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Abstract: 

Studien handlar om hur tittare och producenter upplever intervjusekvenser i 
360°-video i en VR-miljö och syftet är att synliggöra tittares upplevelser av 
produktion för att skapa bättre förutsättningar för journalistiska 360°-
produktioner. 
Studien fokuserar på tittarens upplevelser av 360°-video i olikheter i 
gestaltningsval, utifrån gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till 
intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används i 
360°-video, samt på vilka olika sätt man som producent kan gestalta 
intervjusekvenser i journalistisk 360°-video och hur det skiljer sig 
cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell videoproduktion. 
Studien har utgått från ett egenproducerat testmaterial bestående av sex olika 
360°-videor. Detta material har använts i en tittarstudie där testpersonerna har 
tittat på materialet i VR-headset, tänkt högt enligt thinking aloud-metoden och 
medverkat i en simulated recall-intervju med kortsortering.  
För att få ett producentperspektiv har även yrkesverksamma 360°-producenter 
intervjuats. Testpersonernas upplevelser har analyserats utifrån hur vi 
traditionellt gestaltar intervjuer i rörliga medier. 
Studien visar hur individuellt tittare upplever grundläggande parametrar i 
gestaltningsval i intervjusekvenserna, att tittarna vill känna sig delaktiga och 
uppleva ett förstahandsperspektiv med stabilitet och kameran placerad i ett för 
dem normalt perspektiv i höjdled, vara nära intervjusituationen men inte för 
nära och känna sig bekräftade av blickar från samtliga medverkande. Samtidigt 
påverkar närhet till intervjuperson och dennes blickriktning hur villig tittaren är 
att utforska miljön.  
En synlig reporter kan upplevas som en konkurrent om uppmärksamheten eller 
fungera som en bra guide. 
Studien visar också hur all 360°-produktion i möjligaste mån bör efterlikna 
verkligheten och hur en intervjusituation också bör efterlikna en verklig situation 
där tittaren upplever illusionen av att vara delaktig. Intervjusituationen i 360°-
video konkurrerar många gånger om tittarens uppmärksamhet med den rena 
miljöupplevelsen och intervjupersoner blir väldigt utlämnade i 360°-formatet. Det 
är därför av stor vikt att man har en överenskommelse om produktionens stil 
innan inspelningen. 

Nyckelord: 
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point-of-view, framing, distans, blickriktning





Till min klan av gamers! 

Ann-Louise, Charlie & Elton!  



“Video has been around for a long time, and we know what works.  

But we just haven’t figured out the language and grammar of  360-video storytelling.”  1

	 	 	  — Bob Sacha, photographer, filmmaker and VR journalism professor	 	   

	 	 	 	          at the CUNY School of  Journalism	 	  

 Keyser, 20181
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1. INLEDNING


1.1 Bakgrund 

Den mänskliga fascinationen för 360º-upplevelser är inget nytt. Under 1700- & 1800-talet målades 

många historiska målningar i stora panorama-format, för att sedan beskådas i runda rum, så kallade 

rotundor. När tittarna stod i mitten av rummet var de omgivna av den sfäriska målningen 

(Bartscherer & Coover, 2011). Inte heller att berätta historier i ett subjektivt förstahandsperspektiv är 

något nytt. Inom litteraturen har berättelser i jag-form alltid förekommit och i filmsammanhang är 

det subjektiva kameraperspektivet en teknik som ofta används för att förstärka den visuella 

upplevelsen. I Robert Montgomerys (regi och huvudroll) film-noir Lady in the Lake från 1947, kan 

man se hela berättelsen ur huvudrollens subjektiva perspektiv. Vi hör Montgomerys röst (som vår 

egen) och ser ibland spegelbilden av skådespelaren som föreställer vår karaktär. Den största kritiken 

mot den 100 minuter långa filmen, var (förutom vissa inslag av att skådespelare spelade över) hur 

användandet av ett förstahandsperspektiv skapade långa transportsträckor som påverkade tempot i 

filmen. 

360°-video och Virtual Reality, VR, är idag begrepp som har blivit vardag för många och är en del 

av en snabb medieutveckling som vi knappt kunde drömma om för ett par decennier sedan. Virtual 

Reality var då att jämställa med ren science fiction. För många användare är 360º-video deras första 

VR-upplevelse. Min egen fascination av 360°-video är som störst när tekniken och narrativet skapar 

upplevelser som är svårtillgängliga i verkligheten, som att få möjlighet att simma med hajar eller att 

kunna åka någon av världens häftigaste bergochdalbanor. Jag har alltid varit intresserad av att 

berätta med ny teknik och den första 360º-kameran som jag tittade på, så sent som 2015, var en 

Nokia Ozo som då kostade över en halv miljon kronor. När jag testade kameran trodde jag inte att 

utvecklingen skulle gå så snabbt att jag mindre än två år senare skulle ha möjligheten att själv filma 
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360º-video i hög kvalitet. Som 360°-producent har jag fått möjlighet att presentera spektakulära, om 

än lokala, platser för en publik. 

Att producera professionell 360°-video har många likheter, men även stora skillnader, med hur man 

producerar traditionell film och video. Idag experimenterar producenter med berättarformen och 

baserar sin kunskap från sina tidigare erfarenheter från andra medier. En del traditionell filmteori 

går att överföra till en ny teknik medan t.ex. hur man traditionellt arbetar med kameravinklar, 

klippning och skärpeförflyttningar kan påverka tittarupplevelsen negativt och leda till att tittaren 

förlorar orientering eller mår illa (Sheihk et al., 2016). Serrano et. al. (2017) har visat att tittare 

förstår användandet av traditionell filmklippning även i 360°-miljöer och menar att det kan handla 

om att man behöver tid att vänja sig vid ett nytt medie och nya berättarformer. 

Inspelningsplatsen anses som en viktig komponent i de flesta 360º-produktioner och en spektakulär 

miljö ger många fördelar. Men Sarah Hill, Chief  Storyteller på StoryUp VR, menar att även om 

olika historier passar olika bra för 360º, så om 360º-video är den målarpensel du har valt som 

konstnär så får du lov att vara kreativ och experimentera och måla med den teknik eller utrustning 

som du har valt att arbeta med (Journalism 360, 2017). 

360°-tekniken befinner sig fortfarande i ett skede där professionella producenter kan kalla sig för 

innovatörer. Tekniken har inte blivit vanligare än att det bara är några få procent av de som jobbar 

inom videobranschen, som har erfarenheter av att arbeta med sfärisk videoproduktion. Att man inte 

kan visa materialet på en vanlig biograf  eller sända det i TV, gör att det finns en professionell film 

och TV-bransch som inte har kommit i kontakt med att arbeta med mediet. Utvecklingen drivs 

istället av de som vill vara innovativa på webben. 

Under 2000-talet har förutsättningarna för journalister ändrats enormt och idag beskrivs det ofta 

hur en tidningsjournalist måste vara en duktig mångsysslare, en multikompetent “enmansorkester”, 

som bland annat ska kunna fotografera, filma, intervjua och redigera, för att bli anställningsbar 

(Häger, 2014) eller som en multijournalist som i allt större utsträckning ska behärska rapportering i 

både text och bild (Weibull & Wadbring, 2014).  Journalistiken på internet har ständig deadline och 

ekonomiska intressen gör att medieföretagen försöker att utveckla sin närvaro online, ge läsaren nya 

former av mervärde och utforska nya medieuttryck för sin journalistik. 
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Internationellt så har flera större dagstidningar gjort rejäla satsningar på 360°-video. Dessa 

satsningar på att använda sig av 360º-teknik motiveras av en tro på att journalistiken kan bli mer 

transparent om tittaren har möjlighet att se hela inspelningsmiljön. 

New York Times  ettåriga satsning på dagliga 360º-reportage på webben är det mest 2

uppmärksammade exemplet. Det nu avslutade projektet var ett samarbete med Samsung och 

involverade över 200 journalister som filmade i 57 olika länder. I utvärderingen beskrivs det hur 

projektet har fungerat som en inkörsport för att fler medarbetare ska kunna jobba vidare med nya 

berättarformer, att medarbetarna i en så relativt konservativ miljö som på en tidningsredaktion, får 

en känsla av att de befinner sig i utvecklingens framkant samt att satsningen har haft ett PR- och 

marknadsföringssyfte (Willens, 2017). 

Thomas Seymat, head of  immersive storytelling på Euronews, menar att deras arbete med 360º-

reportage var en bra träning för företagets journalister i att berätta i nya former och att de nu är 

bättre förberedda för att arbeta med mer avancerad VR i framtiden. En ny form av 

historieberättande kräver nya färdigheter utöver den traditionella nyhetsrapporteringen. Dessa 

färdigheter finns inte på nyhetsredaktionerna utan är mer förknippade med andra yrken som t.ex. 

spelutvecklare (Marconi & Nakagawa, 2017).  

I Sverige är det väldigt få nyhetsredaktioner som har börjat använda sig av 360°-tekniken. Dagens 

Nyheter  har kommit längst inom den svenska journalistkåren och publicerar regelbundet 360°-3

journalistik sedan 2016.  

Inom all journalistisk produktion är intervjun en viktig komponent som fungerar som både “tegel 

och murbruk” i berättandet. Exempel på detta är hur den skrivande journalisten bygger många av 

sina texter på intervjuer och nyhetsredigerare på TV många gånger inleder sitt redigeringsarbete 

med att välja ut de bästa intervjusekvenserna som en grund och bygger sedan vidare med 

kompletterande material (Häger, 2014). 

 nytimes.com/video/the-daily-3602

 vr.dn.se3

- �  -3

http://www.nytimes.com/video/the-daily-360
http://vr.dn.se


1.2 Problemområde 

Då intervjuer är en central beståndsdel inom journalistisk videoproduktion och inom 

nyhetsrapportering och intervjusekvenser i t.ex. dokumentärfilmer, har det utvecklats normer för 

hur en intervjusituation ska se ut. Vi tror oss veta hur tittare uppfattar traditionellt bildberättande 

och filmskapare kan med hjälp av olika gestaltningskomponenter, t.ex val av bildutsnitt, perspektiv 

och kamerans placering, förstärka och bestämma vad de vill förmedla (Rabiger, 2014). Om detta 

stämmer med hur tittaren upplever en intervjusekvens i 360°-video, vet vi inte. 

Många gånger väljer befintliga 360°-producenter att gestalta intervjuer med enbart speakerröst och 

inklippsbilder. När en person väl syns i bild kan man få en känsla av att producenten har utgått från 

miljön, platsen de befinner sig på, och placerat intervjuobjektet i den mest estetiskt tilltalande delen 

av bilden. I andra fall har intervjupersonen placerats på det avstånd där kameran uppfattar bäst 

skärpa. Med ett mer aktivt arbete med gestaltningskomponenter kan man istället flytta fokus till 

berättelsens innehåll och hur man vill berätta historien: kamerans höjd kan signalera makt, val av 

bildutsnitt kan skapa känslomässig närhet eller distans (Bordwell, Thompson & Smith , 2017; 

Brown, 2016; Monaco, 2009).  Jag vill explorativt hitta hur gestaltningstekniska val som bildutsnitt, 

perspektiv och kamerans placering, som traditionellt påverkar hur tittaren uppfattar intervjun, 

påverkar tittarens upplevelser av intervjuer i en 360°-miljö. Hur upplever tittare olika 

grundläggande gestaltningstekniska val från traditionell videoproduktion i intervjusekvenser i 360°-

video och hur resonerar producenter om intervjuer i 360°-video?  

1.3 Syfte & frågeställning 

Jag vill samla in och synliggöra en del av 360°-branschens outtalade kunskap och sprida kunskapen 

till fler potentiella producenter av journalistiskt innehåll. Jag vill också ha ett tydligt 

producentperspektiv på mitt arbete då jag själv har lång erfarenhet av medieproduktion och har 

producerat traditionell video och video i 360°-format.  Jag har också många års erfarenhet av att 

undervisa i hur man producerar film och vill undersöka vilka aspekter av traditionella filmteorier 

som går att översätta till 360°-berättande. Studien kommer alltså att handla om medieproduktion,  

genom produktion av egen medieproduktion och för framtida medieproduktioner. 

Syftet med mitt arbete är att synliggöra kunskap och upplevelser av 360°-videoproduktion för att skapa bättre 

förutsättningar att producera journalistisk 360°-produktion. 
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Mina frågeställningar: 

	 •	 Hur upplever tittaren gestaltningsval, utifrån olikheter i gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till 

intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används, i intervjusekvenser i journalistisk 

360°-video i en VR-miljö? 

	 •	  På vilka olika “professionella” sätt kan man som producent gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-

video och om - i så fall, hur skiljer det sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionellt 

videomaterial?  

1.4 Avgränsningar   

Inom designforskning finns det traditionellt fyra olika forskningsområden: designern, det designade 

objektet, det designade systemet och slutanvändaren (Crouch & Pearce, 2012). 

Rose (2016) menar att det finns fyra områden inom kritisk visuell metod: produktionen, själva 

“bilden”, dess spridning och dess publik. Produktionen påverkar produkten, som i sin tur påverkar 

hur publiken uppfattar produkten. Min studie kommer att handla om produktionen och hur tittaren 

uppfattar “produkten”. Allt som handlar om spridning och distribution kommer jag att utelämna i 

mitt arbete. 

Alla intervjuer har ett innehåll. Min undersökning handlar inte om huruvida intervjuns 

journalistiska innehåll är intressant eller inte. Den audiella aspekten av intervjusekvensen är också 

viktig, både som informationsbärare och att styra tittarens blickriktning. Men mitt fokus ligger på 

producentens visuella gestaltningsval och tittarens upplevelser av dessa val.  

Jag har också undersökt de olika intervjusekvenserna som individuella videosekvenser och inte som 

intervjuer som har varit del av ett större sammanhang. Jag har också avgränsat mitt testmaterial till 

6 olika videosekvenser då undersökningen annars skulle kunna bli för tidskrävande vid varje 

individuellt testtillfälle. 

En 360°-video kan ses på en mängd olika digitala plattformar med hjälp av olika tekniska resurser. 

Jag har tidigare arbetat med undersökningar av 360°-video på datorskärm, smart mobiltelefon och 

läsplatta och har i detta arbetet gjort ett aktivt val att bara använda mig av ett högkvalitativt VR-

headset, den teknik som gör materialet mest rättvisa och skapar den största immersiva 

tittarupplevelsen. 
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Då jag i min undersökning kommer att utgå från mitt eget testmaterial kan mina slutsatser endast 

anses gälla för mitt testmaterial. Samtidigt befinner vi oss i en tid för 360°-videon som motsvarar 

filmens barndom och dess Cinema of  Attractions, och det tog tid att flytta tittarens nyfikenhet från 

fenomenet, tekniken och den rörliga bilden, till innehållet i historien (Gunning, 1995). Vi har efter 

över hundra år inte fullt ut förstått filmens berättande och kommer förmodligen inte att förstå 360°-

filmen fullt ut på ett bra tag. 
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2. TEORI & TIDIGARE FORSKNING


2.1 Begrepp och definitioner inom 360°-video 

I min förstudie om 360°-video har jag tittat på en mängd olika produktioner med hjälp av dator, 

mobiltelefon och VR-headset, jag har producerat egna filmer med tre olika 360°-kameror och 

intervjuat professionella 360°-producenter. Men jag har framförallt gjort en omfattande 

litteraturstudie över allt jag har kunnat komma över som handlar om mediets teoretiska och 

praktiska förutsättningar. Under förarbetet har det i diskussioner med andra blivit tydligt att 360°-

videons förutsättningar ibland kan vara svåra att greppa. Jag kommer därför att använda mig av 

tydliga definitioner av de begrepp som jag använder mig av och inleda med att förklara de begrepp 

som jag anser centrala inom 360°-videoproduktion.  

