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Sammanfattning 

 

Syfte 

Det här examensarbetet har gått ut på att ta reda på hur en ung tv-publik reagerar på effekter i 

samhällsprogram på tv och hur skillnaden mellan ett inslag utan effekter och ett med effekter 

upplevs. Jag ville också ta reda på hur man i två fokusgrupper diskuterar och resonerar kring 

objektivitet på två olika genrer av tv-program. 

 

Forskningsfrågorna var:  

 Hur ser två grupper av unga tv-tittare på redigerade effekter i samhällsprogram på tv? 

 Hur upplevs skillnaden mellan ett nyhetsinslag och en dokumentär? 

 Hur viktigt anser de objektivitet vara inom tv-produktioner? 

 

Metod 

För att ta reda på detta genomfördes en fokusgruppsundersökning där åtta personer i åldrarna 20-28 

år i två grupper fick titta på ett inslag som redigerats på två olika sätt. Originalversionen har 

producerats för TV4Nyheterna i Luleå och är helt utan musik och andra effekter. Den andra 

versionen har däremot effekter som mörkare bild, musik och zoom tillagt.  

 

Resultat 

Undersökningen visar att nästan alla av de unga tv-tittare som deltog välkomnar effekter i 

produktioner i tv för att de vill känna någonting och dras med i berättelsen.  

 

De ansåg att nyheter är tråkigt med fakta rätt upp och ned medan dokumentärer är mer 

underhållande även om de kan innehålla samma faktauppgifter.  

 

De ansåg att nyheter kändes mer sant och objektivt än dokumentärer, men trots det skulle alla 

deltagare hellre välja att titta på en dokumentär än på nyheter. Det var tydligt att objektivitet fick 

stryka på foten till förmån för underhållning. 
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Inledning 

 

I dagens samhälle har de flesta av oss en tv-apparat i hemmet. Konkurrensen är stor bland ett stort 

utbud av program och serier. Det är en hård kamp som förs om tittarsiffrorna och då kan det vara 

befogat att fråga sig hur högt objektivitet och sanning står i produktionerna. Jag har under tre års tid 

läst olika kurser inom media, däribland tv-kurser. Jag intresserade mig för mediet snabbt och skrev 

tillsammans med en kurskamrat en B-uppsats om musikens betydelse i en dokumentärfilm. Vi 

undersökte hur publiken influeras av den och i vilken grad och på vilket sätt producenterna kan 

använda musik i berättandet i dokumentärfilm. Vår undersökning visade att musik används i stor 

utsträckning och att effekterna av den är stor på den publik som vi undersökte. Jag började då 

fundera över hur mycket de andra effekterna som ljussättning, tempo, närbild, slow motion och 

berättarröst påverkar tittarens upplevelse av objektivitet.  

 

För att ta reda på detta utgick jag från ett befintligt nyhetsinslag som jag producerat för den lokala 

TV4-stationen i Luleå och redigerade om inslaget med effekter för att se om jag med hjälp av det 

kunde skapa känslan av en dokumentär av nyhetsinslaget. Som metod använde jag en 

fokusgruppsundersökning och visade upp de två klippen som är redigerade i samma ordningsföljd 

av bilder, men med olika redigeringseffekter. Jag ville med det ta reda på hur publiken uppfattar de 

olika klippen annorlunda. Efter att de diskuterat det inslaget de först fått se fick de även titta på den 

andra versionen och diskutera om och hur de uppfattat den på ett annat sätt än den första. En grupp 

fick se originalversionen först, medan den andra gruppen fick se den arbetade versionen först. 

Nichols (2001) skriver att meningen med att producera en dokumentärfilm är att påverka sina tittare 

och få publiken att godta och leva efter producentens åsikter. Med hjälp av de tekniker som en 

filmskapare talar genom är uppgiften att övertyga tittaren om en redan given ståndpunkt; valet av 

klipp, hur personer eller saker ramas in och framställs, mixning av ljud, vilka titlar och undertitlar 

som personerna i filmen får är några av metoderna (Nichols 2001 sid. 11). Han menar att 

dokumentärfilmen inte bara har en makt att påverka tittaren, utan även en uppgift att göra det. Jag 

vill undersöka om påståendet att genom filmen skapa gehör för sina åsikter och ståndpunkter 

stämmer in på unga tv-tittare som inte studerar eller arbetar inom media. 
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Syfte och forskningsfråga 

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur två utvalda grupper av en ung tv-publik reagerar på och 

influeras av vissa berättartekniska effekter från dokumentärfilmer när de används i nyhetsinslag i tv. 

Jag fokuserar på hur de resonerar kring objektivitet när de jämför ett inslag utan dokumentär-

filmiska effekter med samma inslag som innehåller sådana effekter. 

 

Forskningsfrågor  

Hur ser två grupper av unga tv-tittare på redigerade effekter i samhällsprogram på tv? 

Hur upplevs skillnaden mellan ett nyhetsinslag och en dokumentär? 

Hur viktigt anser de objektivitet vara inom tv-produktioner? 

 

Objektivitet i teori 

Positivismen på 1900-talet såg objektivitet som en del av klyftan mellan det konstaterade och det 

värderade. Sören Kjörup (2008) drar slutsatsen att det subjektiva tränger in överallt, att objektivitet 

inte existerar. Han fortsätter med att anse att ordet i sig är bedrägligt ”eftersom det ser ut som om 

det har ett positivt innehåll, men i verkligheten används det alltså som ett förnekande, med något i 

stil med 'ideologisk förvrängd' som sin egentliga 'positiva' (alltså påvisbara) motsats.”(Kjörup, 2008 

s.159). Samtidigt menar han att objektivitet och kvalitet på sätt och vis går ihop och när man blir 

tvungen att välja vilken väg man vill gå, kommer slutfasen alltid att vara en kompromiss. Han 

menar att eftersom objektivitet inte går att påvisa, så finns det inte. De engelska Toulmin och Baier 

menar att det inte är möjligt att beskriva något rakt av, det blir poänglöst om man inte vet med vilket 

syfte man ska beskriva det. Syftet färgar ordvalen och vad man tittar efter och visar upp. Olika 

syften kan därmed ge helt olika beskrivningar av samma sak, men för det behöver det inte innebära 

att de olika beskrivningarna inte är sanna. Alla tre kan likväl vara lika korrekta men beskrivningar 

bör vara fria från värderingar. I vissa kretsar används ”beskrivande” som synonym till ”värderande” 

eller ”känsloladdad” (Kjörup, 2008). 
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Semiotiken är läran om tecknen, alltså om hur vi uppfattar det vi ser. Konnotation innebär att vi 

läser in en betydelse i vad vi ser, medan denotation helt enkelt är vad vi ser (Gripsrud, 2002). Om vi 

tittar på en ljushyad hand med en ring på vänstra fingret och ser det denotativt, då ser vi en 

människas hand. Vi ser även ett runt föremål som är placerat på fingret. Om vi nu ser det 

konnotativt ser vi en västerländsk hand med en förlovningsring som är gjord av guld på fingret, 

vilket innebär att personen inte är fattig. Om vi hade gjort samma sak fast satt ringen på högra 

handen skulle denotationen bli exakt densamma, men konnotationen hade blivit helt annorlunda. Då 

hade det varit en änkas hand vi tittat på. 

 

André Jansson (2002) skriver att vi försöker tolka allt vi ser och hör. Eftersom vi utgår från olika 

referensramar och kulturella bakgrunder tolkar vi olika. Detta leder även till att vi uppfattar det vi 

ser och hör i en dokumentär olika, musiken som i mina öron uppfattas som vacker kan väcka 

sorgliga minnen eller känslor hos dig. På samma sätt kan berättarrösten som jag tycker låter 

trovärdig, låta för insmickrande eller auktoritär för dig. Rabiger (1998) anser att det är viktigt att 

välja berättarröst med omsorg, då fel röst kan skada dokumentären. Rösten representerar filmen och 

döms utifrån den.  

 

Men personer som är uppväxta i samma kultur uppfattar ofta tecken någorlunda lika, då man har 

liknande referensramar (Gripsrud, 2002). Positivismen anser att det finns en påvisbar sanning. 

Läran har synonymer som verklig, säker och precis. Antingen är något sant eller falskt och det 

testas genom falsiering. Det innebär helt enkelt att en teori testas för att se om den är sann. Men 

man måste skilja på kunskap och värdering, en tavla kan inte vara påvisbart vacker. Däremot är det 

påvisbart att den använder sig av en viss färg och stil, men man kan inte bevisa att den är vacker för 

alla (Kjörup, 2008). Semiotiken har ett annat synsätt på detta. Den anser att människor tolkar tecken 

på olika sätt och kan därmed ha olika sätt att se på saker. Den anser att det viktiga är att ta reda på 

hur vi uppfattar tecken och meddelanden på våra olika sätt, snarare än att ta reda på om vi uppfattar 

det på ett sanningsenligt sätt. Enligt semiotiken finns det alltså ingen sanning (Jansson 2002) 

 

”Som mediepublik finns det all anledning att förhålla sig kritisk till det som presenteras. 

