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Abstract
Studien undersöker användandet av mobiltelefonen som medieproduktionsverktyg i skapandet av
journalistisk tv-produktion. Detta kallas vanligtvis för mojo, vilket är en förkortning av engelskans
mobile journalism. Med ett socialsemiotiskt perspektiv undersöks vad mobiltelefonen erbjuder vad
gäller möjligheter och begränsningar inom journalistisk medieproduktion och för att göra tvnyheter. Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för när det passar bäst att använda
mobiltelefonen som produktionsverktyg för att göra tv-nyheter. Mobiltelefonen utvecklades inte för
att användas som ett medieproduktionsverktyg inom tv-produktion, men används ändå som just det.
Studien tar ett teoretiskt avstamp i begreppet aﬀordans, den möjliga användningen av ett objekt.
Aﬀordans syftar på det potentiella användandet av ett objekt eller en resurs, när användandet eller
ändamålet hamnar utanför vad som var det förutbestämda syftet. Varje användare har dock olika
behov och intressen och uppfattar därför ett objekt olika och kan därför upptäcka olika aﬀordanser i
samma objekt.
Genom att använda metoden research through design, i mitt fall forskning genom att själv göra
medieproduktion, och genom intervjuer med mojo-journalister som jobbar inom public service
försöker studien besvara följande frågeställningar:

• Vilka aﬀordanser framträder när mobiltelefonen används som medieproduktionsverktyg?
• Vilka aﬀordanser hos mobiltelefonen kan användas i journalistiska syften?
• I vilka sammanhang lämpar det sig bäst att använda mobiltelefonen som produktionsverktyg
inom tv-nyheter - och varför?
Resultaten i studien pekar på att det finns en rad aﬀordanser som framträder när mobiltelefonen
används för att göra tv-nyheter, bland annat att det är ett diskret verktyg, ett snabbt verktyg, att du
alltid har den med dig, billigt, ett verktyg som gör det lätt att jobba själv med mera. En slutsats som
dras är att det egentligen alltid passar att använda mobiltelefonen som produktionsverktyg inom tvnyheter - så länge man är medveten om dess för- och nackdelar.
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It becomes very material, almost sculptural, this object, my phone. So you can flip it, midst shot, your fingers get
in the shot, they’re fleshy, they’re like right here when they’re on the screen. And you can see the blood inside your
fingers if you cover the tiny lens. You touch and rub the screen to alter the exposure. And if you’re filming in a
landscape and the wind is pushing the tiny microphone to it’s limit, like ripping it. And if you’re trying to do a
static shot, you see your body breathing. The system of the body are meshed with the camera, it’s a kind of
symbiosis but also a kind of grappling. I like that.1

Charlotte Prodger,
vinnare av Turner-priset 2018,
ett av världens främsta konstpriser,
för ett videoverk där hon filmat
sina filmer med en iPhone.

1

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/turner-prize-2018/charlotte-prodger
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1. Inledning

I somras besökte jag och min familj Paris och en ljummen kväll början av augusti begav vi oss till
Sacré-Cœur, ett populärt landmärke och besöksmål i staden beläget på Monmartre-kullen med en
fantastisk utsikt över den franska huvudstaden. När vi var där satte en bolljonglör igång med sin
gatuföreställning med takåsar och en vacker solnedgång som fond. När han avslutningsvis klättrade
upp i en lyktstolpe, fortfarande trixandes sin boll, lade jag helt plötsligt märke till att jag var en av
väldigt få som inte hade plockat upp min mobiltelefon för att föreviga ögonblicket. Istället började
jag fundera på vilken extrem genomslagskraft mobiltelefonen har fått som produktionsverktyg - och
på hur fort det har gått! Sedan plockade jag upp min mobiltelefon för att föreviga DET ögonblicket
och DEN reflektionen istället…
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2016 kom den stora Medieutredningen som skulle utreda och ge förslag till en ny mediepolitik i
Sverige. I förordet inleder Anette Novak med att skriva”Smarta mobiltelefoner och sociala medier har
sänkt trösklarna för medborgarna att föra fram olika perspektiv, en demokratisk möjlighet.” Så viktig
tycker alltså regeringens särskilde utredare av framtidens mediepolitik att mobiltelefonen är.
Mobiltelefonen har blivit en del av i stort sett hela befolkningens liv. I introduktionen till
Människorna, medierna & marknaden - Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i
förändring skriver forskningsledaren Oscar Westlund att medier spelar en central roll för såväl
medborgare som civilsamhälle och näringsliv och att medieteknologier har kommit att bli en djupt
inbäddad del av våra liv. Han skriver om medieprofessorn Mark Deuze som argumenterar att vi
rentav lever medieliv.
Många medier har blivit en sådan självklarhet att de blivit osynliga, ständigt närvarande i bakgrunden snarare
än något vars tid och rum vi anpassar oss till. Det är först när internet stryps eller när batteriet tar slut i våra
smarta mobiler som vi märker hur beroende vi faktiskt är. (Westlund, 2016)

I Sverige har tillgången till mobiltelefoner ökat i flera år - och fortsätter fortfarande att öka. Enligt
Internetstiftelsen i Sverige som varje år mäter svenskarnas internetvanor hade 85 procent av
befolkningen en så kallad smartphone 2017. Förra året, 2018, hade den siﬀran ökat till 90 procent.
2017 hade 12 procent en mobiltelefon som inte var en smartphone. 2018 var motsvarande siﬀra 8
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procent. Bland de som har en smartphone är iPhone den vanligaste modellen. 48 procent av den
svenska befolkningen över tolv år har en iPhone, en ökning med två procentenheter jämfört med
2017. Även andelen som har en Androidtelefon har ökat, från 39 procent 2017 till 40 procent 2018.
Åtta procent säger att de inte har någon smartphone och endast två procent av befolkningen säger
att de inte har någon mobiltelefon alls.
Den här texten kommer att fokusera på ett av mobiltelefonens användningsområden idag - hur den
används inom journalistiken för att producera tv-inslag. Det finns ett talesätt om att den bästa
kameran är den man har med sig och mobiltelefonen är något som nästan alla har med sig var de än
befinner sig. Om den nu också går att fotografera och filma med, varför inte utnyttja den
möjligheten? Ett område där den här möjligheten har börjat utnyttjas är inom journalistiken där
mobiltelefonen har blivit ett centralt verktyg för att samla information, ta stillbilder och rörliga
bilder. Det här användningsområdet har fått benämningen »mobile journalism« och benämns oftast
kortfattat som »mojo«. Det finns många definitioner av begreppet mojo. På Wikipedia står det till
exempel att mojo är »...an emerging form of new media storytelling where reporters use portable
electronic devices with network connectivity to gather, edit and distribute news from his or her
community.«2 Det behöver alltså inte vara just mobiltelefonen man använder sig av, det kan vara
andra mindre kameror, DSLR-kameror, drönare eller annan mindre portabel utrusning. Men i detta
arbete har jag valt att endast titta på mojo där man använder sig av mobiltelefonen eller i vissa fall
surfplattan för att skapa tv-nyheter.

Problemdiskussion
I boken Nyhetsfabriken, Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld skriver Gunnar Nygren
(2008) med flera om den förändrade verkligheten för den journalistiska yrkeskåren. Tekniken,
journalistiken och bemanningen har förändrats och det har skapats fler tjänster där journalisterna
ska utföra flera uppgifter, så kallade multijournalister. Detta har naturligtvis ekonomiska orsaker,
men är också pådrivet av den tekniska utvecklingen som gör det möjligt för den ensamme
journalisten att utföra flera arbetsuppgifter (Nygren, 2008, s 87 ﬀ ). De här förutsättningarna har
också skapat en stress och en oro hos verksamma journalister om att de inte längre kan leva upp till
sina journalistiska ideal. Inom mojo kan den här utvecklingen tyckas ta ytterligare steg, den enskilde
journalisten ska utföra flera uppgifter som förut var uppdelat på flera olika tjänster - med bara
mobiltelefonen som verktyg. Om detta inte sker på frivillig basis utan påtvingas av exempelvis
ekonomiska orsaker så kan det skapa oro. Men om journalister och redaktörer får veta
2

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_journalism
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mobiltelefonens styrkor och svagheter som produktionsverktyg för att göra tv-nyheter och när det
lämpar sig bäst att använda mobiltelefonen som produktionsverktyg så borde den oron kunna
minskas. Då borde också mobiltelefonen kunna omfamnas mer som ett naturligt
produktionsverktyg inom nyhetsjournalistiken.
I det dagliga redaktionella arbetet brukar det bestämmas på morgonen, på det inledande
morgonmötet, vad varje journalist ska göra under dagen. Det inslaget som påbörjas på morgonen ska
sedan vanligtvis vara klart för sändning på kvällen. Det är det handlingsutrymme som en journalist
på en tv-station har att anpassa sig efter. Det jag menar när jag skriver handlingsutrymme är ungefär
samma som termen agency. I boken How to study television skriver Selby och Cowdery (1995) om
agency. Det är dels den kreativa input som produktionsteamet bidrar med under själva
produktionen, vilket de kallar ”agency as ’creative activity’”. Och dels som den verklighet där
mediabolag verkar vilket de kallar ”agency-as-agency”, med allt från hur bolagen är organiserade till
deras verksamhet styrs externt av lagar och regler. Det vill säga handlingsutrymme.
Genom att studera vilket handlingsutrymme, eller snarare det ändrade handlingsutrymmet eller de
ändrade produktionsförutsättningarna, en mojo-journalist har, och vilken eﬀekt det har på
journalistikens innehåll, vill jag genom denna studie bidra till att bättre förstå vad som utmärker
mobiljournalistiken och mobiltelefonen som produktionsverktyg. Jag studerar även mobiltelefonens
användningsområden. Mobiltelefonen utvecklades inte för att användas som ett
medieproduktionsverktyg inom tv-produktion, men används ändå som just det. Vilka aﬀordanser,
eller potentiellt användande, hos mobiltelefonen är det som möjliggör detta? Dessa aﬀordanser
påverkar också i sin tur den enskilde journalistens handlingsutrymme - aﬀordansen hänger ihop
med agency.
Vad har då en mojo-journalist för handlingsutrymme på en redaktion inom public service idag? Jag
har redan varit inne på att det har förändrats en hel del på kort tid. Utöver detta styrs nyhetsarbetet
av lagar som reglerar yttrande- och tryckfrihet och som ett komplement till dessa lagar finns de så
kallade spelreglerna för press, radio och tv. Det är en samling frivilliga publicitets- och yrkesregler
och är en viktig del i det självsanerande medieetiska systemet som vi har i Sverige.3 En annan
väsentlig del av handlingsutrymmet är arbetet med att bestämma vad som är en nyhet, det vill säga
nyhetsvärderingen. Det finns en rad kriterier som avgör om en händelse blir en nyhet eller inte
(Häger, 2009, s 92).

3

https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv
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Syfte och frågeställning
Syftet med den här undersökningen är att skapa förståelse för när det passar bäst att använda
mobiltelefonen som produktionsverktyg för att göra tv-nyheter. Min text undersöker vad som
utmärker mobiltelefonen som produktionsverktyg för att göra tv-nyheter - och är därmed också ett
steg mot att öka kunskapen om och förståelsen för mobiltelefonens styrkor och begränsningar. Jag
hoppas därigenom att min text kan komma att bidra till att journalister inte ska behöva
kompromissa med sina journalistiska ideal när de använder mojo.
Genom att studera mobiltelefonen ur ett socialsemiotiskt perspektiv och på så sätt undersöka vad
den erbjuder vad gäller möjligheter och begränsningar inom journalistisk medieproduktion
undersöker jag vad man kan vinna och vad man eventuellt kan förlora genom att använda
mobiltelefonen för att göra tv-nyheter.
Inom socialsemiotiken används begreppet aﬀordans, den möjliga användningen av ett objekt. Det
syftar på det potentiella användandet av ett objekt eller en resurs, när användandet eller ändamålet
hamnar utanför vad som var det förutbestämda syftet. Varje användare har dock olika behov och
intressen och uppfattar därför ett objekt olika och kan därför upptäcka olika aﬀordanser i samma
objekt. Men även de aﬀordanser som inte upptäcks eller används finns ändå där, ligger latent och
väntar på att bli upptäckta (Van Leeuwen, s 273).
Följande frågeställningar ligger till grund för studien:
Vilka aﬀordanser4 framträder när mobiltelefonen används som mediaproduktionsverktyg?
Vilka aﬀordanser hos mobiltelefonen kan användas i journalistiska syften?
I vilka sammanhang lämpar det sig bäst att använda mobiltelefonen som produktionsverktyg inom
tv-nyheter - och varför?