360°-video är ett mycket ungt forskningsområde, även om John Mateer (2017) skriver att det har 

pågått forskning om filmskapande med VR-teknik sedan 1990-talet, om än i en väldigt begränsad 

skala. 

Tekniken har under de senaste åren utvecklats enormt och blivit tillgänglig för de stora massorna. 

Detta har även lett till nya berättarformer, där tekniken används i alla möjliga sammanhang inom 

dokumentärt berättande, ren fiktion men främst i rena upplevelsevideor.  

Vi befinner oss i ett område inom state of  the art, d.v.s. den allra senaste tekniken, och därför finns det 

inte heller så mycket forskning om den specifika tittarupplevelsen av 360°-video. Men det pågår just 

nu många intressanta forskningsprojekt runt om i världen.  

Det finns en mängd olika infallsvinklar man kan använda sig av när det handlar om att undersöka 

hur tittare och producenter upplever ett berättande i ett nytt medie. Jag har tagit avstamp i 

nuvarande medieforskning om 360°-video och teorier om traditionellt filmiskt berättande och 

genomfört en publik- och användarstudie samt kompletterande intervjuer. 
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2.1.1 360°-video 

För att undvika förvirring kommer jag att konsekvent använda mig av begreppet 360º-video 	

istället för andra förekommande beskrivningar som t.ex. sfärisk video, immersiv video, VR-video 

eller Cinematic Virtual Reality (CVR). Att det förekommer så många olika namn på samma sak är 

också det ett tecken på att vi befinner oss inom ett innovativt forskningsområde. 

En 360°-video är en videosekvens där du får känslan av att du står på en plats och kan se dig om åt 

alla riktningar. Trots att man kan använda sig av VR-headset (även kallat HMD, head-mounted 

displays) för att titta på videon, så ska man inte blanda ihop begreppet med Virtual Reality, VR, där 

man kan kräva mer interaktion av användaren i upplevelsen, t.ex genom att styra kamerans 

placering, vandra runt i den fiktiva världen i en datorspelsliknande miljö och på olika sätt ha 

möjlighet att interagera med handlingen.  

En 360°-video kan ses på flera olika digitala plattformar som dator, surfplatta, smart mobiltelefon 

eller i VR-headset. 

Videon filmas med en speciell rundupptagande videokamera 

(omnidirectional). Variationen på hur olika 360°-videokameror 

fungerar rent tekniskt är stor. En del kameror använder sig av många 

kameralinser eller flera separata “vanliga” videokameror monterade 

på en rigg, medan andra består av ett fåtal fisheye- linser.  

När man sedan har stitchat (“sytt ihop”) de olika kameralinsernas 

filmer till en lång rektangulär bild som projiceras “equirectangular”, 

en utsträckt bild likt hur vi är vana att se en världskarta över vår 

klotformade planet, kan man sedan arbeta med sin videofil och göra 

allt man kan med traditionell video. Denna utsträckta bild kan man 

sedan välja att projicera i 360°. De stora tekniska skillnaderna i 

produktionsprocessen är just stitchningen och projiceringen som inte 

finns i vanlig videoproduktion. Stitchningsprocessen har tidigare 

ansetts som mycket tidskrävande men går mer och mer åt 

automatisering. 

En 360º-videofil kan vara monoskopisk eller stereoskopisk, det vill säga bestå av en sfärisk bild eller 

två sfäriska bilder (en bild per öga med en liten förskjutning som skapar ett tredimensionellt djup) 
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Figur 1. 360°-videokameror. 
Två olika 360°-videokameror, 
en GoPro Fusion (överst) och 
en Insta360 Pro. 



och ljudet kan vara spatialt ljud, flera ljudkanaler från olika riktningar som centreras runt tittaren 

och påminner om hur vi hör i verkligheten. 

 

Figur 2. 360°-videons olika visningslägen. Från vänster: 360°-video i equirectangular-projicering, 360°-video i 

monoskopiskt visningsläge och 360°-video i stereoskopiskt visningsläge. 

2.1.2 Interaktion 

Interaktion i 360°-video är alltså detsamma som tittarens ändring av sin blickriktning. Inom VR 

kallar man ofta detta för field-of-view, (FOV).  

Elmezeny, Edenhofer & Wimmer (2018) menar att interaktion i 360º-video bara är en illusion, för i 

360º-video saknas en riktig interaktion för tittaren. Vi kan som tittare välja vilken del av den visuella 

bilden vi vill uppmärksamma (samtidigt som vi uppfattar hela ljudbilden) men hur vi än beter oss 

kommer handlingen i berättelsen att gå framåt. 

2.1.3 Tittarupplevelse 

Med tittarupplevelse menas hur tittaren upplever helheten av en produktion. Howells & Negreiros 

(2012) menar att olika visuella medier och olika situationer skapar olika typer av tittarupplevelser. I 

biografen tittar vi koncentrerat på filmen tillsammans med vänner bland främlingar, i TV-soffan 

tittar vi tillsammans med våra närmaste med varierande fokus på TV:n. Med ett nytt sätt att 

konsumera medieinnehåll med datorer, läsplattor och telefoner, är det inte längre något konstigt att 

filmtittande även kan vara en individuell upplevelse. Jag kommer att undersöka en individuell 

tittarupplevelse med hjälp av 360°-video i VR-headset. I en 360°-video påverkar tittaren sin egen 

tittarupplevelse med hjälp av sin interaktion, d.v.s. ändring av blickriktning, FOV.  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Figur 3 (ovan) beskriver flera olika förutsättningar för 360°-video. Hur tittaren har möjlighet att 

uppmärksamma produktionen, d.v.s. tittarupplevelsen, samt den enda möjliga interaktionen i 

produktionen där vi väljer vilken tredje- eller fjärdedel av bilden (beroende på synfälts-inställningar) 

som vi väljer att uppmärksamma (FOV). 

En nackdel eller risk med tittarupplevelser i en VR-miljö är att användare kan uppleva 

simulatorsjuka, ett illamående som oftast beror på att våra synintryck inte överensstämmer med hur 

vår egen kropp rör sig. Serge & Moss (2015) skriver om hur deras tester visar att illamåendet ökar ju 

längre tid man använder ett VR-headset. 

En annan svårighet med denna individuella form av tittarupplevelse, är hur vi är vana att titta på 

film och TV som kan leda till intressanta konversationer med andra. Dessa samtal förlitar sig på en 

gemensam referensram och kan bli en utmaning när det handlar om 360°-video, där det inte finns 

några garantier att vi har sett och upplevt samma saker (Tang & Fakourfar, 2017). 

Då en 360°-video kan ses på flera olika digitala plattformar som dator, surfplatta, smart mobiltelefon 

eller i VR-headset, så påverkas också upplevelsen av vilken teknik man använder sig av när man ser 

på filmen. 

2.1.4 Immersion 

360°-video kan uppfattas som ett medie med en hög grad av immersion. I ett kognitivt perspektiv 

(Troscianko, 2012) definieras immersion som en “nedsänkning” i en värld eller en historia där 

tittaren dras in, uppslukas av, eller involveras (och har möjlighet att gå vilse) i. Immersion kan alltså 
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Figur 3. 360°-videons audiovisuella förutsättningar. Den begränsade tittarupplevelsen i VR-

visning i förhållande till videosekvensens audiella innehåll.



ses som “ett tekniskt systems nivå av att presentera en levande virtuell miljö som utesluter den fysiska 

verkligheten man befinner sig i” och påverkar vår känsla av närvaro i materialet, av att “vara 

där” (Cummings & Bailenson, 2016).  

Aspekter som påverkar tittarens känsla av immersion i en VR-miljö är: möjligheten att röra sig, om 

materialet är filmat monoskopiskt eller stereoskopiskt, bildens kvalitet (realism), synfältets bredd, 

ljudkvalitet, uppdateringsfrekvens, användarens tittarperspektiv och val av visningsteknik (ibid). 

360°-video kan uppfattas som helt uppslukande om man tittar på filmen med en hundraprocentig 

fokusering på innehållet via ett VR-headset. Ser man produktionen på en datorskärm kan man 

fokusera på, eller störas av sin omgivning, och upplevelsen kan därför ses som icke-immersiv. Tittar 

man väldigt nära på en läsplatta kan man också uppleva en högre grad av immersion. Graden av 

immersion påverkas tydligt av vilken metod man väljer när man ser på produktionen.  

Enligt Elmezeny, Edenhofer & Wimmer (2018) finns det både en teknisk och en narrativ aspekt av 

immersion som samspelar med varandra. Teknisk immersion påverkas t.ex. om tittaren inte kan titta 

åt alla håll eller om de inte inte får en antydan av vad som är huvudberättelsen i filmen. Narrativ 

immersion påverkas av miljön och innehållet i form av ett samspel mellan historien, karaktärer och 

hur tittaren interageras i historien. 

2.1.5 Transportation och presence 

John Mateer (2017) har tidigare använt sig av “transportation theory” i samband med studier av 

fiktion i 360°-video. Green, Brock & Kaufman (2004) definierar “transportation into a narrative 

world”, som att man kognitivt, känslomässigt och bildmässigt förflyttas in i en berättelse för att 

uppleva njutning. De beskriver hur nyckeln till en större medieupplevelse är att man som individ 

känner att man förflyttas bort från sin verklighet in i t.ex. bokens eller filmens värld. Teorin 

utvecklades för att analysera litterära berättelser men har visat sig plattformsoberoende och kan ge 

en förståelse av hur publik kan uppskatta en berättelse oavsett medie. Precis som inom 

immersionsforskning menar Mateer (2017) att ett medie kan dra nytta av upplevelsen att man är 

omsluten av en berättelse, men “transportation theory” säger inte att ett medie är bättre på att skapa 

denna förflyttning än andra. Ett visuellt bildmedium som film har sina fördelar medan bokens 

möjligheter att skapa egna mentala bilder hos läsaren har andra fördelar. Det finns också stora 

individuella skillnader på hur vi upplever en berättelse. En del personer föredrar att skapa sina egna 

mentala bilder medan andra, som inte “tänker i bilder”, kan föredra att få riktiga bilder 

presenterade för sig (Green, Brock & Kaufman, 2004). 
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360°-video i en VR-miljön är ett exempel där man som tittare får dessa bilder presenterade för sig 

och det lämnas ytterst lite utrymme för att skapa sina egna mentala bilder. 

Transportation i VR kallas för presence, närvaro, och definieras som: “ett tillstånd när vår 

medvetenhet om mediet försvinner och vi drivs genom mediet till känslor som påminner om en 

verklig upplevelse”. Presence inom VR kan delas in i social närvaro, miljömässig närvaro och 

personlig närvaro. I 360°-video saknas social och miljömässig närvaro. Vi kan inte konversera med 

andra VR-användare eller interagera med karaktärer i produktionen och miljön vet inte om att vi är 

där. Om miljön svarar eller reagerar på vår närvaro så ökar känslan av att vi på riktigt befinner oss i 

VR-världen. I 360°-video får man förlita sig på den tredje aspekten av presence, den personliga 

närvaron, där en simulering av verkligheten, med hjälp av ljud och bild, förmedlar känslan av att 

tittaren befinner sig på plats för att den virtuella världen svarar, likt vår verkliga värld, på tittarens 

huvudrörelser (Mateer, 2017). 

2.1.6 Styrning 

Som producent vill du att tittaren ska uppleva så mycket som möjligt. Ibland kan det i 360°-filmens 

narrativ vara viktigt att tittaren uppfattar en viss händelse för att förstå fortsättningen. För att hjälpa 

tittaren att ha rätt blickriktning förekommer det en hel del försök till vägledning från producentens 

sida. På engelska förekommer flera olika begrepp som t.ex. “directing the attention of  the gaze” och 

“directing attention cues", d.v.s. att få tittaren att rikta uppmärksamheten dit man vill.  Jag kallar 

denna hjälp för styrning och definierar det som: ett försök (från producenten) att vägleda (tittarens) 

blickriktningen till den position där något för tillfället utspelar sig eller kommer att utspela sig. 

Många olika gestaltningskomponenter kan användas för att guida och vägleda tittaren t.ex: ljudet i 

form av att någon berättar var vi ska rikta vår blick eller att vi hör något som fångar vår 

uppmärksamhet, grafiska element som är tillagda i redigering eller att motiv rör sig åt ett speciellt 

håll. 

När det handlar om produktion av 360°-video menar Pavel, Hartmann and Agrawala (2017) att 

filmskapare förlitar sig på de cinematografiska tekniker som utvecklades för ett smalt synfält och 

utvecklat sina egna tekniker för att tittaren inte ska missa viktiga moment i narrativet. 

Som producent av 360º-video kan man aldrig vara säker på vad tittaren väljer att titta på. Vill 

tittaren hellre titta på det som befinner sig ett halvt varv från sekvensens huvudmotiv så måste 

tittaren få göra det. Den sfäriska 360º-videons natur är ett visuellt experiment som ger ett större 

handlingsutrymme till tittaren. 
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2.1.7 360°-videons egna förutsättningar 

Traditionell film ses vanligtvis på en rektangulär skärm, medan en 360°-video projiceras sfäriskt runt 

tittaren utan någon bildkant. Formatet skapar därmed stora produktionstekniska utmaningar för alla 

inblandade, främst när det kommer till att gömma teknisk inspelningsutrustning, som t.ex. 

ljudutrustning och lampor för ljussättning, och filmteam.(Dooley, 2017). 

Därför underlättas inspelningen av att det är få människor inblandade, jämfört med traditionell 

videoproduktion. På en vanlig filminspelning kan man nästan aldrig vara för många som hjälper till. 

Men när man inte kan ställa sig bakom kameran, utan måste gömma sig när kameran spelar in, så 

är varje extra person också någon som av misstag kan komma med i bild. En regissör kan inte heller 

ge regi vid kameran under inspelningens gång, vilket också ställer större krav på skådespelarens 

agerande. Stefan Grambart (2015) menar också att mycket av vårt visuella berättarspråk är 

beroende av att en bild har en kant. 

En produktion av 360°-video är av praktiska skäl nästan alltid en enkameraproduktion. Hur man 

traditionellt berättar historier med hjälp av enbart en kamera, med hjälp av klippning och olika 

kameravinklar, och skapar illusionen att man har arbetat med flera kameror är grundläggande 

filmteori.  

I traditionell videoproduktion använder vi oss av olika bildutsnitt och som fotograf  kan vi enkelt 

zooma in till passande utsnitt, t.ex en lämplig halvbild vid en scen som innehåller dialog. När vi 

filmar 360º-video måste vi istället anpassa distansen mellan kameran och skådespelaren så att vi får 

samma känsla av att dialogen är viktig. Positioneringen av kameran är egentligen det enda 

berättartekniska valet man gör på inspelningen. 

Det är också vanligt att producenten är inblandad i hela produktionsprocessen. Det är enklare att 

göra saker själv om man besitter kunskapen, än att portionera ut arbete på externa agenter, då det 

är få som har hunnit specialisera sig inom olika moment i produktionen. 

