beror på samma skäl, att den klipper bara i 30 rutor per sekund. Så vi använder ett program som heter Pinnacle 

Studio Pro. Och med det programmet kan man då sätta några klipp. Samma sak där, att det är inställt på Full HD, 

50 rutor per sekund, och så skickar jag över dom färdiga klippen till bara en sekvens från platsen. Och nu har ju 

SVT en egen app, men även ett eget FTP-system också, vi har en egen utvecklat app, jag vet inte om nån har 

berättat det för dig. Som heter Starling, som är den interna appen som inte är tillgänglig för allmänheten. Den kan 

man filma i, men i mitt fall så vill jag ha fler manuella möjligheter så jag använder ju hellre MoviePro eller Filmic 

Pro. Men däremot är den här appen väldigt bra, för den har ett enkelt sätt från platsen att skicka över materialet 

till rätt plats i vårat interna system. Så är det breaking news så använder jag nog den appen för att skicka, för då 

kan våra webbare hitta det enkelt i vårat produktionsnätverk. Och det är en väldigt smart app, för det finns nog 

inget liknande i världen. För den döper hela klippet efter mig som person, vad jag heter, så jag behöver inte bry 

mig om någonting, för det är enkelt att hitta den i vårt interna system. Sen finns det ju andra FTP-klienter, men 

då måste man själv döpa klipp då, så det blir enkelt att hitta. Vi använder en FTP-klient som heter Transmit, i 

iPhone-världen. Men det där var ju då bara breaking news då. Skulle det vara så att jag har ett planerat reportage, 

där jag ska intervjua människor och bara lite mera avancerad, då har jag alltid med mig något slags stativ. För det 

är nästan omöjligt att hålla en mobiltelefon, med en kamera går det, men inte med mobil. Vi vill göra det bra. Jag 

har stativ, och sen har jag med mig andra externa mikrofoner. Och kanske en liten lampa! Då blir det ju mer som 

om man gör ett vanligt reportage. Men samma sak där, jag klipper det gärna i mobilen, Pinnacle Studio Pro eller 

på iPaden då. Jag vill inte gärna lämna det till en proffsredigering och så, utan jag vill kunna det här, det är det 

som är vitsen med med MOJO, att man gör allting i en mobil. Så jag gör det gärna i mobilen. Nu är jag närsynt, så 

jag ser bra på nära håll. För det är lite pilligt! 

 

A: Vad känner du att du upplever för fördelar, nu när du spelar in med mobiltelefonen? Och vad upplever du för 

nackdelar? 

 

P: Det som är den stora fördelen, det är det att man har den ju alltid med sig. Jag har ju alltid möjlighet att göra 

tv, vart jag än är. Jag har alltid mobiltelefonen med mig, och jag har alltid ett headset med mig. Jag har inte alltid 

snygga mikrofoner och stativ med mig. Men jag har i alla fall ett headset, och jag har en mobiltelefon. Och med 

det kan jag göra högklassig tv med det jag har i fickan – hela tiden! Vart jag än är. Vi är lite kvalitetsmedvetna på 
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SVT, jag menar: tidningarna som håller på med sånt där, dom bryr sig ju inte så mycket om teknisk kvalitet, utan 

vi har ju en viss stolthet på SVT, och nu har vi nått den nivån, att en vanlig tittare hävdar jag ser inte att jag gör ett 

reportage med mobiltelefon, det kan inte dom se. Inte ens våra tekniker. Jag har gjort det till en grej också, att 

försöka göra det så snyggt som möjligt, men våra tekniker kan inte alla gånger se om det är gjort med mobiltelefon 

eller riktig kamera. Och det tycker jag är väldigt häftigt att vi kan göra, att göra kvalitativ produktion med bara det 

jag har på fickan – vart jag än är. Och faktiskt numer också med bra ljud, för det har varit ett problem tidigare. 

Det är den största fördelen. Nu låter det som att vi är väldigt nördiga på SVT, men internt på bolaget är vi lite 

stolta över att ha hög kvalitet, och då tycker jag att vi ska vara lika proffsiga med våra mobiltelefoner. Asså mina 

barn håller på så här: [skakar på telefonen, och håller den vertikalt] och så filmar dom, och ska vara coola. Och vi 

ska hålla den så här: [håller telefonen horisontellt] det är tv-bilden, vi ska inte filma såhär [vertikalt]. Det finns 

Vertical Film Festival, men vi ska inte hålla på med vertikal television, utan vi håller på med horisontell, så vi ska 

börja där, och sen kan vi bygga på. Vi har en viss stolthet, och det är coolt att vi kan göra det, med bara dom små 

medlen. Sen är det den självklara, om det händer en dramatisk händelse, så har jag ju också möjlighet att gå 

direkt. Med ett knapptryck kan jag gå live på SVT. Vi har ju en streamingleverantör som vi använder oss av, förut 

hade vi Bambuser, men nu har vi ett företag som heter LiveU. Det finns ju Degero, ett annat stort bolag. Men vi 

använder LiveU. Och vi har ju fast licens, jag trycker på en knapp så är jag live i kontrollrummet i Stockholm om 

jag vill. Igår gjorde jag första testet vi gjorde. Jag körde med tre. Jag gjorde ett tekniskt test. Jag körde med tre 

enheter. Två paddor och en iPhone. Direkt till huvudkontrollrummet i Stockholm. Vi testade om vi kunde koppla 

ihop tre enheter, om bandbredden räckte, så jag gjorde alltså en tre-kamera-produktion här. Om ingenting kan 

man säga. Rent tekniskt så testade jag. Full kvalitet från både ljud och bild från tre enheter. Precis igår faktiskt var 

det. Och det gör man ju inte varje dag, men vi har direktsändning. Jag kan när som helst lägga ut mig med hög 

kvalitet. Och jag vill ju att SVT ska komma in med samma tänk. Dom som är bäst i världen på det här är ju Sky 

News. Sky News gör ju det där hela tiden. Dom var ju först på när det sprängdes på flygplatsen i Bryssel så var det 

dom som la ut först. Det var ju en reporter som var där, han märkte att någonting hände, och tryckte på live. Och 

det är dit jag vill komma på SVT också.  