Tidigare forskning
Eftersom mobiljournalistiken är en relativt ny företeelse så är forskning i ämnet inte heller så
utbredd. En som dock har skrivit om mobiltelefonens betydelse inom journalistiken är Oscar
Westlund. I drygt ett decennium har han forskat om och följt utvecklingen kring gränssnittet mobil
4

Begreppet aﬀordans förklaras i teorikapitlet med början på s 13.
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utveckling å ena sidan och nyhetsproduktion samt nyhetskonsumtion å andra sidan (Westlund,
2017, s 2). Han har kanske främst tittat på hur journalistik konsumeras via mobiltelefonen, men
också hur mobiltelefonen används för att producera journalistik. I Nyhetsjournalistik i en mobil
tidsålder: En genomgång av tio viktiga forskningsområden identifierar han tio viktiga
forskningsområden i gränssnittet mobil och journalistik. Fem av dessa områden handlar om enskilda
individers nyhetskonsumtion och fem handlar om olika aspekter av nyhetsmediernas
medieproduktion. De områden som Oscar Westlund skriver om är:
Nyhetskonsumtion
1. Beteendemönster
2. Användare
3. Plats
4. Deltagande
5. Preferenser
Medieproduktion
6. Produktionsprocesser
7. Innehåll
8. Distribution
9. Användargränssnitt
10. Aﬀärsverksamhet

När det gäller de första fem områdena skriver Westlund att mobilutvecklingen har förbättrat
möjligheterna för medborgare att ta del av ett rikt och brett nyhetsutbud, nästintill oberoende av tid
och rum. Men han höjer också ett varnande finger:
Samtidigt kan det mycket väl vara som så att dagens starka mobilutveckling blir en slags dödsstöt för många
nyhetsmediers verksamhet. En dödsstöt eftersom de inte förmår växla om sin verksamhet till att vara
aﬀärsmässigt och journalistiskt hållbar i en mobil tidsålder. (Westlund, 2017, s 9)

I den här texten kommer jag främst att behandla de områden som berör medieproduktion.
Tillsammans med Stephen Quinn har Oscar Westlund också skrivit Mobile Journalism and MoJos.
Där skriver de att sambandet mellan mobil media och rapportering har blivit en av de viktigaste
utvecklingarna inom journalistiken. De föreslår en uppdelning av forskningen i ämnet i två
huvudfåror. Dels forskning som tittar på organisation, samarbeten för att utveckla mobila tjänster,
vilka mobilplattformar som ska användas, aﬀärsmodeller med mera, och dels forskning som
fokuserar mer specifikt på producerandet av nyheter bland mobiljournalister, så kallade mojos
(Westlund & Quinn, 2018, s 1). De skriver att för den arbetande journalisten har mobiltelefonen
blivit huvudverktyget för att samla in information, bilder och video, och för att kommunicera med
10

kollegor och sina källor. De skriver också att mobiljournalistik kan ses som ett exempel på hur
teknologi och journalistik samverkar och är beroende av varandra (Westlund & Quinn, 2018, s 3).
Telefonen har länge använts inom journalistiken. Redan i slutet av 1800-talet användes telefonen av
amerikanska journalister för att hitta och rapportera in nyheter och så tidigt som på 1920-talet
gjorde så kallade radio-bilar det möjligt för journalister att arbeta mer från fältet (Westlund &
Quinn, 2018, s 2). Telefonen gjorde det redan då möjligt för journalisten att rapportera snabbare. I
och med mobiltelefonens ankomst inom journalistiken blev det plötsligt möjligt att rapportera ännu
snabbare. Den enskilde journalisten behövde inte längre hitta en telefonkiosk ute på fältet eller åka
tillbaka till redaktionen för att rapportera och kan således rapportera snabbare (Westlund & Quinn,
2018, s 4). Just snabbheten har alltid varit en springande punkt inom journalistiken, att vara först
med en nyhet. Westlund och Quinn tar upp Amerikas självständighetsförklaring som exempel när
de skriver om snabbhet. När den skrevs under den 4 juli 1776 tog det 48 dagar innan det
rapporterades om den i England. Det tog 12 dagar för nyheten om Nelsons seger vid Trafalgar den
21 oktober 1805 att nå England. Idag är kraven på snabbhet större än någonsin. Westlund och
Quinn skriver att eftersom journalister ständigt är medvetna om deadlines så tenderar de att ta till
sig teknologi om de inser dess potential att leverera snabbare nyheter, fastän en hel del forskning
visar att journalister kan tjäna på att avstå från ny teknologi och nya rutiner om de resulterar i
minskad professionell kontroll (Westlund & Quinn, 2018, s 9).
När mobiltelefonen började användas som produktionsverktyg inom journalistiken var det främst
för att leverera nyhetsinnehåll med rösten. Det var ett snabbt sätt att rapportera i radio från en
nyhetshändelse. Snart insåg också tidningsjournalister att det gick att skicka nyheter och bilder via
SMS och MMS (Westlund & Quinn, 2018, s 9). Det som av många brukar benämnas som
startpunkten för mojo, den mobila journalistiken, är den 7 juli 2005. Den dagen drabbades London
av en rad terrordåd när en grupp terrorister utförde koordinerade självmordsattacker i tunnelbanan
och ombord på en buss. Alexander Chadwick, en brittisk frilansreporter, tog en bild med sin
mobiltelefon på passagerare som satt fast i en tunnel på en av tunnelbanelinjerna och skickade den
bilden till bildredaktören på BBC. Bilden spreds sedan över världen. För första gången hade en
mobilbild fått så stor spridning och blivit en del av den traditionella journalistiken (Den mobila
generationen, 2014). Ett par år senare gjordes en av de första större satsningarna på mojo när
nyhetsbyrån Reuter och Nokia tillsammans plockade fram ett utrustningskit till mobiltelefonen
Nokia N95. Utrustningskitet gjorde det möjligt för de journalister som använde utrustningen att
göra direktrapporter från fältet och att direktsända rörliga bilder (Oscar Westlund, Mobile news, s
16).

11

Den första mobiltelefonen med en inbyggd kamera var Kyocera VP-210. När ”VisualPhone”, som
den också kallades, lanserades i juli 1999 beskrevs den av den japanska tillverkaren Kyocera så här:
Users can use this phone not only to talk visually to their counterparts, but also they will be able to use it for
business purposes. For example, if a constructor brings this phone to a site under construction, he can show
what the site is like to the people at headquarters using this phone. So, they can do business checking the
situation at real time.5

Jag tror inte att tillverkaren ens i sin vildaste fantasi då kunde förutse vilken roll kameran i
mobiltelefonen skulle spela i människors vardag idag, 20 år senare. Youtube, Snapchat, Facebook,
Instagram, Twitter - överallt sprids det bilder och filmer som har tagits med mobiltelefonen. Och
det kommer från hela världen. Flera gånger har rörliga bilder från mobiltelefoner kommit att spela
stor roll i historieutvecklingen, inte minst i upprinnelsen till den arabiska våren 2010. Exempelvis
var de enda bilderna på när Muammar al-Khadaﬃ blev tillfångatagen tagna med en mobiltelefon
(Richardson, 2012). Den japanska tillverkaren Kyocera såg framför sig att det främst var inom
aﬀärsvärlden kameran i mobiltelefonen hade sitt stora användningsområde. Idag vet vi att den
används överallt, och av i stort sett alla. Mobiltelefonen och andra mobila enheter som används för
att kommunicera med ljud, text, stillbilder och rörliga bilder har idag blivit en självklarhet för de
allra flesta. Det har i sin tur gjort att mobiltelefonen som produktionsverktyg och
kommunikationsverktyg dyker upp i allt fler sammanhang.
Om bilden från terrordådet i Londons tunnelbana var startpunkten för mojo och om Reuters
samarbete med Nokia medförde en viss ökad användning av mobiltelefonen i det journalistiska
arbete så kom en annan händelse två år senare att få ännu större betydelse för den mobila
journalistikens utveckling. Den 9 januari 2007 presenterade Steve Jobs och Apple den första smarta
mobiltelefonen när de lanserade iPhone. Ett par år senare skrev Stephen Quinn, professor i mobile
journalism på Kristiania Høyskole i Norge och författare till ”Mojo: The Mobile Journalism
Handbook” så här om iPhone: ”...the iPhone is a game changer. It will become one of the key tools
for newsgathering in the next few years.” (Quinn, 2009, s 15). När Apple 2010 lanserade appen
iMovie till sin iPhone 4 blev möjligheterna att använda mobiltelefonen inom journalistiken ännu
större (Westlund & Quinn, 2018, s 10). Sedan dess har iPhone varit dominerande bland de som
jobbar med mobiljournalistik. Att använda Androidtelefoner, det vill säga Samsung, Sony, Huawei
med flera, är inte alls lika vanligt. Anledningen är bland annat, skriver Westlund och Quinn, att
ända fram till slutet av 2017 så fanns de videoredigeringsappar som erbjöd två videospår, vilket kan
sägas vara en förutsättning för att göra tv, endast tillgängliga för iPhone (Westlund & Quinn, 2018,

5

http://edition.cnn.com/TECH/ptech/9905/18/japan.phonetv/
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s 10). En del videoredigeringsappar för Androidtelefoner erbjöd ett andra videospår, men mot en
avgift och lade också in en vattenstämpel som endast kunde plockas bort genom att betala en avgift.
Some smartphones have better cameras than the iPhone, with it’s iOS, but if journalists cannot edit two video
tracks with the available apps and/or save the files in full high definition for uploading and distribution without
watermarks, then the quality of the camera is almost irrelevant. (Westlund & Quinn, 2018, s 13)

Westlund och Quinn sammanfattar vad de ser som utmärkande för mojo under rubriken ”The MoJo
advantage”. De skriver att nyhetschefer gillar mojo-journalister eftersom de jobbar ensamma. Att
skicka en mojo-journalist på utlandsuppdrag kräver bara ett hotellrum, en flygbiljett och en lön.
Utrustningen är dessutom relativt billig och sannolikheten att få den beslagtagen av eventuella
förtryckande regimer är mindre eftersom mer eller mindre alla har en telefon idag. Men att jobba
ensam kräver mycket av respektive journalist eftersom en person ska göra allt: planera bra,
komponera kraftfulla bilder, redigera intelligent, skriva övertygande och precisa texter som ska
levereras med en klar och tydlig stämma, skapa kraftfulla rubriker och ha tillräckligt bra tekniska
färdigheter för att kunna skicka den färdiga produkten från fältet. Journalisten måste dessutom
kunna sätta ihop ett tv-inslag som publiken vill titta på. Det kräver träning och talang (Westlund &
Quinn, 2018, s 13-14).
En annan som har skrivit om mobiljournalistik är Peter H. Martyn. I The mojo in the third
millennium - Is multimedia journalism aﬀecting the news we see? skriver han om hur digital teknik har
revolutionerat journalisternas ”verktygslåda” med små billiga kameror och möjlighet att koppla upp
sig och sända material från i stort sett var som helst på jorden (Martyn, 2009, s 196). Han tar upp
mobiltelefonen som verktyg, även om mobiljournalistiken inte var så utvecklad 2009, men skriver
kanske snarare om ny digital portabel utrustning som öppnade nya möjligheter för journalister.
Utifrån den här tekniken skriver Martyn om teknologisk determinism, det vill säga idén om att när
ny teknologi blir tillgänglig så driver det i sig självt på utvecklingen: ”If we can do it, we have to do
it” (Martyn, 2009, s 199). Han ställer sedan följdfrågan ”If we are going to do it, how do we do it?”
och vilken eﬀekt all den här tekniken har på journalistiken i allmänhetens intresse. Genom att
studera två exempel, en inbäddad solo-journalists rapporterande från Irak-kriget 2004 och ett mojoexperiment på en tidning i Fort Myers i Florida 2006 drar han slutsatsen att om teknologin används
klokt så finns det anledning att vara hoppfull:
At this early point, it is unclear whether those who are using, and directing the use of, the technologies which
enable mojos and sojos should be causing concern or excitement among observers; this author tends toward the
latter, but with the clear caveat that these technologies ought to be employed by experienced journalists and that
media managers should ensure that the traditional gatekeeper roles not be bypassed. (Martyn, 2009, s 206)
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Teori
Mobiltelefonens aﬀordanser
Min främsta teoretiska förankring hittar jag i socio-semiotiken, läran om semiotiska resurser och
deras användning (van Leeuwen, 2005, s 3). Bakom socio-semiotiken ligger den engelske
språkforskaren Michael Halliday och enligt honom är betydelseskapande alltid funktionellt i ett
socio-semiotiskt perspektiv.
Människor behöver uttrycka betydelser, och i språket och andra kommunikationssätt utvecklas därför så
välfungerande resurser som möjligt för att göra det. (Björkvall, 2009, s 12)

För att kunna uttrycka och skapa betydelser har man ett visst ”byggmaterial” för att kunna göra
detta. Detta byggmaterial kallas inom socio-semiotiken för semiotiska resurser.
Med andra ord är semiotiska resurser meningsskapande material som kan användas för kommunikation, och
när flera resurser används på ett mer organiserat sätt kan man börja tala om semiotiska modaliteter... (Björkvall,
2009, s 14)

De här semiotiska resurserna beskriver van Leeuwen (2005, s 285) som resurser för
meningsskapande, relaterade till gestaltningsformer som kan användas för kommunikation. Han
förklarar vidare att dessa semiotiska resurser har betydelsepotential (baserad på tidigare användning)
samt meningserbjudanden (även kallat aﬀordance, baserade på möjliga användningar).
Aﬀordances (Gibson) are the potential uses of a given object, stemming from the perceivable properties of the
object. Because perception is selective, depending on the needs and interests of the perceivers, diﬀerent
perceivers will notice diﬀerent aﬀordances. But those that remain unnoticed continue to exist objectively, latent
in the object, waiting to be discovered. (Introducing Social Semiotics, Van Leeuwen, s 273)

Begreppet aﬀordance myntades ursprungligen av den amerikanske psykologen James J Gibson.
Aﬀordance syftar på det potentiella användandet av ett objekt eller en resurs, när användandet eller
ändamålet hamnar utanför vad som var det förutbestämda syftet. Varje användare har olika behov
och intressen, därför uppfattar varje användare ett objekt eller en resurs olika och upptäcker därför
också olika ”aﬀordances” i samma objekt. Men även de aﬀordances som inte upptäcks eller används
finns ändå där, ligger latent och väntar på att bli upptäckta (Van Leeuwen, s 273).
Aﬀordance användes som begrepp för första gången i en artikel av Gibson, The theory of aﬀordances i
boken Perceiving, Acting and Knowing av Robert Shaw och John Bradsford (1977) och det var
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Gibson själv som myntade begreppet. Att översätta begreppet aﬀordance till svenska är inte helt
enkelt, så här beskriver Gibson själv begreppet:
I suggest that the aﬀordance of anything is a specific combination of the properties of its substance and its
surfaces taken with reference to an animal. (Gibson, 1977, s 67)
The aﬀordances of the environment are what it oﬀers the animal, what it provides or furnishes, either for good
or ill. The verb to aﬀord is found in the dictionary, but the noun aﬀordance is not. I have made it up. I mean by
it something that refers to both the environment and the animal in a way that no existing term does. It implies
the complementarity of the animal and the environment. (Gibson, 1979, s 127)