2.1.8 Immersiv journalistik 

Alexis Cox (2017) skriver om en kvalitativ studie som visar att för att en 360º-video ska bli intressant 

för tittaren måste den uppfylla minst ett av tre kriterier: ge tittaren en aktiv roll, öppna en stängd 

dörr eller erbjuda ett nytt perspektiv. Dessa kriterier kan med stor fördel användas av journalister i 

deras arbete. 
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Nonny De la Peña et al.(2010) har forskat om immersiv journalistik, produktioner som ger tittaren 

möjlighet att uppleva nyhetshändelser i ett förstahandsperspektiv, t.ex. med hjälp av VR-headset, 

och menar att teknikens syfte först och främst inte handlar om att presentera fakta, utan snarare att 

ge tittaren en möjlighet att själv få uppleva fakta. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av 

virtuella miljöer är att tittaren svarar realistiskt på händelser som sker i VR-miljön även om de är 

medvetna om att det inte är på riktigt. Detta kallas response-as-if-real (RAIR) och gäller även hur vi 

interagerar med “virtuella människor” (Sanchez-Vives & Slater, 2005). Exempel på detta kan vara 

hur vi duckar och tar skydd med armarna om något kastas emot oss eller att vi tittar på den som 

pratar med oss. 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2.2 Den traditionella filmens språk och grammatik 

Film kan studeras med en mängd olika syften och metoder. De teoretiska aspekter jag presenterar i 

detta avsnitt är av betydelse för hur jag har valt att analysera resultatet av mina användartester.  

Hur man berättar med rörliga bilder är teorier inom filmvetenskap. Även dokumentärfilm, TV-

produktion och journalistisk videoproduktion baseras på filmiskt berättande även om det finns flera 

lager av andra komponenter som gör att den aktuella berättarformen blir unik.  

En analysmetod (som är väldigt svensk och inte har någon internationell motsvarighet) är att inleda 

med att bryta ner filmen i berättarkomponenter, också kallat gestaltningskomponenter, d.v.s. ett 

övergripande system av relationer som vi som tittare kan uppleva i hela eller delar av en 

filmproduktions innehåll. Den vanligaste uppdelningen av dessa komponenter är: 

• Vad vi ser (människan, klädsel, miljö, rekvisita, tidpunkt & ljussättning)  

• Hur man ser (bildkomposition, bildutsnitt, kameravinkel, kamerarörelse, färg, titel/grafik & klippning)  

• Vad och hur man hör (ljud, musik & dialog) 

Med denna uppdelning finns det mesta av mitt intresseområde inom punkten: Hur man ser, även 

om man inte kan behandla en filmproduktion utan att ta hänsyn till övriga punkter och 

produktionens helhet. Erkända internationella filmteoretiker (Bordwell, Thompson & Smith , 2017; 

Brown, 2016; Monaco, 2009) använder sig ofta av andra begrepp för att bryta ner och analysera en 

filmproduktion: 

• The Shot: Mise-en-Scene & Cinematography 

• Editing (Montage) 

• Sound 

Mise-en-Scene är ett franskt teater-uttryck som betyder ungefär iscensättning (eller det som finns i 

scenen) och inkluderar alla de element tittaren uppfattar i bilden. Exempel på sådana element är allt 

som har sitt ursprung från teatern: scenen, ljuset, kostym och smink, skådespelares rörelser och 

uttryck. 
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Cinematografi handlar om alla de berättar- och gestaltningstekniska val man gör när man filmar sin 

iscensättning (och gör att en tittare upplever en filmproduktion på ett annat sätt än en teaterpublik). 

Cinematografi är alltså filmmediets tekniker och metoder som filmskapare använder sig av för att 

lägga på nya lager av mening eller betydelser av innehållet (Brown, 2016). Kamerans avstånd, 

skärpa, rörelser, vinkel, position och riktning, bildens aspect ratio (storleksförhållande mellan bildens 

bredd och höjd) och inramning (framing) är exempel på cinematografiska val. Bordwell, Thompson 

& Smith (2017) menar att alla val filmskaparen ställs inför när det gäller kameraarbetet formar en 

enda fråga: Hur kommer detta kreativa val att påverka tittaren?  

I mitt arbete finns det flera olika aktuella anledningar och aspekter av att använda mig av filmteori. 

Enligt Elmezeny, Edenhofer & Wimmer (2018) så skapar jämförande av olika videoformat en 

förståelse för skillnader, likheter, begränsningar och fördelar. Vi befinner oss i en ny tekniks 

utforskande fas och om vi vill förstå hur vi på bästa sätt berättar med 360°-tekniken så måste vi ha 

vår grund i ett berättarperspektiv. 

Mateer (2017) skriver att det har utvecklats en grammatik för traditionella filmskapare med ett 

mycket rikt vokabulär som finns för att skapa övertygande historier. De som forskar och försöker 

förstå berättande i VR har börjat förstå mekanismerna bakom hur man måste berätta övertygande 

och engagerande även i VR. Filmens grammatik är än så länge en brygga för att förstå hur man kan 

uppnå kvalité i VR-berättande. 

Dessutom är film en betydande del av min egen forskningsposition, som utgår från mina tidigare 

erfarenheter, kulturell och social position, världssyn, omgivning och habitus (Crouch & Pearce, 

2012). 

2.2.1 Point-of-view 

Point-of-view (POV) är en viktig komponent inom visuellt historieberättande. Begreppet kan 

användas på flera olika sätt men utgår från kamerans fysiska placering och vilket perspektiv tittaren 

därmed får. Det finns en teknisk aspekt av att tittaren ser scenen från kamerans vinkel och en 

narrativ berättarteknisk aspekt av hur tittaren uppfattar berättarperspektivet i ett första-, andra- eller 

tredjehandsperspektiv. Ett förstahandsperspektiv är ett berättande i jag-form, helt subjektivt, och ett 

tredjehandsperspektiv är en betraktare, helt objektivt. Andrahandsperspektivet är något 

mittemellan, objektivt men ändå nära (Brown, 2016). 
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James Monaco (2009) menar att POV är enklare att förklara i litteratur. En text berättas antingen ur 

ett perspektiv av någon som är med i handlingen (stor eller liten roll) eller av någon som ser på 

utifrån, den allvetande berättaren. De flesta filmer berättas ur ett allvetande perspektiv. 

Julio L. Moreno (1953) skriver i Subjective Cinema: And the Problem of  Film in the First Person,  

att det inte finns någon “visual-first person". En film kan inte berättas i ett första-, andra- eller 

tredjehandsperspektiv då det inte är en verbal berättelse och att det är ett faktum som teoretiker har 

ignorerat. Ett förstahandsperspektiv försöker låna från en litterär teknik, och resultaten är exakt 

motsatta de man önskar. Om man vill att åskådaren ska identifiera sig med huvudpersonen har 

filmen andra mer effektiva metoder att uppnå detta. 

Selby och Cowdery (1995, 172) skriver i How to study television, att subjektiv kamera ofta används 

inom fiktion för att dra tittaren till handlingen, men att det är en teknik som inte kan användas i 

berättelser som innehåller många karaktärer (t.ex såpopera, ensemble-film), då vi som tittare inte 

kan skifta perspektiv från olika karaktärers synvinklar.  

Idag lever vi i en tid när datorspel (främst krigs- och äventyrsspel) många gånger använder sig av 

detta förstahandsperspektiv och många tittare har därmed fått en ännu större vana av perspektivet. 

Att blanda olika POV är vanligt i traditionellt filmberättande. Ett klassisk exempel är klippningen 

från en person som tittar på något, följt av att vi som tittare får se vad personen tittar på från dennes 

perspektiv. Metoden är enkel att förstå för tittaren och innebär också produktionsfördelar då man 

kan filma på olika platser och skapa en illusion av att allt befinner sig i samma miljö trots att det i 

själva verket har använts olika inspelningsplatser (Monaco, 2009). 

Inom fiktion kan man även uppnå effekt av att skådespelare helt plötsligt interagerar, via blick eller 

tal, direkt och medvetet med tittaren, detta kallas “att bryta den fjärde väggen” (Brown, 2016).  

Michael Rabiger (2014) skriver att val av POV också är ett viktigt verktyg i dokumentärfilm då det 

är filmskaparens möjlighet att involvera tittaren i olika empatiska relationer och därmed kunna 

identifiera oss med berättelsens karaktärer. Samtidigt som val av berättarperspektiv är viktigt för 

filmskaparen under inspelningsarbetet, så kan man inte förvänta sig att tittaren automatiskt upplever 

det vi vill förmedla genom kameran. All konst består inte bara av vad vi ser, utan också hur vi ser 

och “från vem”, d.v.s. en egen innehållsanalys och ett eget meningsskapande hos betraktaren.  

2.2.2 Framing och distans 

Bordwell, Thompson & Smith (2017) menar att kamerans position inkluderar kameravinkel, nivå, 

höjd och distans till objektet. Med framing menas vad av inspelningssituationen tittaren ser i bilden 
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och distans är avståndet mellan objekt och kameran. Dessa två begrepp är tydligt kopplade till 

varandra. 

Det är inte ofta man ser enbart statiska scener i filmproduktion, ett undantag är Roy Anderssons 

filmer, där han i långa tagningar låter skådespelare röra sig i översiktliga bilder utan några 

kamerarörelser, klipp eller perspektivförändringar. Denna typ av statisk framing (inramning) kan 

fylla flera olika syften för filmskaparen bland annat att placera publiken som en opersonlig 

betraktare från distans (Brown, 2016). 

Det traditionella sättet är att använda olika filmsekvenser i flera olika varierade bildutsnitt, som 

byggdelar i en scen och i sitt berättande. Man kan dela in bildutsnitt i framing shots (definierat av hur 

mycket av motivet man inkluderar innanför bildens ram) och function shots (syftet med hur bilden ska 

användas). En och samma bild kan alltså ha både en framing och en funktion, t.ex en vidvinklig 

översiktsbild kan också ha funktionen att etablera en hel scen eller fungera som en inklippsbild. Alla 

begrepp är alltid relativa till vad som finns i bilden, d.v.s. det specifika motivet framför kameran. 

Tabell 1. Kamerans distans (enligt Bordwell, Thompson & Smith, 2017): 

Tabell 2. Framing shots (enligt Brown, 2016): 

Engelskt namn Svensk översättning och beskrivning

Extreme long shot Miljöbild (personen syns inte eller är väldigt liten)

Long shot Miljöbild (personen är mer synlig men miljön dominerar)

Medium long shot Helbild (från knä och uppåt)

Medium shot Halvbild (från midja och uppåt)

Medium close-up Halvbild (från bröst och uppåt)

Close-up Närbild (på ansikte)

Extreme close-up Extrem närbild (närbild på öga)

Engelskt namn Svensk översättning och beskrivning

Wide shot (or long shot) Miljöbild (visar “hela” scenen)

Full shot Helbild (från topp till tå)

Cowboy Halvbild (från knä och uppåt, pistoler i hölster ska synas)

Two shot Bild på två personer samtidigt 

Medium Halvbild (från midja och uppåt)

Close-ups Närbilder (på ansikte)
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Tabell 3. Function shots (enligt Brown, 2016): 

Bordwell, Thompson & Smith (2017) menar att kategorisering av distans är en fråga om hur många 

kategorier man vill använda sig av, och att det inte finns några klara brytpunkter, t.ex. när long shot 

övergår och blir extreme long shot. Filmskapare och forskare använder begreppen och definitioner 

som dessa för att kommunicera om bilder och de brukar förstå vad som menas även om man inte 

använder exakt samma begrepp och vokabulär. 

2.2.3 Den traditionella intervjusekvensen 

En journalistisk produktion är en icke-fiktiv produktion som kan bygga på ett verkligt innehåll och 

kan variera i längd (ett kort videoreportage eller en lång dokumentärfilm), som hävdar att den 

presenterar riktig information om världen. En journalistisk produktion gör anspråk på att vara sann 

men innehåller nästan alltid någon form av iscensättning (Bordwell, Thompson & Smith, 2017). 

Daniel Boorstin (1992 [1961]) menar att alla intervjuer (om de inte baseras direkt på en händelse 

som är en direkt nyhet) är pseudohändelser: intervjun skapar en händelse mer än att den täcker en 

nyhet och hade inte skett om inte tekniken eller reportern hade varit på plats. Det är inte en spontan 

situation och någon har planerat, arrangerat och iscensatt intervjun. När nyhetsmedier går från att 

vara nyhetsinsamlade till att vara nyhetskonstruerade, upplever vi emellertid oftare också att  

Clean single Hel-, halv- eller närbild på en person utan något i förgrunden

Dirty single Hel-, halv- eller närbild på en person med något som skapar 
djup i förgrunden

Extreme close-up Extrem närbild (närbild på öga)

Over-the-shoulder Halvbild (från bröst och uppåt) med annan person i förgrund

Engelskt namn Svensk översättning och beskrivning

Establishing shots Etablerande bild (som ger information om miljön)

Cutaway Inklippsbild som visar något annat i scenen (t.ex. en reaktion) 

Insert Inklippsbild som förtydligar något i scenen (t.ex närbild på 
något vi inte får missa)

Connection Shot Klipp som knyter ihop scenen (t.ex. visar båda personerna i ett 
samtal, när resten av dialogen filmas med olika bilder på bara 
en person)

Trasitional Shot Klipp som sammanlänkar två olika scener
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journalisterna själva bidrar till att skapa pseudohändelser som kan generera bra bilder och 

journalistiska berättelser. Genrer som intervjuer och debatter i tv är en del av denna tendens. 

Som tittare är vi medvetna om att det finns en kamera, fotograf  och reporter på plats, även om 

detta inte är något vi ser.  

En intervju kan iscensättas på en mängd olika sätt men vi har ändå ramar för hur vi brukar gestalta 

olika situationer. I nyhetsreportaget på TV använder sig producenten vanligtvis av en halvbild eller 

tätare bild, komponerad utifrån tredjedelsregeln. TV-fotografen lägger relativt lite tid på ljussättning 

och filmar ofta i befintligt ljus.  

I dokumentärfilmer baserade på t.ex. arkivmaterial och material när någon “hänger på med en 

kamera”, är intervjuer ofta en viktig komponent för att berätta själva historien. Dessa “talking-

heads” kan vara sekvenser där man har lagt lång tid och tanke på sina cinematografiska val och på 

ljussättningen (Bordwell, Thompson & Smith, 2017). 

Michael Rabiger (2014) gör en indelning av olika möjligheter att skildra en intervjusituation, i en 

dokumentärfilm, i tre olika kategorier och utgår från reportern: 

• Intervjuare är närvarande. 

• Intervjuare är närvarande men inte synlig i bild. 

• Intervjuare är frånvarande och frågor klipps bort. 

Dessutom kan perspektivet vara on-axis, intervjupersonen talar direkt till publiken, eller off-axis, när 

intervjupersonen talar med intervjuaren bredvid kameran. On-axis skapar en direkt ögonkontakt 

med tittaren och därmed också ett direkt tilltal. Detta direkta tilltal kan förstärkas ytterligare om 

man konsekvent klipper bort intervjuarens alla frågor. Off-axis passar TV-reportrar som vill 

förmedla en objektiv situation. Även om vi skulle klippa bort alla frågor så avslöjar 

intervjupersonens off-axis-blickriktning närvaron av en för tittaren osynlig reporter. 

Rosenthal & Eckhardt (2015) skriver att det finns tre olika grunduppställningar, eller positioner, när 

man filmar en dokumentär intervju: 

1. Intervjupersonen tittar, eller tycks titta, direkt in i kameran. 
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2. Kameran filmar intervjupersonen från en lätt sned vinkel, så att han eller hon tycks ha en 

konversation med en person utanför bildens högra eller vänstra kant. 

3. Intervjupersonen syns tillsammans med reporter, så vi är tydliga med vem som är den 

andra personen i konversationen. 

De skriver att var och en av dessa metoder har sin logiska grund.  