Dokumentära genrer kan till och med sägas vara mer förrädiska just för att de gör anspråk på att 

avbilda verkligheten på ett autentiskt vis, att reflektera referenterna så oförvanskat som möjligt. Vi 

förväntar oss till exempel att det vi ser på nyheterna är 'sant'. Men eftersom den aktuella 'sanningen' 
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oftast är mycket mångfacetterad och svåravgränsad åligger det journalister och andra 

medieproducenter att redigera den.” (Jansson, 2002, s. 59) 

 

Objektivitet i dokumentärfilm 

 

Många dokumentärfilmare vill med hjälp av sin produktion föra fram sin åsikt i ett ämne och 

övertyga tittaren om att ta till sig budskapet. Publiken sitter inte bara och njuter av filmen, utan tar 

direktiv om hur de ska uppfatta världen och därmed hur de ska bete sig i den. Detta är makten med 

dokumentärfilm. Producenten tar ofta på sig rollen som den allmänna representanten och står för 

åsikterna för individer, grupper och institutioner och argumenterar och formulerar övertygande för 

att få oss att acceptera dem (Nichols, 2001). Nichols (2001) är övertygad i sin tro att man med hjälp 

av dokumentärfilmen är ute efter att påverka tittarens åsikter. Han skriver att hela meningen med att 

producera en sådan film är att få folk att tycka som skaparen, och han nämner ingenting om att 

upplysa om hur världen är, utan hur de bör se på den. 

 

Även Rabiger (1998) skriver om dokumentärfilmens makt att influera publiken. Han jämför mediet 

med en bok, där konsumenten läser i sin egen takt och själv bestämmer i vilken miljö karaktärerna 

befinner sig i. Det går inte i en dokumentärfilm, eftersom den är dynamisk och visar vad tittaren får 

se. Den använder sig av dramaturgi för att fånga intresset och föra fram åsikter och synsätt. Men det 

gäller att skapa en bra rytm i filmen, så att tittaren blir mer aktiv i vad hon ser och kan dra slutsatser 

och diskutera, istället för att bara stumt absorbera materialet (Rabiger, 1998). Enligt den 

undersökning som jag gjorde tillsammans med min studiekamrat i B-uppsatsen Musikens påverkan 

på tv-publiken (Johansson & Bryntesson 2010) framgick det att i stor utsträckning kan tv-publiken 

påverkas med hjälp av musiken i redigering. Undersökningen bestod i att de visade upp två likadana 

klipp, med undantag för olika musik, för två fokusgrupper. Klippet bestod av en person som gick 

genom en skog för att sedan komma fram till en byggnad. Under tiden fick man se en person följa 

efter och komma ikapp personen i slutet. Den första gruppen fick se versionen med musik som gick 

 i toner i dur, gruppen uppfattade klippet som att det var en fin dag när personen promenerade till 

skolan, och att det var personens klasskompis som kom ifatt. Den andra gruppen fick se versionen 

med toner i moll, och de tyckte att det kändes läskigt, att någon förföljde personen och att det var en 
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våldtäktsman eller mördare som kom ifatt. Det visar att musiken, som bara är en av redigeringens 

alla grepp, har makten att ge olika intryck beroende på vilka man använder. (Johansson & 

Bryntesson, 2010). Man kan använda sig av många olika effekter i redigeringen; tempo i 

klippningen, hur nära inzoomad bilden är, hur skakig den är, hur mörk/ljus den är, var man har valt 

att filma och vilka ljud som hörs i bakgrunden, är bara några av dem.  

 

Både Rabiger (1998) och Nichols (2001) anser att det går att manipulera dokumentärfilmen på ett 

effektivt sätt och skriver om de olika knepen att använda ljus, tempo, kameravinklar, ljud och 

bildutsnitt både vid filmning och i redigering. Men de riktar in sig på olika redskap. Rabiger (1998) 

skriver mycket om musikens påverkan och jämför musiken med hela filmen i sig: ”Like music, it's 

nearest relative, film grasps the spectators heart and mind with existential insistency.”(Rabiger, 

1998 s.14). Alltså att val av musik och klippning påverkar tittaren, om man använder det på rätt sätt, 

så till den grad att den ger tillgång till det inre och osynliga hos karaktärerna och deras situationer 

(Rabiger, 1998). Utan musik skulle det man tittar på bli tråkigt och innehållslöst och man skulle inte 

vara lika intresserad (Johansson & Bryntesson, 2010). Rabiger (1998) som skriver mycket om 

musikens påverkan för även fram åsikten att kontrasten - ingen musik, kan vara minst lika 

effektfull. Då stannar tittaren upp och undersöker vad hon ser med mer uppmärksamhet och 

medvetenhet på bilden. (Rabiger, 1998) 

 

Nichols (2001) menar att det är berättarrösten som är central i produktionen. En stor del av 

dokumentärens övertygande förmåga kommer tack vare ljudspåret. Han lyfter fram vikten av det 

och skriver att med rätt ton av auktoritet kan den uppfattas som ”Guds röst”. Dokumentärfilmen 

presenterar världen ur en viss synpunkt, och det är genom denna röst synpunkten blir tydlig för oss. 

Filmen försöker övertyga oss med styrkan i sina argument, och framför allt med berättarrösten, man 

använder den som ett sätt att säga ”se det på det här sättet” och det är tonen i vad som berättas som 

förser oss med en redan gjord synpunkt eller åsikt. Rabiger (1998) anser till och med att  

berättarrösten kan ge en sådan effekt att det anses lite fult att använda sig av den, att filmen inte kan 

stå på egen hand utan den. En annan aspekt är att rösten kan uppfattas som ”filmens egen röst” och 

att filmen därmed döms utifrån den. 
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Skillnaden mellan fiktion och dokumentärfilm är att den fiktiva filmen inte nödvändigtvis är sann. 

När vi sätter på en spelfilm är vi medvetna om att det är en påhittad historia, en saga.  

Dokumentärfilmens uppgift är att upplysa oss om hur någonting är. Men trots denna stora skillnad 

anser båda författarna att de två genren kan låna knep av varandra och menar att det finns 

dokumentärfilmare som använder sig av samma arbetssätt och effekter som de som producerar 

spelfilm. De skriver manus, riggar scener, repeterar scener och rekryterar skådespelare. Men trots 

det skriver Rabiger (1998) att det är dokumentärfilmarens uppgift att övertyga tittaren om att vad de 

ser är verkligheten, trots att man skriver manus på det som ska föreställa verkligheten. Han lyfter 

vikten av ljussättning och menar att all belysning i en dokumentärfilm troligtvis är medveten - om 

det är en skum eller mörk bild är det för att dokumentärfilmaren ville skapa en olustig och mystisk 

känsla. Det är här man har chansen att sätta stämningen på hela dokumentärfilmen och han ägnar 22 

sidor i Directing the documentary (1998) åt att visa olika typer av ljussättning och utrustning för 

det. 

 

Rabiger (1998) menar att dokumentärfilmarens uppdrag inte är att ändra på eller kringgå ödet. Men 

trots det uppmanar han att hålla sig nära spelfilmen, även om man arbetar med verkligheten. Han 

anser att det inte finns några objektiva mått, utan att man måste lita på sina egna instinkter genom 

sin känsla för dramaturgi. Under rubriken ”Objective and subjective” i boken, finns ingen 

diskussion om skaparens ansvar för objektivitet, där behandlas objektivitet och subjektivitet snarare 

utifrån kamerans förhållningssätt. Men då han skriver att dokumentärer vågar låna grepp från 

spelfilm kopplar han samman användandet av effekter som musik med subjektivitet. Han menar att 

en kontroversiell aspekt av dokumentären är dess förmåga att rekonstruera verkligheten, framför allt 

att producera biografier av någon som dött. Det är svårt att vara riktigt objektiv när man försöker 

återskapa någon annans verklighet, men han är mer orolig för sin films trovärdighet än det 

moraliska i att låta publiken tro på något som inte stämmer. Han skriver om hur viktigt det är att 

dokumentären känns verklig, eftersom publiken kan känna sig lurad annars. Att man måste skapa en 

bra relation till tittaren och att det är viktigt att tänka på att det kan uppfattas illa att flytta om 

verkligheten. Nichols (2001) skriver att publiken vill att dokumentären ska representera 

verkligheten snarare än att återskapa den, att tittaren drar olika slutsatser från material som är filmat 

från en verklig händelse och från återskapat material som spelas upp av skådespelare. Det har gjorts 

försök till objektiva dokumentärfilmer, bland annat genom att ta bort berättarrösten. Men trots det 
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har dokumentärfilmarens åsikt förmedlats genom urvalet bilder, intervjupersoner och de valda 

delarna av deras svar. 