Så det är väl dom två stora fördelarna.  

 

A: Okej. Du pratade om ljudet, att du tyckte att det är så pass bra nu att man knappt märker någon skillnad? 

 

P: Om man använder en extern mikrofon. Det finns ju olika sorter då. Du kan ju använda proffsmikrofoner och ha 

en liten övergång då. Du kan använda vilka mikrofoner som helst. Har jag tid så använder ju jag samma 

mikrofoner som jag använder till stora kameran. Men då måste man ha en övergång då, en iRig Pro heter dom, 

som är en liten klump då. Men har man inte det så har Sennheiser gjort professionella mikrofoner som man 

stoppar in direkt i Lightning-kontakten. Så den använder vi ju, och det är den som vi delar ut till alla som går på 

kursen. Den håller nästan lika hög kvalitet som dom riktiga mikrofonerna. Dom är ju rätt dyra, 2000 kostar dom. 

Vi håller ju ändå på med nyheter, vi spelar inte in musikvideor, och tydligheten blir ganska bra bara man har ett 

headset. Det är ju just gjort för att höra vad man säger, i ett headset. Ska man göra ett bra nyhetsreportage kan 

man höra ganska bra med ett headset. Jag ska visa… 

I fem år har jag haft det här i fickan. Det här är iPhones original-headset, men det jag har gjort är att jag har 

snörat ihop det så att man kan använda det som en mikrofon, mer professionellt. Det är ett riktigt puffskydd som 

hör till riktiga myggor, och det gör ju att det blir mindre vindkänsligt. Det här är faktiskt den kombinationen som 

är minst vindkänslig av alla mikrofoner. Dom brukar skratta åt mig att jag har den, den väcker en del 

uppmärksamhet. Men med den här så kan jag faktiskt ta upp ännu mer, vinden blåser ju gärna sönder ljudet. Så 

den här brukar dom skratta åt litegrann, men jag använder den. Hellre använder jag den än att använda headsetet 

utan, får då blir det mindre vindkänsligt. Så det är en egen uppfinning. Du hör att jag är lite nördig också. 
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A: Ja Marit sa det, att hon kallade dig för MacGyver, att du kunde bygga ihop egna saker. 

 

P: Ja, jag har mycket saker jag kan visa dig som jag har byggt ihop! Egna uppfinningar, jag gillar sånt.  

 

A: Du var inne på det här med att spela in video vertikalt, att just nu så gör ni inte alls det. Då fler och fler tittar på 

videos via telefonen, undrar jag om du skulle kunna tänka dig att producera nyhetsinslag som är vertikala, med 

anledning till att visa dom i mobiltelefonen? 

 

P: Jag återkommer till NRK. Strax innan jul så hade dom premiär på en dokumentärfilm, som var helt gjord 

vertikalt. ”Bygda som sa nei”, det handlar om en by som inte gillade flyktingar, och som fortfarande inte gillar 

dom. Och det gjorde dom av precis det skälet som du säger, att visst: ”vi tittar på mobiltelefonen vertikalt, vi läser 

nyheterna vertikalt”. Ja, det gör vi. Jag läste att marknadsvärdet på en video, om du ska sälja en video, så är 

marknadsvärdet nio gånger högre om du gör den vertikalt.  

Jag vet inte. Jag är inte så stort fan av det. Det går att titta på en video i vertikalt läge, fast videon är horisontell. 

Det går alldeles utmärkt, det är bara att bilden blir lite mindre. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är värt att 

fylla ut hela skärmen, bara för att det ska fylla ut skärmen. Det går att titta på ett tv-reportage vertikalt, fast det är 

horisontellt. Det är svart ovanför och nedanför. För jag vet inte om vi ska förändra hela sättet att titta på. För om 

man om man gör så här: [vinkar med händerna i ögonens periferi]. Jag rör på fingrarna här, och här. Men gör jag 

så här: [vinkar med händerna över och under huvudet] Så ser jag inte det. Vi är gjorda för att titta på saker åt det 

hållet. Inte upp och ner. Så är ögonen konstruerad, så är människan gjord. Det är så vi ser världen. Det vet jag inte 

om vi ska anpassa oss till att det finns stora aktörer på sociala medier som har fått folk att hålla den vertikalt och 

följa allting. Tillverkar mobiltelefoner. Så det är fortfarande så att upplevelsen av världen är horisontell, den är 

inte vertikal. Sen finns det bilder som passar väldigt bra vertikalt, porträtt blir jättesnyggt. Men om jag pratar med 

någon så ser jag bara den ena, jag ser inte den andra, om vi inte är väldigt långt ifrån kameran. Jag har faktiskt lite 

svårt att… Man kan göra det som ett experiment, men jag har fortfarande ändå lite svårt att förstå att ändra hela 

världsbilden av hur man uppfattar världen, för vi uppfattar den faktiskt horisontellt. Inte vertikalt. Så svaret är 

nog att jag kommer att streta emot. Inte för att jag är särskilt konservativ, jag gillar ju allt som är nytt egentligen. 

Men det där har jag lite svårt för. Jag vet att det är fyrkantiga bilder på Facebooks livesändning, och det är det på 

Instagram, men jag tror nog ändå horisontellt kan vinna i längden, jag tror det i alla fall. Ifall bara inte bara ska ha 

talking heads som pratar, då kan vi väl ha det vertikalt, det funkar ju. Vi vill visa någonting mer, och då blir det 

bättre med horisontellt. Men jag vet ju att, vi kommer om tre dagar få höra ett föredrag om den norska 

dokumentären i Dublin. Jag ska ju till Dublin på torsdag. På den här stora MOJOCon. 

Mobiljournalistikskonferensen som är den största i världen då. Och där kommer en föreläsare från NRK då att 

prata om det som är så häftigt med att göra vertikal dokumentär. Men jag tror att han kommer möra lite 

motstånd. Så jag vet inte, jag tror jag kommer streta emot ett tag till. Nu har jag förklarat mycket nu vad det beror 

på. 