När intervjupersonen tittar direkt in i kameran (position 1) tillförs en viss grad av auktoritet till 

intervjun. Tittaren får en direkt ögonkontakt med intervjupersonen, vilket kan förmedla 

trovärdighet. 

I den lätt sneda vinkeln (position 2) förmedlas en mer avslappnad intervju som kan signalera mindre 

auktoritet och mer anekdotiskt innehåll, informellt och vänligt.  

Två-personsintervjun (position 3) används ofta i TV-nyheter för att tala om att man befinner sig på 

platsen där nyheten har ägt rum eller när t.ex. en dokumentärserie har en känd programledare. 

Denna position är också användbar när man medvetet siktar på, eller förväntar sig någon form av, 

konfrontation. 

Med hjälp av sin regi och cinematografiska val kan dokumentärfilmaren framkalla en viss grad av 

förstärkande eller förminskande känslor hos tittaren. Möjligheten att manipulera intervjun, 

medvetet eller omedvetet, är stor (ibid). 

Val av inspelningsplats, intervjusituationens bakgrund, har stor betydelse för hur tittaren uppfattar 

gestaltningen och valet påverkar flera olika faktorer: givetvis hur bakgrunden har möjlighet att sätta 

in intervjupersonen i ett innehållsmässigt sammanhang men även hur bekväm och avslappnad 

intervjupersonen känner sig i miljön. Detta är unikt från fall till fall. Rosenthal & Eckhardt (2015) 

nämner som exempel hur den arbetslösa pappan skäms för sitt hem och hellre intervjuas i en 

närliggande park eller företagskvinnan som känner olust av bli intervjuad på kontoret, där kollegor 

kan retas med henne efteråt, föredrar att intervjuas i sitt hem. 

I all form av gestaltning förekommer också olika trender över tid. Några exempel på trender inom 

intervjugestaltning är hur man under de senaste åren ofta arbetar med ett kort skärpedjup eller hur 

man använder sig av reporter i bild. Att synas i bild kan även vara en metod för en journalist att 

promota sitt eget varumärke, något som har blivit allt vanligare bland journalister (Weibull & 

Wadbring, 2014). 
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2.3 Användarstudier 

Här introducerar och presenterar jag det teoretiska ramverk om publikstudier, användarupplevelser 

och stimulated recall-intervjuer, som studiens tittarstudie bygger på och som senare appliceras och 

fördjupas i studiens metod-kapitel. 

2.3.1 Publikstudier och reception 

Då mitt arbete innefattar både producent och tittare är receptionsteorin en intressant utgångspunkt. 

Dessutom är det en vanligt förekommande teoretisk utgångspunkt vid traditionella publikstudier, 

inom både film och TV, som används både inom forskning och i programutveckling. Reception 

betyder “att ta emot” och teorin har sitt ursprung inom litteraturvetenskapen, där Hans-Robert 

Jauss under slutet av 1960-talet, hävdade att det var genom människors läsning som litteraturen fick 

ett verkligt innehåll. Läsaren tolkar alltid innehållet utifrån sina egna tidigare erfarenheter och sin 

kulturella bakgrund. Dessa tolkningar kan skilja sig åt mellan olika individer, och grupper och också 

under olika tidsperioder. 

Receptionsanalysen tar steget längre än ren textanalys, då den inte enbart fokuserar på den skrivna 

texten utan även på textens meningsskapande hos mottagaren. Inom medieforskning om reception 

ses mottagaren, tittaren, som en aktiv mottagare. Mottagaren tar inte passivt emot ett färdigt 

budskap från sändaren, utan gör alltid egna aktiva tolkningar av ett innehåll. 

Stuart Hall (1980) utvecklade receptionsteorin och omfattade publikens tolkningar av TV-tittande 

inom teorin. Halls teori: Encoding/decoding model of  broadcast structures, handlar om hur en 

producent (sändare) kodar en produktion (ett meddelande) till en publik (mottagare) som avkodar 

produktionen. Producenten kodar och publiken avkodar utifrån sina egna kunskapsramar, 

produktionsförutsättningar och tekniska förståelse. 

En medieproducents olika gestaltningsval har stora möjligheter att påverka hur tittaren tolkar och 

uppfattar den färdiga produktionen. 

Inom publikstudier är trenden att man har gått från att tidigare fokusera på tittarens 

uppmärksamhet till att idag, fokusera mer på tittarens engagemang (Hill, 2017). 

2.3.2 Användarupplevelser 

Inom VR pratar vi inte om publik utan ser den som sätter på sig ett VR-headset som en användare, 

som därmed också får en användarupplevelse. User Experience (UX) är ett research- , test- och 
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designperspektiv där man tittar på mänsklig interaktion med teknik. Usability testing, 

användbarhetstestning, är en teknik som används inom användarcentrerad design, för att med hjälp 

av praktiska tester med riktiga användare utveckla och designa tekniska system och dess innehåll för 

att fungera på sätt som motsvarar användarens egna mentala modeller av hur något borde fungera 

(Romano Bergstrom, 2014).  

UX består av flera olika delar som visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, 

användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet och informationsarkitektur. UX kan appliceras inom 

nästan alla branscher, på all slags interaktion mellan människa och teknik och alla former av 

användarupplevelser. Inom UX finns även ett tydligt ekonomiskt lönsamhetstänk där man ser 

designarbetet som en investering och syftet med designarbetet, som förbättrar användarnas 

upplevelse av en tjänst eller produkt, leder till målet i form av en produkt som är enklare att förstå 

och det leder i sin tur till nöjdare konsumenter. 

Att använda mig av metoder inom UX är också en del av min egen forskarposition då jag innehar 

ett internationellt användaranalytiker-certifikat (CUA) från Human Factors International .  4

Metoder inom UX-research som jag har använt mig av i mitt arbete är först och främst thinking 

aloud-metoden. Metoden är ett försök att få insikt i användares tankeprocesser och går ut på att 

användare tänker högt när de löser en uppgift. Att uppmana testpersoner att tänka högt är en av de 

mest använda metoderna inom användarstudier. Ofta används metoden för att förstå hur användare 

navigerar på en webbplats och om informationsstrukturen matchar hur användare tänker sig att den 

borde vara strukturerad. Men metoden kan användas vid alla former av tester. 

Webb-användbarhetsgurun Jakob Nielsen, menar att metoden kan vara den enskilt mest värdefulla 

metoden om man vill utveckla användbarheten (Boren & Ramey, 2000). 

Jag har även använt mig av kortsortering som ofta används som en UX-metod för att gruppera 

information i olika kategorier för att underlätta navigering. Fördelarna med kortsortering jämfört 

med en enkätundersökning är att respondenten måste göra ett val och rangordna de olika 

alternativen och man kan också följa med hur testpersonen visar osäkerhet om en specifik uppgift. 

I alla testsituationer finns en risk för det som kallas för forskareffekten, att respondenterna beter sig 

annorlunda än vad de annars skulle ha gjort om de inte hade vetat om att de var observerade. En 

metod att minska nervositet och känslan av en testsituation där ens resultat bedöms, är att påminna 

testpersonen om att det inte är de som testas utan att man testar produkten eller materialet. 

 humanfactors.com4
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2.3.3 Stimulated recall-intervju 

Stimulated recall-intervju är en metod då man dokumenterar aktiviteter med respondenten med 

hjälp av bilder eller ljud- eller videoinspelningar, som man tittar på tillsammans. Det inspelade 

materialet fungerar som ett stöd till respondenten att minnas sitt beteende och berätta hur man har 

tänkte under testsituationen. 

I mitt arbete har jag spelat in respondentens blickriktning, FOV, men också använt mig av utskrivna 

bilder för att stimulera respondentens minne och tankar om upplevelsen. 

Min tanke med att använda mig av metoden var som ett komplement till thinking aloud-metoden, 

då jag i samtliga testsituationer har visat videosekvenserna i samma ordning. Med hjälp av den 

kompletterande metoden har tittaren en möjlighet att komplettera sina första intryck, som 

förmedlades genom att tänka högt, med att sätta in de olika upplevelserna i ett större sammanhang. 

Med hjälp av dessa kompletterande metoder kan jag få insikt i både testpersonens första spontana 

intryck och dennes senare mer sorterade tankar och åsikter. 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3. METOD


I studien har jag använt mig av forskningsdesignen “mixed method”:  

• Produktion av testmaterial. 

• Tittarstudie med hjälp av thinking aloud-metod, stimulated recall-intervju och kortsortering. 

• Expertintervjuer med producenter. 

3.1 Fas 1: Produktion av testmaterial  

För att genomföra min studie så har jag utgått från ett egenproducerat testmaterial. Materialet 

består av ett 6 olika intervjusekvenser i 360°-video, som skiljer sig åt genom kontrasterande olikheter 

i användandet av cinematografiska gestaltningskomponenter. I produktionen av mitt testmaterial 

finns också inslag av forskning genom design, då jag har reflekterat över mitt eget produktionsarbete 

och varför jag har gjort de val jag gjort. När man har lång erfarenhet av arbete med traditionell 

videoproduktion och börjar att producera 360°-video är det naturligt (nästan oundvikligt) att man 

reflekterar över hur man gör sina designval. Schön (2003[1995]) kallar detta reflection-in-action. 

Mitt eget designarbete har många likheter med professionell 360°-produktion då jag har använt mig 

av professionell gestaltningsteknik och att produktionen ofta genomförs med få inblandade.  

Forskning genom design är ett mycket ungt vetenskapligt område, och kunskapssamlingen är inte 

särskilt mogen eller tydligt avgränsad. (Löwgren, 2015). 

Jag har i undersökningen utgått från ett eget testmaterial baserat på traditionell filmteori, då det 

finns en stor förståelse för filmmediet och många 360°-producenter, inklusive jag själv, kommer från 

den bakgrunden. Att utgå från traditionellt filmiskt berättande är en naturlig ingång då det är ett 
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perspektiv och erfarenheter som de flesta som börjar med 360°-video redan har. Man har 

producerat traditionell videoproduktion och tänker därför i traditionellt bildberättande (Pavel, 

Hartmann and Agrawala, 2017). Men även som tittare och mediekonsument är det lätt att man 

utgår från hur man berättar i vanlig film.  

Tabell 4.  Testmaterialet : 5

Titel Beskrivning Längd

Video 1 Sjöfartssimulator 1

Intervjupersonen står ensam nära 
kameran och har en blickriktning 
mestadels direkt in i kameran eller på det 
som befinner sig på andra sidan 
kameran.

1:02

Video 2 Sjöfartssimulator 2

Intervjupersonen står ensam, syns i en 
vid helbild och har en blickriktning direkt 
in i kameran och pekar på saker i 
omgivningen.

1:38

Video 3 Museum 1 Intervjupersonen intervjuas av en 
reporter som håller i kameran. 1:14

Video 4 Museum 2 Intervjupersonen håller själv i kameran 
och talar direkt in i kameran. 0:51

Video 5 Brandplatsen
Intervjupersonen står ensam nära 
kameran och har en blickriktning åt 
vänster ut i luften.

0:51

Video 6 Sjukhusköket
Intervjupersonen syns i en vid helbild, 
intervjuas av en reporter och har sin 
blickriktning på reportern.

1:19

�

�

#

�

�

#

 Finns tillgängliga på följande länk: https://www.youtube.com/playlist?5

list=PLbv9PPTXUpYxfz0wLpY8iA_Uhv552Hru- 
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Testmaterialet är inspelat i miljöer som ger tittaren möjlighet att rikta sin FOV i vilken riktning de 

själva vill. Alla videosekvenser utom en, filmades med en GoPro Fusion som är en 360°-

actionkamera med två fisheye-linser. Kamerans tekniska fördel med få fisheye-linser är att den kan 

uppfatta motiv som är nära linsen på ett mer korrekt sätt, något som inte är lika lätt med en kamera 

med fler linser, då det lätt uppstår stitchningsproblem nära linsen. 360°-kameror med flera linser har 

vanligtvis en närgräns på minst en meter, där det som befinner sig närmare inte får en korrekt 

återgivning. 

Det färdiga testmaterialet är monoskopisk video i upplösningen 3840 × 1920 pixlar med stereoljud. 

Ljudet togs upp med kamerans inbyggda mikrofon. 

En videosekvens (Video 6 - Sjukhusköket) filmades tidigare med en kamera av märket Insta360 Pro 

och ljudet togs då upp med en extern mikrofon. Sekvensen togs med i undersökningen på grund av 

dess annorlunda tekniska förutsättningar hur kameran uppfattar distans, med stitchningsproblem 

som följd.  

 

3.2 Fas 2: Tittarstudie 

Med hjälp av dessa olika videosekvenser har jag sedan 

genomfört en tittarstudie av tittarens beteende och 

upplevelse med hjälp av ett VR-headset och 

efterföljande stimulated recall-intervju och 

kortsortering. Testet genomfördes  i Visualix, 

Linnéuniversitetets center för biometrisk analys av 

medieproduktion, och respondenterna fick se 

testmaterialet med hjälp av ett VR-headset av modellen 

HTC Vive Pro. 

Deras VR-upplevelser, i form av deras FOV, spelades in på en 

PC med hjälp av programvaran Tobii Pro Lab.  

För att få så lika förutsättningar i alla testsituationer så användes ett och samma testprotokoll under 

samtliga tester (se Bilaga B). Vid utvecklandet av protokollet testades det av på två testpersoner som 

inte är en del av den färdiga studien. Med hjälp av dessa protokolltester justerades sedan protokollet. 

Testprotokollet användes endast av mig (i min roll som både observatör och testledare) och 

fungerade både som testets manus och anteckningsbok. 
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Innan studiens tester fick respondenterna information om undersökningen och ge sitt skriftliga 

samtycke till medverkan. De fick veta att de under testet skulle titta på 6 stycken kortare 

videosekvenser i 360°-video. De uppmanades att vara utforskande och rikta sin blick på det som de 

fann intressant i VR-miljön. De uppmanades också att tänka högt om vad de kände och upplevde, 

enligt thinking aloud-metoden. Testmaterialet visades i en spellista där de olika videosekvenserna 

direkt avlöste varandra med 5 sekunders svart mellanrum. Om testpersonen blev helt tyst under en 

videosekvens så påmindes de om att tänka högt under denna korta paus. Under testet så såg alla 

testpersoner på testmaterialet medan de stod upp. 

Efter testet fick respondenten se utskrivna bilder 

som representerade de olika videosekvenserna och 

medverka i en simulated recall-intervju där de 

berättade om de olika upplevelserna och deras syn 

på de olika sekvenserna. De fick också sortera och 

rangordna dessa bilder föreställande de olika 

intervjusituationerna, utifrån frågeställningarna: 

Tabell 5. Kortsortering i tittarstudien. 

Skillnader i upplevelsen? Varför?

Skillnader i upplevelsen? Varför?

Skillnader i upplevelsen? Varför?

Skillnader i upplevelsen? Varför?

#   #

#   #

#   #

#   #    

#   #
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Samt slutligen svara på frågorna: 

• Hur upplever du avståndet till intervjupersonen i 360°-video? 

• Hur upplever du intervjupersonens blickriktning i 360°-video? 

• Hur upplever du din delaktighet/förstahandsperpektivet under intervjuer i 360°-video? 

• Hur upplever du att se reportern i 360°-video? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar med intervjusituationen i respektive video uppfattar du? 

Studiens syfte var främst att titta på människors upplevelser och då finns den mest värdefulla datan i 

den individuella upplevelsen. Den är personlig och kvalitativ och passar sig därför inte att man med 

hjälp av kvantitativ data tror att man kan få fram resultat om en medel-användare. Jag har använt 

mig av en viss grad av kvantifiering för att kunna visa på vissa trender i mitt material. 