I vissa sammanhang översätts ”aﬀordance” till svenska handlingserbjudande (Wingstedt, 2017b).
Med det menas de möjligheter till handling som till exempel ett visst objekt erbjuder. I den här
texten väljer jag dock att använda ordet aﬀordans, jag tycker att det blir en mer direkt översättning
av engelska aﬀordance. Därmed blir det också enklare att använda.
Detta tycker jag är ett intressant perspektiv speciellt när det handlar om mobiltelefonen. Jag har
redan varit inne på ett exempel, när Kyocera lanserade den första mobiltelefonen med kamera tänkte
de sig att den skulle användas främst inom aﬀärsvärlden. Idag vet vi att användningsområdet är
mycket större. Användandet har hamnat utanför vad som var det förutbestämda syftet. Ett annat
exempel är SMS-funktionen med vilken du kan skicka korta textmeddelanden med mobiltelefonen.
Den ursprungliga avsikten när det lanserades i början av 1990-talet var att göra användaren
uppmärksam på att denne hade fått ett meddelande till sin röstbrevlåda.6 Sedan dess används SMSfunktionen till betydligt mycket mer än så. Användandet har hamnat utanför vad som var det
förutbestämda syftet. Eftersom användarna hade ett behov och ett intresse och insåg att SMSfunktionen kunde användas för att tillfredsställa detta behov så började man använda SMSfunktionen till annat än vad den förts var avsedd för. Användarna upptäckte en potentiell aﬀordans
hos mobiltelefonen och därmed också ett nytt användningsområde.
Gunther Kress och Elizabetta Adami skriver i boken Multimodality - A social semiotic approach to
contemporary communication så här:
Every medium, every technology that we use to represent and to communicate - to make and to disseminate
meaning - has aﬀordances, both of material and social possibilities and constraints. (Kress, s 185)

De skriver vidare att mobiltelefonen eller smartphonen är en portabel media-konvergens-apparat
som innefattar flera olika funktioner som förut fanns i flera separata apparater. Mobiltelefonen är
6

https://sv.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
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också en apparat som vi i ökande takt och i allt större omfattning använder i det dagliga livet.
Genom att förstå aﬀordanserna hos mobiltelefonen kan vi också börja förstå de processer och
färdigheter som de skapar.
In using such devices we shape habitus and the way we approach and conceive of our life-world. (Kress, s 185)

När Kress och Adami skrev den här texten hade Apples första iPhone lanserats, men det var en
annan mobiltelefon, Nokia N95, de studerade. De förutsåg då att eftersom textningsfunktionen på
mobiltelefonen hade fått mindre prioritet skulle ”production from scratch” minska till förmån för
att kopiera text, bild m m från internet som användaren sedan skickar vidare. Nu, några år senare,
vet vi att mobiltelefonen mycket väl kan användas till ”production from scratch”, inte minst inom
mojo där användaren kan filma eget material, skriva egna texter, redigera inslaget på telefonen och
även distribuera det. Kress skriver också att i en mobiltelefon finns det flera olika funktioner som
stoppats in i en och samma apparat, och att man kan göra så mycket med den gör den multifunktionell. Den här multi-funktionaliteten har resulterat i att det är just det som prioriterats, att
alla dessa funktioner finns i en och samma apparat.
The result of the availability of multiple functions is that real-time mobility, connectivity and synergetic use of
all the potentialities are prioritized over a fine-grained use of each of them. (Kress, s 193)

Kress menar att kameran i mobiltelefonen skulle kunna gå att göra bättre, upplösningen på bilderna
skulle kunna vara bättre, det skulle kunna vara lättare att skriva på mobiltelefonen. De enskilda
funktionerna skulle alla kunna vara bättre. Men det är som sagt multifunktionaliteten, att alla
funktioner finns tillgängliga, som har prioriterats.
This aﬀordance of media-convergence devices is homologous with social trends of contemporary life to change
habitus in terms of favouring immediacy, quantity and ’multitasking’ instead of accuracy, focus and depth.
(Kress, s 193)

Det var Nokia N95 och det var då, 2007. Sedan dess har kvaliteten på de olika funktionerna i en
mobiltelefon förbättrats avsevärt, inte minst när det gäller kamerafunktionen och bildkvaliteten. Per
Erik Eriksson och Yvonne Eriksson (2015) lät till exempel en testpublik titta på identiska klipp som
filmats med dels en professionell filmkamera (ARRI Alexa Plus), en systemkamera (Canon EOS
5D mk III) och dels med en iPhone 4S. Överraskande nog föredrog de flesta tittarna klippen som
filmats med iPhone 4S, en majoritet ansåg alltså att iPhone hade den högsta bildkvaliteten även i
jämförelse med professionella filmkameror. Den tekniska utvecklingen sker i dag i en rasande fart
och snart, om inte redan nu, har vi multi-funktionaliteten i en mobiltelefon samtidigt som vi har
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kameror och andra inbyggda funktioner som inte gör avkall på kvaliteten, som inte prioriteras bort
på bekostnad av multi-funktionaliteten.
Kress och Adami skrev då att den mest troliga användningen av mobiltelefonens funktioner är att
den används i sina förinställda lägen snarare än att använda personliga, avancerade inställningar.
In each case, ’personalization’ entails greater semiotic costs and becomes therefore the realm of the expert, that
is, highly competent users. Choosing from among (pre-)given templates the one which (most) aptly fulfills
immediate needs becomes normal. In turns this means that users adapt their needs to fit the range of pre-set
templates. (Kress, s 193)

De som använder mobiltelefonens avancerade inställningar är alltså ”experterna”. Övriga användare
anpassar sina behov för att passa mobiltelefonens utbud av förinställda mallar. Kress och Adamis
analys gällde alltså Nokia N95. Sedan dess har som sagt den tekniska utvecklingen kommit långt
och även sättet vi använder våra mobiltelefoner i form av operativsystem. Båda de stora
operativsystemen på marknaden för mobiltelefoni, iOS och Android, ger användaren möjlighet att
ladda ner appar och ger på så sätt användaren möjlighet att specialanpassa sin mobiltelefon utefter
de behov användaren har eller kan tänkas ha. Idag skulle man således kunna vända på den sista
meningen i citaten ovan: ”…this means that users adapt their templates (apps) to fit their needs”.
När ny teknologi introduceras, med de aﬀordanser och möjligheter de för med sig, skapas nya behov
och nya ändamål och syften, skriver Kress och Adami. Till en början används teknologin enligt
syften och ändamål som baseras på tidigare erfarenheter, men när apparaten börjar användas
förändras användarens vanor. Det är en upprepande process: genom att ta lärdom av liknande,
kända, apparater och tidigare ändamål och syften kan användaren lära sig en del av den nya
apparaten/teknologins potential.
…thinking what it might be made to do, it is used for newly shaped purposes; its functionalities are shaped to
the needs of the user who uses - and identity - is reshaped in that process. With enhanced mobility,
connectivity and means for capturing and representing reality, one aim might be to be more mobile, more
connected, capturing and representing more of life and reality. (Kress, s195)

Evans, Pearce, Vitak och Treem har studerat hur begreppet aﬀordance har använts genom att
analysera akademiska artiklar skrivna mellan 1985-2015 där begreppet använts. De skriver dels om
Gibsons sätt att beskriva aﬀordance som ”an action possibility available in the environment” och dels
aﬀordance som något som kan uppstå genom direkt interaktion med teknologi vilket ofta leder till
experimentella processer och tillämpningar som påverkar och formar vad människor gör med
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teknologin. (Evans, Pearce, Vitak & Treem, 2016, sid 37) För att få till en enhetlig användning av
begreppet aﬀordance föreslår de tre kriterier som de vill se bekräftade när begreppet används.
Criteria #1: Confirm proposed aﬀordance is neither the object nor a feature of the object.
Criteria #2: Confirm the proposed aﬀordance is not an outcome.
Criteria #3: Confirm the proposed criteria has variability. (Evans, Pearce, Vitak & Treem, 2016, sid 39-40)

De skriver att ofta berättas det om aﬀordans hos en teknologi eller som en teknologi erbjuder. Men,
skriver de, det är viktigt att komma ihåg handlingsutrymmet (agency) som finns närvarande i
användandet av en teknologi.
The relationship between person and object means that ”aﬀordances neither belong to environment nor the
individual , but rather to the relationship between individuals and their perceptions of environments”. (Evans,
Pearce, Vitak & Treem, 2016, sid 39)

För att skilja på begreppen feature, aﬀordance och outcome tar de upp mobiltelefonens kamera som
exempel. Kameran i sig själv är ingen aﬀordans, den är snarare en feature. Det är möjligheten att ta
bilder eller att filma en person, en plats eller en sak som är dess aﬀordans. Det de kallar outcome
skulle kunna vara dokumenterandet av exempelvis brott mot mänskliga rättigheter. Feature är också
något som är statiskt medan aﬀordans är dynamiskt eftersom aﬀordans är sprunget ur förhållandet
mellan användaren, objektet och dess features (Evans, Pearce, Vitak & Treem, 2016, sid 40). I det
tredje kriteriet tar de upp att aﬀordans ska ha vad de kallar variability.
…we use variability to describe how an aﬀordance has range. /…/ We argue that a potential strength of
aﬀordances is that, unlike features, they are not binary; rather, there are gradations of aﬀordances. (Evans,
Pearce, Vitak & Treem, 2016, sid 40)

Medielogik
Medielogik handlar om de tekniker som används när journalistiken omvandlar händelser till
nyheter. Sådant blir nyheter som passar mediets format, dess organisation, interna arbetsvillkor,
normer samt behov av uppmärksamhet (Strömbäck 2000, s 157). Marshall McLuhan skrev redan
1964 om att ”The medium is the message” i boken Understanding Media: The extension of man. Man
skulle alltså kunna säga att mediet formar innehållet. Strömbäck (2008) skriver om medielogik som
ett begrepp som används för att beskriva den arbetslogik man använder för att hitta en nyhet och ser
till att den fungerar i ett speciellt medieformat, speciella produktionsvillkor och en speciell tidsrymd.
En del av detta är att teknologiska villkor och förutsättningar samt organisatoriska och
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institutionella faktorer och sambandet dem emellan styr hur medier rapporterar och formar sina
nyheter.
Ett resultat av dessa teknologiska villkor och förutsättningar samt organisatoriska och institutionella
faktorer och sambandet dem emellan är på många sätt mojon - journalisten som använder
mobiltelefonen som produktionsverktyg.
Dennis McQuail skriver att det som från början är ett unikt innehåll eller unika idéer stöps om i
format som redan är kända av medieproducenterna såväl som för den tänkta publiken. De här
formaten är de som är bäst lämpade för eﬀektiv produktion enligt mediebolagens specifikationer.
Enligt McQuail finns det tre aspekter som styr hur dessa format ser ut. En ekonomisk, en
teknologisk och en kulturell aspekt. Dessa aspekter styr när en medieorganisation tar fram en plan
och ett arbetssätt för att eﬀektivisera arbetet och formar då ett format för mediet. Varje aspekt har
sin egen logik som sedan påverkar hur innehållet kommer att se ut (McQuail 2005, s 330). Den
ekonomiska logiken strävar efter att skära kostnader genom att till exempel spara tid, minimera
kostnader och använda teknologin eﬀektivt. Eﬀekterna av den teknologiska logiken är uppenbara,
skriver McQuail, den snabba teknikutvecklingen innebär en ständig press på medieföretagen att
investera i ny teknik för att hålla jämna steg med sina konkurrenter.
The investment in technical facilities leads to pressure for their maximum use, and prestige as well as utility
becomes a factor. New technology often means more speed, flexibility and capacity, but it establishes norms
that put pressure on all media organizations to conform and eventually influences audience expectations about
what is most professional or acceptable.(McQuail 2005, s 330)