 

A: Väldigt spännande förklaring till det tycker jag.  

P: Ja, det här hoppas jag blir mer [vinkar med händerna i ögonens periferi], för det är så här vi uppfattar världen. 

Jag ser mina fingrar här, men jag ser dom inte här. Ja, det var lite mer filosofiskt där.  

 

A: Om vi fortsätter lite med det här att livesända. Ni sa att ni använder er av Bambuser, och sen LiveU. Men vet ni 

om ni någon gång har övervägt att använda er av andra program, som till exempel Skype, eller Periscope, eller 

Facebook Live som nu finns.  
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P: Jadå. Det experimenteras ju på SVT med dom. Vi har ju haft glimtar av ”bakom kulisserna”-material, och visar 

programledaren hur han/hon ser ut från ett annat håll i sändning. Lättsammare livesändningar har ju gjorts med 

både Periscope och Facebook Live. Sen är det ju så att SVT ska ju vara försiktiga med det. För att våra bilder ska ju 

i första hand ligga på våra egna servrar, på våra egna plattformar liksom. Så att, vi är ju aktiva på sociala medier. 

Facebook och vad det nu är. Men vi vill ju hela tiden länka in till våra egna sajter, och våra egna servrar. Om jag 

tar en bild på en bröstvårta på Facebook Live, så kommer den tas bort av någon amerikan som tycker att den inte 

passar sig lämpligt hos dom. Om det här handlar om bröstcanceroperationer så kanske vi tycker att det är det är, 

ja du förstår problemet. Så vi vill ju styra själva, över vad som är vettigt att publicera, och vi vill ju inte att någon 

annan ska publicera det. Nu tog jag ett väldigt dramatiskt exempel, men du förstår. Och vi gör Skypeintervjuer 

precis på det här viset, men då är inte loggan med. Så vi använder dom hjälpmedlen som är då. Skype är ett bra 

hjälpmedel, Skypeintervjuer funkar utmärkt. Men det är ett problem eftersom vi i första hand ska använda våra 

egna plattformar, som är viktigt att det ska övervägas publicistiskt, det ska vi själva ha makt över. Bestämma över, 

att det inte ska ligga någon annan stans. Det används, men mera experimentellt, och lättsamt material, så gör vi 

både Facebook Live och Periscope-experiment. Det har vi gjort länge. Inte Facebook Live, för det har inte funnits 

så länge. Sen är det ju så, att Periscope, ett tag var det ju så att Periscope, nu kan det hända att det är på väg ner 

men, det var ju en topp här när liksom nyhetsförmedlingen låg här ute på Periscope när den där branden i Dubai 

var till exempel vid nyår. Den stora skyskrapan brann, och jag tror att det var 25 minuter den låg, den nyheten att 

folk livesänder. Och folket tar ju över publiceringen. 25 minuter innan det kom i något riktigt nyhetsprogram. Så 

vi vet ju att nyheter sprids ju snabbt, med dom här verktygen, idag. Men vi är ju lite restriktiva då. Vi vill ha 

kontroll över materialet själva.  

 

A: Men du brukar inte redigera det här materialet i Avid, utan du gör det gärna på paddan eller iPhonen? 

 

P: Ja. Man kan ju använda mobiltelefon om man ska göra ett reportage om man ska lägga den på konstiga ställen, 

det är svårt att använda en riktig kamera. Då har jag ju fått ett antal bilder som jag inte kunnat tagit med en riktig 

kamera. Om dom bilderna ska användas i ett vanligt reportage, som det inte är bråttom med att nå ut, så kan man 

naturligtvis lägga dom i en Avid och redigera det. Men jag tycker att, jag vill bli så pass duktig på att redigera i 

mobilen eller paddan, så jag gör det både för min egen skull för att lära mig, men det är också det som lite är 

vitsen. Jag vill ju göra allting klart ute på fältet. Om jag är på en trafikolycka eller en brand som vi ska rapportera 

om så ska vi ju kunna släppa dom där klippen i mobilen. Jag vill inte bli beroende av att vi ska komma in på någon 

Avid, eller föra över materialet till någon annan på redaktionen som klipper ihop det. Jag förespråkar väldigt 

mycket att man ska kunna klippa det själv i mobilen. Om det behövs då. Ibland är det bara 20 sekunders bilder 

som ska, och då behöver man ju inte klippa dom. Men jag gör det gärna själv. Pinnacles redigeringsprogram är 

idag så bra att även där, om man är lite noggrann så kan man göra det nästan lika bra som i en Avid. Det är ljudet 

som är det svåra, men det har kommit ljudmätare så man kan se nivåerna på alla spår också i Pinnacle, och det 

har det inte funnits tidigare. Sen är det ju även så att ljudnivån kan vara ganska lätt att få ganska så bra. Det är 

som jag säger, vi gör inga dokumentärfilmer. Nyhetsreportage är ju inte perfekt redigerade heller, för det går ju 

fort. Men är man lite, om man tränar en del på Pinnacle så kan du göra det nästan lika bra som i Avid. Det är ju 

lite meckigt då, det är ju fjuttigt då. Så en iPhone 6 behövs det väl, femman är lite meckigt, det är lite krångligare.  

 

A: Är det iPhone 6 du har? 

 

P: Ja, jag har iPhone 6.  
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A: Och vad ser du för fördelar och nackdelar med det? 