Resultaten från studien ska inte ses som generella för en större grupp, en hel befolkning, eller för ett 

annat testmaterial, utan kan istället med fördel användas för att förbättra en produkt eller en design. 

Varje test, med efterföljande kortsortering och intervju, tog ungefär 30 minuter. 

3.2.1 Urval och antal testpersoner 

I första fasen har jag genomfört användartester med 16 vanliga tittare, 8 män och 8 kvinnor, i ålder 

mellan 20-60 år. Deras tidigare erfarenheter och förståelse för VR hade ingen betydelse för studien 

men jag strävade efter en jämn könsfördelning och en spridning i åldrar för att öka reliabiliteten och 

möjligheten att aggregera mina antaganden. Majoriteten av testpersonerna var mellan 20-30 vilket 

var en naturlig följd av att testet genomfördes på ett universitet. 

Antalet testpersoner i kvalitativa studier kan vara relativt litet jämfört med andra metoder. 

Nielsen & Landauer (1993) menar att i användar- och designstudier behövs det inte fler än fem 

representativa deltagare. Varje test tar tid och efter fem tester har man identifierat 85% av 

I vilken typ av intervjusituation förmedlades den största 

upplevelsen, var mest naturlig (minsta upplevelsen, 

minst naturlig) att titta på?

#   #   #   

#   #   #
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problemen och vid 15 har man identifierat alla. De förespråkar att man hellre lägger sin kraft på att 

genomföra flera olika mindre tester och därmed skapa iterativa processer som för arbetet framåt. 

Deacon (2007) skriver att det inte finns några definitiva riktlinjer om antal deltagare i kvalitativa 

studier. I de flesta fallen är studiens storlek en kompromiss mellan det minimala teoretiska och 

empiriska behovet för studien, och andra externa faktorer så som tid, tillgångar och ekonomiska 

förutsättningar. 

Ahrne & Svensson (2011) menar att när man diskuterar representativitet i kvalitativa intervjuer så är 

målet att man ska uppnå en mättnad, alltså att man upplever att man känner igen svaren och att 

svarsmönster upprepar sig. 

Jag valde att genomföra mina tester med 16 testpersoner för att med marginal uppfylla denna 

mättnad. 

3.3 Fas 3: Expertintervjuer 

Experterna i min undersökning är tre yrkesverksamma 360°-videoproducenter som jag har kommit 

i kontakt med under min förstudie eller personer som jag funnit lämpliga via ett snöbollsurval 

(Ahrne & Svensson, 2011).  

På grund av att experterna befinner sig på ett långt geografiskt avstånd från mig så genomfördes  

intervjuerna vid två tillfällen via Skype och i det tredje tillfället på plats hos experten. Experterna 

fick inför testet en länk till testmaterialet och såg därefter videosekvenserna på egen hand i VR-

headset. Förutom samma frågor runt testmaterialet som användes under tittarstudien så ställdes 

också kompletterande frågor särskilt riktade till experterna utifrån deras egna 

produktionserfarenhet: 

• Vad har du för egna erfarenheter av intervjuer i 360°-video? 

• Varför berättar man med så få intervjuer i 360°-video? 

• Hur ska man på bästa sätt gestalta en intervjuscen i 360°-video? 

• Hur ska man på näst bästa sättet gestalta en intervjuscen i 360°-video? 

• Hur ska man absolut inte gestalta en intervjuscen i 360°-video? 

Ahrne & Svensson (2011) beskriver hur fördelarna med intervjuer kan vara att man har möjlighet 

att gå fram och tillbaka mellan analys och intervjuer, man kan göra fler intervjuer och fördjupa sig i 

frågor som man inte har fått svar på från tidigare respondenter. Nackdelarna är att arbetet är ett 
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resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle, där det som sägs kan ha ett annat 

intresse än vad intervjuaren tänkt sig eller förstår. Därför bör intervjuer kompletteras med andra 

metoder. 

3.4 Etik 

Mitt arbete har följt Vetenskapsrådets (2018) riktlinjer om god forskningsetik - CODEX. 

Samtliga inblandade, testpersoner och experter, informerades om syftet med undersökningen, hur 

undersökningen genomfördes och hur persondata kommer att användas och lagras (se bilaga A). De 

har därefter haft möjligheten att bestämma om de vill medverka i studien eller ej. Deltagandet i 

studien har varit helt frivilligt. Undersökningens testpersonerna kommer att förbli anonyma och det 

fanns inga allvarliga hälsorisker förknippade med genomförandet av testet. Dock kan vissa personer 

uppleva simulatorsjuka (likt åksjuka) när de använder VR-headset och om detta skulle hända så 

skulle testet avbrutits. Mitt testmaterial var en kortare produktion för att minimera att detta 

inträffade. Vid ett par tillfällen påtalade testpersonerna att yrsel uppstod men genomförde testet 

ändå. 

Alla deltagare har också informerats om hur de efter undersökningen kan få tillgång till studien och 

dess resultat. 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4. RESULTAT


Här presenteras resultatet från användartesterna och hur experterna upplevde de olika 

intervjusituationerna. Variationen på hur olika testpersoner upplevde 360°-intervjusekvenserna i en 

VR-miljö är mycket stor. 

Generellt upplevde flera testpersoner, oavsett tidigare erfarenheter och vana av videoformatet och 

VR-headset, att de stod högt upp, att det i vissa fall var otäckt att titta ner mot golvet och att de 

saknade att kunna se sin kropp, händer och fötter. 

De flesta testpersonerna var utforskande och rörde intensivt på sin FOV medan några testpersoner 

upplevde det som jobbigt att behöva röra för mycket på sin kropp eller på huvudet, och var därmed 

mindre utforskande i scenerna. Stabilitet i videosekvenserna uppfattades också som viktigt för 

många av testpersonerna. Många sökte efter en referenspunkt i miljön för att både orientera sig i 

miljön och för att känna stabilitet.  

Många testpersoner upplevde också att de inte lyssnade koncentrerat på vad som sades av 

intervjupersonen eller reporter utan fokuserade mestadels på den visuella upplevelsen. 

Experterna har relativt stor egen erfarenhet av att filma människor i 360°-video även om det oftast 

inte blir i form av traditionella intervjusekvenser, utan det är vanligare med scener där personerna 

agerar och rör sig i miljön och deras intervju hörs i form av en speakerröst. Experternas upplevelser 

skilde sig inte i någon högre grad från hur testpersonerna upplevde testmaterialet. Däremot hade 

experterna i en mycket högre grad tankar om hur man hade kunnat göra produktionerna 

annorlunda. 

- �  -32



“Med intervjuer i 360, måste det finnas någon form av godkännande med medverkande och överenskommelse om 

produktionens stil innan inspelningen. Allt är med i bilden: reporter, belysning, crew och ljudutrustning. 

Den stora frågan för mig är att man vill att den intervjuade ska vara så nära kameran som möjligt men inte så 

nära att deras ansikte blir snedvridna. Det är den största utmaningen.” 

Tabell 6. Testpersonernas rangordning av helhetsupplevelsen. 

Tabell 1 ovan visar en sammanställning av den mest positiva respektive mest negativa 

helhetsupplevelsen enligt testpersonerna. Rangordnat från 1-6, där 1 är mest positivt och 6 är mest 

negativt. Studien visar att det finns mycket som väger in i hur olika personer upplever olika 

gestaltningsval och tabellen illustrerar främst hur individuellt denna typ av upplevelse uppfattas av 

tittaren. 

Testperson Kön Ålder

1 Kvinna 23 2 5 1 6 4 3

2 Man 24 6 3 1 2 4 5

3 Man 23 6 3 4 5 2 1

4 Kvinna 23 6 5 2 1 3 4

5 Kvinna 24 4 6 2 5 1 3

6 Man 35 4 3 2 6 1 5

7 Man 26 6 5 1 2 3 4

8 Kvinna 46 3 1 4 6 2 5

9 Kvinna 20 6 4 2 3 1 5

10 Kvinna 20 4 2 5 6 3 1

11 Kvinna 22 4 5 3 1 2 6

12 Man 20 2 6 1 3 4 5

13 Man 21 6 5 4 3 1 2

14 Kvinna 60 4 3 5 6 1 2

15 Man 57 5 3 1 2 6 4

16 Man 50 1 3 4 5 2 6

30,9 4,3 3,9 2,6 3,9 2,5 3,8

�� �� �!
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4.1 Video 1 - Sjöfartssimulator 1 

I testmaterialet står intervjupersonen ensam nära kameran och har en blickriktning mestadels direkt 

in i kameran eller på det som befinner sig på andra sidan kameran. 

De testpersoner som i första hand var positivt inställda till upplevelsen upplevde att den korta 

distansen till intervjupersonen, i kombination med intervjupersonens blickriktning och ögonkontakt, 

gav en stor känsla av närvaro i videosekvensen. De sa att detta ledde till att de kände sig uppmanade 

att faktiskt titta på intervjupersonen. 

En testperson uttryckte att perspektivet var bra när man knäckte koden att man kunde välja om 

man ville titta på intervjupersonen eller om man ville “vara” intervjupersonen (d.v.s. vända sig om 

och se det som han ser). Andra testpersoner uttryckte att kamerans placering och intervjupersonens 

avstånd och blickriktning förstärkte en live-känsla som påminde om det vi är vana med från när vi 

tittar på annat medieinnehåll som t.ex. direktsänd rapportering av nyheter. 

Den stabila kameran upplevdes också av flera testpersoner som en ökad känsla av att de såg och 

upplevde en professionell produktion. 

De testpersoner som i första hand var negativt inställda till upplevelsen uttryckte att det först och 

främst berodde på att avståndet till intervjupersonen var för kort och att det kändes onaturligt att stå 

så nära. Denna närhet, skapade i flera fall en liten känsla av stress och testpersonerna uppgav att de 

därför gärna ville backa eller titta bort. Samtidigt upplevdes det som oartigt att inte ge 

Figur 6. FOV-exempel från samtliga testpersoner i Video 1. Exempel som visar variationen på testpersonernas FOV 
vid samma tid i testmaterialet.
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intervjupersonen sin fulla uppmärksamhet, p.g.a. att man då var tvungen att vända ryggen till 

intervjupersonen för att se det han pratade om. Närheten till intervjupersonen gjorde att denne tog 

upp en stor sfärisk del av rummet, vilket uppfattades som begränsande när det gällde att utforska 

miljön och det upplevdes därför förvirrande för flera testpersoner, om de skulle titta på 

intervjupersonen eller rummet. Kamerans uppställning i rummet, på simulatorns panel, upplevdes 

också som förvirrande då detta förstärkte att man kände sig liten i förhållande till intervjupersonen. 

Uttryck som: “Han känns som en jätte!” eller “Jag känner mig som en liten gnome!” förekom vid 

flera testtillfällen. 

I testmaterialet uppfattades också intervjupersonens blickriktning förbi kameran, som att han såg 

igenom testpersonen, vilket gav flera testpersoner en märklig eller ovan känsla. Flera testpersoner 

fick uppfattningen att de stod i vägen för intervjupersonen. 

“Först kändes det jobbigt att han stod så nära och tittade på mig, sen efter ett tag, 

kändes det mer som han tittade igenom mig.” 

“Jag ville stå där han stod och det känns konstigt att stå på ett bord.” 

“Vet inte vart jag ska kolla. Han står nära mig, så jag borde kolla på honom, men 

han pratar ju om det som finns bakom mig.” 

 

På FOV-inspelningen kan man se att tittarna 

såg nästan lika mycket på intervjupersonen 

och omgivningen - d.v.s. miljön. 

Vid testsituationen skilde sig inte 

experternas upplevelser från hur 

testpersonerna upplevde testmaterialet. 
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4.2 Video 2 - Sjöfartssimulator 2 

I testaterialet står intervjupersonen ensam, syns i en vid helbild och har en blickriktning direkt in i 

kameran och pekar på saker i omgivningen. 

De som i första hand var positivt inställda till upplevelsen sa att de upplevde ett bekvämt avstånd till 

intervjupersonen. Avståndet upplevdes som behagligt, lugnt och naturligt. Några testpersoner 

upplevde avståndet som ett förstärkande av intervjupersonens auktoritet och att de därmed kände 

att avståndet därför tillförde mer respekt för intervjupersonen. 

Avståndet och intervjupersonens placering bidrog också till att rummet kom fram och fick ta större 

plats eller en större del av sfären, vilket gjorde det lättare att utforska och titta sig runt omkring i 

miljön. 

De som mestadels var negativt inställda till upplevelsen sa att intervjupersonen stod för långt bort, 

vilket innebar att man inte tittade så mycket på honom och att intervjupersonen därför inte kändes 

så betydelsefull eller viktig i sekvensen. Dessa testpersoner upplevde att de inte kände sig lika 

delaktiga i intervjusekvensen och att situationen upplevdes som något stel. Det längre avståndet 

innebar också att intervjupersonen uppfattades som mindre detaljrik. 

Även i denna videosekvens upplevdes det obehagligt att vara placerad på simulatorns panel, vilket 

innebar att testpersonen uppfattade sig själv som liten. 

Figur 8. FOV-exempel från samtliga testpersoner i Video 2. Exempel som visar variationen på testpersonernas FOV 
vid samma tid i testmaterialet.
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“Jag föredrar lite avstånd, och här blir det en instruktionsvideo.” 

“Blicken dras till honom. Händer inte så mycket. Tittar runt. Tillbaka till honom. 

Tänker att nu händer det något. Händer inte så mycket.” 

“Jag märker att jag inte lyssnar på honom när han står där borta!” 

 

På FOV-inspelningen kan man tydligt se 

att tittarna pendlade fram och tillbaka 

mellan intervjupersonen och miljön. 

Vid testsituationen upplevde experterna 

att videosekvensen förmodligen hade 

blivit bättre om intervjupersonen hade 

gått runt i miljön och guidat tittaren 

utifrån flera olika positioner. 

4.3 Video 3 - Museum 1 

I testmaterialet intervjuas intervjupersonen av en reporter som håller i kameran. 

Figur 10. FOV-exempel från samtliga testpersoner i Video 3. Exempel som visar variationen på testpersonernas 
FOV vid samma tid i testmaterialet.
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De som i första hand var positivt inställda till upplevelsen menade att de kände att de var 

inkluderade eller delaktiga i samtalet som en tredje part, och därmed upplevde att de lyssnade mer 

på samtalet och kom nära utan att de var tvingade att titta på en specifik del av bilden. De gillade att 

man hade fler valmöjligheter vad man kunde titta på i och med att man kunde välja att titta på 

reportern eller intervjupersonen. De upplevde att reportern fanns där, men de blev ändå delaktiga 

och när de valde en FOV på endast intervjupersonen, så glömde de i vissa fall bort att reportern 

fanns i sekvensen. 

De uttryckte också att de gillade att man kunde se och följa journalistens arbete och att de upplevde 

en starkare samhörighet med reportern än med intervjupersonen. I vissa fall gav testpersonerna 

uttryck för att de upplevde att de var där tillsammans med reportern och att de snart skulle vara 

deras tur att få ställa en fråga. 

Den vanligaste negativa upplevelsen av gestaltningen var hur testpersonen, på grund av att 

reportern höll kameran i handen, upplevde sig mindre än reportern och intervjupersonen. Flera 

testpersoner kommenterade detta med att de kände sig som ett litet barn eller reporterns barn som 

han höll i handen. Det var också flera som uppfattade det som att de stod på reporterns hand och 

upplevde det som obehagligt. 