Metod och material
Metod
För att ta reda på vad som utmärker mobiltelefonen som produktionsverktyg för att göra tv-nyheter
har jag använt mig av det som kallas forskning genom design, eller på engelska research through
design. Denna metod tillämpas även inom medieproduktion, forskning genom att själv göra
medieproduktion och man kan närma sig medieproduktion som forskningsämne på flera sätt. Man
kan bedriva forskning om, för och/eller genom medieproduktion (Wingstedt 2018). I mitt fall blir
det en blandning av all de här tre angreppssätten. Jag studerat vad andra har gjort (om), min
intention är att det jag har kommit fram till ska vara till stöd för kommande medieproducenter (för)
och jag har undersökt genom att själv producera mojo-inslag (genom).
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En som har skrivit om metoden forskning genom design är Jonas Löwgren (2018). Han beskriver
tre faser som forskning genom design omfattas av: förstudie, designarbete (det vill säga produktion i
mitt fall) och värdering.
Förstudien kan vara empirisk, analytisk och/eller teoretisk. Det empiriska handlar i mitt fall om de
intervjuer jag har gjort, det analytiska är att ge en översikt av tidigare lösningar och det teoretiska
handlar om att hitta fruktbara begrepp, tekniker och metoder i den akademiska litteraturen och efter
övergripande teorier som har något att säga om det aktuella problemområdet. Förstudien har hjälpt
mig att formulera, avgränsa och fokusera undersökningsfrågan.
Designarbetet eller produktionsarbetet kan vara antingen explorativt eller determinativt. Löwgren
(2018) beskriver explorativt designarbete som ett sätt att överblicka möjliga lösningsansatser och
värdera framkomlighet och potential i olika riktningar. Det explorativa produktionsarbetet passar
mitt arbete och i mitt fall kommer produktionsarbetet att hjälpa mig att komma fram till ett förslag
till svar på min undersökningsfråga. För att komma dit är kontinuerlig dokumentation av
produktionsarbetet och reflektioner över det egna arbetet, viktigt, enligt Wingstedt (2018).
Determinativt designarbete handlar om att precisera och konkretisera en eller ett fåtal
lösningsansatser.
Syftet med värderingen är, enligt Wingstedt (2018), att avgöra i vilken mån produktionsarbetet kan
ge förslag till svar på forskningsfrågan. Löwgren (2018) skriver att värderingen ofta ses som en
empirisk aktivitet, där man kan låta tilltänkta användare testa lösningsidéer. Värdering kan också
vara analytisk, där du resonerar systematiskt om egenskaperna hos det du vill värdera, eller teoretisk,
där du ställer det du vill värdera mot någon övergripande teori för att kunna avgöra vilka egenskaper
en färdig produkt skulle ha.
Jag har valt att lägga upp mitt arbete så här:
Förstudie:
Genom intervjuer, tidigare litteratur och andra källor försöka identifiera styrkor och svagheter hos
mobiltelefonen, alltså vad som utmärker den som medieproduktionsverktyg. (empiriskt)
Genom intervjuer försöka identifiera i vilka sammanhang mojo lämpar sig bäst - och varför?
(empiriskt)
Välj ett sammanhang och ett ämne att göra ett nyhetsinslag kring som går att omsätta i ett
explorativt mojoinslag som jag gör själv. (analytiskt)
Av de intervjuer med mojo-journalister som jag har gjort är det intervjuerna med Patrik Qvicker
och Cecilia Broke som främst är kopplade till förstudien. Utifrån intervjuerna med dem har jag
försökt identifiera ett lämpligt sätt att använda mobiltelefonen som produktionsverktyg.
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Designarbete/produktion:
Genom explorativt produktionsarbete göra tv-inslag med iPhone som produktionsverktyg utifrån
det jag har kommit fram till i förstudien.
Värdering:
Värdera inslaget som jag har producerat utifrån de styrkor och svagheter som jag identifierar hos
mobiltelefonen som medieproduktionsverktyg. Detta sker delvis genom intervjuer (analytiskt) och
det är genom intervjuerna med Johan Ejeborg, Maria Lapenkova, Patrik Samuelsson och Tommy
Ledin som jag har försökt värdera mitt eget inslag. Värderingen sker också utifrån det jag har
kommit fram till i min förstudie i form av tidigare intervjuer, tidigare litteratur och andra källor.
Jonas Löwgren (2018, s 10) skriver att förstudien är tänkt att leda till ett avgränsat designproblem,
en fråga om hur något kunde vara för att ha vissa egenskaper eller ge vissa eﬀekter. Designarbetet
ger ett förslag till svar på frågan, och värderingen talar om i vilken grad förslaget har de önskade
egenskaperna eller eﬀekterna.
När det kommer till vetenskapliga metoder brukar man prata om två stora huvudgrupper;
kvantitativa (att sätta siﬀror på hur något är) och kvalitativa (att uttrycka i språkliga begrepp och
resonemang hur något är). Jonas Löwgren (2018, s 21) skriver att ”en förstudie vid forskning genom
design mycket oftare är kvalitativa än kvantitativa. Troligen eftersom kvalitativa studiers inriktning
på tolkning och förståelse fungerar bättre som bränsle till det kommande designarbetet.”
I förstudien har jag läst vad som sagts och skrivits om användandet av mobiltelefonen som
produktionsverktyg inom journalistiken, både i Sverige och internationellt. Jag har även använt mig
av intervjuer för att ta reda på hur mojo-journalister jobbar, vad som avgör om ett tv-inslag ska
spelas in med mojo och vad de nyheter handlar om där man valt mojo som inspelningsteknik. Jag är
medveten om att det finns vissa brister med att använda sig av intervjuer. I boken Handbok i
kvalitativa metoder av Ahrne & Svensson (2011, s 28) skriver författarna bland annat att det är
viktigt att vara medveten om den bristande generaliserbarheten när det kommer till kvalitativ
forskning. Med generalisering menas att säga något om en större population, eller en annan miljö,
än den som har studerats. Men genom att studera flera miljöer och jämföra resultaten mellan de
olika fallen kan man försiktigt börja tala om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning, skriver
Ahrne & Svensson (2011, s 29). Det är just det jag har gjort, jag har gjort flera intervjuer med olika
mojo-journalister och jämfört dessa. På så sätt har jag fått ihop tillräckligt med material för att
kunna dra försiktigt generaliserande slutsatser. Men, påpekar Ahrne & Svensson (2011, s 30), dessa
bör göras med stor försiktighet och stor portion självkritik.
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Jonas Löwgren (2018, s 21) skriver också att det inom forskning genom design förekommer att
forskare använder antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder rakt av, men att det är vanligare att
ta en lite mer pragmatisk hållning och använda sina förstudiemetoder så att de ska ge bästa möjliga
underlag för designarbetet snarare än att ge sannast möjliga bild hur något är.
Jag tror att forskning genom design är det arbetssätt eller metod som passat mig bäst och som bäst
hjälpt mig att svara på min forskningsfråga. Och som ger mina läsare det bästa underlaget för att
kunna värdera mina resonemang och avgöra om de vill tro på mina slutsatser eller inte.

Intervjuer
I boken Intervjumetodik skriver Annika Lantz att intervjuer kan utformas olika och att ett sätt att
beskriva vilken typ av kunskap som erhålls genom olika former av intervjuer är att utgå från
skillnader i struktureringsgrad (Lantz, 1993, s 17). En intervju kan vara helt öppen, där intervjuaren
ställer en öppen fråga och sedan låter den intervjuade svara och prata helt fritt. Intervjun kan också
vara helt strukturerad då intervjuaren ställer i förväg formulerade frågor och låter den intervjuade
svara på i förväg uppgjorda svarsalternativ. Den intervjumodell jag har valt kan närmast beskrivas
som den riktat öppna intervjun vars upplägg Annika Lantz beskriver så här:
Intervjuaren söker sammanhangsbestämd kunskap om de kvaliteter som intervjuaren har definierat. /…/ En vid
fråga belyses med frågeområden. Intervjuaren följer upp inom områdena. Respondenten fördjupar sig i det som
intervjuaren finner meningsfullt. (Lantz, 1993, s 21)

Ahrne & Svensson (2011, s 44) skriver att redan om man intervjuar kanske sex till åtta personer ur
en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är relativt oberoende av enskilda
individers väldigt personliga uppfattningar. De skriver också att en stor fördel med att göra
kvalitativa intervjuer är att man inte behöver bestämma sig på förhand hur många intervjuer man
ska göra. Det kan istället vara en bra strategi att varva intervjuer och analys.
Två av de intervjuer jag har gjort ingår i förstudie-delen. Det är intervjuerna med Patrik Qvicker
och Cecilia Broke. Efter att ha genomfört förstudien och producerat mitt mojo-inslag har jag sedan
intervjuat ytterligare fyra journalister. Samtliga intervjuer gjordes per telefon förutom intervjun med
Cecilia Broke som gjordes på plats på SVT Nyheter Smålands redaktion i Växjö.
Frågorna vid intervjuerna formulerades utifrån förstudien och de reflektioner jag gjorde under och
efter producerandet av mitt mojo-inslag. De frågor jag ställde under intervjuerna var följande:

• Hur kommer det sig att du började använda mobiltelefonen som produktionsverktyg?
• Vilka fördelar har mobiltelefonen som medieproduktionsverktyg?
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• Vilka nackdelar har mobiltelefonen som medieproduktionsverktyg?
• Vilka utmaningar, ställs man inför när man använder mobiltelefonen som
medieproduktionsverktyg?

• Har du hittat några fördelar som överraskade dig - något oväntat?
• Hur skiljer sig ditt sätt att arbeta när du använder mobiltelefonen från ett mer traditionellt sätt
med ”stor” kamera?

• Vilka färdigheter hos journalisten hamnar i fokus när man använder mobiltelefonen? Vad är
viktigt för journalisten att kunna?

• Jag har märkt att man blir bemött på ett annat sätt ”ute på fältet” om jag kommer med en
mobiltelefon, jämfört med om jag skulle komma med en stor kamera eller ett team. Vilka
erfarenheter har du kring detta?

• Vid vilka tillfällen passar det som bäst att använda mobiltelefonen?
Jag har en bakgrund som journalist inom tv-nyheter och har en relativt stor vana av att genomföra
intervjuer vilket jag tror är något som jag har haft nytta av. Samtidigt är det viktigt att vara
medveten om att jag som intervjuare kan påverka intervjun genom att höra det jag vill höra och
tolka det jag hör på mitt personliga sätt. Att vara medveten om detta är att vara »autobiographically
conscious« enligt Crouch & Pearce (2012) och är ett sätt att minimera risken för att du ska ta dina
personliga erfarenheter med dig i intervjun och dina tolkningar av intervjun.
Jag har alltså intervjuat sex personer som på olika sätt jobbar och har jobbat med mobiljournalistik.
Dessa personer har jag hittat och kommit i kontakt med genom en blandning av ett strategiskt urval
och via ett snöbollsurval (Ahrne & Svensson, 2011, s 43).
Ett snöbollsurval är bra om man vill undersöka omständigheterna kring en speciell händelse eller företeelse…
(Ahrne & Svensson, 2011, s 43)

Snöbollsurval innebär att man inleder med att intervjua en person som man har fått kännedom om
och som har erfarenheter som man tycker verkar intressanta. I samband med den första intervjun
frågar man efter namn på andra personer som kan ge ytterligare information och synpunkter. Sedan
låter man ”snöbollen” rulla vidare tills man har ett tillräckligt antal intressanta personer att intervjua.
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2. Resultat
Förstudie
Genom att genomföra en förstudie där jag har gjort research om mobiltelefonen som
produktionsverktyg samt gjort intervjuer med mojo-journalister om deras erfarenheter har jag
undersökt vad som utmärker mobiltelefonen som produktionsverktyg för att skapa tv-nyheter. Jag
har dessutom dragit egna slutsatser genom mitt explorativa produktionsarbete och tillhörande
värderingsintervjuer. Utifrån det materialet försöker jag besvara mina frågeställningar. Det är
upplägget för min undersökning.
Mobiltelefonen har blivit något som är viktigt, inte bara för människor här i Sverige, utan för i stort
sett alla människor över hela världen. Sett i ett historiskt perspektiv har det också gått väldigt fort
för mobiltelefonen att bli en så pass viktig del av människors liv. I takt med den tekniska
utvecklingen har mobiltelefonen också ständigt gjort intrång inom nya användningsområden.
Möjligheten att ta bilder och filma har gjort det möjligt att använda mobiltelefonen som ett
produktionsverktyg inom journalistik och annan medieproduktion. Den ständiga tillgången och den
tekniska utvecklingen har gjort att mobiltelefonen vinner ny mark som medieproduktionsverktyg.
Produktioner gjorda med mobiltelefon har också börjat dyka upp i allt flera sammanhang.
Ett exempel är Hollywoodregissören Steven Soderbergh, känd för att ha regisserat storfilmer som
Out of Sight, Erin Brockovich, Ocean’s Eleven. Förra året, 2018, regisserade han thrillern Unsane och
valde att filma den med en iPhone. Detsamma med hans senaste film, High Flying Bird, som släpps
på Netflix under våren 2019. Också den är uteslutande filmad med iPhone. Efter inspelningen av
Unsane sa Steven Soderbergh att han tror att detta är framtiden och att om man inte känner till det
sedan innan så kommer ingen att kunna säga att den är filmad med en iPhone.
Han tog också upp bildkvaliteten som en orsak till att han har valt iPhone som produktionsverktyg.
People forget, this is a 4k capture. /…/ I’ve seen it 40 feet tall. It looks like velvet. This is a gamechanger to me.7

Ett annat exempel är den brasilianska fotografen Luisa Dörr. 2017 fick hon i uppdrag av det
amerikanska magasinet TIME att porträttera 46 kvinnor som förändrar världen och hon valde att
fotografera alla kvinnorna, från Oprah Winfrey och Hillary Clinton till Serena Williams och
Madeleine Albright, med en iPhone. Hon har berättat att när hon skaﬀade sin första iPhone 2012

7

https://www.indiewire.com/2018/01/steven-soderbergh-interview-sundance-iphone-unsane-1201921769/
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var den ett komplement till hennes övriga kamerautrustning. Men i takt med att nya
telefonmodeller släpptes så ökade också användarnas förväntningar. Idag är det hennes tunga
kamera som är komplement till hennes iPhone.
I went from carrying a camera only when I was on assignment, to carrying a camera on my pocket every single
day. Suddenly I was able to make great pictures anytime, anywhere, without the stress of carrying a bag full of
lenses, cards and batteries.8

Ett annat närmre exempel på hur, kanske inte en iPhone men en iPad, kan användas som
produktionsverktyg är Jenny Svenberg Bunnel, svensk art director och illustratör på Aftonbladet,
som förra året fick Stora journalistpriset som Årets förnyare. Juryns motivering löd ”Hon vitaliserar
nyhetsjournalistiken och vecklar ut berättelserna med ett eget tecknat formspråk som överraskar och
berör. Det är innovativt och modigt.” Ett sätt hon gjorde det under förra året var när hon som
illustratör bevakade rättegången mot Rakhmat Akilov, som i april 2017 körde en lastbil längs
Drottninggatan i Stockholm och dödade sex människor. Eftersom det rådde fotoförbud i
rättegångssalen valde Aftonbladet att istället skicka dit Jenny Svenberg Bunnel som illustratör.
Vanligtvis brukar illustratören då göra sina illustrationer inne i rättegångssalen och sedan skicka
dem till redaktionen som sedan publicerar dem. Nu gjorde Jenny Svanberg Bunell istället sina
illustrationer direkt på en iPad. Eftersom möjligheten att direktsända finns med en iPad eller
mobiltelefon kunde hennes illustrerande sändas live från rättegångssalen tillsammans med ljudet
från den pågående rättegången. Tittarna kunde alltså se illustrationerna växa fram i realtid samtidigt
som de kunde lyssna till den pågående rättegången. Helt klart ett nytt sätt att berätta. ”Det är ett
viktigt uppdrag eftersom det råder fotoförbud i rättssalen. Rättegångsteckningen har en lång
historia och det här blir första gången som Aftonbladet kan visa dem live”, sade hon då.9
Den ständiga tillgången, att mobiltelefonen är en kamera eller ett produktionsverktyg som man
alltid har med sig tror jag är ett faktum som inte går att underskatta. Det gör att det blir ett verktyg
som man som användare bygger upp en relation till på ett helt annat sätt jämfört med en kamera
som du bara använder när det är dags för att filma, fotografera eller redigera. Det ligger ett värde i
att det är ett personligt produktionsverktyg som du anpassar efter dina önskemål och förutsättningar
i och med dina val av externa appar som du laddar hem till telefonen.
Jag har alltså valt att studera hur mobiltelefonen används idag inom journalistiken och främst hur
den används för att producera tv-nyheter. I min studie har jag pratat med svenska mojo-journalister
om hur de jobbar med mobiltelefonen som produktionsverktyg. Men på andra ställen och i andra
8

http://time.com/4921227/time-magazine-covers-shot-on-iphone/

9

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7l6gGo/sa-foljer-du-rattegangen-mot-akilov--dag-for-dag
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länder har man större erfarenheter. Ett av de ställen som har kommit långt i användandet och
implementerandet av mobiltelefonen i nyhetsarbetet är irländska RTÉ, som är Irlands motsvarighet
till SVT och SR. Philip Bromwell, mojo-reporter på RTÉ förklarar varför han jobbar som mojo
idag:
For me, the evangelical moment of MoJo, with really happened very early on, was that the iPhone, which is the
device that I use, has the capacity to be a really good camera and in eﬀect a mini production-suite - in one. So
for me it was really just transferring everything I knew from my previous experience, shooting and editing, and
bringing it to a new device, and treating that device as just another camera, as just another editing platform.
That was five years ago, in that time the capacity of the iPhone to shoot better pictures, to absolutely do highend editing work has really progressed. So what was a powerful device five years ago is now a super-powerful
device today.10

En av hans mojo-kollegor på RTÉ heter Eleanor Mannion. I en direktsändning via Crowdcast med
Glen Mulcahy från den 24 oktober 2018 svarade hon på frågor på temat ”The power of mojo for
social good”.11 Hon beskrev där hur mojo-teamet på RTÉ jobbar.
Our stories are oﬀ diary. We are looking for stories that aren’t happening in the main events. We use programs
like ”CrowdTangle” to monitor whats going on in the social media. We’ve listed topics that we are interested in,
like homelessness, LGTB’s rights, various charities, youths groups - we are monitoring their social media to see
what they are talking about. So our stories tend to be oﬀ-diary, human interest, they tend to be personalized
from one persons point-of-view and that that person is the face of a bigger problem, an issue or something that
is happening in Ireland today.