P: Ja nackdelar kom vi aldrig in på förut, när du ställde frågan. Asså är det goda ljusförhållanden och du har en 

extern mikrofon, så är det professionella bilder. Det är ingen tvekan om det. Nackdelen är ju, som med alla 

mobiltelefoner, att den passar inte för att zooma. Du ska aldrig zooma. För zoomar du med en mobiltelefon så blir 

ju bara pixlarna större, det är ju ingen optisk zoom. Så du måste ju zooma med fötterna som det heter, du måste 

gå nära. Om du ska ta en närbild så måste du gå nära. Du kan inte zooma. Det kan vara en nackdel, men det kan 

också vara en fördel, för ofta ger den då en helt annan känsla av att vara nära. Så det kan vara en stor fördel att ta 

en riktig närbild med mobiltelefonen, då gör du bättre än vad du gör med en riktig kamera ibland. Sen nackdelen 

är ju om det är dåligt ljus, dåliga ljusförhållanden. Den är ju dålig om det är dåligt ljus. Är det mörkt så är det ju 

bökigt. Då behöver du ju en lampa. Den är ju inte bra om det är dåligt ljus. Så är det ju med alla mobiltelefoner. 

Asså det som är fördelar med iPhonen och iPaden de är ju väldigt, väldigt bra utvecklade. Det är hög kvalitet på, 

och det är pedagogiskt lätt att lära sig också. I MoviePro som vi använder, precis som i Filmic Pro, så finns ju alla 

manuella möjligheter som det finns med stor kamera. Du kan balansera med kelvingrader, du kan vitbalansera till 

och med på ett vitt papper som du gjorde nästan förr så att du kan mäta vitheten på det du ska göra. Du kan ställa 

slutartid, du kan ställa frames per sekund, du kan göra saker väldigt, väldigt enkelt. Väldigt proffsigt för 49 

kronor. Eller vad appen kostar. Och redigeringsprogrammet Pinnacle är samma sak, det kostar 159 kronor, och du 

kan göra samma sak som i ett Avidprogram som kostar 20 000 liksom. Det är otroligt så mycket som man får. 

Tycker jag. Sen är ju en stor nackdel att den är liten och att det är svårt att hålla den still. Som jag har sagt några 

gånger. Så du behöver ju ett stativ, om du ska göra det riktigt proffsigt då. Breaking news, då gör det inte så 

mycket om det är skakigt. Ska du filma en kyrka i motljus och du vill ha en snygg bild, då kommer du störa dig på 

att det är skakigt, men det gör man ju inte om det brinner och det är katastrof. Då köper vi ju skakigheten. Det är 

ju beroende på nyhetsläget.  

 

A: En fråga jag glömde att ställa tidigare: Vad får du för respons när du berättar för folk att du spelat in inslag med 

din iPhone? 

 

P: Jag har ju lite medvetet valt ett par gånger att inte berätta det för så många. Särskilt när jag gjort det som är lite 

mer genomarbetat då. Åtminstone vid två tillfällen här så var det bara redaktören som visste att det var gjort med 

telefonen. Asså det är både- och då. Dom som tycker att det är lite intressant och tycker att det är kul, dom säger: 

”otroligt att det går att göra så mycket med mobiltelefon, att det går att få det så bra”. Dom allra flesta säger ju så. 

Det finns ju ingen tittare som bryr sig om sånt här. Så länge jag gör det proffsigt så kommer dom inte se om jag 

har gjort det i telefon eller inte. Jag håller föredrag idag, både för företagare och andra journalister och jag är ute 

ganska mycket och föreläser. Och dom säger då: ”Har du gjort det här med mobilen? Är det säkert? Men hur har 

du fått till det här?” Bara man liksom lär sig knepen. Så dom flesta säger ju så. Och objektivt sätt så är det ju så. 

Men sen finns det ju dom som är tekniskt kunniga och är väldigt stolta över att Sveriges Television använder stora 

kameror, med tekniskt sätt perfekta möjligheter till alla. Du kan gå in med mätinstrument och hitta att färgerna är 

perfekt och sånt där. Dom kommer ju naturligtvis tycka att det är jobbigt att man kan bli lika bra med en liten 

sketen mobiltelefon, och en kamera som kostar flera hundra tusen. Nu håller ju inte dom med om det, men det 

handlar jag om högt tekniskt kunnande. Och kanske lite folk som känner sig hotade, att det faktiskt går att göra 

det med så små medel idag. Om vi går tillbaks 20 år i tiden så var det bara en liten klick av högt bildade tekniker 

som kunde tv, vi andra vi kunde ju inte det. Tekniken har ju blivit så bra, så om du gör det här proffsigt 

handhavande så kommer ju ljudkvalitén och bildkvalitén att bli så pass bra. Så en del upplever ju nästan att det är 

som ett hot. Stora kameror. Och det får vi särskilt på Sveriges Television, som är ett stolt företag. Det finns ju 

tekniker som tycker det är jättejobbigt, en del. Dom tycker att det är jättejobbigt att dom ser det här som döden 

för riktiga kameror. Nu kommer alla gå omkring med mobiltelefoner, man kommer aldrig få tillbaks dom här fina 
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och dyra kamerorna. Och kvaliteten försämras. Och tittar man i mätinstrument så kommer inte en mobilkamera 

upp i samma kvalitet som en vanlig kamera, men ingen tittare kommer inte se den tekniska skillnaden. Hävdar jag 

då. Så länge som det är bra ljusförhållanden, och så länge som du inte behöver zooma. Där har du dom två stora 

nackdelarna. Det går inte att göra allt med en mobiltelefon, det är inte det som jag menar. I vissa situationer så 

kan du inte se skillnaden, du kan inte referera en fotbollsmatch med mobilen, det kommer bli jättetråkig tv, med 

en enda stor bild. Då får du lägga mobiltelefoner på gräset för att hitta någon slags närhet, du kommer inte få nån 

närhet som man kanske får med vanliga kameror. Jag säger inte att du kan göra allt, men vissa grejer funkar 

alldeles utmärkt.  

 

A: Vad spännande. Är det någonting mer du vill tillägga? 

 

P: Du skulle ju kunna visa mitt reportage om rödingfiske på Fulufjället, eller senast om snöskoter-vm i Alta. Båda 

är ju helt gjorda i mobiltelefon. Särskilt rödingfisket har ju väckt intern uppmärksamhet. Det var det reportaget 

som väckte teknikerna i Stockholm så de började haja. Det var i november förra året. Det ligger fortfarande ute på 

SVT Play. Det var ju med mobiltelefon, och det var ju det som blev lite genombrottet på SVT, att även dom som 

var ytterst skeptiska till det, insåg det att det går att göra hög kvalitet. Du kan få en länk till det om du vill. För det 

är ju sånt som har diskuterats internt, som jag visar när jag håller kurser och föredrag. Det senaste jag gjorde var 

att jag bevakade vm-finalen i snöskoterkross i nordnorska Alta, och det var bökigt att ta med sig, det är det andra. 