Mestadels uppfattades upplevelsen som en intervjusituation på ett behagligt avstånd, men några 

testpersoner upplevde det som att de stod för nära. Testpersonerna uttryckte det som att de kände 

sig intryckta i ett samtal utan att bli delaktig, i stil med: 

“Man går med en vän som träffar en bekant, men vännen presenterar oss inte för varandra, så  

man står tyst bredvid och väntar på ett tillfälle att bli delaktig i samtalet. Men det blir man aldrig.”  

Dessa testpersoner uttryckte att de förmodligen hade känt sig mer delaktiga om de hade uppfattat 

fler blickar på sig eller om deras egen placering hade uppfattats mindre som att de stod mitt emellan 

personerna.  

Värt att notera från intervjusekvensen är också att flera testpersoner påpekade att det var svårt att 

hänga med i intervjupersonens försök till styrning, i form av “om ni tittar till höger, om ni tittar till 

vänster”, då intervjupersonen utgick från sin egen placering i scenen. 
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“Här är man med i diskussionen. Får för mig att snart kan jag ställa en fråga!” 

“Upplevde faktiskt att jag lyssnade mer när jag var den tredje personen i samtalet.” 

“Jag är lite som reporterns barn. Jag hör ihop med honom och han har tagit tag i skjortkragen på mig!” 

På FOV-inspelningen kan man se att tittarna pendlade fram och tillbaka främst mellan reporter och 

intervjuperson, men de tittade även på omgivningen. 

I denna testsituation upplevde en expert 

att videosekvensen förmodligen hade 

upplevts som bättre om man hade placerat 

intervjuperson och reporter på ett avstånd 

som gjorde att man som tittare inte 

behövde vrida på huvudet för att se dem 

båda. 

4.4 Video 4 - Museum 2 

I testmaterialet håller intervjupersonen själv i kameran och talar direkt in i kameran. 

Figur 12. FOV-exempel från samtliga testpersoner i Video 4. Exempel som visar variationen på testpersonernas 
FOV vid samma tid i testmaterialet.
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Figur 11. FOV-exempel från Video 3. 



De som i första hand var positivt inställda till upplevelsen menade att de upplevde en stark 

delaktighet och gillade att man kom nära. Närheten och blickriktningen bidrog till att de tittade på 

intervjupersonen och lyssnade på vad han sa. Konsten intervjupersonen guidade om gick också fram 

till tittaren. Flera testpersoner upplevde en känsla av att det i denna sektens kändes oartigt att titta 

på något annat än intervjupersonen, då han var så närvarande framför kameran. 

Den absolut största negativa upplevelsen som kommenterades av en majoritet av testpersonerna, var 

att intervjupersonen befann sig väldigt nära, eller alldeles för nära. Detta uppfattades av flera 

testpersoner som obehagligt och tog i vissa fall mycket uppmärksamhet från det intervjupersonen 

pratade om. Istället fokuserade flera testpersoner på intervjupersonens utseende. Det korta avståndet 

beskrevs i negativa ordalag så som lite för nära för testpersonens sociala avstånd eller som en 

upplevelse av att intervjupersonen befann sig innanför deras komfortzon. De ville därför titta bort 

eller fysiskt röra sig bort från intervjusituationen. En del testpersoner gillade inte heller det direkta 

tilltalet till kamera och upplevde det som jobbigt att ha blicken riktad mot sig under hela sekvensen. 

De kände sig därmed begränsade i att utforska hela miljön. 

Att intervjupersonen själv håller i kameran uppfattas av somliga som positivt då det gav liv och 

rörelse till sekvensen. Utförandet gav associationer till moderna uttryck som influencers, vloggar 

eller selfies.   

Andra testpersoner störde sig på perspektivet från handkameran och upplevde att de kände sig som 

en liten gubbe som satt på intervjupersonens hand. Handkameran uppfattades också i vissa fall som 

otillräckligt stabil och att testpersonen saknade ett fäste i marken. Några testpersoner uttryckte att 

testmaterialet påverkade balanssinnet och gav lite yrsel. 

“Han pratar verkligen med MIG. Han har sån kontakt med mig att jag måste lyssna.” 

“Han står så nära. Så nära står man inte!” 

“En privat guidning. Det var bara han och jag i rummet.” 
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På FOV-inspelningen kan man tydligt se 

att tittarna mestadels tittade på 

intervjupersonen och i denna testsituation 

upplevde även experterna svårigheterna 

med rörlig handkamera och närheten till 

intervjupersonen. 

4.5 Video 5 - Brandplatsen 

I testmaterialet står intervjupersonen ensam nära kameran och har en blickriktning åt vänster ut i 

luften. 

De som i första hand var positivt inställda till upplevelsen menade att de upplevde att 

intervjupersonens blickriktning bort från kameran ledde till att man kände att man fick utrymme till 

att själv få utforska miljön. De flesta spontana kommentarerna handlade om miljön och flera 

testpersoner menade att de inte lyssnade alls på intervjupersonen. De blev istället tagna av platsen 

rent visuellt och ville se sig omkring.  

Även om intervjupersonen inte tittade direkt in i kameran upplevde flera testpersoner att det kändes 

oartigt att titta bort. 

Figur 14. FOV-exempel från samtliga testpersoner i Video 5. Exempel som visar variationen på testpersonernas 
FOV vid samma tid i testmaterialet.
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De som inte gillade intervjusekvensen sa att det kändes märkligt att intervjupersonen pratade rakt ut 

i luften och funderade på vem han pratade med eller om de hade missat reportern.  

En testperson upplevde testmaterialet som mycket obehagligt och klarade därför inte av att utforska 

miljön eller titta på intervjupersonen utan höll en fast FOV på miljön genom hela sekvensen. 

Testpersonen sa att det kändes jobbigt med perspektivet och tyckte det var svårt att hålla balansen. 

“Han står nära, men det känns inte jobbigt, för han tittar inte på mig.” 

“Konstigt. Han pratar till någon man inte ser. Vem pratar han med?” 

“Jag lyssnade inte, blev helt tagen av platsen.” 

 

På FOV-inspelningen kan man tydligt se 

att tittarna i denna sekvens främst tittade 

på intervjusituationens omgivning - d.v.s. 

miljön. 

I denna testsituation upplevde experterna 

att det saknades någon blick mot kameran 

för att ge tittaren en känsla av att vara 

delaktig. En expert menade att sekvensen 

var ett bra exempel där man med fördel 

hade kunnat be intervjupersonen agera 

och göra något aktivt i miljön, spelat in 

intervjun separat och presenterat intervjun 

i form av speakertext. 
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Figur 16. Heatmap från Video 5. Visar spridningen 
av testpersonernas FOV.

Figur 15. FOV-exempel från Video 5. 



4.6 Video 6 - Sjukhusköket 

Intervjupersonen syns i en vid helbild, intervjuas av en reporter och har sin blickriktning på 

reportern. 

De som i första hand var positivt inställda till upplevelsen menade att de upplevde en delaktighet där 

de var med bakom kulisserna i ett traditionellt TV-reportage. Flera testpersoner gillade att 

videosekvensen motsvarade deras förväntningar på hur en intervju ska se ut och upplevde det som 

spännande att se vad som hände runt omkring intervjun. 

De gillade att man fick vara med som t.ex. fotograf  på avstånd, men ändå inte inblandad i själva 

intervjun. Avståndet kändes som säkert och gav stora möjligheter att titta runt i miljön. Att se en 

tydlig reporter som genomförde intervjun upplevdes av flera testpersoner som ett trevligt inslag eller 

som en mysig komponent i inslaget. Någon testperson upplevde sekvensen som bra men att man 

hade kunnat komma lite närmare själva intervjusituationen. 

De som i första hand var negativt inställda till upplevelsen menade att de upplevde att de inte kände 

sig delaktiga i situationen. Reportern eller intervjupersonen såg aldrig åt dem och flera testpersoner 

upplevde att de blev ignorerade och ville ha mer uppmärksamhet. En testperson uttryckte sig själv 

som “blockerad”, d.v.s. totalt osynlig. En testperson använde ordet observatör, att man hade 

observerat en intervju, och andra testpersoner menade att de inte hade upplevt någon samhörighet 

Figur 17. FOV-exempel från samtliga testpersoner i Video 6. Exempel som visar variationen på testpersonernas 
FOV vid samma tid i testmaterialet.
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med varken reporter eller intervjuperson. Flera påpekade att denna upplevelse förstärktes av att 

reportern vände sig bort från kameran eller att han vände ryggen åt en som tittare. 

Flera testpersoner störde sig på stichningsproblem i videosekvensen (vilka berodde på kamerans 

tekniska förutsättningar), främst i området runt reporterns hand och mikrofon. 

“Gillar det här avståndet. Jag är med men ändå på avstånd.” 

“Känner mig inte inbjuden i samtalet där borta. I protest vill jag nästan inte kolla på dom.” 

“Känns mer som något för en vanlig TV eller skärm. Men lite spännande att se vad som händer runt omkring 

intervjun.” 

 

På FOV-inspelningen kan man se att 

tittarna främst tittade på 

intervjusituationen och det som fanns i 

närheten av intervjun. 

Vid testsituationen upplevde en expert att 

videosekvensen förmodligen hade blivit 

bättre om fler människor hade rört sig runt 

i miljön. 
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Figur 19. Heatmap från Video 6. Visar spridningen av 

testpersonernas FOV.

Figur 18. FOV-exempel från Video 6. 



4.7 Point-of-view 

Då testpersonerna upplevde testmaterialet i VR-headset upplevde de att de hamnade mitt i scenen 

och mitt i videosekvensens innehåll. Många funderade på frågor som kan kopplas till ett berättande i 

ett förstahandsperspektiv, t.ex:  

“Vem är jag i den här berättelsen?”  

“När jag tittar på klippen vill jag känna mig som en person. Jag känner ju att jag är där.” 

Detta utifrån kamerans placering i förhållande till intervjusituationen. Då kameran uppfattades som 

antingen hög eller låg, eller inte motsvarade deras egna riktiga längd (det perspektiv de vanligtvis ser 

ifrån) upplevde de att kamerans höjd påverkade vem de var. Om kameran var låg gav de uttryck för 

att de var antingen barn, små tomtar, andra små varelser eller att de var omgivna av jättar. Om 

kameran var hög uttryckte de att de själva var jättar. Även vid ett normalperspektiv kommenterade 

testpersonerna att de funderade deras egen tittarroll. 

Att välja ett handhållet perspektiv har sina svårigheter, dels i kamerans höjd men även i fråga om 

stabilitet. Experterna menade att en skakig kamera accepteras när man ser på 360°-videon på 

datorn men att det inte är acceptabelt i ett VR-headset: 

“Handkamera kan uppfattas som lite fräckt när man ser filmen på YouTube, men inte när man ser i glasögon. 

Vi kan inte göra folk åksjuka.” 

4.8 Blickriktning 

Intervjupersonens blickriktning påverkade om tittaren kände sig delaktig i intervjusituationen. Om 

intervjupersonen inte gav tittaren uppmärksamhet kände de sig inte delaktiga, samtidigt som de inte 

kände sig begränsade att utforska miljön. Om intervjupersonen tittade direkt på tittaren upplevdes 

det som oartigt att titta på något annat i miljön. Detsamma gällde om reportern gav tittaren 

uppmärksamhet eller ej. Vad tittaren föredrog skilde sig från person till person men majoriteten 

föredrog en direkt blickriktning mot kameran om deras FOV var halvbild eller större. Vid en direkt 

blickriktning i närbild upplevdes intervjupersonen som för påträngande och intensiv. 
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“Bättre med ett direkt tilltal än att man blir en observatör. Speciellt när man är ensam med en person så vill 

man gärna ha den kontakten.” 

“För mycket blickar gör mig helt klart obekväm.” 

“De behöver inte titta in i kameran hela tiden, men ibland.” 

Tabell 7. Blickriktningens påverkan på upplevelsen.

Experterna menade att en av de svåraste delarna med att gestalta en bra intervju i 360°-video är att 

regissera intervjupersonens blickriktning, att hitta en balansgång mellan hur mycket 

intervjupersonen ska titta in i kameran, och att det är svårt för “vanliga” privatpersoner. 

4.9 Framing och distans 

De flesta tittarna föredrog att se intervjupersonerna på ett för dem bekvämt avstånd och gav uttryck 

för att människor gärna fick vara nära men inte för nära. De flesta föredrog en framing och distans 

som visade lite mer än halva intervjupersonen. 

“Jag vill ha variation. Men vill inte vara för nära.” 

När intervjupersonerna stod långt bort upplevdes de som mindre detaljrika och därmed inte så 

viktiga för videon och dess innehåll. När personer med en blickriktning direkt mot kameran stod 

nära kameran upplevdes det som att de kom innanför tittarens bekvämlighetszon. Denna 

bekvämlighetszon varierade för olika testpersoner och varierade från halvbild och närmare. 

Vid för kort distans upplevde testpersonen någon form av obehag men även att det var lätt att fastna 

på detaljer i personens utseende. 

Blickriktning mot kameran Ingen blickriktning mot kameran

Mer känsla av närvaro Mindre känsla av närvaro

Mer uppmärksamhet på talet Mindre uppmärksamhet på talet

Mindre interaktion med miljön Mer interaktion med miljön
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Tabell 8. Distans till intervjupersonens påverkan på upplevelsen. 

En intervjuperson som står en bit från kameran uppfattas lätt som stel och experterna är eniga om 

att en intervjuperson som ska fungera i 360°-video måste ha egenskaper som vi förknippar med 

skådespelare eller programledare: 

“Ska man fungera bra i 360 behöver man kunna ta en scen. Hur man rör sig. Var man tittar. Antingen kan 

man det eller så känns det stelt för tittaren. Man ser när någon är nervös och det blir inte bra.” 

En expert menade att i all form av bildkomponering i sfäriska miljöer så ska tittaren inte behöva 

röra för mycket på sitt huvud. Det viktiga ska ske rakt framför oss och sedan ska möjligheten finnas 

att titta runt: 

“Vi är inte ugglor. Vi kan inte vrida våra huvuden 360 grader.” 

Experterna påtalade också, att det på grund av teknikutvecklingen, precis har blivit möjligt att 

arbeta med människor nära kameran, då det tidigare innebar väldigt tydliga stitchningsproblem. 

4.10 Reporter i bild 

Några testpersoner ville se reportern i bild, andra inte. Flera testpersoner upplevde att de tyckte om 

att se reportern och dess arbete, och att det kändes både nyhetsmässigt och seriöst. Många 

testpersoner gillade att de fick en känsla av att få följa med bakom-kulisserna. Testperson utryckte 

hur de såg framtida möjligheter med att visa intervjuer i 360°-format: 

“Det känns ärligare en vanliga nyheter. Jag kan ju se hela intervjun. Miljön. Bakom kameran. Allt.” 

Kort distans till intervjuperson Lång distans till intervjuperson

Mer visuell detaljrikedom Mindre visuell detaljrikedom

Mindre interaktion med miljön Mer interaktion med miljön
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FOV-inspelningarna visar att en reporter, på gott och ont, kan konkurrera om uppmärksamheten 

med intervjupersonen och miljön. En reporter kan därmed förstärka känslan hos tittaren att man 

missar något. Samtidigt som det kan tillföra något i scenen, då flera testpersoner upplevde att de 

lyssnade mer när de var den tredje person i samtalet. 

Flera testpersoner gav uttryck för att en synlig reporter bör inkludera tittaren genom att bjuda in 

med gester och blickar, och så långt det går behandla kameran som en fiktiv person, då det det är 

det perspektiv tittaren får. 

En reporter ska inte vara för långt bort och man ska gärna se lite från reporterns perspektiv eller ur 

ett perspektiv där man upplever att man står bredvid reportern. En intervjusituation med reporter 

en bit bort upplevs som man tjuvtittar och -lyssnar. 