När Eleanor Mannion fick frågan hur deras mojo-nyheter, som både publiceras på sociala medier
och på RTÉ:s hemsida och i deras traditionella nyhetssändningar, tas emot så kommer hon in på
något som är intressant för mig.
A lot of our stories perform very well with women as well on Facebook. In particular we score high with the
25-34 and the 45-54 category of women, which is really good for us because our profile for television news
would be more male dominated so it’s nice to know that our profile for Facebook is more female dominated.

Enligt Eleanor Mannion verkar det alltså finnas en jämställdhetsaspekt i att jobba med mojo. Hon
beskriver också att det faktum att det bara är hon som kommer och träﬀar de hon ska intervjua, inte
ett helt team, gör att det är lättare för intervjupersonen att ställa upp. Det är lättare för en person

10

https://poddtoppen.se/podcast/384452914/journalismcouk-podcast/crafted-storytelling-vs-raw-content-whichproduction-style-is-mobile-journalism-best-suited-for
11

https://www.crowdcast.io/e/mojo-talk
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som är mediaovan att ställa upp när det bara kommer en person - med en liten mobiltelefon som
produktionsverktyg.
Samma spår är Paru Karhunen (2017) inne på. Han har gjort en studie där han försökte få
människor i ett köpcentrum i Helsingfors att ställa upp på en intervju. Dels som ett traditionellt
nyhetsteam med reporter och fotograf utrustad med ”stor” kamera, och dels som ensam mojoreporter med mobiltelefon som produktionsverktyg. Det visade sig vara betydligt lättare att få
människor att ställa upp på en intervju om han närmade sig dem ensam endast utrustad med
mobiltelefonen. Hans slutsats är att det är lättare att komma nära storyn med mojo.
Detta är två exempel som pekar i en riktning som jag tycker är intressant - att innehållet i
journalistiken påverkas av valet av produktionsutrustning. Det kommer ut andra berättelser i
nyhetssändningarna om man väljer att använda sig av mobiltelefonen som produktionsverktyg
jämfört med traditionell inspelningsteknik. De här båda exemplen är från Irland och Finland, i min
studie tittar jag på hur det ser ut i Sverige. Utifrån det försöker jag också komma fram till när det
lämpar sig bäst att använda mobiltelefonen som produktionsverktyg.

Mojo i Sverige
När man börjar göra efterforskningar om mojo i Sverige hamnar man ganska snart i Sälen. Där har
SVT en redaktion där det jobbar en enda person, Patrik Qvicker. Han har arbetat på SVT i drygt 25
år och arbetade tidigare på redaktionen i Falun. Eftersom han kommer från Sälen och ville arbeta
där startades det 2006 en redaktion i Sälen där Patrik Qvicker arbetar ensam. Det har medfört att
han redan från början var tvungen att göra enmansjobb, det vill säga att han filmar, är reporter och
redigerar inslagen själv. Det som brukar kallas att jobba som videojournalist, VJ. Då, för 13 år sedan,
var det relativt ovanligt att reportrar filmade och redigerade själv, men det förekom (Nygren, 2008, s
87 ﬀ ).
Ett exempel var kanalen SVT24 som startade 1999. De journalister som jobbade där kallades
multijournalister och både filmade och redigerade själva. Jag jobbade där i omgångar mellan
2001-2005 och gjorde mitt första enmansjobb där 2001. Bland de ”riktiga” fotograferna sågs de här
inslagen ofta lite snett på. Det är en erfarenhet som Patrik Qvicker också håller med om.
Att jobba själv med kamera som reporter ensam, det har ju varit kontroversiellt historiskt sett. Bara det är ju ett
stort steg fortfarande för en del på SVT. Och att sen då gå över till att använda något så fjuttigt som
mobiltelefon tycker ju en del är rena leksakerna då.
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Men det var vad Patrik Qvicker gjorde, han gick över till att använda mobiltelefonen för att
producera nyhetsinslag. Han jobbar inte uteslutande med mobiltelefonen utan använder även
traditionell kamera när situationen kräver det. Med åren har Patrik kommit att bli något av en
centralfigur när det kommer till mojo-satsningen inom SVT. Han utbildar SVT-medarbetare
internt i hur man använder mobiltelefonen i sitt journalistiska arbete och är enligt honom själv den
som har gjort mest med riktigt reportagearbete med mobiltelefonen historiskt sett.
Vi är några få och jag är väl en av de största entusiasterna som gör att det har hänt något på företaget, det kan
jag säga utan att skryta för mycket. Det är bara att jag är så väldigt ivrig, jag tycker att det skulle gå ännu
snabbare. Men herregud, jag har utbildat 450 personer på företaget snart tror jag, så jag får väl vara nöjd.

En annan SVT-medarbetare som använder mobiltelefonen för att göra inslag är Cecilia Broke på
SVT i Växjö. Hon har många år inom yrket och har ett förflutet bland annat som fotograf och
redigerare på den analoga tiden och har även jobbat som arbetsledare och chef några år. För några år
sedan valde hon att återigen börja jobba journalistiskt ute på fältet och jobbar då ibland som mojo,
vilket hon tycker är väldigt roligt.
Jag tycker väldigt mycket om att sätta mig i bilen själv och göra något efter mitt eget huvud. Det finns
medarbetare som tycker bättre om att åka tillsammans med en kollega, som hellre gör det, men det gör inte jag.
Jag älskar när de säger: ”Åk till Västervik.” Yes! Jag åker till Västervik!

Enligt Patrik Qvicker är den stora fördelen med mobiltelefonen jämfört med större, traditionella
kameror att du alltid har mobiltelefonen med dig. Den bästa kameran är den man har med sig och
som nyhetsjournalist ska man ju fånga verkligheten. En annan, lika stor, fördel är att man som
journalist kan föra över det filmade materialet direkt från den plats där man har filmat det - eller till
och med sända direkt från platsen med hög kvalitet som ingen tittare skulle klaga på - bara med
hjälp av sin mobiltelefon. Något som Patrik Qvicker hävdar inte går att göra med en större
traditionell kamera.
Hur fin kamera du än har så går det inte att få över materialet från platsen. Du måste in in någon jädra dator
och krångla och hitta något internet någonstans. Så det är de två stora fördelarna.

Cecilia Broke ser också möjligheten att redigera ihop bilder ute på fältet och skicka hem direkt som
en stor fördel. Hon har också märkt att de man intervjuar inte är rädda för tekniken. Den lilla
mobiltelefonen skrämmer inte lika mycket som en större videokamera kan göra. Snabbheten och
enkelheten ser hon som ytterligare två fördelar.
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Jag kan göra till exempel enkäter på stan skitenkelt. Gör man på det gamla sättet och ska resa ett stativ och så,
då hinner folk springa flera hundra meter innan man ens har fått fram mikrofonen. När jag kommer fram med
mobilen i ena handen och micken i den andra. De hinner inte reagera innan jag har ställt mina frågor.

SVT har idag ett utbyggt system med professionell direktsändningsutrustning till traditionella
kameror i form av en liten ryggsäck som man kan sända direkt med. En sådan ryggsäck finns på
många redaktioner runt om i landet, men inte på alla. Det finns exempelvis ingen på redaktionen i
Sälen där Patrik jobbar, men det behövs inte när man använder mobiltelefonen. Behöver han göra
en direktsändning så gör han det från mobilen.
Men allt är inte positivt när det kommer till att använda mobiltelefonen som ett produktionsverktyg
i nyhetsskapandet. Enligt Patrik Qvicker finns det många små nackdelar.
Ingenting är ju perfekt i den. Det är inte perfekt bild, det är inte perfekt ljud, den är liten, den är svår att hålla
still. Det är många små grejer som är nackdelar.

Utöver de små nackdelarna finns det enligt Patrik Qvicker några lite större nackdelar, eller
egenskaper som man måste förhålla sig till på ett sätt eller annat. Framför allt är det batteritiden och
att telefonen lägger av när det är kallt ute som är de största problemen. Därför måste man ha
tillgång till laddning och värme. Hur mobiltelefonen påverkas av kylan fick jag själv erfara när jag
var ute och skulle filma en av förra vinterns snöstormar i Kalmar. Jag ville testa var gränserna går för
mobiltelefonen som produktionsverktyg. Förra vintern föll det ovanligt mycket snö i Kalmar och
snöandet höll i sig väldigt länge. Den 28 februari 2018 drog en snöstorm in och temperaturen sjönk
till runt -7 grader. Inte helt optimala förhållanden att filma med mobiltelefonen i visade det sig.
Efter bara ett tiotal sekunder lade min mobiltelefon, en iPhone SE, helt enkelt av. En annan
egenskap som kan uppfattas som en nackdel är att mobiltelefonen inte lämpar sig för att zooma
med, eftersom den zoomar digitalt och därmed försämrar bilden vid inzoomat läge. Men Patrik
Qvicker ser inte detta som ett jättestort hinder, det kan istället utnyttjas till en fördel. Det gäller bara
att berätta storyn lite annorlunda, enligt honom.
En mobiltelefon är ju full vidvinkel så du måste zooma med fötterna, du måste gå nära istället om det är
någonting som du ska visa. Det tycker jag i storyberättandet egentligen är en fördel. Jag jobbar så med stor
kamera också, istället för att zooma in så ska man gå nära det som händer. Det är VJ-sättet att berätta en story
och det tycker jag inte är någon jättestor nackdel.

Svårigheterna att få ett bra ljud är en annan utmaning man ställs inför. Mikrofonen på en
mobiltelefon tar upp allt ljud runtomkring, även ljud som du inte vill ha. För att fånga ett bra ljud
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krävs nästan alltid att man ansluter en extern mikrofon av något slag. Enligt Patrik Qvicker kan det
ibland räcka med att använda det headset som följer med mobiltelefonen som mikrofon.
Det finns alltså både för- och nackdelar när det kommer till tekniken, men hur är det med sättet
man arbetar på? Är det någon skillnad på sättet en mobiljournalist, en mojo, arbetar på jämfört med
exempelvis en traditionell videojournalist, en VJ? Patrik Qvicker har tillsammans med en annan
medarbetare på SVT, Tommy Ledin som är produktionsledare på SVT Sport, tagit fram ett
utrustningskit för den som vill arbeta som mojo på SVT. En uppsättning tillbehör till
mobiltelefonen som är tänkt att underlätta arbetet och se till att slutprodukten håller publicerar
teknisk nivå. Det innehåller bland annat en handhållen mikrofon, två myggor, lampor, stativ, hållare,
tillbehörsarm, en gimbal (stabilisator), adaptrar med mera. Patrik Qvicker menar att om man har ett
sådant utrustningskit så kan man jobba väldigt likt en traditionell videojournalist.
Om du har en riktig mikrofon, om du har ett riktigt stativ, du kanske har en gimbal,
en stabilisator, du kanske har fina lampor och grejer. Då kan du ju jobba exakt som du gör som videojournalist i
stort sett - utom att du inte kan zooma. Annars så skiljer det ingenting tycker jag.

Det faktum att många väljer att komplettera sin mojo-utrustning och ansluter allt fler tillbehör för
att få bättre bild och ljud kritiseras samtidigt av en del. En av dem är Judd Slivka, assistant professor
i konvergensjournalistik på Missouri School of Journalism och en flitig mojo-bloggare. Han menar
att ju mer utrustning man lägger till för att höja kvaliteten, desto mindre mobila blir journalisterna.
I always preach that adding quality to mojo products is a tradeoﬀ: The more equipment we add to raise quality,
the less mobile we become. But now we're improving the chassis in significant ways. And those technology
improvements mean that we can be more mobile and still have a high production quality. (Slivka, 2017)

Cecilia Broke håller med lite i den här kritiken om att ju mer kringutrustning man lägger till desto
mer tappar man poängen med mobiltelefonen, det enkla och snabba.