Då var det ju bökigt att ta med sig storkamera, då gjorde jag bara. Jag gjorde fyra reportage, varav en 

direktrapport från mobiltelefon, och då testade jag ju verkligen gränserna, hur mycket kan man göra själv, och det 

var på gränsen. För det stora problemet tekniskt, det är ju att enheterna blir ju fulla, det har ju inget externt 

minne. Jag har ju 64 gigs, och det fyller du ju ganska snart om man filmar i full HD-kvalitet. Tekniskt sätt så är 

det bökigt med lagringen av material då. Jag måste ju tanka över i en padda då eller ett externt minne då som jag 

har utanför för att tanka ur helt enkelt, för att man filmar med så hög kvalitet så fylls det ju ganska snabbt då. 200 

meg per minut, så 5 minuter är en gig liksom. Plus alla appar som kan ta slut också. Det är ett bekymmer då, det 

är ju lite bättre med Androidtelefoner. Vi har inte kommit in på Android alls. Idag går det att göra allting med 

Androidtelefoner, men det är bara det att det finns färre program att välja mellan. Filmic Pro, filmprogrammet, 

fungerar i en del Androidtelefoner, som jag sa förut, Cinema FV-5 är den enda proffsappen som har funnits. Och 

då finns det bara ett enda redigeringsprogram, och det heter KineMaster som man kan redigera med 

Androidtelefoner. Det finns ju betydligt fler då möjligheter med iPhone. Men trenden nu är ju att Androidvärlden 

håller på att komma ikapp litegrann. Och demokratiskt så är det ett bra steg, för iPhone är alldeles för dyr – enkelt 

uttryckt. Du kan ju köpa en Androidtelefon som är jättebra för 2000 spänn liksom. Så det här har ju blivit en 

demokratisk fråga. Nu pratar vi bara Sverige, men en utbildare i Australien som heter Ivo Burum, han utbildar ju 

liksom journalister i tidigare Burma och Vietnam, där alltså alla människor kan göra professionell tv-produktion 

för 2000 spänn liksom. Kanske uppemot 1000 spänn i lokal valuta. Det är ju en jättestor demokratisk fråga att 

journalister i ytterst fattiga delar av världen får en möjlighet att kunna nå ut med sina röster professionellt sätt. 

Det har bara varit förbehållet rika världen som har råd att köpa dom stora fina kamerorna. Det tycker jag 

världsligt sätt är en viktig utveckling med det som heter MOJO. Sen har ju folket tagit över makten, eftersom dom 

själva filmar då. Men nu pratar jag bara journalistvärlden då. Annars vet jag inte, jag kan ju berätta hur mycket 

som helst av teknik, för jag har ju testat mängder av grejer, men det kanske vi inte orkar med, men det är ju bara 

för att det här är lite pionjäranda fortfarande. Jag har ju testat selfiepinnar, vilken den bästa selfiepinnen är, så 

det är nästan på den nivån, det är löjligt. Det kan ju bara finnas en. 

Men att hitta en som fungerar som en enbentstativ, så smarta kombinationer för att kunna vara smidig ute på 

fältet så att säga, det är jag besatt av, så jag gillar det. Prylar! Men egentligen behöver man bara ett headset med 
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puffskydd! Men den behöver du verkligen, för det blir inte bra om du spelar in med den inbyggda micen. Så det 

här är det viktigaste redskapet.  

 

A: Men jag kanske kan återkomma om jag kommer på något mer? Nu har vi pratat ett tag här 

 

P: Du får återkomma, jag har ju hållit dom riktigt djupa företagshemligheterna för mig själv, men jag delar gärna 

med mig av mer detaljer, för jag är så glad att vi har fått det här masterprojektet, för SVT har ju varit långt efter. 

Vi har ju hela tiden talat om att dom är så duktiga i övriga världen. Men jag känner ju litegrann att nu är vi på väg 

att även vi ska kunna. För vi är ju proffs med kameror. Jag tycker vi ska vara lika proffsiga när vi använder 

mobiltelefoner, vi ska inte hålla på som mina barn gör. Skaka på kameran, utan vi ska vara lika proffsiga när vi gör 

det. Sen är det en helt annan sak var tittarna förser oss med, dom kan ju inte det här. Men dom är där vi inte är, 

och då är inte bildkvaliteten lika viktig, så är det.  

 

A: Jag är jätteglad att du tog dig tid att prata med mig.  

 

P: Inga problem! Det var bara roligt. 

 

A: Jag mailar dig säkert, för jag har säkert mer frågor som jag kommer på under tiden.  

 

P: Jag har oftast tid att svara, för jag har blivit lite av en intern support för dom som håller på med det här, så folk 

ringer ju mig från hela företaget om detaljfrågor. Och efter nästa helg så vet jag ännu mer, för då ska vi till Dublin, 

jag och Patrik ska ju det, och titta på det här. Jag vet inte om du känner till MOJOCon, men jag var där i fjol också, 

och det var inte Patrik då. Så det är andra året det håller på. Det är ytterst proffsigt då, för man får ju inputs från 

hela världen. Där handlar det lite om vad som är trenden nu. Ett tag skulle man filma med drönare, det var väldigt 

inne. Just nu är det 360° - Virtual Reality, 360-graderskameror, att man filmar åt alla håll. Så det är lite tekniskt 

nördigt, som går lite ifrån vanlig nyhetsjournalistik. Så det kommer säkert att svänga tillbaks. Hur mycket prylar 

man än har, så är det ju storyn som är grejen, i vår värld. Det är storytelling, det var bra att jag hann säga det, för 

jag är inte tekniknörd, jag hade inte velat hålla på med det här om det inte finns någon story att berätta. Vi måste 

börja med att ha en bra story. En brand är ju en story, men även om vi är ute och filmar en människa så ska ju den 

människan vara intressant. Man ska inte ta snygga bilder bara för att ta snygga bilder. Vi ska ju ha något att 

berätta. Storytelling är grunden i all nyhetsrapportering. Så är det. Men du kan få länkarna på det som är gjort om 

du vill, några exempel. Nu ligger ju dom på SVT Play, så det är inte samma kvalitet som det är från början, men 

det är den kvaliteten som bjuds på nätet i alla fall.  