 

Berättartekniska grepp 

 

Rabiger (1998) skriver att ljudet som ett instrument att stimulera publikens fantasi är ett ojämförbart 

hjälpmedel, trots att det sällan uppmärksammas av tittaren. Det är inte bara musik som man kan 

använda för att förmedla en känsla eller budskap utan även ett förstärkt miljöljud. Han menar att det 

kan ge en stor effekt att spela in de flesta ljud, exempelvis fotsteg, i en studio för att förstärka 

upplevelsen i filmen. Han diskuterar även ljussättning och bildkontroll och menar att även det är ett 

viktigt verktyg i dokumentärfilmen och att det ger möjlighet att kunna skapa känslomässiga 

associationer hos tittaren. Nichols (2001) trycker på klippning som berättartekniskt grepp och 

menar att om dokumentärfilmaren är mer passiv i filmen förloras en del av den övertygande 

makten. ”The filmmaker's retirement to the position of observer calls on the viewer to take a more 

active role in determining the significance of what is said and done.” (Nichols 2001, s.174) 

 

Metod 

Val av metod 

Jag har genomfört en undersökning där jag tagit hjälp av ett gestaltande arbete, fokusgrupper och 

intervju med en dokumentärfilmare för att ta reda på hur jag kan påverka min tv-publiks uppfattning 

om objektivitet genom dokumentärfilmiska effekter i min redigering. Jag har tagit ett befintligt 

inslag jag producerat som handlar om att antalet djurskyddskontroller minskat med 86 stycken i 

Norrbotten sedan Länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunerna. Det är ett inslag som sänts på 

TV4Nyheterna i Luleå. Jag ville ta reda på om jag kunde göra om inslaget till den grad att den 

uppfattades befinna sig inom genren för dokumentärer enbart genom att använda effekter i 

redigeringen. Jag visade båda versionerna för fokusgruppen för att se hur de reagerade när de fick 

se skillnaden mellan klippen. Den första gruppen fick börja med att se originalversionen och den 

andra gruppen versionen med fler effekter. Jag redigerade utifrån kunskaper jag tagit del av genom 
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min litteratur, men även efter mina egna kunskaper som journalist. Jag experimenterade med ljus, 

hastighet, zoom, musik och andra effekter som framför en något annan bild än den som faktiskt 

spelades in. 

 

Eftersom Rabiger (1998) betonar vikten av musik redigerade jag in musik med toner som går i moll. 

Meningen var att ge en tragisk känsla, att någonting är fel. Det finns inslag av ett klingande och 

odefinierbart ljud som kan förstärka den känslan. Men jag testade även att låta det vara tyst i ett 

stycke, då Rabiger skriver att det kan vara lika effektfullt som musik. Nichols (2001) skriver 

mycket om berättarrösten, utifrån hans bok läste jag in rösten i inslaget på ett nytt sätt. Jag sa 

samma ord, men med mer bestämd och ställningstagande röst. Men jag var samtidigt medveten om 

att inte ta i för mycket, eftersom hela dokumentärens trovärdighet kan stå på spel om publiken 

uppfattar den som för ställningstagande. Rabiger (1998) skriver hur viktigt det är med 

ljussättningen och menar att hela stämningen sätts tack vare den. Eftersom jag använde ett befintligt 

material är ljussättningen ingenting jag kunde ändra, men jag mörkade ner vissa bitar för att försöka 

få situationen i inslaget att verka värre än den är.  

 

Jag instruerade grupperna att känna sig fria att diskutera hur de ville och gärna gå in på 

sidodiskussioner om sådana uppkom, men jag ledde diskussionen genom att ställa frågor efter att de 

fått se varje version. Jag ville ta reda på hur åsikterna och reaktionerna skilde sig efter de olika 

versionerna. Efter att ha ställt en öppen fråga om deras upplevelse efter att ha sett det ena inslaget 

frågade jag om de skulle tycka att det är okej att sända inslaget på exempelvis TV4 eller SVT som 

är två av de största nyhetskanalerna på tv i Sverige. Jag frågade hur de uppfattade inslaget och vilka 

känslor som väcktes när de tittade och jag ville även veta om och hur de kom ihåg siffror och 

uppgifter i inslaget. Meningen var att se om personerna kom ihåg faktauppgifter annorlunda utifrån 

vilken version de fick titta på. Jag ville även veta om de lägger märke till effekter i tv och vad de 

tycker att objektivitet är och hur viktigt det är för att jag skulle få en bild av deras syn på hur de 

tolkar och tror på det de tittar på tv. Efter att de besvarat dessa frågor fick de se den andra versionen 

av inslaget och diskutera hur de uppfattat skillnaden mellan de olika versionerna. Jag ville höra vad 

de tänkte om versionen med fler redigerade effekter när de sett hur originalversionen såg ut, oavsett 

i vilken ordning de fått se inslagen. Jag frågade om det kändes okej att sända den istället för 

versionen som faktiskt sänts ut. Därmed hoppades jag få en uppfattning av deras syn på objektivitet 



 

9 

 

i samhällsprogram och hur viktigt de ansåg det vara. Min definition av unga är 20-30 år, i mina 

fokusgrupper var den yngsta 20 år och den äldsta 28 år. Jag valde att rikta in mig på just den 

målgruppen för att jag tror att unga tittar mer på tv än någon annan grupp. Enligt den information 

jag fått av mina föräldrar om deras generation (femtiotalister) var de inte alls kritiska till vad de fick 

se på tv när de var i den åldern, utan allt ansågs vara sant. Därför var jag nyfiken på att se hur 

kritiska dagens unga tv-tittare är. 

 

Jag har även intervjuat producenten Karin af Klintberg som arbetar för SVT och som bland annat 

arbetar med dokumentärfilm på svt. Vid intervjutillfället var hennes senaste produktion Ebbe the 

movie: Mannen, myten, affären (2009). Jag ville veta hur hon som aktiv dokumentärfilmare 

resonerar kring objektivitet och att regissera det som verkar vara verkligheten i tv-rutan. ”Jag 

regisserar mycket. Man luras och får publiken att tro att det är verkligheten man ser, för det finns inte objektivitet. Men 

man får inte förvränga verkligheten för det, man måste bara kunna gestalta den. Det är här som dokumentärfilmarens 

stora ansvar kommer in för det går inte att vinkla en kamera åt ett håll, ställa in ljus och ljud och spela in utan att det är 

subjektivt. För det är ju jag som har valt vad jag visar och då också vad jag inte visar.” (Karin af Klintberg, 2011-05-

02). I Ebbe the movie arbetade hon mycket med just kameravinklar och klipp som kan ses som 

kontroversiella. Exempelvis lät hon varje intervjuperson först synas när han eller hon förberedde sig 

inför intervjun, satte sig till rätta på stolen, justerade sin mikrofonmygga och rättade till håret. Hon 

motiverade det med att det gav en mer realistisk känsla, att det inte är en regisserad film utan en 

egen person som talar. Hon avslutade även intervjuerna med klipp från när personerna tog av sig 

mikrofonutrustningen och tackade för sig och gick. ”Det var mitt sätt att visa mina tittare att de kan lita på 

mig som dokumentärfilmare, att det faktiskt är sanning det jag berättar. Och den tilliten är hela grunden för att filmen 

ska nå fram till den som tittar” (Karin af Klintberg, 2011-05-02).  Hon tycker att det är så viktigt att bygga upp 

en känsla och att kunna förmedla den att hon hade en dramaturg anställd i sin produktion och att det 

hade en betydande roll för slutproduktionen. 

 

Fokusgrupper 

 

Att genomföra en undersökning med hjälp av en fokusgrupp innebär att gruppen diskuterar ett givet 

ämne. Moderatorn ska hålla sig i bakgrunden och sticka in frågor här och var för att hålla 

diskussionen levande, annars är tanken att man ska observera när gruppen diskuterar med varandra. 
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Den här metoden ger forskaren en möjlighet att på djupet förstå hur medlemmarna tänker och 

resonerar kring ett ämne, något man inte kan få av en enkätundersökning där det inte ges några 

utförliga svar. En bra metod är att använda ljudinspelning under diskussionen och sedan 

transkribera materialet. Då hör man nyanser av personernas reaktioner och resonemang som man 

inte hörde vid själva diskussionen (Wibeck 2010). 

 

Genom den här metoden får man fram mer kreativitet bland deltagarna, eftersom de interagerar med 

varandra och delar med sig av sina synpunkter. Det finns tre olika modeller av fokusgrupper: lös 

modell, stram modell och trattmodell. Jag har valt att använda mig av trattmodellen och därmed 

ställa en öppen fråga i början och låta gruppen diskutera den, och utifrån deras resonemang ställa 

mer och mer styrande frågor (Halkier 2010). Inledningen är viktig. Den påverkar hela atmosfären 

för diskussionen. En spontan och fri inledning ger en öppen diskussionsmiljö (Wibeck 2010). Men 

likväl som det finns fördelar med att använda sig av fokusgrupper som metod finns det även 

nackdelar. Det gäller att vara medveten om att deltagarna kan bli påverkade av varandra och därför 

ge färgade svar. Det kan också leda till att personerna tycker lite som varandra, de nöjer sig med att 

hålla med en person när de egentligen inte tyckte riktigt likadant. Men det finns också stora fördelar 

med att höra andra berätta sina upplevelser, då kan deltagarna jämföra sina erfarenheter och 

förståelser (Halkier 2010). 