Tabell 9. Reporters påverkan på upplevelsen. 

En av experterna menade att om man väljer att gestalta en traditionell intervjusituation så föredrar 

experten att en reporter står, eller sitter bredvid, och lyssnar, för att ge riktning i samtalet och 

maximera kvalitén i intervjuns audiella innehåll. 

En annan expert uttryckte att det i 360°-produktion är mer lämpligt att prata om guide än reporter, 

då ett stort fokus på rollen är att guida och leda tittaren genom miljö och innehåll. Experten menade  

också att den traditionella intervjun med en reporter lätt blir komplicerad rent inspelningstekniskt 

och klipptekniskt då man inte redigerar 360°-video på samma sätt som traditionell video.  

Reporter i bild Ingen synlig reporter

Mer uppmärksamhet på talet Mindre uppmärksamhet på talet

Möjlig interaktion mellan miljö, intervjuperson och 
reporter

Möjlig interaktion mellan miljö och intervjuperson
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5. ANALYS & DISKUSSION


Mina frågeställningar fokuserar på två olika perspektiv: hur tittaren upplever gestaltningsval och hur 

producenter kan tänka när de producerar intervjuer: 

• Hur upplever tittaren gestaltningsval, utifrån olikheter i gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans 

till intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används, i intervjusekvenser i 

journalistisk 360°-video i en VR-miljö? 

• På vilka olika “professionella” sätt kan man som producent gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-

video och om - i så fall, hur skiljer det sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell 

journalistisk videoproduktion?  

5.1 Hur upplever tittaren gestaltningsval i intervjusekvenser? 

En utmaning med att producera video i 360°-format är att man som producent inte har kontroll 

över hur tittaren ser på filmen. Tittar man i ett VR-headset påverkas man på ett helt annat sätt än 

om man ser på produktionen i ett fönster på en datorskärm eller i en mobiltelefon. De 360°-

videoproducenter som jag har talat med är alla eniga om att man måste producera utifrån att 

tittarna ska kunna uppleva filmen behagligt i ett VR-headset. Samtidigt räknar flera av dem med att 

tittaren förmodligen sitter bekvämt och inte är villig att fullt ut röra sig runt i 360°, trots att tekniken 

möjliggör det. De olika gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till intervjupersonen, 

intervjupersonens blickriktning och hur reporter används, påverkar hur tittaren upplever innehållet 

men även hur tittaren interagerar med filmen och tittarens känsla av att vara delaktig i scenen. 
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Miljöupplevelsen är en otroligt viktig del av berättandet i 360°-video och intervjuer kan ses som en 

del av miljön eller ett möjligt gestaltningsval för att t.ex. beskriva eller förstärka miljön. En expert 

uttryckte att i 360°-video är berättandet nästan alltid location first - d.v.s. att miljön, platsen eller 

rummet, kommer först. 

De olika gestaltningsval som jag har tittat på är alla tydligt sammanlänkade med varandra. Ett 

exempel på detta är att om man ändrar kamerans placering i miljön, ändras tittarens POV och 

distans och framing till olika objekt (intervjupersoner) i miljön. Detta kan också ändra personers 

blickriktningar och i förlängningen hur tittaren upplever hela intervjusituationen. Miljön, d.v.s. 

rummet eller platsen, och distansen till personer är hur vi kan arbeta med framing i 360°-video. 

5.1.1 Point-of-view  
360°-videons point-of-view utgår oftast från någon form av placering av kameran centralt i rummet 

eller i miljön. Valet av POV är oftast utgångspunkten som ger miljöupplevelsen och påverkar alla 

andra val. Därefter funderar man på placering av personer och deras blickriktning. Trots att vi kan 

vrida på huvudet för att uppfatta innehållet i en scen så upplever många tittare att det inte får vara 

för många eller för stora FOV-förflyttningar i scenen. Om distansen, avståndet mellan kameran och 

intervjupersonen, är för stor, kan tittaren uppleva att det inte känns naturligt att någon står och 

pratar med oss på avstånd. Om distansen är för liten, kan tittaren uppleva att det inte känns 

naturligt att någon står så nära och pratar med oss. 

Viljan att utforska miljön påverkas tydligt av distansen till intervjuperson och dennes blickriktning. 

Om personer befinner sig på avstånd upplever tittaren att det finns ett naturligt handlingsutrymme 

att utforska omgivningen, om personer befinner sig nära blockerar de möjligheten att utforska då 

det upplevs som oartigt att titta på något annat. Detta är ett exempel på RAIR, response-as-if-real, där 

vi i den verkliga världen har fått lära oss att vi riktar vår uppmärksamhet och tittar på den som talar 

med oss.  

RAIR är ett viktigt begrepp när det kommer till hur tittare upplever 360°-video i en VR-miljö. Vad 

som känns naturligt i verkligheten upplevs som naturligt i videon och förstärker tittarens känsla av av 

immersion och presence - närvaro. 
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Mina tester visar att man med olika fördelar kan använda sig av både ett förstahands- och ett 

tredjehandsperspektiv i intervjusituationer i 360°-video. Vill vi att tittaren ska uppleva en stor känsla 

av närvaro så är ett förstahandsperspektiv, där intervjupersonen riktar sig direkt emot kameran, att 

föredra även om tittaren under själva intervjusituationen känner sig styrd att titta på 

intervjupersonen. Alternativet med en intervjusituation som vi betraktar som åskådare i ett 

tredjehandsperspektiv ger oftast inte en lika stor närvarokänsla men tittaren upplever att man 

lyssnar mer fokuserat på det som sägs. Oavsett vilket berättarperspektiv man berättar historien från, 

så påverkar också kamerans höjd vilka egenskaper tittaren lägger in i sin egen tittarroll i historien. 

5.1.2 Framing och distans 
Då miljön och distansen till intervjupersonen bestämmer hur vi upplever framing i 360°-video är 

begreppen tydligt kopplade till varandra. Om distansen till intervjupersonen är kort får vi en mer 

detaljrik bild som kan uppfattas som mer intressant, samtidigt som tittaren upplever att det finns 

mindre möjligheter att interagera med scenens miljö. Om personen är placerad på ett längre 

avstånd kan tittaren uppleva den lägre visuella detaljnivån som att det inte är något viktigt som sägs 

utan fokuserar mer på resten av scenen och miljön. En FOV som påminner om en traditionell 

helbild är för det mesta det maximala avståndet enligt tittarna, som vid detta avstånd inte lägger 

någon större vikt vid vad som sägs i intervjun och kan uppleva situationen som stel och uppställd. 

En intervjusituation som ses med en FOV som påminner om en närbild (men för många tittare även 

halvbild) upplevs många gånger som att personen står för nära. Närheten ger tittaren upplevelsen 

att de då måste titta på personen och vissa tittare upplever obehag när intervjupersonen kommer 

innanför deras bekvämlighetszon. 

5.1.3 Blickriktning 

Intervjupersonens blickriktning är också tydligt kopplat till tittarens känsla av presence och narrativ 

immersion. Om personen ser mot oss förstärks vår närvarokänsla av att vara där och om vi inte 

bekräftas med blickar kan vi uppleva känslan av att vi inte existerar, är osynliga eller ignorerade. 

Med en fast blickriktning på tittaren så upplever tittaren ett mindre handlingsutrymme till att 

interagera med omgivning. Om vi helt saknar bekräftelse från de medverkande kan vi interagera 

och rikta om vår FOV hur mycket som helst, då vi upplever att vi ändå inte är närvarande. 

Intervjupersonens blickriktning påverkar också hur mycket vi upplever att vi uppmärksammar det 

som sägs i intervjun. 
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5.1.4 Reporter 
Tittaren upplever alla typer av tal från personer i bild som intervjuer, oavsett om en reporter syns i 

bild eller inte. En synlig reporter kan ha både fördelar och nackdelar. FOV-inspelningarna visar att 

en reporter, på gott och ont, kan konkurrera om uppmärksamheten med både intervjupersonen och 

miljön. En reporter kan därmed förstärka känslan hos tittaren att man missar något. Samtidigt som 

det kan tillföra något i scenen, då flera testpersoner upplevde att de lyssnade mer när de var den 

tredje person i samtalet. 

Tabell 10. Gestaltningskomponenternas påverkan på upplevelsen. 

Point-of-view Förstahandsperspektiv Tredjehandsperspektiv

Mer känsla av närvaro Mindre känsla av närvaro

Distans / framing Kort distans till intervjuperson Lång distans till intervjuperson

Mer visuell detaljrikedom Mindre visuell detaljrikedom

Mindre interaktion med miljön Mer interaktion med miljön

Blickriktning Blickriktning mot kameran Ingen blickriktning mot kameran

Mer känsla av närvaro Mindre känsla av närvaro

Mer uppmärksamhet på talet Mindre uppmärksamhet på talet

Mindre interaktion med miljön Mer interaktion med miljön

Reporter Reporter i bild Ingen synlig reporter

Mer uppmärksamhet på talet Mindre uppmärksamhet på talet

Möjlig interaktion mellan miljö, 

intervjuperson och reporter

Möjlig interaktion mellan miljö och 

intervjuperson
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5.2 Hur kan producenter tänka vid inspelning av intervjusekvenser? 

Förutom att experterna genomförde testet så fick de också svara på riktade frågor i sin roll som 

360°-producent, t.ex om deras egna professionella upplevelser och hur de skulle och hur de inte 

skulle gestalta intervjusekvenser. Svaren på dessa frågor och användartesterna är utgångspunkten i 

min analys om vad man bör tänka på när man gestaltar intervjusekvenser i 360°-video. 

En 360°-video är i högsta grad en individuell upplevelse där individen läser in och värderar många 

olika aspekter. Samtidigt är en 360°-video en mycket komplex medieproduktion, som vid en första 

anblick kan uppfattas som enkel. När man sätter på sig ett VR-headset går man per automatik in i 

en virtuell värld där allt uppfattas som att man är på plats. Då den immersiva tanken, är den 

viktigaste funktionen i 360°-video i VR, så kan man mer eller mindre filma hur man vill, men 

tittarupplevelsen påverkas av många olika faktorer. Experternas egna definition av ett professionellt 

sätt att gestalta en 360°-video är att man medvetet utför produktionen med ett syfte att berätta en 

historia samtidigt som man tar ansvar för tittarupplevelsen, t. ex. genom att man inte filmar skakigt 

eller rörligt videomaterial som kan leda till simulatorsjuka. De ser sig själva många gånger som 

ambassadörer för en ny teknik, som leder till ett nytt berättande och vill därför att tittaren ska få en 

positiv och stark upplevelse. 

Alla experter är helt eniga om att man måste vara extremt försiktig med kamerarörelser. Planerade 

långsamma åkningar fungerar i 360°-video men sällan skakig handkamera.  

Att filma intervjusekvenser i 360°-video blir oftast en kompletterande byggsten till den primära 

visuella upplevelsen och intervjun, så som vi är vana med att se den i traditionell videoproduktion, 

konkurrerar många gånger om tittarens uppmärksamhet med den rena miljöupplevelsen. 

Hur man gestaltar en intervju i traditionell videoproduktion är till vissa delar irrelevant i 360°-

produktion. Även om man med fördel kan ta sin utgångspunkt från det som tittarna känner igen i 

form av Rabigers (2014) eller Rosenthal & Eckhardts (2015) indelning. 

Målet med all 360°-produktion är att i möjligaste mån efterlikna verkligheten och därför bör en 

intervjusituation också efterlikna en verklig situation där tittaren upplever och känner sig delaktig. 

Denna känsla förstärks om intervjupersonen talar direkt till oss, tittar på oss och befinner sig på ett 

naturligt samtalsavstånd. Om man använder sig av en reporter bör denna vara en guide som leder 

oss in i samtalet och på samma sätt som intervjupersonen bekräftar vår existens och bjuder in oss i 

samtalet. 
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Tabell 11. Rosenthal & Eckhardts grunduppställningar i 360°. 

Rosenthal & Eckhardt (2015) skriver att när intervjupersonen tittar, eller tycks titta, direkt in i 

kameran i en traditionell intervju så tillförs en viss grad av auktoritet till intervjun. När tittaren får 

Grunduppställningar i intervjuer 

(Rosenthal & Eckhardt ,2015)

Hur fungerar uppställningen i 360°

Intervjupersonen tittar, eller tycks titta, direkt in i 

kameran.

Tittaren känner sig delaktig men samtidigt styrd till 

att titta och lyssna på intervjupersonen, speciellt om 

personen befinner sig nära. Uppställningen kan 

upplevas som ointressant om personen befinner sig 

för långt bort. Fungerar bättre om intervjupersonen 

guidar och pekar på detaljer i miljön. 

Kameran filmar intervjupersonen från en lätt sned 

vinkel, så att han eller hon tycks ha en konversation 

med en person utanför bildens högra eller vänstra 

kant.

Uppställningen kan fungera men tittaren vill känna 

sig delaktig och bekräftad och få åtminstone några 

blickar riktade mot sig. En osynlig reporter och 

blickriktning vid sidan om kameran kan leda till att 

tittaren känner sig uppmanad att titta på miljön. 

Samtidigt kan de uppfatta situationen som onaturlig 

och undra vem intervjupersonen faktiskt pratar med. 

Intervjupersonen syns tillsammans med reporter, så 

vi är tydliga med vem som är den andra personen i 

konversationen.

I uppställningen kan tittaren uppleva sig som tredje 

part i samtalet. Situationen kan fungera om reporter 

och intervjuperson bekräftar med blickar så tittaren 

känner sig delaktig, om inte kan tittaren känna sig 

exkluderad i samtalet. Intervjusituationen måste ske 

nära kameran så tittaren känner att denne är en del 

av samtalet. Tittaren föredrar när man förstärker 

känslan av att det är ett samtal och inte en klassisk 

intervju och därmed kan synlig teknik, som t.ex. 

mikrofoner, upplevas som onaturligt. 
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en direkt ögonkontakt med intervjupersonen kan det förmedla trovärdighet. Detta stämmer även 

med 360°-video. I den lätt sneda vinkeln förmedlas en mer avslappnad intervju som kan signalera 

mindre auktoritet och mer anekdotiskt innehåll, informellt och vänligt. Denna uppställning är inte 

optimal i 360°-video och ger en låg delaktighet, då inte tittaren känner sig närvarande. 

Uppställningens fördelar, med ett ökat fokus på miljön, skulle i många fall kunna ersättas av en 

miljöbild och speakerröst.  

Två-personsintervjun som mest används i TV-nyheter för att tala om att man befinner sig på plats, 

när en dokumentärserie har en känd programledare eller när man medvetet siktar på, eller 

förväntar sig någon form av, konfrontation har även dessa berättarmöjligheter i 360°-video men kan 

innebära risken att tittaren inte känner sig delaktig. 

I Michael Rabigers (2014) indelning av olika möjligheter att skildra en intervjusituation, som utgår 

från reportern och kan vara ur perspektivet on-axis, intervjupersonen talar direkt till publiken, eller 

off-axis, när intervjupersonen talar med intervjuaren bredvid kameran.: 

Tabell 12. Rabigers indelning i 360°. 

Indelning av intervjuer (Rabiger ,2014) Hur fungerar uppställningen i 360°

Intervjuare är närvarande. En reporter kan bidra med att ge 

innehållsmässig riktning och kan ge tittaren 

upplevelsen att de lyssnar mer när de är den 

tredje personen i samtalet. Samtidigt kan 

reportern konkurrera om uppmärksamheten 

med både intervjupersonen och miljön.