 

A: Dom länkarna tar jag gärna, och så hörs vi av lite senare då! Ha det så bra, hej! 

 

P: Ha det bra! 
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Bilaga 5 
 

Användartest 

Respondent 1 
 
Kön 
Kvinna 
Ålder 
31 
Sysselsättning 
Student 
Medievana – 1 till 10 
7 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skotercross 
Det var snyggt att det zoomades i det ena inslaget, men inte i det andra.  
Ljudnivån var lika på båda. 
Var det något som stack ut? Skotercross 
Nej, inget som jag tänkte på.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Skotercross 
Det första (professionell kamera).  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Långfärdsskridskor 
Ljudnivån var lika på båda. 
Var det något som stack ut? Långfärdsskridskor 
Jag tycker det var jättefint i början av det första inslaget, med solnedgången. Överlag 
var det jättefina bilder i det inslaget.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Långfärdsskridskor 
Jag tyckte det första var bättre (mobilinslaget).  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Pimpelfiske 
Det var mycket närbilder överlag. 
Ljudnivån var lika på båda. 
Var det något som stack ut? Pimpelfiske 
Det var en väldigt liten mikrofon i det ena inslaget. 
Vilket inslag tycker du är bäst? Pimpelfiske 
Det andra klippet (mobilinslaget). 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skellefteå lasarett 
Det var ganska skakigt när reportern intervjuade de tre sjuksköterskorna.  
Ljudnivån var lika på båda. 
Var det något som stack ut? Skellefteå lasarett 
Jag tänkte på att det var gräs på mikrofonen i det ena inslaget.  
Det var skärpedrag i slutet av det första inslaget.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Skellefteå lasarett 
Eftersom det var så skakigt under vissa delar så tror jag att det första inslaget 



 90 

(professionell kamera) var inspelat med mobiltelefonen.  
Hälften dessa är inspelad med mobiltelefonen, kan du se vilka? 
Det tycker jag är helt fantastiskt, det skulle jag aldrig anat. Det var inte så att man 
märkte att det var bristande kvalitet på någon.  
I skotercross tror jag det andra klippet var inspelat med mobil, i långfärdsskridskor 
tror jag det första var inspelat med mobil, i pimpelfiske tror jag det andra var 
inspelat med mobil, och i det sista inslaget tror jag det första var inspelat med 
mobiltelefonen. (3 av 4 rätt, 75 %).  
Är kvalitén tillräckligt bra för att du kan tänka dig att titta på 
nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefonen? 
Ja, i alla fall på en datorskärm. Jag vet inte hur stor skillnad det skulle bli om man 
skulle kolla på inslagen på en 42-tums-TV. Men hade jag sett det med samma 
kvalitet hemma på TV:n så hade jag absolut inte reagerat på det. Det känns som det 
är ganska låg kvalitet på alla klipp överlag.  
Men jag hade inte tänkt på det, förutom om det hade kommit direkt efter ett annat 
inslag med jättehög kvalitet, och skärpedrag och massa tekniska effekter.   
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Respondent 2  
 
Kön 
Kvinna 
Ålder 
36 
Sysselsättning 
Föräldraledig 
Medievana – 1 till 10 
0 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skotercross 
Inslag två (mobilinslaget) kändes mer klart. 
Var det något som stack ut? Skotercross 
Inslag nummer ett var rörigt och ryckigt, inslag nummer två var lugnare.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Skotercross 
Inslag nummer två (mobilinslaget). 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Långfärdsskridskor 
Första var som ett informationsklipp (mobilinslaget), och det andra inslaget var som 
ett resultatklipp, när man fick se när de åkte skridskor. Det första inslaget var 
intressant, för man blev uppfångad och ville prova på själv att åka skridskor i 
Tavelsjö.  
Jag brukar inte tänka så mycket på bilder och kvalitet när jag tittar på tv, de enda 
gångerna jag stör mig på filmningen när jag tittar på tv är när jag tittar på ett 
uppträdande, och så filmar de publiken istället för scenen.  
Var det något som stack ut? Långfärdsskridskor 
Nej, inte riktigt.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Långfärdsskridskor 
Det första inslaget (mobilkamera).  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Pimpelfiske 
Jag blev irriterad av att se den stackars fisken som låg och plågades på isen (inslag 
ett, proffskamera). Det var jättetråkigt att se gamla gubbar som pratade. Bilderna var 
tråkiga.  
Det var klara bilder och närbilder på inslag nummer 2. Vykortsbilder nästan.  
Var det något som stack ut? Pimpelfiske 
Inslag nummer 2 hade bilder som såg ut som vykortsbilder.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Pimpelfiske 
Inslag nummer 2 (mobilinslaget).  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skellefteå lasarett 
Det första inslaget kändes amatörfilmat (proffskameran). När de filmade alla tre 
sjuksköterskor så var alla tre med i bild ibland, och ibland syntes bara två stycken.  
Inslag nummer 2 kändes mycket mer proffsigt. Bilderna var mycket klarare.  
Inslag nummer 2 var filmat mer klart med stillbilder, som gjorde det mycket enklare 
att titta på. Det var jobbigt att se kameran följa efter någon.  