 

Jag valde att använda mig av fyra personer i varje grupp eftersom det anses vara ett lämpligt antal 

enligt Victoria Wibeck (2010). Hon skriver att det inte bör vara färre än fyra personer, för att det ska 

finnas förutsättningar för en diskussion, och slippa situationen då en talar och de två andra tyst 

håller med. Hon ansåg att högst sex personer bör medverka, för att det inte ska bli för svårt att hålla 

kvar deltagarnas uppmärksamhet. Jag valde att använda mig av en homogen grupp. Det innebär att 

deltagarna har liknande intressen och referensramar, vilket de hade i mina grupper eftersom de var 

studenter på samma universitet och studerade antingen Mediedesign eller Upplevelseproduktion. 

Jag valde att sätta ihop grupperna så att hälften av dem var okända för varandra, på det sättet 

minimerade jag risken för ett förlorad fokus och att de började skoja med varandra.  
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Urval och avgränsning 

 

Deltagarna i mina två fokusgrupper bestod av åtta personer mellan 20-28 år, sex tjejer och två killar. 

Ingen av dem läste media, utan Mediedesign och Upplevelseproduktion på Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande i Piteå, Luleå tekniska universitet. Jag valde att ta personer som inte 

studerar media för att jag ville veta hur en tittare, utan några särskilda förkunskaper i ämnet, tittar 

på tv-inslag. En person som studerar ämnet kan lätt bli analyserande i sin roll som mediastudent 

istället för att titta på det som man gör hemma i soffan. 

 

Jag valde att avgränsa min produktion till några få minuters film. Detta för att tiden till min 

produktion inte skulle räcka till annars, men även för att kunna använda material som varit avsett 

för och sänts på TV4Nyheterna. På det sättet producerade jag inte något nytt material med färgade 

ögon, alltså efter mitt syfte. Men eftersom jag inte producerade något nytt material kunde jag inte 

använda alla de effekter och metoder som jag forskat fram, utan jag fick göra mitt bästa på det 

befintliga materialet. Jag genomförde undersökningen på alldeles för få personer för att kunna påstå 

att alla Sveriges ungdomar har den här synen på dokumentärer. Men det kan fungera som en 

fingervisning. 

 

Min roll som forskare 

 

När jag skrev uppsatsen skulle jag ta examen från det treåriga programmet Journalistik i nya medier 

på Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. Jag hade läst två 

tv-kurser under studietiden, där vi bland annat fokuserat på att analysera inslag och andra 

produktioner i tv. Detta kan innebära att jag dragit slutsatser och definierat begrepp på ett 

annorlunda sätt än en person som  inte är insatt i ämnet. Jag var försiktig med ordet ”påverkan” 

eftersom det är ett starkt värdeladdat ord. Jag försökte att istället använda mig av ordet ”influera”, 

jag anser att det är ett mildare ord som för mig innebär att man kan ta till sig och bete sig efter det 

man får se, höra eller läsa. Under tiden jag arbetade med den här uppsatsen arbetade jag även som 

videoreporter på TV4Nyheterna i Luleå, det kan ha medfört att jag tagit för givet att läsarna förstår 

på vilket sätt jag vill influera min fokusgrupp med hjälp av olika effekter i redigeringen. Jag har valt 

att låta medlemmarna i fokusgruppen vara anonyma så att de ska kunna dela med sig av sina åsikter 
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utan att behöva fundera över hur de som personer uppfattas av uppsatsens läsare. Dessutom ser jag 

inte att det skulle ha någon egentlig betydelse att de figurerar med sina riktiga namn. 

 

Som mediestudent har jag ofta diskuterat begreppet objektivitet på mina föreläsningar. Därför kan 

det finnas en viss problematik med att jag har definitionen klar för mig, men inte mina deltagare i 

undersökningen som inte studerar media. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan innebära att de 

inte har en enhetlig syn på begreppet. 

 

Genomförande 

 

Inslaget börjar med en bild på ett sto med sitt föl i hagen, de står en bit bort och tittar mot kameran. 

Medan bilden rullar börjar en man prata om att han tycker att ”det är dåligt skött av Länsstyrelsen.” 

Personen är en före detta anställd djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen. Han får vara kvar i bild i 

fem sekunder. Efter det får vi se bilder på ett inzoomat hästöga, tre hästar som äter hö och närbild 

på mularna när de äter. Medan den sista bilden rullar börjar en ny man prata om att ”det har varit 

tungrott med administrationen.” Det är chefen för djurskyddet på Länsstyrelsen. Han får vara med i 

åtta sekunder innan man ser klippbilder från när han går till datorn och sätter sig och skriver, närbild 

på hans händer och sedan går ut från kontoret. Sedan är han åter i bild i fyra sekunder när han 

pratar. Berättarrösten kommer in samtidigt som en person tar på sig overall och gummistövlar och 

går ut ur bild. Det varar under 13 sekunder och rösten berättar att det har genomförts 86 färre 

kontroller under 2010. Efter berättarrösten och bilderna från omklädningsrummet syns en kvinna 

som arbetar som djurskyddshandläggare som berättar att ”det behövs fler handläggare.” Hon syns i 

bild i fem sekunder. Sedan syns de tre hästarna arbeta i skogen, medan kvinnan fortsätter att prata. 

Sedan ställer reportern en fråga till den första mannen igen, när man ser honom i bild. Han får 

frågan om han tycker att resurserna är tillräckliga för att bedriva ett fungerade djurskydd, vilket han 

svarar nej på. Den sekvensen är på fem sekunder. Som slutbild är en häst filmad nerifrån. 

 

I redigeringen började jag med att sakta ner startbilden rejält. Samtidigt som bilden rullas 

långsammare zoomade jag även in långsamt för att skapa en paralyserande känsla, att man inte 

kommer någonvart trots att man försöker. Jag gjorde ingenting med den första intervjupersonens 

bild (före detta anställd) och jag lät även den andra bilden, med närbilden på hästens öga, vara 
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oarbetad. Men den tredje och fjärde bilden, på de tre hästarna, mörkade jag ned i kanterna. Jag 

mörkade ner den andra intervjupersonen (chefen) och lät även hans klippbilder vara mörkade och 

långsammare. Jag lät även bilderna från personen som byter om till overall vara i slow motion, 

medan jag läste upp informationen, fast i den här versionen med en mer kritisk röst, djupare och 

mer bestämt. Dock med samma ord som den förra. Den tredje intervjupersonen 

(djurskyddshandläggare) gjorde jag ingenting med. Hästbilden som kommer efter och den sista 

intervjupersonen (före detta anställd) rörde jag inte heller. Slutbilden på hästen zoomade jag in för 

att den sedan skulle vända och kastas ut ur bilden. Det gjorde jag för att skapa en dramatik, att 

hästen kastas bort och att man inte tar hänsyn till djuren. 

 

Jag använde ljudspåret från filmen Black Swan, Vitaliy Zavadskyy (2010). Det är en fiol som spelar 

långsamma toner i moll, som troligtvis ska ge en tragisk och melankolisk känsla. Odefinierbara ljud 

hörs som kan göra att det uppfattas ännu mer mörkt och mystiskt, så att man förstår att någonting är 

fel, men inte vad. Början på låten tyckte jag passade bra med början i inslaget, så jag lät den ligga 

där. Det är en fiol som ligger på samma låga, monotona ton, det kan uppfattas som ett illavarslande 

och förlamande ljud som passar bra in med den långsamt rullande bilden på hästarna. Jag ville med 

det väcka känslan att något är väldigt fel med djurens situation, och att man ska vilja stanna kvar 

och se vad som är fel. Sedan lät jag ljudspåret ligga på i bakgrunden under större delen av inslaget. 

Men eftersom Rabiger (1998) skrev att det kan vara effektfullt att använda kontrasten inget ljud alls, 

så testade jag det. Jag plockade bort musiken under den tredje intervjupersonens svar 

(handläggaren). Under sista intervjupersonen höjde jag musiken gradvis och lät den eskalera helt 

under slutbilden. Jag valde även att ha en svart ruta i slutet, att man får se ett svart djup medan man 

hör den tragiska musiken, så att känslan från inslaget får smälta in.  

 

Jag hade bokat en sal i skolan med en projektor som kunde spela upp klippen på en stor skärm. 

Deltagarna fick inte veta mer än att de skulle titta på filmen för att sedan diskutera vad de sett. Jag 

ville inte avslöja att de skulle få se två olika klipp, för att de kanske då tänker på det istället för att 

titta som en vanlig tv-publik. Grupperna visste inte heller om att jag skulle prata med en annan 

grupp. När de sett ett av inslagen satte vi oss för att diskutera. Sedan satte vi på det andra och 

diskuterade ännu en gång. Jag började med att instruera grupperna att de skulle diskutera med 

varandra snarare än att svara på mina frågor och att de gärna fick gå in på sidospår om det skulle 
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komma upp fler tankar. Jag spelade in hela diskussionen och har transkriberat den. Jag valde att 

göra det eftersom Wibeck (2010) menar att det kan vara givande att i efterhand höra nyanser av 

deltagarnas reaktioner och resonemang. 