Tips inför filmning
Efter intervjun med Patrik och Cecilia och efter att ha gjort efterforskningar kring mojo har
jag försökt att få en övergripande bild över vad man bör tänka på när man ska använda sin
mobiltelefon för att göra mojo-inslag. Över huvud taget är min bild av mojo-journalister att
de gärna delar med sig av sina erfarenheter, de delar ofta tips på arbetssätt och tips på
kringutrustning. En av dem är Marc Settle på BBC. Han kan väl sägas vara Storbritanniens
motsvarighet till Patrik Qvicker, en entusiast som även utbildar BBC-anställda hur de kan
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arbeta med mojo. På BBC Academy, en utbildnings- och utvecklingssatsning i regi av BBC,
har han gjort en sammanställning över vad man bör tänka på när man ska filma med sin
mobiltelefon och göra mojo-inslag. Under rubriken Shooting better video with your smart phone delar
han med sig en rad tips:
• Se till att linsen är ren - den här punkten är särskilt viktig. Använd helst en putsduk. • Sätt
telefonen i flygplansläge innan du startar inspelningen. Du vill inte bli avbruten av ett
inkommande samtal mitt i en viktig intervju.
• Kolla tillgängligt lagringsutrymme på telefonen. Videofiler kan bli väldigt stora väldigt snabbt.
Grundtipset är att ha åtminstone halva telefonens lagringsutrymme ledigt när du startar
inspelningen.
• Kontrollera vilken upplösning och framerate du behöver filma med. Att filma med lägre
upplösning och lägre framerate sparar utrymme.
• Filma horisontellt. Om det du filmar ska sändas på tv eller på webben så bör du hålla din
telefon så att du filmar horisontellt, alltså i liggande format (även om det stående formatet blir
alltmer accepterat).
• Kontrollera skärpan och exponeringen manuellt. I grundläget ställer kameran in det
automatiskt, men du kan få ett bättre resultat genom att ställa in det manuellt. Ofta görs det
genom att trycka på skärmen på det som du vill ska vara korrekt exponerat och sedan trycka
och hålla kvar för att låsa de önskvärda inställningarna. Många använder också externa appar,
som exempelvis Filmic Pro eller Movie Pro, för att ytterligare kunna kontrollera filmandet.
• Undvik att zooma, det försämrar bildkvaliteten. Gå istället närmare det du vill filma om det är
möjligt.
• Använd lampa om det behövs. Många använder externa lampor för att få bättre ljusförhållande.
Om du behöver använda mobiltelefonens egna lampa, tänk på att det drar mycket batteri.
• Använd stativ för att få stadiga bilder. Om du inte har möjlighet att använda stativ så kan du
hålla telefonen med båda händerna och trycka armbågarna mot kroppen för att göra det mer
stadigt. Eller luta dig mot något för att få extra stöd.
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• Titta in i linsen. Om du behöver använda kameran på mobiltelefonens framsida för att
exempelvis göra en stå-uppa, tänk på att titta in i linsen och inte på skärmen för att få rätt
blickriktning.
• Ta kontroll över ljudet. Mobiltelefonens mikrofon duger möjligtvis till att spela in miljöljud,
men inte mycket mer. Om du ändå behöver använda den så blir ljudet bättre ju närmre du
kommer. Om möjligt, hitta en tyst plats för att spela in eller be den du intervjuar att tala högre.
Om du filmar utomhus kan vinden också ställa till med stora problem för ljudet.
• Använd extern mikrofon. Många av problemen som beskrivs ovan kan du undvika genom att
koppla in en extern mikrofon. En nödlösning kan vara att använda den mikrofon på det
headset som följer med mobiltelefonen.
• Trimma klippen. När du har filmat klart kan du trimma dina klipp och ta bort det du
inte behöver. Det sparar utrymme och gör att det går snabbare att skicka dina filer.
• Upptäck, öva och bli bekväm med verktyget så kan du snart filma bra material.
Irländska RTÈ, som jag skrivit om tidigare, har också sammanställt en rad tips om vad du ska tänka
på när du filmar med mobiltelefonen. De kallar sammanställningen RTÈ Mobile Journalism
CheatSheet, ungefär fusklapp. Där ger ger de råd om vilka inställningar de rekommenderar och vad
man ska tänka på kring bildutsnitt med mera. De tipsar även om ”The Money Shot”:
The iPhone is a small device capable of shooting in incredible small spaces. Use this ability to get unique/
alternative angles for your story. The ”money” shots will often reinforce your viewers interest and intrigue in the
story. 12

De tycker alltså att man ska utnyttja det faktum att mobiltelefonen är liten för att ta bilder som man
inte kan ta med en större traditionell kamera. Hitta vinklar och miljöer där bara bara en
mobiltelefon får plats.

12

https://tvvj.wordpress.com/2014/07/14/the-ultimate-mojo-cheatsheet-sequences-deconstructed-examples-appseverything-you-need-except-the-gear/
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Gestaltning
De här tipsen och andra hade jag med mig när jag skulle göra mitt egna mojo-inslag som
gestaltningsuppgift. Jag valde att använda en iPhone 8. Dessutom hade jag skaﬀat en del tillbehör
som skulle förbättra mina möjligheter att göra ett bra mojo-inslag. Jag hade ett stativ och en hållare
till mobiltelefonen som gör det möjligt att fästa den på ett stativ. På den hållaren går det även att
fästa en liten lampa. Jag hade också skaﬀat externa mikrofoner i form av två myggor samt en adapter
som gör det möjligt att ansluta båda myggorna och dessutom kunna få medhörning samtidigt som
jag filmade. Till sist hade jag också en gimbal, en stabilisator, för att kunna filma stabila bilder.
Mina tidigare erfarenheter av att använda mig av mobiltelefonen i mitt journalistiska arbete var
begränsade till ett par tillfällen. Jag har tagit stillbilder till artiklar vid några tillfällen. Ena av dessa
bilder, tagen med en iPhone 5, publicerades över hela framsidan till tidningen Östra Smålands
sommarbilaga 2015. Jag låg lågt med att bilden var tagen med en iPhone tills efter tidningen hade
gått i tryck. Ingen hade märkt någon skillnad. Samma sommar hjälpte jag till att producera ett antal
filmer där tidningen Östra Smålands läsare skulle gissa vart bilen som körde var på väg. Jag
monterade en iPhone på ett trebent bordsstativ framme i bilens vindruta och började spela in i
mobiltelefonens timelapse-läge. Sedan körde jag helt enkelt mot en plats någonstans i tidningens
upptagningsområde och gav under resans gång läsarna vissa ledtrådar så att de skulle kunna lista ut
vart bilen var på väg, inspirerat av På spåret. När jag har jobbat åt SVT har jag också tagit bilder
med mobiltelefonen till webben. Våren 2018 gjorde jag också mojoinslag som en del av en annan
delkurs i mina magisterstudier. Det var mina mojo-erfarenheter så långt.
Jag har som sagt en bakgrund som journalist och då främst som nyhetsreporter på bland annat
Sveriges Television och TV4. När jag började jobba som nyhetsreporter på tv i slutet av 1990-talet
var det som regel alltid minst tre personer inblandade i producerandet av ett nyhetsinslag. Det var en
reporter, en fotograf och en redigerare. Ibland var det till och med en ljudtekniker med på
inspelningsplatsen som tog upp ljudet separat. De förutsättningarna har förändrats radikalt och idag
är det snarare regel än undantag att du spelar in allt själv och redigerar ditt material själv, att du som
ensam reporter/fotograf/redigerare utgör ett så kallat enmans-team (Nygren, 2008, s 87 ﬀ ).
Även om ingen av alla de som filmade bolljonglören den där kvällen i Paris förmodligen var
journalist, så exemplifierade de det som kommer bortom enmans-teamet, nämligen den så kallade
mojo-journalistiken där journalisten använder sig av sin smartphone eller surfplatta som
inspelningsverktyg, redigeringsverktyg och/eller livesändningsverktyg.
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Reflektioner vid inspelning
När det var dags att göra min gestaltning, mitt mojo-inslag, hade jag med mig vad jag lärt mig
under min förstudie om mobiljournalistik, mina intervjuer och den erfarenhet som jag har efter att
ha jobbat ett antal år som tv-reporter. Jag valde att göra ett inslag om Kalmar modelljärnvägsklubb
som nyligen firade 40-årsjubileum. De håller till i en källarlokal och jag tänkte att det skulle bli en
utmanande miljö att filma i med en mobiltelefon eftersom ljusförhållandena inte brukar vara
optimala i källarlokaler med små fönster. Jag ville också hitta en miljö där jag kunde utnyttja den
aﬀordans som mobiltelefonens litenhet innebär och hoppades att den miniatyrvärld som Kalmar
modelljärnvägsklubb har byggt upp skulle ge mig möjligheter att placera kameran/mobiltelefonen
på ställen som jag inte skulle komma åt med en större kamera.
Väl på inspelningsplatsen kollade jag av punkterna på listan från BBC Academy om vad man bör
tänka på när man ska filma med sin mobiltelefon och göra mojo-inslag.
Den mobiltelefon jag använde var en ny iPhone 8 vilket innebar att linsen inte hade några repor
eller dylikt. Jag putsade linsen innan jag satte igång att filma och ett par gånger under inspelningen.
Eftersom telefonen inte använts tidigare så var lagringsutrymme inget problem. De 128 gigabyte
som telefonen hade räckte gott och väl till i detta fallet. Ett grundläggande tips, men som lätt glöms
bort, är att sätta telefonen i flygplansläge innan man börjar spela in så att man inte riskerar att få ett
samtal mitt under inspelning.
Den iPhone som jag använde var inte min egna telefon utan en iPhone 8 som tillhörde min
arbetsplats. Detta gjorde att jag inte var helt bekväm med den eftersom jag har en iPhone SE privat.
Många av de jag intervjuat säger att en av de största fördelarna med mobiltelefonen är att man alltid
har den med sig. Det innebär också att den telefon som du alltid har med dig lär du också känna
utan och innan. Dessutom anpassar du den efter dina behov i form av nedladdade appar med mera.
I det här fallet hade jag laddat ner appen jag skulle filma med, Filmic Pro, samt redigeringsappen
Luma Fusion. Mer än så hade jag inte anpassat telefonen efter mina behov vilket gjorde att jag inte
”kände” den telefonen lika mycket som min egna. En iPhone 8 skiljer sig dessutom en aning i
formen från en iPhone SE, så den är annorlunda att hålla i.
Jag valde att filma med full HD, 1080P med 25 bilder per sekund. Det här inslaget ska främst
användas i studiesyfte, därför räcker den upplösningen i det här fallet. Om inslaget skulle ha klippts
om till olika distributionskanaler som traditionell tv (horisontellt format 16:9), Instagram
(kvadratiskt format) eller Snapchat (vertikalt format 9:16) så hade upplösningen 4K kunnat vara ett
alternativ och sedan utifrån den höga upplösningen beskära bilderna så att de passar respektive
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format. Detta hade följaktligen tagit större utrymme i anspråk eftersom 4K har en betydligt högre
upplösning än full HD.
Det är det grundläggande rådet att filma i liggande format, men i takt med att det blir vanligare att
även traditionella tv-kanaler lägger ut sina inslag, eller oklippta varianter av inslag, i andra kanaler
såsom Snapchat och Instagram så kan det komma att ändras. Idag är det dock fortfarande mer
vanligt att filma i liggande format än något annat format. Jag hade redan från början bestämt mig
för att filma i liggande format. I appen Filmic Pro som jag använde kan du välja mellan en rad olika
format: 16:9, 17:9, 3:2, 1:1, 2.2:1, 2.76:1, 4:3 och 2.39:1.
Jag kontrollerade skärpan och exponeringen manuellt kontinuerligt under inspelningen. I appen
Filmic Pro är detta enklare än i telefonens egna kamerafunktion. I Filmic Pro har du också betydligt
fler möjligheter till manuella inställningar.
Jag försökte att tänka på att inte zooma, eftersom det försämrar bildkvaliteten, och istället gå
närmare det jag vill filma under inspelningen. I efterhand märkte jag dock att jag borde ha gjort
detta ännu mer, speciellt när det gäller att ta närbilder på deltagarnas ansikten. Där är jag nog van
att använda zoomen när jag filmar med en traditionell videokamera. Nu märkte jag att dessa
närbilder saknades när jag tittade igenom materialet och det berodde nog på att jag inte hade gått
tillräckligt nära för att ta närbilder på ansikten.
När jag kom till lokalen där jag skulle filma märkte jag att ljuset där var tillräckligt och använde
därför ingen extra lampa. Jag tog också beslutet att inte använda någon extra lampa i intervjun utan
använde även där befintligt ljus.
Jag filmade en modelljärnväg, en uppbyggd miniatyrvärld. Eftersom många av de klippbilder jag
ville ta innebar att jag var tvungen att sätta ner mobiltelefonen i denna miniatyrvärld var
användandet av de stativ jag hade med mig uteslutet. Jag hade med mig både ett så kallat
gorillapod-stativ som kan placeras på exempelvis ett bord och ett större, mer traditionellt stativ som
jag senare använde vid intervjun. Men ett stativ fick helt enkelt inte plats när jag filmade
minityrmiljöerna. Därför fick jag fick hålla mobilen i händerna eller låta den ta stöd mot något i
miniatyrmiljön. Detta fick till följd att en del bilder blir en aning skakiga. Kamerans litenhet, att
linsen är så liten, gav märkbara skakningar när jag kom så pass nära motivet, ibland filmade jag på
bara ett par centimeters avstånd. Att använda stativ, stöd eller gimbal där det är möjligt ger betydligt
stadigare bilder.
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Inspelningen skedde i en ljudmässigt tacksam miljö, kamerans mikrofon hade gett ganska ok ljud
under intervjun. Men med en extern mikrofon blev ljudet bättre. Jag använde en iRig HD2, en
handhållen mikrofon. På så sätt fick jag bra ljud på både mina frågor och på den intervjuades svar.
Genom att använda appen Filmic Pro kunde jag enkelt ställa in ljudnivåerna manuellt.
Det sista rådet på listan från BBC Academy var att upptäcka, öva och bli bekväm med verktyget för
att få bra material. Jag försökte så gott jag kunde att ha det i bakhuvudet när jag var där.