Intervjuare är närvarande men inte synlig i bild. I 360°-video måste reportern gömma sig eller 

använda sig av kommunikationsteknik, för att 

inte vara synlig i bild och då kan det upplevas 

som konstigt för tittaren att höra 

intervjufrågorna om de inte vävs in i en 

kompletterande speakertext.
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En metod att få variation och fokus på intervjun skulle kunna vara att få in flera olika distanser 

genom att personen går närmare kameran när de vill säga något och styra tittaren till miljön genom 

att backa bort från kameran. Metoden låter enkel i teorin men är svårare att genomföra i praktiken. 

En expert menade att ett sätt att underlätta reporter eller producentrollen i 360°-video är att tänka 

att man presenterar sitt innehåll så som att man hade byggt upp sitt reportage i radio, inte i visuella 

medier. Om man i ett första skede fokuserar på ljudet i form av intervjuer och med tydliga 

förklarande speakertexter, för att därefter fokusera på bilden, så kan man använda 360°-mediet för 

att berätta vilka historier som helst, utan att tittaren upplever förvirring eller att något känns 

konstigt. 

Inom 360º-produktion överlåter vi klippningen inom scenen till tittaren. Därför lägger vi över 

mycket mer av tempot i berättelsen till personerna i bild. Timingen i tagningarna är viktigare då 

man i någon större utsträckning kan påverka tempot med en inklippsbild och därmed dölja sina 

tidsförkortningar. Möjligheten att berätta med klipp minskar och resultatet påminner mer om att 

sitta på första parkett på en teaterföreställning, där hopp i tiden oftast sker mellan de olika scenerna. 

En vanlig föreställning bland 360º-producenter är att tittaren inte ska se eller känna bildövergångar i 

scener. Ju mer sömlös produktionen är, ju mer friktionsfri blir upplevelsen för tittaren. Men också 

enklare och tråkigare. Detta gör att vi ställer höga krav på de medverkande. 

Alla experter är också eniga om att intervjupersoner blir väldigt utlämnade i 360°-formatet och det 

därför av stor vikt att man har en överenskommelse om produktionens stil innan inspelningen. 

Det är lätt att man som tittare uppfattar personen som stel eller nervös. Det gynnar varken 

intervjupersonen eller den färdiga produktionen. Om man väljer ett förstahandsperspektiv måste 

Intervjuare är frånvarande och frågor klipps 

bort.

Då klipparbetet oftast skiljer sig från 

traditionellt videoberättande så är det svårt att 

använda sig av för korta intervjucitat, lägga 

inklippsbilder etc. utan intervjun måste sitta 

ihop. Reportern kan vara gömd eller använda 

sig av kommunikationsteknik, för att uppfattas 

som frånvarande och intervjusvaren måste 

kunna stå för sig själva eller kompletteras med 

speakertext.
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intervjupersonen känna sig bekväm med vad denne ska säga, gärna uttrycka sig på ett sätt som gör 

att svaret talar för sig själv, har full kontroll över sin blickriktning och rör sig på ett ledigt avslappnat 

sätt. Det är många krav på en intervjuperson och det gör att producenter oftast väljer andra 

metoder för att få fram den information som en intervju skulle kunna ge tittaren. 

Vill experterna genomföra en intervju med någon som de inte vet hur de är framför kameran så 

föredrar de att ge en reporter en guidande roll genom hela historien och använda sig av ett 

tredjehandsperspektiv med reporter i bild under intervjusekvenserna. Reportern kan då ge stöd så 

att intervjupersonen kan få mer hjälp under själva intervjusammanhanget och inte bli så utlämnad. 

5.3 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av resultaten utifrån studiens frågeställningar. 

• Hur upplever tittaren gestaltningsval, utifrån olikheter i gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans 

till intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används, i intervjusekvenser i 

journalistisk 360°-video i en VR-miljö? 

Variationen på hur olika testpersoner upplevde olikheter i gestaltningskomponenterna i 360°-

intervjusekvenser i en VR-miljö är mycket stor. Kamerans placering i höjdled och stabilitet i 

videomaterialet var viktigt för samtliga testpersoner. Tittarna föredrar ett förstahandsperspektiv där 

de blir en naturlig del av videosekvensen och upplever sig som mer delaktiga. Ett handhållet 

kameraperspektiv gav upphov till många tankar hos testpersonerna om vilken deras egen roll var i 

scenen. Om intervjupersonen syns i en FOV som påminner om en närbild, i kombination med en 

direkt blickriktning in i kameran, upplevde de många gånger situationen som för nära och att 

personen befann sig innanför deras bekvämlighetszon. Storleken på denna bekvämlighetszon 

varierade för olika testpersoner och vissa upplevde att även en halvbild var lite för nära. Närheten 

och den direkta blickriktningen upplevdes också som blockerande i fråga om att utforska den övriga 

miljön, då det kändes som att de bör titta på den som talar med dem. Detta enligt RAIR, response-as-

if-real, att vi reagerar och beter oss likadant i en virtuell verklighet som vi hade gjort i den verkliga 

verkligheten. 

Om intervjupersonen syntes i en FOV som påminner om en helbild så upplevdes de som mindre 

viktiga för sekvensen och ökade testpersonens handlingsutrymme och vilja att utforska miljön. 

Intervjupersonens blickriktning ger också en tydlig koppling till tittarens känsla av närvaro - presence 

och narrativ immersion. Om intervjupersonen ser mot oss förstärks vår närvarokänsla av att vara 
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där och om vi inte bekräftas med blickar kan vi uppleva känslan av att vi inte existerar, är osynliga 

eller helt enkelt ignorerade. Med en fast blickriktning på tittaren så upplever tittaren ett mindre 

handlingsutrymme till att interagera med omgivning. Om tittaren helt saknar bekräftelse från de 

medverkande kan tittaren interagera och rikta om sin FOV hur mycket som helst, då de upplever att 

de ändå inte är närvarande. 

Undersökningen visar också att en reporter, på gott och ont, kan konkurrera om uppmärksamheten 

med både intervjupersonen och miljön. En reporter kan i vissa situationer förstärka känslan hos 

tittaren att man missar något. Samtidigt som det kan tillföra något i scenen, då flera testpersoner 

upplevde att de lyssnade mer när de var den tredje person i samtalet. Det är viktigt att även reporter 

inkluderar tittaren med sin blickriktning och sitt tilltal. 

• På vilka olika “professionella” sätt kan man som producent gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-

video och om - i så fall, hur skiljer det sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell 

journalistisk videoproduktion?  

Då den immersiva tanken, är den viktigaste funktionen i 360°-video i VR, så kan man mer eller 

mindre filma hur man vill (utifrån sin kameras tekniska förutsättningar), men tittarupplevelsen 

påverkas av många olika faktorer. Experternas egna definition av ett professionellt sätt att gestalta en 

360°-video är att man medvetet utför produktionen med ett syfte att berätta en historia samtidigt 

som man tar ansvar för tittarupplevelsen, t. ex. genom att man inte filmar skakigt eller rörligt 

videomaterial som kan leda till simulatorsjuka. 

Alla experter är helt eniga om att man måste vara extremt försiktig med kamerarörelser i 360°-

video. Planerade långsamma åkningar fungerar men sällan skakig handkamera.  

Intervjusituationen konkurrerar många gånger om tittarens uppmärksamhet med den rena 

miljöupplevelsen. Målet med all 360°-produktion är att i möjligaste mån efterlikna verkligheten och 

därför bör en intervjusituation också efterlikna en verklig situation där tittaren upplever och känner 

sig delaktig. 

Denna känsla förstärks om intervjupersonen talar direkt till tittaren, bekräftar tittaren med blickar 

och befinner sig på ett naturligt samtalsavstånd. Om man använder sig av en reporter bör denna 

vara en guide som leder och lotsar in tittaren i samtalet och på samma sätt som intervjupersonen 

bekräftar tittarens existens i den virtuella världen. 
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Intervjupersoner blir väldigt utlämnade i 360°-formatet och därför är det av stor vikt att man har en 

överenskommelse om produktionens stil innan inspelningen. Det är lätt att tittaren uppfattar 

intervjupersonen som stel eller nervös när man har möjligheten att se hela intervjusituationen och 

dess omgivning. Att intervjupersonen upplevs som stel och nervös gynnar varken intervjupersonen 

eller den färdiga produktionen. Om man väljer ett förstahandsperspektiv måste intervjupersonen 

känna sig bekväm med vad denne ska säga, gärna uttrycka sig på ett sätt som gör att svaret talar för 

sig själv, har full kontroll över sin blickriktning och rör sig på ett ledigt avslappnat sätt. Det är många 

krav på en intervjuperson och det gör att det är lättare att använda sig av andra metoder för att få 

fram den information som en intervju skulle kunna ge tittaren. 

Om man vet med sig att intervjupersonen har förmågan att klara av att hantera alla aspekter av 

intervjusituationen kan förstahandsperspektivet vara att föredra. Men om man vill genomföra en 

intervju med någon som man inte vet hur de är framför kameran så kan det vara lönt att ge en 

kameravan reporter en guidande roll genom hela historien och använda sig av ett 

tredjehandsperspektiv med reporter i bild under intervjusekvenserna. Reportern kan då se till så att 

intervjupersonen kan få mer stöttning i intervjusammanhanget och inte bli så utlämnad. 

5.4 Vidare forskning 

Min studie har varit ett inledande explorativt arbete om hur tittare upplever intervjusituationer och 

människor i 360°-videogestaltning och har pekat på flera olika aspekter som tittaren i en VR-miljö 

kan uppleva. En 360°-video och tittarens förväntningar av immersion, bidrar till en komplex 

produktion med många annorlunda förutsättningar jämfört med traditionell videoproduktion. Med 

detta arbete har jag försökt hitta och synliggöra en del av skillnaderna och likheterna mellan ett 

traditionellt och ett nytt bildberättande. Samtidigt har alla produktioner sina egna helt unika 

förutsättningar i form av t.ex. miljö, innehåll och teknik och det går inte att skapa en enda modell 

för hur man berättar med ett verktyg som 360°-kameran. 

Det pågår många intressanta forskningsprojekt om 360°-video och virtuell verklighet. Jag kommer 

att fortsätta titta på olika användarupplevelser med hjälp av UX-analys och fysiologisk mätning med 

biometrisk utrustning som mäter ögonrörelser, GSR (galvanic skin response, d.v.s svettmätning) och 

EEG (elektroencefalografi, metod för att registrera hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder). 

Att kombinera flera olika typer av biometrisk data kan bidra till att man får större och tydligare 

slutsatser. 
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Välkommen att delta i en undersökning om 

tittarupplevelser i 360°-video!

Du tillfrågas härmed om att delta i undersökningen och denna information beskriver 
studiens syfte, hur studien genomförs samt tänkbara risker som studien kan medföra. 
Dessutom beskrivs hur insamlade uppgifter kommer att behandlas. 
Ta god tid på dig att läsa informationen och ställ gärna frågor om något är oklart!

Syfte 
Syftet med undersökningen är att samla in hur människor upplever 360°-video i en 
Virtual Reality-miljö för att öka förståelsen för journalister och andra 360°-
producenter om hur de kan berätta med mediet.  

Genomförande
Som deltagare får du först se ett antal korta 360°-videoklipp med hjälp av ett VR-
headset. Under detta moment får du gärna tänka högt!
Därefter tittar du tillsammans med mig på en inspelning av din blickriktning och 
svarar på frågor om upplevelsen. Som deltagare ger du din ärliga åsikt om en viss 
form av berättande och delar med dig av dina upplevelser och tankar.
Testet avslutas med några intervjufrågor och ett moment där du får sortera ett antal 
kort som representerar de olika videoklippen.

Testet kommer ta 25-30 minuter.

Vilka är riskerna?  
Studien anses inte vara förenad med några hälsorisker. 

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in om dig kommer inte spridas till tredje part eller 
användas för andra syften än studien. Endast jag kommer ha tillgång till dina 
personuppgifter. I uppsatsen kommer du att anonymiseras.

Hantering av data
Den data som samlas in från studien kommer sparas för en tid framöver, men den kommer
inte hanteras av någon annan än mig och min handledare. Datan kommer förvaras på ett
ansvarsfullt sätt. Studien kommer publiceras i databaser för uppsatser, men enskilda
deltagare kommer inte att kunna identifieras.

Hur får jag information om studiens resultat?
Resultaten kommer publiceras i en magisteruppsats i ämnet Audiovisuella studier vid 
Högskolan Dalarna. Om du är intresserad av att läsa den kan jag ge dig tillgång till den när 
den är klar. Meddela mig om du är intresserad.
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Frivillighet
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Beslutar du dig för att delta ska du skriva 
under nedan. Det innebär att du samtycker till att du deltar i studien, att din data 
samlas in, bandas och används och lagras på ovan nämnda sätt. Du kommer 
dessutom att få en kopia av denna blankett om du så önskar.

Du kan närhelst under studiens gång, utan särskild förklaring, avbryta ditt 
deltagande. Väljer du att dra tillbaka ditt samtycke kommer ingen ytterligare 
information om dig samlas in. 

Hur vet jag att studien är etisk?
Jag har strävat efter att forskningen ska uppfylla god vetenskaplig praxis och i 
enlighet med gällande lagstiftning har jag gjort upp en plan för hantering av 
personuppgifter.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

Peter Dahlén, magisterstuderande, h17petda@du.se

Thorbjörn Swenberg, handledare, tsw@du.se

Deltagarens samtycke
Jag har fått information om studien och dess syfte. Jag har fått möjlighet att ställa 
frågor om studien och fått dessa frågor besvarade. Jag har fått tillräcklig tid att 
besluta om jag vill delta i studien.

Jag samtycker till: 

• Att delta i studien

• Att mina personuppgifter får behandlas så som det är beskrivet i denna
information

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande utan att behöva lämna någon närmare förklaring. 

Jag är medveten om att jag kan få en kopia av denna information och det 
undertecknade samtycket. 

____________________________ ____________________________
Ort och Datum Namnteckning

____________________________
Namnförtydligande

mailto:h17petda@du.se


Testprotokoll: intervjuer i 360º-video 
Testpersonnr:


Kön & ålder:


Se på det du tycker är intressant! 
Tänk högt! 

Material Thinking aloud Stimulated recall
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Skillnader i 

upplevelsen? 

Varför?

Skillnader i 

upplevelsen? 

Varför?

Skillnader i 

upplevelsen? 

Varför?

Skillnader i 

upplevelsen? 

Varför?

I vilken typ av 

intervjusituation 

förmedlades den 

största 

upplevelsen resp. 

minsta 

upplevelsen? 

Rangordna 

samtliga videor.
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Kortsortering



Avslutande frågor

Hur upplever du avstånd till 
intervjupersonen under 
intervjuer i 360°-video? 

Hur upplever du 
intervjupersonens 
blickriktning i 360°-video?

Hur upplever du 
delaktighet /
förstahandsperpektivet under 
intervjuer i 360°-video? 

Hur upplever du att se 
reportern i 360°-video?

Vilka fördelar respektive 
nackdelar med 
intervjusituationen i 
respektive video uppfattar 
respondenten?

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Övriga kommentarer



Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare 
och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den 
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-myndigheten behövs eller 
ej. 

Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:   

Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 
deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 
år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 
eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien 
t.ex. som patienter eller elever till densamma?

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information 
om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt? 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)? 

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv? 

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden? 

8 Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 
x Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 
krypterade. 

x I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 
personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 
grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den 
som genomför studien, behöver inte någon ansökan till 
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras. 

x Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan 
om detta göras på avsedd blankett som sänds till: 
dataskydd@du.se 

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02 
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