 

 

Resultat  

 

Gruppen som fick se originalversionen av inslaget först kallar jag för grupp A och den som fick se 

det arbetade inslaget först är grupp B.  

Grupp A 

Vad tänker ni efter att ha sett detta? 

Josefine: Det kändes inte särskilt intressant, men jag skulle nog ändå ha på det i bakgrunden, för 

min syster är intresserad av hästar.  

Maja: Ja, jag blev inte särskilt upprörd, eftersom det inte var några dramatiska bilder. Om djuren 

hade sett magra och lidande ut hade det känts värre. Nu såg de ju ut att må bra.  

Elsa: Ja, det var inte så farligt tyckte inte jag heller.  

 

Vad kommer ni ihåg mest från det ni har sett? 

Josefine: Den sista hästbilden, för att den såg rolig ut. 

Jennifer: Biten där ”chefen” (andra intervjupersonen) gick till datorn och satte sig. Det är för att 

man jämt använder sådana bilder på tv, att det kändes som en onödig utfyllnad som bara irriterar.  

Josefine: Ja, det håller jag med, det ser så löjligt ut att någon bara går. 

Elsa: Det var roligt med hästarna som arbetade, det bröt av bra mot den tråkiga gubben som pratade. 

Maja: Ja, det blir mer intressant och roligt om det är något som rör sig.  

 

Kommer ni ihåg någonting av siffrorna ni hörde? 

Elsa: Det var 86 färre kontroller.  

Alla: Jaa...  

Maja: Det var någonting med 200 och 300.  
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Josefine: Ja, det var 300-någonting året innan och 200-någonting året efter.  

Jennifer: Jag kom inte ihåg någon av siffrorna.  

 

Skulle det vara okej att sända det här inslaget, känns det som att det är objektivt och sant? 

Maja: Jo, det tror jag... 

De tre andra: Ja! 

 

 

Kände ni att den som producerade det här inslaget medvetet klippt eller arbetat med bilderna 

för att påverka er? 

Maja: Nej, det var inte så dramatiska bilder, så man blev inte påverkad.  

Josefine: Nej, det tycker jag inte.  

Jennifer: Nej, det här kändes nyhetsmässigt. 

 

Vilken känsla skulle ni sätta på hur ni reagerade när ni såg det här? 

Jennifer: Ointresserad. 

Maja: Ja, jag skulle nog inte ägna det särskilt mycket uppmärksamhet och tänka: det var ju synd att 

det försämrades, men inte mycket mer än så. Men det beror ju lite på vad man gör vid sidan av 

också, men det hände inte så mycket. 

Josefine: Jo, det spelar ju roll om man gör något roligare. Men jag skulle nog vara lite intresserad, 

just för att det var fina hästar med. 

Elsa: Rätt så ointressant. 

 

Tittar ni på dokumentärer? 

Jennifer: Ja, det beror på vad det är för dokumentärer... 

Maja: Om det är ett ämne som intresserar mig, så absolut.  

Josefine: Ja, om jag ser en trailer för en dokumentär som verkar intressant så bokar jag in det. 

Elsa: Jag håller med. 
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När ni ser en dokumentär, hur aktiva är ni då? Brukar ni diskutera den efteråt i skolan? 

Elsa: Ja, jag brukar det.  

Maja: Ja, om det är något intressant ämne.  

Josefine: Särskilt om man diskuterar med någon som har samma intresse också.  

Alla: Jaa... 

Maja: Då kan det ju bli en ganska livlig diskussion. Men det beror ju lite på hur dokumentären 

påverkar en också. Det måste ju påverka känslorna. 

 

Brukar ni vara medvetna om hur dokumentärer är arbetade i redigeringen, med musik och 

dylikt? 

Maja: Nej... Det kan väl hända någon gång om det är så överdrivet att det blir löjligt. Men oftast 

känns det ganska seriöst, jag tror på det jag ser på tv. Det ska ju vara sant. 

Elsa: Det har jag aldrig tänkt på, faktiskt. 

Jennifer och Josefine: Nej... 

 

Är ni kritiska om vad som får sändas? 

Josefine: Nej. Alltså, ju mer subjektivt det är, ju mer sätter man sig in i det, liksom. Det blir mer 

verkligt då. 

Alla: Jaa... 

 

Vad är objektivitet? 

Jennifer: Åh, herregud... 

Josefine: Det går inte att förklara...  

Maja: Men innebär det inte att man inte har vinklat det, att man inte står på någons sida? Då är man 

objektiv tycker jag. 

Elsa: Ja, jag håller med. Att man inte ska stå på någons sida.  

 

Hur viktigt är det med objektivitet? 

Maja: Det beror ju på i vilket sammanhang... Men inte i dokumentärer. För då är man ju oftast 

medveten om det när man sätter på den. 

Josefine: Är det subjektivt väcker det mer känsla. 
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Alla: Jaa... 

Elsa: Och när jag tittar på en dokumentär gör jag det för att jag vill känna någonting.  

 

 

När de sedan fick se den arbetade versionen: 

 

Hur reagerade ni nu, till skillnad från den första versionen? 

Maja: Det var ju lite mer dramatiskt nu.  

Josefine: Ja, Haverman såg mer ledsen ut nu.  

Elsa: Jag tänkte på musiken nu, men jag hade nog inte gjort det om vi inte diskuterat om det innan. 

Josefine: Hade det här varit på nyheterna hade jag nog tänkt på det, för det brukar inte vara någon 

musik där.  

Jennifer: Jag tyckte att slutbilden gjorde hela inslaget lite komiskt, det förstörde den allvarliga 

känslan. 

 

Om ni inte hade sett den första versionen, vad tror ni att ni hade tyckt om den här versionen 

då? 

Elsa: Jag tror att jag hade varit mer intresserad då. Jag är ganska intresserad av djur som det är och 

det här gjorde det mer intressant.  

Maja: Jag skulle nog haja till lite mer och bli mer uppmärksam. 

Jennifer: Mm, jag med.  

Josefine: Ja, jag tyckte att djuren såg ut att må sämre i den här versionen. 

Elsa: Nej, det håller inte jag med om. De såg fortfarande ut att må bra. 

 

Skulle det vara okej att sända det här? 

Jennifer: Kanske om du tog bort slutbilden. 

Josefine och Elsa: Ja. 

Maja: Nog hade det varit okej att sända det här. 
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Får man lägga på musik och klippa och så tycker ni? 

Josefine: Ja, jag tycker det. Jag tycker inte att det gör så mycket om det väcker känslor, det är därför 

jag tittar på tv.  

* Alla håller med om det *  

 

Vilken makt tror ni att sådan här redigering har? 

Maja: Alltså, jag tror inte att det har så jättestor makt numera. Många är nog medvetna om det. 

Josefine: Ja, det tror jag med, att alla är ganska medvetna om vad man kan göra med tv. 

 

Brukar ni själva aktivt tänka på effekter i tv? 

Maja: Nja... Jag tror inte det. 

Josefine: Mer på filmer tror jag. 

Maja: Annars brukar det bara ligga i bakgrunden, så att man inte reagerar på det. 

Jennifer: Jag reagerar mer på att det inte är musik: vad tyst det är! Man är så van med musik. 

 

Vilken av de här versionerna föredrar ni? 

* Alla svarade den andra* 

Elsa: Ja, jag tror att man får ut mer av den andra. 

Maja: Ja, eftersom det är lite mer känsla i den. 

Elsa: Ja, alltså det är viktigt att känna i dokumentären. Annars blir det som bara tråkigt... 

Josefine: Ja, då blir det nyheterna! 

 

Hur tycker ni att djuren verkade må i den andra versionen? 

Josefine: Lite sämre. 

Maja: Nej, jag tyckte att de såg ut att må bra. 

Josefine: Jo, men man får ju ändå intrycket av att de mådde dåligt när man såg dem i slow motion 

och så vidare... 

Jennifer: Nej, men jag tyckte inte heller att de såg ut att må sämre. 

Elsa: Inte jag heller.  
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Kan ni berätta vad jag använde för effekter i den andra versionen? 

Jennifer: Musik. 

Josefine: Slow motion. 

Elsa: Mörkare bilder. 

Josefine: Närmare bilder på intervjupersonerna. 

 

Grupp B 

 

Vad tänker ni efter att ha sett det här? 

Krister: Jag är inte så insatt i det här med djurskydd, så... Visst det är tråkigt att höra, men det är inte 

som att jag plockar upp telefonen och säger: det här är så hemskt... 

Rickard: Jag känner likadant, faktiskt.  

Sara: Jag känner också lite så, jag är inte heller så insatt i ämnet. 

Krister: Alla gillar ju att lära sig något nytt, förhoppningsvis. Jag skulle förmodligen kunna se klart 

det, för jag älskar dokumentärer i allmänhet, men jag skulle inte bli så berörd att jag gjorde 

någonting åt det. Men kunskap är makt.  

Emelie: Jag hade nog stannat kvar och tittat färdigt. Jag tycker att det här var intressant.  

 

Vad för känsla fick ni när ni tittade på det här? 

Sara: Intressant skulle jag säga. 