Reflektioner som uppkom under inspelning
En sak som jag märkte när jag hade varit där och filmat en stund och tagit klippbilder var att det var
ingen som tog någon stor notis av att jag var där. Det var fler besökare där samtidigt som jag och de
hade alla sin mobiltelefon uppe och tog bilder och filmade. Jag blev osynlig, en i mängden. Det var
till synes svårt att avgöra vem som var där i sin roll som journalist, och vem som filmade och tog
bilder som intresserad privatperson. Jag har varit i många liknande situationer tidigare, både i min
roll som tv-reporter med fotograf och som enmansteam. Med en traditionell, större, videokamera får
man större uppmärksamhet, det blir en större grej helt enkelt för alla inblandade. Nu kändes det inte
alls så, det var helt avdramatiserat när det bara var jag och min mobiltelefon. Vid intervjusituationen,
då jag använde stativ och extern mikrofon, märkte jag dock en skillnad. Omgivningen
uppmärksammade mig och inspelningen och anpassade sig i viss utsträckning därefter.
En annan sak jag märkte när omgivningen hade förstått att jag gjorde ett tv-inslag var att de jag
filmade engagerade sig i mitt filmande. De kom med egna tips om hur och var jag borde filma. De
var vana vid att själva ta bilder och filma med sina mobiltelefoner och ville dela med sig av sina
erfarenheter med mig. De var också intresserade av vad jag använde för app för att filma.
Eftersom tiden för inspelningen och intervjun var begränsad så fick jag helt enkelt anpassa mig till
rådande situation. Och det gör man ju som ju som journalist hela tiden, oavsett om man är mojo, VJ
eller ingår i ett reportageteam. Man gör sina val löpande utifrån de situationer som uppstår. I detta
finns klara paralleller till det Donald A Schön beskriver i boken The Reflective Practioner - How
Professionals Think in Action. I kapitlet Design as a reflective conversation with the situation skriver
han om »designing as a conversation with the materials of a situation« och att den här processen är
komplex.
Because of this complexity, the designer’s move tend, happily or unhappily, to produce consequences other than
those intended. When this happens, the designer may take account of the unintended changes he has made in
the situation by forming new appreciations and understandings and by making new moves. He shapes the
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situation, in accordance with his initial appreciation of it, the situation ’talks back,’ and he responds to the
situation’s back-talk. (Schön, 1991, s 79)

Precis så upplevde jag situationen, och inte bara den utan de allra flesta intervjusituationer och
inspelningar jag har varit med om i mitt journalistiska yrkesliv. Man har en klar bild inför en
inspelning om hur man vill att det ska bli. Men väldigt sällan, eller aldrig, blir det exakt så. Istället
får man utgå ifrån »…the situation’s back-talk«. Man är en reflective practioner, helt enkelt. Att
hantera sådana här situationer, menar Donald A Schön, är svårt att lära sig på någon utbildning. Det
lär man sig genom praktiskt utövande.
Så här i efterhand kan jag också konstatera vikten av att regelbundet göra produktioner själv. Jag
upplevde en viss osäkerhet i rollen som enmansteam eftersom det var ett tag sedan jag själv gjorde
ett tv-inslag. Detta blev uppenbart vid ett av intervjutillfällena då jag bad intervjupersonen att visa
en maskin de använder för att göra husmodeller. Eftersom jag hade ställt in skärpan på
intervjupersonen innan intervjun började så hamnade han i oskärpa när han rörde sig. Det misstaget
tror jag inte att jag hade gjort om jag med större regelbundenhet hade gjort mojo-inslag. Jag antar
att jag då också lättare hade kunnat dra slutsatser.

Reflektioner under redigering
De journalister jag har intervjuat har alla uppgett att de oftast, när de gör mojo-jobb, redigerar på en
iPad för att komma åt en större skärm vilket underlättar. Våren 2018 gjorde jag ett mojo-inslag om
Cecilia Broke, mojo-reporter på SVT i Växjö, om hur hon jobbar som mojo. Det inslaget filmade jag
med iPhone, men redigerade sedan på iPad. I min gestaltning nu ville jag dock göra hela processen
på en iPhone. Jag ville testa hur det är att redigera ett helt inslag på en så pass liten skärm som en
iPhone 8 har, en betydligt mindre skärm än på en iPad.
Min första reflektion var över hur smidigt det var att jag redan har allt inspelat material på samma
apparat som jag också ska redigera på. I vanliga fall är det alltid en process att flytta över det
inspelade materialet från den apparat man har filmat med, till den apparat som man ska redigera på.
Nu finns det redan på min iPhone i samma stund som jag spelar in det. Jag använde appen Filmic
Pro för att filma och en annan app, Luma Fusion, för att redigera. Genom ett enkelt klick i Filmic
Pro gör jag klippen tillgängliga från redigeringsappen Luma Fusion. Väldigt smidigt.
Luma Fusion är också en app som redan från början är enkel att använda. Den är intuitiv och mitt
intryck är att den även för en som inte har så mycket vana av att redigera är ganska enkel och snabb
att komma igång med. När jag startar appen får jag en fråga om jag vill titta på en inledande tutorial
om grunderna i hur man jobbar i Filmic Pro. Vid eventuella ytterligare frågetecken kan jag via
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Luma Fusions Youtube-konto enkelt komma åt ytterligare tutorials. Det går att göra förvånansvärt
mycket med appen Luma Fusion, det är helt enkelt ett relativt avancerat videoredigeringsprogram
förklätt till en enkel app. Men det blir ganska snabbt pilligt att redigera på den lilla skärmen som en
iPhone 8 har. Vid flera tillfällen får jag försöka flera gånger för att utföra det jag vill göra och då har
jag ändå inte så stora fingrar. Jag förstår att de jag har intervjuat rekommenderar att redigera på en
större skärm.
En annan reflektion jag gjorde var kring ergonomin. Ganska snabbt hamnade jag i en
arbetsställning där jag sjönk ner i den stolen jag satt i och med nacken böjd, en klassisk så kallad
paddnacke. Då satt jag i en vanlig kontorsstol vid ett skrivbord. Efter ett tag flyttade jag över till en
mer avslappnad fåtölj och det var nog bättre att sitta lite mer tillbakalutad, det blev en mer bekväm
arbetsställning. Några av de jag har intervjuat tar upp som en av mobiltelefonens fördelar att man
kan sitta var som helst, till exempel på ett fik, och redigera. Min reflektion var att mobiltelefonen
nästan uppmanar mig att inte sitta vid en kontorsplats och jobba utan istället hitta en mer
avslappnad arbetsställning som man kanske hittar på exempelvis ett fik. Så ergonomin som följer av
att redigera med mobiltelefonen innebär både en risk och öppnar för nya möjligheter.
När det är dags att lägga speakerröst på ett inslag brukar en reporter vanligtvis gå in i ett därtill
anpassat ljudisolerat rum och spela in en speaker som sedan ska föras över till den dator som man
redigerar inslaget på. Nu letade jag upp ett rum som var lite tystare än det rum jag satt och
redigerade i, kopplade in en extern mikrofon (Sennheiser ClipMic Digital), ställde in ljudnivåerna
och spelade in. När jag var klar var det bara att fortsätta redigera, ljudfilerna låg ju redan i
mobiltelefonen. Snabbt och smidigt.
Det går att använda bara mobiltelefonen när jag redigerar, men ganska snart märkte jag att jag hör
bättre och får större kontroll på ljudet om jag använder hörlurar. För att koppla in mina hörlurar
behöver jag en adapter för att kunna koppla in min hörlurskontakt i telefonens lightning-kontakt.
Jag märkte också att jag behövde ladda telefonen. Ska jag göra det samtidigt innebär det att jag
behöver en adapter som gör det möjligt att både ladda telefonen och koppla in ett par hörlurar. Även
vid redigeringen finns alltså ett behov av kringutrustning.
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Värdering
Efter att ha producerat mitt mojo-inslag har jag intervjuat ytterligare fyra journalister (eller rättare
sagt tre reportrar och en produktionsledare) som i sitt arbete använder mobiltelefonen för att
producera tv-inslag. De jobbar, precis som Patrik Qvicker och Cecilia Broke som jag intervjuade i
förstudien, på olika redaktioner inom Sveriges Television.
Patrik Samuelsson arbetar som reporter på SVT Nyheter i Skellefteå. Han började på SVT som
redigerare för 20 år sedan men bytte bana för 15 år sedan och blev reporter. För honom började
mojo-intresset med att hans chef frågade honom om han ville åka på en kurs i Spanien för fem-sex
år sedan. Utan att veta vad kursen handlade om tackade Patrik ja. Det visade sig att det var en mojokurs på en vecka i regi av Circom, det europeiska public service-samarbetet. På den veckan hann han
bli frälst. Han insåg ganska fort hur bra det här var och vilka möjligheter det har. De första åren
därefter var en kamp för att få allt att fungera. Med ett system som var uppbyggt efter broadcast så
handlade mycket av problemen i början helt enkelt om hur de skulle få in mojo-materialet från en
mobiltelefon till en tv-sändning. De strukturerna fanns inte uppbyggda på SVT från början. Nu
fungerar det jättebra, berättar Patrik. Han uppskattar att idag är runt 30 procent av de inslag han gör
producerade med mobiltelefonen.
Maria Lapenkova är reporter på SVT Sörmland och jobbar utifrån redaktionen i Eskilstuna. Hon
är en av några reportrar som på ett rullande schema ibland jobbar i Nyköping. Där jobbar man själv
som reporter och rapporterar uteslutande med mobiltelefonen, det är den enda kameran de har där.
Det finns en dator där, men utan redigeringsprogram. Datorn är endast till för om behöver gå in i
SVT:s system och till exempel skriva en webb-artikel. Hennes mojo-intresse började med att de
pratade om det på redaktionen och sedan bestämde sig för att prova. Det var också av stor betydelse
att det fanns en person på SVT som de kunde vända sig till för att få veta allt om utrustning och
som såg till att de fick en ryggsäck med den mojo-utrustning som behövdes. Den personen var
Patrik Qvicker.
Tommy Ledin jobbar som produktionsledare på SVT Sport i Stockholm. Tillsammans med Patrik
Qvicker är det han som har varit med att ta fram det mojo-kit som SVT erbjuder de redaktioner
som vill börja använda mobiltelefonen i inslagsproduktionen. Anledningen till varför han fick upp
ögonen för mobiltelefonen var dels att kamerorna i telefonerna har blivit bättre och bättre och dels
den ständiga tillgången, att mobiltelefoni är ett verktyg som man alltid har med sig. Han framhåller
också att det är ett billigt produktionssätt vilket gör att SVT Sport kan bevaka mer sport till samma
pris.
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Johan Ejeborg jobbar som reporter på SVT Sport i Stockholm. För honom var en begränsad budget
anledningen till att han började med mojo. Han fick höra alldeles för många gånger att ”tyvärr har vi
inte råd att skicka någon fotograf ”. Till sist tröttnade han och började fundera på hur han ändå
skulle kunna få hem intervjuer från de sportevenemang han var ute på. Han började då använda en
iPad, den mobila filmlösning som fanns tillgänglig då, för att filma intervjuer, även om det sved i
ögon och öron hos en del fotografer.
Vi fick höra gliringar och lite sådana saker. I början när man gjorde grejer och var ute på evenemang så hade ju
fotografer väldigt mycket synpunkter på det som man levererade: ”Ah, det där såg inte riktigt bra kalibrerat ut”
eller ”där var ju ljudet inget bra” eller så där. Så det är klart att det fick man ju höra.

Idag är det annorlunda, enligt Johan. Det har blivit mer accepterat och nu använder till och med en
del fotografer mobiltelefonen för att ha det som komplettering eller om deras egna utrustning
falerar.
Tillsammans sitter de här personerna på mycket mojo-kunskap och när jag pratar med dem märker
jag snart många beröringspunkter med mina reflektioner från min gestaltning. En sak jag märkte var
att när jag filmade så var det ingen som tog någon större notis av mig. Det håller både Maria
Lapenkova och Patrik Samuelsson med om. Maria tycker att det är väldigt bekvämt att bara ha
mobiltelefonen. Det är lättare och mindre otympligt och de personer hon intervjuar blir oftast
mindre avskräckta av mobiltelefonen än av en kamera. Man kommer närmre intervjupersonerna.
Patrik nämner att det faktum att telefonen är liten gör att han kan arbeta mer diskret och inte göra
så mycket väsen av sig.
Dessutom väcker det en viss nyfikenhet bland dem man intervjuar: ”Jaha du har den där? Ja, jag har en sådan här
telefon, jag.” Alla har ju på något sätt en telefon så man kan dela erfarenheter och prata om själva grejen.

Den nyfikenheten märkte jag också av. De jag filmade engagerade sig i mitt filmande och kom med
tips på hur jag kunde göra. Det avdramatiserade inspelningssituationen och gjorde att jag kom
närmre de jag filmade.
Att komma nära är också något du måste göra när du filmar med mobiltelefonen eftersom det inte
är lämpligt att zooma. Därför måste du ”zooma med fötterna”. Patrik Samuelsson känner ibland att
han saknar möjligheten att zooma, exempelvis vid en en brand eller någon annan avspärrning när
man hamnar på ett visst avstånd från det som händer. För min del resulterade detta i att jag missade
att ta en del närbilder. Eftersom jag är van att zooma istället för att gå närmre glömdes en del bilder
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bort att tas. Det hade jag nog inte glömt bort om jag hade jobbat mer regelbundet med mojo. Just
regelbundenheten är något som Maria Lapenkova poängterar med mojo.
Det är svårt att ha lärt sig hur man gör allting med en mobiltelefon och sedan låta det gå ett år och sedan plocka
upp det. Då kan jag nästan garantera att det blir fult eller det blir dåligt ljud. Men det är som med alla de här
hantverken att man måste fortsätta öva.

Om jag hade gjort mojo mer regelbundet och helt enkelt övat mer så hade jag kunnat undvika en
del saker. I en av synkarna jag gjorde rörde intervjupersonen på sig och hamnade därför i oskärpa
efter en stund. Till nästa gång gör jag inte om det misstaget helt enkelt. Johan Ejeborg väljer att
kalla detta brist på ödmjukhet.
Många tror att det bara är att filma och sedan är det klart. Men gör man inte grundjobbet och är noggrann så
har du inte vunnit ett skit med mojo.

När du arbetar själv och använder mobiltelefonen ökar helt enkelt kraven på dig eftersom du både är
reporter och fotograf. Johan berättar att han tänker för två personer hela tiden när han filmar med
mobiltelefonen, annars blir det inte bra.
Vakenhetsgraden måste vara mycket, mycket större, eftersom är det en fotograf som filmar då blir man väldigt
bekväm och vet att här är det service liksom. Men ska du göra själv då kliver i varje fall jag in med en otroligt
stor vakenhetsgrad på det jag ska göra.

Ett bra bildseende och att kunna tekniken, att kunna ställa skärpa, bländare och ljud, det tycker de
jag har intervjuat är något som är bra att kunna om man ska jobba som mojo. Maria Lapenkova
nämner att det är just det tekniska kunnandet som hamnar i fokus.
Det går ju att filma med mobilen, alla vi kan ju göra det. Men att få det snyggt och få det bra, då gäller det att
man kan mer av tekniken. Så det blir kanske att man ska vara mer teknikkunnig än vad man var förr i tiden när
man bara skulle vara journalist. Men det tycker jag att vi rör oss mot även utan mobiltelefoner på något sätt. Nu
när man ska göra video, webbanpassad video t ex som ska ha ett annat berättande, det innebär ju också att man
kan mer än standardredigering på något sätt - så mer teknik, tror jag.