 92 

Var det något som stack ut? Skellefteå lasarett 
Vid ett tillfälle filmades en gubbe som satte sig på fel stol, och det rättades inte till 
(inslag nummer 1).  
Man såg fotografen i fönstret i inslag nummer 1. 
Vilket inslag tycker du är bäst? Skellefteå lasarett 
Inslag nummer 2 (mobilinslaget).  
Hälften dessa är inspelad med mobiltelefonen, kan du se vilka? 
Skotercross: inslag nummer 1 (proffskamera) 
Långfärdsskridskor: inslag nummer 1 (mobilkamera) 
Pimpelfiske: inslag nummer 1 (proffskamera) 
Skellefteå lasarett: Inslag nummer 1 (proffskamera) (1 av 4 rätt, 25 %) 
Är kvalitén tillräckligt bra för att du kan tänka dig att titta på 
nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefonen? 
Nej, det spelar verkligen ingen roll. Mobilinslagen är nästan bättre än proffsinslagen. 
Det var mycket klarare bilder på mobilinslagen.  
Jag kan tänka mig att det var en ny fräsch mobiltelefon som användes, och inte en 
gammal Samsung.  
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Respondent 3 
 
Kön 
Kvinna 
Ålder 
63 
Sysselsättning 
Lärare 
Medievana – 1 till 10 
0 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skotercross 
Inslag två (mobilinslaget) var mycket trevligare att se. Det kanske har att göra med 
att de alla vann. Alla som intervjuades hade vunnits, så det var så positivt. Bilderna 
var även ljusare. Det tidigare inslaget var mörkare och mer negativt.  
Var det något som stack ut? Skotercross 
Finare bilder på inslag nummer två (mobilinslaget). 
Vilket inslag tycker du är bäst? Skotercross 
Inslag nummer två (mobilinslaget).  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Långfärdsskridskor 
Information på det ena inslaget, och mer direkt på det andra avsnittet. Det andra 
inslaget (proffskamera) blev mer personligt.  
Var det något som stack ut? Långfärdsskridskor 
Nej, inte riktigt. Det var större skillnad på de två förra inslagen.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Långfärdsskridskor 
Jag gillade första inslaget bäst (mobilkamera), för med det så fick man lust att åka 
och prova på långfärdsskridskor själv.  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Pimpelfiske 
Jag tyckte först inte att inslag ett var så tråkigt, men när jag hade sett inslag 2 
(mobilinslaget) så upptäckte jag hur tråkigt inslag ett var.  
De hade valt ut bättre kommentarer i inslag nummer 2. Det var roligare att se helt 
enkelt. Det var mer livfullt.  
Det var mycket finare bilder i inslag 2.  
Var det något som stack ut? Pimpelfiske 
Det andra inslaget (mobilinslaget) var mer nära på något sätt. Det var mer livfullt, 
och det tilltalade mig mycket mer.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Pimpelfiske 
Inslag nummer två (mobilinslaget). Solen och frosten var väldigt fina.  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skellefteå lasarett 
Båda inslagen var ganska typiska reportage man kan se på nyheterna.  
Rent innehållsmässigt så tyckte jag att inslag nummer 2 var mer tydligt.  
Det var väldigt många som uttalade sig i inslag nummer 1 (proffskamera), så det blev 
rörigt.  
Man är så van att se det första inslaget, som man vänjer sig med att kameran följer 
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efter personer, vilket ofta är ryckigt.  
Var det något som stack ut? Skellefteå lasarett 
Det var bättre ljud på inslag 2 (mobilkamera). Färgerna var mycket bättre på inslag 
2.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Skellefteå lasarett 
Inslag nummer 2 (mobilinslaget).  
Hälften dessa är inspelad med mobiltelefonen, kan du se vilka? 
Skotercross: inslag nummer 1 (proffskamera) 
Långfärdsskridskor: inslag nummer 1 (mobilkamera) 
Pimpelfiske: inslag nummer 1 (proffskamera) 
Skellefteå lasarett: Inslag nummer 1 (proffskamera) (1 av 4 rätt, 25 %) 
Är kvalitén tillräckligt bra för att du kan tänka dig att titta på 
nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefonen? 
Ja, absolut! Mobilinslagen var nästan bättre tycker jag.  
Jag blev förvånad över att inslagen som var inspelade med mobiltelefonen var så bra. 
För det borde ju vara bättre kvalitet på de inslagen som är inspelade med 
professionell kamera.  
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Respondent 4 
 