Emelie: Jag brukar tänka på annat, men nu koncentrerade jag mig verkligen på vad som sades hela 

tiden. 

Rickard: Jag tänkte hela tiden på att det var högt tempo; nu är det musik, då måste jag lyssna. 

Krister: Ja, jo... Musik är ju stämningsfullt och kan användas på väldigt bra sätt, men här är det på 

väg att ta över. Och särskilt beroende på vad det är för musik. Ibland kan pulsen öka bara för att 

musiken är spännande. 

Så alla var medvetna om att det var musik? 

Alla: Ja. 

Sara: Mycket att man upplevde att det var högt tempo tror jag är för att man började mitt i. Så det 

var liksom svårt att hänga med från början. 
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Krister: Jag reagerade på att när numren, året och antal inspektioner kom... Jag har jättedåligt 

sifferminne, så jag uppfattade bara att det var 200-någonting, och kom sen inte ihåg någonting mer. 

Emelie: Precis. Jag kom inte heller ihåg de första siffrorna. 

Krister: Ja, så jag tycker att man i sådana här fall ska använda grafiken, staplar och diagram. En 

sådan grej gör väldigt mycket och det har stor effekt också. 

 

Var det ingen här som kom ihåg vad det var för siffror? 

Krister: Nej. 

Emelie: 200-någonting 

Krister: Jag minns att det minskade med 80. 

Rickard: Ja, jag kommer också ihåg att det var något runt det. 

Emelie: Jag med, men inte den exakta siffran.  

 

Skulle det vara okej att sända det här? 

Sara: Nja... Jag vet faktiskt inte. 

Rickard. Ja, det kändes professionellt. Det är en sak jag tänkte på i slutet, på hästen som tonade ut. 

Det reagerade jag på, det kändes inte lika professionellt. Det skapade en annan känsla än resten av 

inslaget. 

 

Hur tänker ni andra? 

Sara: Jo, men jag tycker nog det. 

Krister: Ja, det tycker jag. Särskilt när det var intervjuer, alltså med personer och sådär. Det kändes 

som att det var ett inslag eller en dokumentär. Det blev mer professionellt med klippbilderna också, 

när hon klädde på sig och sådär. Att man inte bara har en kamera upptryckt i ansiktet i fem minuter. 

Sara: Mm... 

 

Vad är objektivitet? 

Rickard: Att man låter båda sidorna komma till tals. 

Krister: Framför allt kolla orsakerna, undersöka orsakerna till varför man minskat med 

inspektionerna till exempel. Vad är det för anledning, är det en ekonomisk anledning, eller...? Och 

vad för sorts ekonomisk anledning, är det för att de vill tjäna in pengar, eller för att de helt enkelt 
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inte har råd?  

Sara: Ja, det kanske hade skett ändå, även om de inte hade bytt. (Ansvaret från kommunerna till 

Länsstyrelsen). 

Krister: Precis. Eller så är det någon som är väldigt girig och vill spara in pengar, eller vad som 

helst. 

Sara: Eller så är det för att de har dålig planering. 

Krister: Precis, att det kan vara någon inkompetent nisse som bara sitter och rullar tummarna och så 

händer det inte något. 

 

Brukar ni tänka på vad ni ser när ni tittar på tv? 

Emelie: Ibland, men inte så ofta... 

Krister: Jag tänkte på att det i någon scen var mörkare i kanterna, för det var väl inte på alla scener? 

Rickard: Nej, bara på vissa. 

Krister: Var den placerad på ”bovenscenerna” eller? 

Moderator: Det får jag inte säga, det får ni komma ihåg. 

Rickard: Jag har för mig att det var de som hade problem. 

Krister: Jaha, okej, att få deras tillvaro... 

Rickard: ...att verka lite dyster. 

Krister: Men jag tänkte faktiskt inte så himla mycket på vad det var för typ av musik. Jag brukar 

inte lägga märke till det, bara i film. Som en parentes kan jag säga att jag reagerade på skyltarna i 

inslaget, jag kände igen lokal-tv:s färger och logga, därför tog det bort effekten av dokumentär. Det 

kändes mer äkta då. 

Rickard: Ja, det gör mycket, det här grafiska. För mig kändes skyltarna seriöst, så jag trodde på det.  

 

Brukar ni tänka på vad ni ser i dokumentärer – musik, färger, ljud? 

Sara: det beror ju på hur det är gjort. Om man inte tänker på det har de ju lyckats. Det känns bara 

som att det ska vara där och då tänker man inte på det. 

Krister: Ja, det håller jag med om. 
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Är det okej att man inte är medveten om allt man ser? 

Krister: Alltså, jag tycker att om det är en dokumentär som ska vara objektiv och visa två sidor av 

ett problem, är det väldigt farligt att leka med att mörka scener för att få en viss sinnesstämning, 

eller sätta musik som kanske väcker känslor hos folk. Det kan göra att folk får en annan åsikt bara 

för att de reagerar på ett helt annat sätt beroende på hur man gör saker. Jag tror att man kan färga 

folks åsikter. 

Rickard: Särskilt om det är en dokumentär. Det ska ju vara vetenskapligt, alltså fakta och inte 

vinklat. 

Sara: Och sen att det är trovärdigt. Om det liksom är en dokumentär på ettan, så är det nog det. 

Emelie: Kollar man på en amerikansk dokumentär är det en massa hajenmusik och så. De 

överdramatiserar liksom. 

 

Hur viktigt är det att det vi ser på tv är objektivt? 

Rickard: Jag vill inte se något program som är tråkigt. 

Emelie: Det bör vara spänning utan att det blir osanning för det. Men det måste kännas trovärdigt, 

annars litar man inte på den. 

Rickard: Jag tror att det är viktigt att när man lägger på effekter som musik och så vidare, måste 

man göra det osynligt, men inte skadligt. 

 

Får man lov att ha en avsikt med sin redigering? 

Emelie: Om det är lyckligt, är det klart att man får ha lite lycklig musik, det är klart att alla blir lite 

rörda av det. Samtidigt borde detsamma gälla en dramatisk form, så länge man inte gör det för att 

vinkla, utan för att förstärka den känsla som redan finns, liksom. 

Krister: Jag tror att när man försöker ta reda på ett svar eller någonting i en dokumentär och inte får 

tillräckligt med information för att hitta ett svar, så kan man försöka trigga personer att få en 

spännande känsla och övertygas på det sättet. 

Emma: Är det okej, tycker du? 

Krister: Det beror ju på i vilken kontext det är i och vilket sammanhang. Det är så väldigt beroende 

på sådant, tror jag... 
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Det ni tittade på nu alldeles nyss, kände ni att ni fick åsikter lagda i knät på er? 

Sara: Mm... lite. 

Emelie: Ja, just det här med bad guy, good guy. Om man utgår från det här vet man vilken som är 

god och vem som är ond. Det är skillnad i exempelvis ett nyhetsreportage, där man visar alla sidor. 

Då är det ju objektivt.  

 

Hur sant tyckte ni att det här kändes? 

Rickard: Det kändes sant. 

Krister: Ja, det var ju fakta som presenterades. Det var ju ingen sådan här konspirationsteori, utan 

det var ju data. Data tror jag blir väldigt svårt att komma undan med, att göra en falsk dokumentär. 

 

Till vilken grad tror ni att man kan påverka den här datan med hjälp av effekter? 

Krister: Med musik, extremt grafiskt. Göra större grejer som ser ut att vara mer än det är. 

Rickard: Ja, verkligen. 

Krister: Jag gör allt för att man ska få skapa sin egen åsikt om saker och ting, och i det här fallet blir 

det ju inte riktigt helt 100 procent sin egen åsikt, för man påverkas ju, vare sig man vet det eller 

inte. 

Sara: Man är så van vid att se sådant, så man tänker inte på det.  

Rickard: Jag tror att det är kulturellt. Vi kommer från Sverige och vi ser ju på TV4 och syns den 

loggan där kopplar vi med en gång att det är sant, eller seriöst framför allt. Vi är så pass många som 

ser, så skulle de sända något som är osant eller vinklat skulle de förlora tittare. 

Emelie: Jag tror på allt jag ser i nyhetsreportage, det ska ju vara sant. 

Krister: Ja, om man vill kan man ju ta del av informationen själv. Jag tror att många gör det, vi lever 

i ett kritiskt samhälle. 

Emelie: Mm... 

Rickard: Ja, finns loggan där ska det finnas någon typ av trovärdighet, annars håller det inte. 
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Hur kritiska är ni till det ni tittar på? 

Emelie: Jag borde vara mer kritisk. Alltså, om man skulle sitta hemma och titta skulle man kanske 

inte alls vara kritisk. Och det är ju inte så bra.  

Krister: Jag såg på en dokumentär om kultmedlemmar, och då använde de sig av en kraftfull 

speakerröst. Men det var så överdriven att jag inte alls trodde på den. De försökte så hårt att de 

tappade all trovärdighet.  

 

Kollar alla på dokumentärer? 

Krister: Ja, absolut. 

Sara: Jag med. 

Rickard: Zappar man på teven och det kommer en dokumentär stannar jag. 

Emelie: Mm, precis. 

 

 

Efter att ha sett originalversionen: 

 

Hur kände ni när ni såg det här? 

Emelie: Det kändes mer nyhet än dokumentär, mer tydligt. 

Rickard: Mm... 

Krister: Vardaglig produktion. 

Sara: Mm... 

 

Hur upplevde ni den annorlunda än den första? 

Sara: Den kändes inte lika allvarlig på något sätt. Den förra kändes mer... 

Emelie: ...dyster... 

Sara: Ja, dyster på något sätt. Mer sorgligt... Det kändes mer som att det var jätteallvarligt och 

hemskt. 

Emelie: Ja, på den förra tyckte de att den var jättehemsk, liksom. 

Sara: Man blir mer intresserad av den första eftersom den väcker lite känslor när man kollar på det. 

Liksom ”Gud, vad är det för fel?” 
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Skulle ni titta på det här hemma? 

Krister: Nej, jag brukar inte titta på nyheterna över huvud taget. Jag läser det mesta på nätet. Jag 

hade säkert zappat förbi det och tänkt att det inte är relevant för mig. 

Emelie: Fast det beror på om det visas något man fastnar för.  

Rickard: Jag gillar denna bättre än den första, faktiskt, för jag tänkte så mycket på musiken och 

effekterna i den första. Det här kändes mer seriöst och enklare att ta in. 

Sara: Jag föredrar den andra. 

Emelie och Krister: Jag med. 

 

Om ni bara hade sett det här, skulle det vara enklare då att komma ihåg siffrorna? 

Rickard: Nej, inte för min del. 

Krister: Nej, jag tror inte det heller. 

Rickard: Såvida man inte är berörd av det själv. 

 

Hur tycker ni att sanningshalten var i den här? 

Krister: Den var nog högre egentligen, det blir en mer seriös grej.  

Rickard: Jag håller med. 

Emelie: Jag med. 

 

Är det något ni vill diskutera om? 

Rickard: Jag kan tillägga att jag ofta är kritisk till effekter, så jag är ofta medveten om dem... 

Krister: Jag reagerade på den första, att varför man hade effekter här? Det var tanken som slog mig, 

inte innebörden av den. Även om jag kanske påverkades av den. 

Sara: Jag tänker på hur lätt det är att manipulera bilder, och eftersom jag aldrig brukar fundera över 

vad jag ser, så luras jag ofta. Jag känner mig lite lurad av de här effekterna i första inslaget. 
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Nu har ni ju kommit fram till att det är lätt att manipulera bilder, vad tänker ni om det? 

Rickard: Man kan ju förstärka känslor, men inte vinkla det. 

Emelie: Mamma tror på allt hon ser på teve, hon pratar med grannarna om vad hon fick veta, inte 

vad hon sett, på teven. 

Krister: Sådan är min mamma också. 

Sara: Min med! 

 

 

Analys och diskussion 

 

Av de åtta personer som såg inslagen var det bara en person som tyckte att inslaget var intressant 

nog för att titta på det privat och det var en tjej ur gruppen som först fått se inslaget med fler 

effekter. En person från grupp A kunde tänka sig att ha på det i bakgrunden, resten var inte alls 

intresserade av det. Men trots deras bristande intresse ökades ändå koncentrationen hos två av 

personerna ur grupp B när de fick se sitt första inslag. Eftersom båda två hade fått se den mer 

arbetade versionen utgår jag från att det var effekterna jag använt när jag redigerade inslaget som 

gjorde det ”tråkiga” mer spännande än de kanske hade tyckt annars.  

 

Bilderna jag använde i inslaget spelade viss roll för intresset, tjejen i grupp A som kunde tänka sig 

att ha på inslaget i bakgrunden hemma upplevde inslaget intressant för att det var fina bilder på 

hästar. En annan tjej, från grupp B, tyckte att hästbilderna vägde upp för den ”tråkiga gubben”. 

Alltså spelade det roll vilka bilder de fick se under tiden de fick höra informationen. Det som annars 

skulle varit tråkigt blev alltså roligare. Precis som Rabiger (1998) påstår är det tv-mediets styrka att 

genom sin dynamiska produktion skapa ett intresse hos tittaren och få dem att känna den dramatik 

eller sorg som man vill frammana med redigeringen. När deltagarna skulle räkna upp vilka effekter 

jag använt nämnde de musik, skuggade kanter och slow motion. Trots att de tycker sig vara 

medvetna om effekter lade de inte märke till att jag mörkat ner alla bilder enhetligt, alltså inte bara 

skuggningen, använt inzoomning och ändrat min speakerröst. En av deltagarna trodde att jag hade 

en närmare intervjubild på personerna i den redigerade versionen, men det stämmer inte alls. Det 

var en uppfattning som han troligtvis fått på grund av de andra effekterna. 
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När jag ställde frågan om vad objektivitet är tyckte båda grupperna att det var en svår fråga som de 

inte verkade ha tänkt så mycket på. Grupp A kom fram till att det inte ska vara vinklat och att 

dokumentären inte tydligt tar någons parti. Grupp B ansåg att det är när båda sidorna kommer till 

tals och att man undersöker varför något ser ut som det gör. Men deras svar var tveksamma och de 

fick diskutera innan de kom fram till ett svar. Det visar att de som inte läser eller är aktiva inom 

media inte tänker aktivt på sanningshalten i det de ser på tv. Det innebär att de kan vara mer 

mottagliga för det de konsumerar i media än om de hade varit mer medvetna om det. Någon drog en 

synonym med ordet tråkigt när vi talade om objektivitet. Ingen av deltagarna tyckte att det är viktigt 

med det och det kan då innebära att de inte tycker att det är viktigt att alla ska få komma till tals, 

eftersom det ju var deras definition av objektivitet. Någon sa att eftersom många är medvetna om att 

det de ser på tv är subjektivt spelar det ingen roll. En annan tyckte om att det var mer känsla i 

subjektivitet, och en tredje att man tittar på tv just för att känna någonting. Det var svaren från den 

första gruppen. Från den andra gruppen tyckte alla att det ska vara spännande, men ändå trovärdigt. 

Effekterna ska vara osynliga, men inte skadliga. Alltså är det ingen som är mot subjektivitet, utan 

snarare tvärtom. Den person i gruppen som trodde att de flesta är medvetna om subjektiviteten i 

dokumentärer verkar inte ha helt rätt i det eftersom tre personer från grupp B hade släktingar som 

tror på allt de får veta på tv. Jag tycker att formuleringen ”får veta” från tv är intressant. Då är det en 

sanning de får veta, inte ett påstående de får höra.  

 

Båda grupperna svarade dessutom en aning motsägelsefullt på frågan om effekter i tv. Trots att de 

berättade att de vet om att producenter använder musik och effekter för att skapa en känsla hos 

tittaren så svarade de sedan att de inte lägger märke till det ändå. En person sa till och med att hon 

tänker mer på när det inte är musik. En person i grupp B tyckte att producenten misslyckats om man 

lägger märke till effekterna, att det ska kännas som att de ska vara där helt enkelt, det visar tydligt 

på en vilja att bli ledd till redan gjorda åsikter. Av alla personer i båda grupperna var det bara en 

som tänker på effekter, Rickard. Han uppgav att han är väldigt kritisk till sådant i tv och att han till 

och med kan störa sig på om det är för mycket och tydliga effekter. Två andra personer i hans grupp 

tyckte dessutom att jag i och med min arbetade version försökte färga deras åsikter och att de blev 

serverade synen på den goda personen och boven. De som såg originalversionen antydde ingenting 

om att producenten hade en färdig åsikt att servera. 
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Alla i grupperna tittar på dokumentärer aktivt, min definition till aktivt som jag gav dem är att man 

ska diskutera den med någon annan person vid något annat tillfälle. Alla gjorde alltså detta, men det 

var bara en person som tänker på effekter och dokumentärens försök att påverka när de tittar på tv, 

trots att två av dem upplever att de ofta får åsikter lagda i knäet. Det tycker jag är intressant, alla är 

alltså medvetna om att man kan bli manipulerad av det man ser på tv, men ändå anstränger de sig 

inte för att se igenom det. Emelie, från gruppen som fick se det arbetade inslaget först, sa att hon 

borde börja vara mer kritisk till vad hon ser, men att hon inte orkar. Det kan innebära att hon tar till 

sig åsikter som inte alls överensstämmer med verkligheten för att hon inte orkar vara kritisk. Men å 

andra sidan uppger ju alla att de tittar på dokumentärfilm just för att bli påverkade. Krister, även han 

från grupp B, berättade att när dokumentärfilmare inte har tillräckligt med information eller belägg 

för att kunna påstå något, kan de ändå ge oss den åsikten outtalat med hjälp av redigeringen. Han 

tyckte att det kunde vara okej att de gjorde så, beroende på i vilket sammanhang. 