Kön 
Kvinna 
Ålder 
48 
Sysselsättning 
Personalsekreterare 
Medievana – 1 till 10 
2 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skotercross 
Min första spontana reaktion på det första klippet (proffsinslaget) var att det var 
rörigt. När man gör en intervju med någon vill jag först få personen i bild, jag vill 
inte först bara höra röster och sedan se intervjuobjektet. Det gjorde det på det första 
inslaget, men inte på det andra inslaget. Ljud och bild stämde inte på första inslaget. 
Det var bättre struktur på det andra inslaget, rent handlingsmässigt.  
Var det något som stack ut? Skotercross 
Jag hade svårt att uppfatta vad första inslaget handlade om.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Skotercross 
Inslag 2 (mobilinslaget). Det var bättre struktur på det inslaget.  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Långfärdsskridskor 
Det jag gillade med det första inslaget (mobilinslaget) var att man fick se personen 
innan han började prata, även om han stod vid sidan av bilden. Det fick man inte på 
det andra klippet.  
Var det något som stack ut? Långfärdsskridskor 
Det var mycket bilder på Tavelsjöliden på det första inslaget, och jag tänkte att det 
kändes som en reklamfilm. 
Vilket inslag tycker du är bäst? Långfärdsskridskor 
Jag tyckte nog det första inslaget (mobilinslaget) var lite bättre. Jag tyckte den var 
lite mer proffsig på något sätt.  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Pimpelfiske 
Det var lite olika fokus på inslagen, vem som inslagen vänder sig till. Det var mer 
action i det ena, man ville visa en story på något vis, i den andra filmen 
(mobilkameran). I första filmen var det mer fokus på mannen som satt där och 
fiskade. Båda filmerna var bra gjorda på så sätt. Fast det sista klippet kändes väldigt 
proffsigt. Det andra klippet visade mest gubben som satt och fiskade. Det andra 
klippet såg mer avancerat ut.  
Det var vackra bilder på båda. 
Det hände mer i det andra inslaget. 
Var det något som stack ut? Pimpelfiske 
Att han låg vid hålet, och man fick titta ner med fiskaren var häftigt. 
Det var mer bakgrundsljud på det andra klippet, jag tycker det lät mycket i 
bakgrunden. 
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Vilket inslag tycker du är bäst? Pimpelfiske 
Inslag 2 (mobilinslaget). 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skellefteå lasarett 
Det var mer människor i det första inslaget (proffsinslaget), i det andra inslaget var 
det mer hus. Det blev mer personligt i det första inslaget. 
Det andra inslaget såg institutionaliserat ut, när man bara såg hus. Man klippte även 
delar av intervjupersonens huvud, och det tycker inte jag om. 
Det var svårt att fokusera på vad som sas i inslag 2, för att det var så mycket 
bakgrundsljud. 
Var det något som stack ut? Skellefteå lasarett 
Inslag 1 handlade om akutfrågor i vården, och så visas en pensionär i rullator. Jag 
kände att man kan ha valt andra att filma då. 
Vilket inslag tycker du är bäst? Skellefteå lasarett 
Inslag 1 (proffsinslag), inslag 2 var tråkigare. 
Hälften dessa är inspelad med mobiltelefonen, kan du se vilka? 
Skotercross: Inslag 2 (mobilinslag) 
Långfärdsskridskor: Inslag 2 (proffsinslag) 
Pimpelfiske: Inslag 2 (mobilinslag) 
Skellefteå lasarett: inslag 2 (mobilinslag) (3/4 rätt, 75 %) 
Är kvalitén tillräckligt bra för att du kan tänka dig att titta på 
nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefonen? 
Ja, det är bara om ljudet är tillräckligt bra. Men det kan också ha att göra med hur 
man filmar. 
Jag är inte så erfaren med TV, så jag hade inte tänkt på om nyhetsinslag inspelat 
med mobiltelefon hade visats. 
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Respondent 5 
 
Kön 
Man 
Ålder 
47 
Sysselsättning 
Säljare 
Medievana – 1 till 10 
3 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skotercross 
På det första inslaget (proffsinslaget) tänkte jag på att han som intervjuades satt 
höger till bild, och så såg man flaggor i bakgrunden, så man tappade fokus på 
intervjupersonen.  
Var det något som stack ut? Skotercross 
Det var mer skoterkörning i första klippet, och massa prat.  
Det andra inslaget (mobilinslaget) hade mer fokus på vinnarna i skotertävlingen.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Skotercross 
Inslag 2 (mobilinslaget). 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Långfärdsskridskor 
Jag reagerade på första fotografen, för man såg ryggen på reportern. Det var mer 
naturbilder på det första inslaget (mobilinslaget), och jag fick känslan av att det 
intervjupersonen sa var irrelevant, utan det var mer fokus på naturbilder.  
Inslag nummer två var roligare att titta på, det var mer folk och fart. Det kändes mer 
proffsigt att inte se reportern i bild.  
Var det något som stack ut? Långfärdsskridskor 
Det såg vackert ut i Tavelsjöliden, så man hade gärna åkt dit.  
Vilket inslag tycker du är bäst? Långfärdsskridskor 
Det andra inslaget (proffsinslaget), för det kändes som en folkfest, och förmedlade 
att det var trevligt. Det andra inslaget visade bara en kille som åkte skridskor, jag 
kände att man skulle kunna filmat ett annat tillfälle.  
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Pimpelfiske 
Jag tyckte båda inslagen var bra, jag blev sugen att fiska.  
Jag gillade att se människor prata, och det var härligt att se Luleå-bon, och hans 
kompis kom och så där. Det visade en väldigt familjär bild. 
Det var väldigt vackra bilder i det andra inslaget (mobilinslaget). Det var mycket 
natur, blå himmel och is, och såg jättemysigt ut. 
Feel good-filmer båda två. 
Det knastrade när man hörde att de gick på isen (inslag 2, mobilinslaget), och det 
byggde stämning. 
Var det något som stack ut? Pimpelfiske 
När man fick följa fisken, och sänkt kameran under vattnet. (inslag 1, proffsinslaget) 
Det var lite action-film. 
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Vilket inslag tycker du är bäst? Pimpelfiske 
Inslag 2 (mobilinslaget). 
Vad ser du för skillnad på de olika inslagen? Skellefteå lasarett 
Det var tråkiga bilder i inslag 2, när de filmade i en foajé. 
Det var mycket bakgrundsljud i inslag 2. 
Var det något som stack ut? Skellefteå lasarett 
De filmade ryggar i början på det första inslaget (proffsinslaget). 
Mikrofonen var hårig, och SVT-logotypen hade nötts bort i det första inslaget. Det 
såg inte bra ut, men det kanske är för att jag säljer reklam, och det är mitt jobb. 
Vilket inslag tycker du är bäst? Skellefteå lasarett 
Inslag 1 (proffsinslag), det hände mer i det. 
Hälften dessa är inspelad med mobiltelefonen, kan du se vilka? 
Skotercross: Inslag 1 (proffsinslag) 
Långfärdsskridskor: Inslag 1 (mobilinslag) 
Pimpelfiske: Inslag 2 (mobilinslag) 
Skellefteå lasarett: Inslag 1 (proffsinslag) (2/4 50 %) 
Är kvalitén tillräckligt bra för att du kan tänka dig att titta på 
nyhetsinslag som är inspelade med mobiltelefonen? 
Ja, om ljudet är tillräckligt bra. Men jag tror att det säkert finns möjligheter att sätta 
andra typer av ljudutgångar på mobiltelefonen. För jag tror att det främst är 
ljudkvalitén som kan bli förödande med mobiltelefonen. Jag vill också se en 
mikrofon i rutan, det är mer action. 
Jag hade inte reagerat på om jag sett nyhetsinslagen som är inspelade med 
mobiltelefonen på TV. 
 

 