 

Alla utom en av personerna föredrog den arbetade versionen av inslagen. Rickard, från grupp B 

föredrog originalversionen för att han störde sig på alla effekter. De andra tyckte att den arbetade 

versionen var mer intressant och spännande än den första, som de tyckte kändes mer som nyheter än 

dokumentär. Där fick jag svar på en av mina frågor – skillnaden mellan ett nyhetsinslag och en 

dokumentärfilm är spänningen och dramatiken. Det blir ännu tydligare i och med att två personer i 

grupp B reagerade på namnskyltarna i inslaget (TV4 lokal-tv) och tyckte att tack vare att de kände 

igen den typografin kändes det mer seriöst och sant, men också tråkigare. 

 

Av personerna i grupp A var det en person som kom ihåg de exakta siffrorna i inslaget. Två stycken 

kom ihåg ungefärligt, och en person kom inte ihåg någon av dem. Av de i grupp B kom alla ihåg 

ungefärligt. Av det drar jag slutsatsen att uppfattningsförmågan är individuell och att det därmed 

inte har så stor effekt hur man redigerar runt omkring siffrorna. För vissa kanske det fungerar med 

avskalad information, medan det för andra är bättre med musik, hård röst och skumma bilder. Två 

av personerna skulle ha velat ha ett diagram för att på ett enklare sätt visa skillnaden. De lade även 

till att det är ett effektfullt sätt att manipulera publiken, att få siffrorna att verka värre eller större än 

de är, ändå ville de ju ha det manipulerade diagrammet. 
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När grupp A hade sett det andra, arbetade, klippet tyckte de att inslaget kändes mer dystert och 

ledsamt. De tyckte att chefen som försvarar sig såg ledsnare ut. En person i gruppen tyckte att 

djuren såg ut att lida, medan de andra fortfarande tyckte att de såg ut att må bra. Det styrker André 

Janssons (2002) avsnitt om semiotik där han menar att personer har olika relationer till musik och 

därmed kopplar olika upplevelser och känslor till det man ser eller hör. Gruppen tyckte att den 

första var tråkigare och kändes mer nyheter, medan den andra kändes som en dokumentär. Alltså 

tycker de att det inte spelar någon roll vad de två formerna innehåller för fakta, utan att det är det 

gestaltande som definierar genren. Den andra gruppen tyckte att originalversionen kändes mer sann 

än den arbetade versionen, men också att den var tråkig och vardaglig. Det var ju exakt samma 

fakta som presenterades på lite olika sätt, men med samma ord och ordning, ändå uppfattade de det 

första inslaget som mer sant. Och trots att den arbetade versionen inte kändes lika sann, var det just 

den som sju av de åtta personerna föredrog.  

 

Nichols (2001) varnar för att överdriva berättarrösten för att det kan få motsatt effekt och sänka 

trovärdigheten. Han skriver att den representerar hela dokumentären som då kan dömas utifrån 

rösten. Personen som uppgav att han störde sig på effekterna berättar ju i och med det att det gäller 

effekterna i hela dokumentären och inte bara berättarrösten. Det styrks av tjejen i grupp B som 

tyckte att producenten misslyckats om man hör eller ser effekterna, då det kan göra att man lätt blir 

irriterad och inte lika mottaglig för vad man ser. Och en av deltagarna i samma grupp hade ett 

exempel på en dokumentär där han blivit irriterad över den överdriva berättarrösten. 

 

 

Slutsatser 

 

Objektivitet existerar inte i produktionen av en dokumentärfilm. Vad filmen än handlar om eller 

vilka som än medverkar kan den inte vara objektiv. Det är en enhetlig åsikt hos de forskare och 

producenter som jag byggt den teoretiska delen i min uppsats på. Oavsett vad jag väljer att rikta in 

kameran på eller vilka delar jag klipper ut så är det jag som väljer att trycka på ”record” och jag 

som klipper i redigeringen. Det finns en acceptans inför detta både hos producenten och publiken 

och det ger en möjlighet för filmaren att bygga upp en stämning och göra det enklare för publiken 
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att ta till sig budskapet. Men det innebär ett stort ansvar hos producenten, det krävs ett sunt förnuft 

för att filmen inte ska gå till överdrift och skada tilliten hos sina tittare. Utifrån min undersökning 

med deltagarna i fokusgrupperna har jag kunnat se att det finns en stor tillit till de som producerar 

det vi ser på tv, åtminstone vad gäller dokumentärer och nyhetsinslag. Av mina åtta unga tv-tittare 

var det bara en person som var kritisk till och uppmärksam på effekter i tv. Eftersom tittarna i 

många fall nog inte känner till den som skapat filmen har de egentligen ingen konkret grund till att 

lita på dess objektiva ansvar, utan de ser det som naturligt med det sunda förnuftet. Det kan göra 

dem till sårbara och kanske också formbara tittare. Med en producent som önskar påverka tittarens 

åsikter kan unga tv-tittare vara mottagliga för en sådan slags påverkan. 

 

Alla deltagare i mina båda fokusgrupper blev lite ställda när de fick frågan om vad objektivitet är 

och de var tvungna att fundera ett slag innan de kunde svara. Det var tydligt att det inte var 

någonting som de funderat särskilt mycket på och lika tydligt var det att begreppet ganska snabbt 

sopades under mattan till förmån för spänning med subjektiva produktioner. Genom min 

undersökning kan jag alltså dra slutsatsen att objektivitet inte är särskilt viktigt när mina deltagare 

sätter sig i tv-soffan. En av deltagarna hade ambitionen att börja se mer kritiskt på dokumentärer, 

men orkade inte. Det var enklare och bekvämare att följa med i berättelsen och dras med i 

stämningen som producenten skapar.  

 

De flesta av deltagarna i min undersökning tittar inte på nyheter med motiveringen att det känns 

trist. Men alla tittar däremot på dokumentärer och interagerar med sina bekanta för att diskutera vad 

de sett och hört. En av mina forskningsfrågor var just hur skillnaden mellan ett nyhetsinslag och en 

dokumentär upplevs. Det jag fått fram genom min undersökning är att skillnaden framför allt är den 

känslomässiga upplevelsen. Det var tydligt att deltagarna tyckte att originalversionen var ett 

nyhetsinslag och att den mer arbetade versionen var en del ur en dokumentär, trots att jag hade med 

precis samma fakta och ordningsföljd med bilderna. Ett par av de deltagare som fått se versionen 

med fler effekter först upplevde det som att de fick åsikter lagda i knät. Det upplevde däremot inte 

deltagare ur den andra gruppen, trots att det var samma bilder, fakta och upplägg. Utifrån 

diskussionerna i fokusgrupperna förstår jag att de ser nyheter som fakta presenterat rakt upp och 

ned medan dokumentärer redovisar samma fakta fast med effekter som ska förtydliga och förstärka 

det som sägs. Kanske är det på det sättet som mediavärlden i framtiden måste fånga intresset hos tv-
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tittarna genom att använda mer effekter och göra nyheterna mer till en upplevelse som förmedlar 

budskap inte bara i det som sägs utan även i det som hörs och syns genom effekterna. Deltagarna sa 

också att de troligtvis skulle stanna till när de zappade på tv:n om de skulle se inslaget med fler 

effekter, men att de inte skulle göra det om de såg inslaget utan effekter, vilket i deras ögon var ett 

rakt nyhetsinslag. Det är också intressant att nyhetsinslaget ansågs vara mer sant när det var precis 

samma faktauppgifter som i versionen som uppfattades som en dokumentär. Och något som får mig 

som författare till uppsatsen att förvånas är att det var den andra versionen, alltså versionen som inte 

ansågs vara lika sann, som alla utom en skulle välja att titta på. Alltså valde nästan alla deltagare 

medvetet bort den version som de tyckte bäst speglade verkligheten. De är i teorin medvetna om att 

tv-mediet kan använda sig av metoder för att färga åsikter och att lägga sådana i deras knä, men 

upplevelsen av en sådan produktion gör tittandet mer underhållande och är därför lockande. De vill 

till och med att effekterna ska vara osynliga så att det blir ännu enklare att ta till sig filmarens 

budskap och dras med i berättelsen. Majoriteten av de unga tv-tittare som deltagit i min 

undersökning upplever produktionen med mer effekter som mer lockande att titta på, oavsett om det 

gäller ett nyhetsinslag eller inslag med mer dokumentärfilmisk karaktär. Det besvarar ännu en av 

mina forskningsfrågor som handlade om hur unga tv-tittare ser på effekter i samhällsprogram på tv. 

 

Rabiger (1998), Nichols (2001) och Karin af Klintberg (Ebbe the movie, 2009) anser att syftet med 

en dokumentärfilm är att få folk att tycka som producenten. Hela meningen med att producera 

filmen är att lyckas övertyga tittaren att tycka samma sak, och att det är helt okej att producera och 

regissera likt en spelfilm för att nå denna effekt på tittaren. Rabiger (1998) skriver att det inte finns 

några objektiva mått, utan hans lösning är att lita på sina instinkter genom sin känsla för dramaturgi. 

Och just dramaturgi verkar vara en avgörande del i dokumentärens karaktär, då jag utifrån mina 

fokusgrupper har kunnat dra en tydlig slutsats att det inte är lika viktigt med objektivitet som med 

spänning och underhållning i en dokumentär på tv. 
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