Det här sätter också fingret på något jag märkte när jag gjorde mitt inslag. Visst, det är lätt att filma,
men att få det precis så som man vill ha det, det kräver kunskap, övning och att man har vad Johan
Ejeborg kallar ”vakenhetsgrad”, annars blir det lätt fel.
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Man ser ju ganska så ofta det nu när allt fler börjar använda det att det är många som slarvar och många som
liksom inte tar det på allvar. Men det måste man göra när utrustningen är billig, va. Det är ju inte samma som
en 600 000-kronors kamera, men skillnaden tycker jag inte är 600 000 dock.

Samtidigt har de allra flesta redan från början erfarenhet av att filma med sin mobil eftersom nästan
alla har en smartphone med kamera idag. Det gör att det går fortare att lära sig grunderna i mojo,
enligt Patrik Samuelsson.
Det som är fascinerande är vilket kort insteg det är att lära sig det här, åtminstone att fota. Redigera tar väl lite
mer tid. Men de kurser man har för att lära ut en tv-kamera, det tar ju flera dagar, veckor. Medans med en
telefon kan man beta av det på en förmiddag. Det är ganska spännande, det är enkelt att lära sig.

Jag märkte under mitt arbete att redigeringen i appen Luma Fusion också var väldigt enkelt att få
grepp om. Jag har en del erfarenhet av redigering sedan tidigare, men inte så mycket av Luma
Fusion och inte av att redigera på mobiltelefonen. Men jag blev överraskad av att det går att göra så
mycket i appen, även om jag inte gjorde någon avancerad redigering så finns det möjligheten att
göra det. Det här är också något som överraskat Patrik Samuelsson.
Det som verkligen har hänt sista åren för mig är ju att redigeringen har blivit så bra. Det var det verkligen inte i
början. Då var det väldigt jobbigt att hålla på med det och nu är det jättesmidigt skulle jag vilja påstå. Jag
använder mest Luma Fusion och det börjar vara proﬀsigt, riktigt proﬀsigt till och med.

Det faktum att du både kan filma och redigera med samma apparat upplever jag som väldigt
smidigt. Du slipper steget att du måste föra över filer från kameran och in i en redigeringsdator. När
du har filmat klart så kan du sätta igång och redigera direkt. Du är dessutom inte låst till ett speciellt
redigeringsrum utan kan sätta dig var som helst och redigera. Maria Lapenkova berättar att det har
medfört att hon kan jobba mycket snabbare - allt kan göras ute på plats. Det har också fått
konsekvenser för henne och hennes kollegor som jobbar på redaktionen i Nyköping där de de
uteslutande filmar med mobiltelefon.
För min del har det handlat om att jag är mer rörlig, inte så fast och inte så låst vid en redigeringsdator eller en
plats, för vi har bara redigeringsdatorer här på kontoret (i Eskilstuna). Så en större frihet, och det har mina
kollegor, vissa, också sagt, de som är i det här i Nyköping - att de känner sig friare på något sätt.

Inför min inspelning hade jag lärt mig från förstudien att det är lätt att få skakiga bilder. Eftersom
linsen i mobiltelefonen är så liten och att man ofta håller den i handen så syns minsta lilla rörelse.
Detta blev extra uppenbart i mitt inslag eftersom jag filmade så små saker i miniatyrvärlden. Därför
har jag lärt mig läxan att alltid använda stativ eller något annat stöd för att få stadiga bilder. Ett sätt
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att få stadiga bilder om man ska följa med någon eller något är att använda en stabilisator, en så
kallad gimbal, och fästa mobiltelefonen i. I en gimbal sitter det små motorer som med hjälp av
gyroskop kompenserar eventuella skakningar så att mobiltelefonens kamera hålls helt stilla. Jag
filmade några sekvenser med gimbal till mitt inslag men valde att inte ta med de delarna i mitt
filmade inslag. Jag tyckte att de fasta bilderna passade bättre. I det mojo-kit som intresserade SVTredaktioner kan beställa ingår en gimbal och den här utvecklingen har underlättat väldigt mycket,
enligt Patrik Samuelsson, och Maria Lapenkova håller med.
Man kan till exempel springa efter en person med den här stabilisatorn och filma, utan att det ser skakigt ut.
Men för att det ska se snyggt ut så måste man tänka på det här att man ska vara mjuk i knäna och man ska röra
sig med utrustningen, inte få utrustningen att göra som du vill för då blir det fult. Och så är den här stabilisatorn
egentligen inte gjord för nyhetsproduktion på så sätt att vi måste ha in en mikrofon, annars blir det dåligt ljud
om vi bara använder mobilens mikrofon, och när en mikrofon är inne så blir stabiliseringen sämre.

Det var också anledningen till att jag inte använde gimbal när jag gjorde intervjun vid
utskärningsmaskinen (där skärpan på intervjupersonen blev dålig), jag prioriterade bra ljud framför
stadigare bild. Om jag hade kunnat använda en extern mikrofon och samtidigt ha en gimbal hade
den sekvensen blivit bättre.
När jag började redigera på den lilla skärm som iPhone 8 har märkte jag att det blev pilligt när jag
skulle titta igenom det inspelade materialet. Jag hade relativt mycket inspelat material och märkte
ganska snabbt att det var mycket som jag inte skulle behöva eller kunna använda. Det fanns
visserligen en tanke med det eftersom filmandet var en del av mitt explorativa produktionsarbete.
Men så här i efterhand hade jag vunnit på att tänka igenom vad jag skulle behöva för material och
sedan bara filma det. Det är ett arbetssätt som Patrik Samuelsson har anammat när han filmar med
mobiltelefonen.
Jag tänker nog lite mer strukturerat när jag jobbar eftersom jag filmar mycket mindre. Alltså, jag vill inte ha så
mycket material. Så där skiljer det sig, jag sållar mycket hårdare redan innan jag börjar spela in - vad jag filmar
och inte, det är väl den stora skillnaden. När jag har en kamera då filmar jag så väldigt mycket mer.

Även Johan Ejeborg framhåller förmågan att kunna planera noga och tänka mer strukturerat som en
viktig egenskap när man filmar med mobiltelefonen.
Det är en väldigt stor fördel om man har en förmåga att tänka vad man vill ha ut av en sak och iscensätta det.
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Analys och resultat
Vad utmärker mobiltelefonen som produktionsverktyg för att skapa tv-nyheter? Det är alltså det jag
har undersökt genom att genomföra en förstudie där jag har gjort research om mobiltelefonen som
produktionsverktyg samt gjort intervjuer med mojo-journalister om deras erfarenheter. Jag har
dessutom dragit egna slutsatser genom mitt explorativa produktionsarbete och tillhörande
värderingsintervjuer. Utifrån det materialet har jag sammanställt en lista med mobiltelefonens
upplevda för- och nackdelar.

Fördelar - saker som är bra

Nackdelar/utmaningar

Du har den alltid med dig och kan snabbt komma igång och
filma.

Kyla innebär ett problem. Om det är för kallt kan telefonen helt
enkelt stänga av sig själv, speciellt iPhone.

Billig teknik. Ger en chans att bevaka mer evenemang för samma
pengar. Viktig aspekt inte minst inom public service.

Zoomen. Om du zoomar försämras bildkvaliteten. (Mobiltelefoner
med optisk zoom har dock börjat dyka upp.

Allt i ett verktyg. Du kan film, redigera, skicka och sända med ett
och samma verktyg.

Batteritiden.

Snabbheten. Ger möjlighet att skapa jobb i sista stund eftersom
du både filmar, redigerar och skickar med samma verktyg.

Lätt att ljudet strular, även med externa mikrofoner.

Diskret. Ger möjlighet att arbeta diskret och inte göra så mycket
väsen av sig.

Tekniken är liten. Den går lätt sönder eller tappas lätt bort.

Användarvänligt. Lätt att lära sig.

Ingenting är perfekt. Inte bilden, inte ljudet. Sämre bild- och
ljudkvalitet.

Lätt att jobba själv. Liten enkel teknik, inte otympligt.

Det blir lätt skakiga bilder om man håller den i handen. Måste lära
sig att röra sig med tekniken, inte mot den.

Skrämmer inte. Ger möjlighet att komma närmre
intervjupersonen.

Diskret. Man gör inget väsen av sig när man använder
mobiltelefon, kan vara både positivt och negativt.

Möjlighet att ta stillbilder samtidigt som du filmar.

Behov av kringutrustning. Om det ska bli bra bild och ljud krävs
ofta kringutrustning, och det gör reportern mindre mobil.

Mer fritt. Reportrar känner sig mer rörliga och inte låsta till en
plats eller en redigeringsdator.

Svårt och pilligt att redigera på en liten iPhone-skärm.

Väcker nyfikenhet och skapar delaktighet. Alla känner till tekniken
och har egna erfarenheter.

Ergonomi. Du hamnar lätt en dålig arbetsställning när man
redigerar på iPhone (och iPad).

Kringutrustning skapar möjligheter. Till exempel en enkel gimbal
gör det möjligt att ta stadiga bilder i rörelse. Skapar därmed ett
nytt sätt att berätta.

Svårt att kontrollera skärpan manuellt om objektet rör på sig.

Enkelt att följa med folk med mobiltelefonen och ev
kompletterande kringutrustning.

Svårigheter att jobba själv, vilket man oftast gör som mojo.

Avancerad redigering. Möjligheten till avancerad redigering blir
bättre och bättre.

Utmaning att få en organisation att acceptera tekniken.

Kvalitet. Med rätt förutsättningar syns ingen skillnad på bilder
filmade med mobiltelefon jämfört med traditionella kameror.

Svårigheter att tekniskt inkorporera mojo i ett broadcast-system
som SVT - funkar bra idag.

Format. Möjlighet att enkelt filma i olika format, vertikalt eller
horisontellt. Eller filma i 4K och bestäm sedan i redigeringen vilket
format det ska levereras i.

Kräver regelbundenhet. Svårt att göra om man inte gör det
regelbundet.

Mobiltelefonen är liten - gör det möjligt att hitta vinklar och att ta
bilder som inte går att ta med en större kamera.

Man måste vara ödmjuk inför tekniken och inte slarva. Billig
teknik ställer större krav på att vara noggrann.
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Upptäckta aﬀordanser
Utifrån de här iakttagelserna har jag sedan försökt hitta vilka aﬀordanser som framträder när
mobiltelefonen används som medieproduktionsverktyg och vilka av dessa aﬀordanser som går att
använda i journalistiska syften.
Enligt Gibson är aﬀordans den möjliga användningen av ett objekt. Det syftar, som jag har skrivit
tidigare, på det potentiella användandet av ett objekt eller en resurs, när användandet eller ändamålet
hamnar utanför vad som var det förutbestämda syftet. Varje användare har dock olika behov och
intressen och uppfattar därför ett objekt olika och kan därför upptäcka olika aﬀordanser i samma
objekt. Men även de aﬀordanser som inte upptäcks eller används finns ändå där, ligger latent och
väntar på att bli upptäckta (Van Leeuwen, s 273).
För att få till en enhetlig användning av begreppet aﬀordans föreslår Evans, Pearce, Vitak och Treem
tre kriterier som de vill se bekräftade när begreppet används.
Criteria #1: Confirm proposed aﬀordance is neither the object nor a feature of the object.
Criteria #2: Confirm the proposed aﬀordance is not an outcome.
Criteria #3: Confirm the proposed criteria has variability. (Evans, Pearce, Vitak & Treem, 2016, sid 39-40)

Aﬀordans är alltså inget objekt och inte heller en funktion (feature) på objektet, utan är sprunget ur
förhållandet mellan objektet (och dess features) och användaren. Aﬀordans är inte heller resultatet
av något. Dessutom ska aﬀordansen ha ett visst omfång, det ska finnas grader av aﬀordansen.
Jag har tittat på det som utmärker mobiltelefonen som produktionsverktyg, alltså den lista som ses
ovan, och sedan utifrån kriterierna om aﬀordans ovan försökt hitta aﬀordanser hos mobiltelefonen.
Alltså något som är sprunget ur förhållandet mellan mobiltelefonen och dess funktioner (features)
och användaren, mojo-journalisten. Vad har jag då hittat? Jag har sammanställt en lista på vad jag
föreslår är aﬀordanser som uppstår när mobiltelefonen används som medieproduktionsverktyg.
Aﬀordanser som jag föreslår kan användas i journalistiska syften, i det här fallet producerandet av
tv-inslag.
Allt i ett verktyg
Kanske det som framhålls som mobiltelefonens största fördel. Allt du egentligen behöver
för att göra tv finns redan i en och samma apparat. Det som uppstår i relationen mellan
användaren och mobiltelefonen och det faktum att det är ett allt-i-ett-verktyg skapar en
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viktig aﬀordans. Det påverkar också användarens handlingsutrymme. Eller som Patrik
Samuelsson uttrycker det:
Var jag än befinner mig så kan jag liksom jobba. Jag kan skicka bilder och göra reportage, var jag än är
och när som helst. Det finns liksom inga ursäkter.

Diskret
Det är en teknik som inte gör så mycket väsen av sig. Det som inträﬀar när man som
reporter filmar med en mobiltelefon är att man inte gör så mycket väsen av sig eftersom den
är så liten och att det är något de själva har erfarenhet av. Därmed ges man också en
möjlighet att komma intervjupersonerna närmre eftersom de inte blir lika avskräckta av
mobiltelefonen som de kanske skulle ha blivit av en traditionell kamera. Detta visar både
förstudien, mina intervjuer, mitt eget produktionsarbete och tidigare forskning. (Karhunen
2017).
Snabbt
Det här hänger ihop med det faktum att allt du behöver finns i samma apparat. Det
möjliggör att göra nyhetsinslag i sista stund. Du behöver inte åka tillbaka till redaktionen
och föra över de inspelade filerna i en redigeringsdator utan kan snabbt klippa ihop ett tvinslag ute på plats och skicka.
Mer fritt
Som en följd av att man inte är låst till en redigeringsdator utan kan redigera i
mobiltelefonen upplevde Maria Lapenkova och hennes kollegor i Nyköping att de var mer
rörliga, de upplevde en större frihet. Det är något som är sprunget ur förhållandet mellan
användaren och mobiltelefonen (och dess features).
Billigt
Det är en relativt billig teknik och arbetsgivaren behöver bara betala en lön eftersom du som
mojo jobbar själv. Det faktum att det är billigt är kanske ingen aﬀordans, men den möjlighet
som skapas vill jag hävda är det. Nämligen att SVT, eller andra, har möjlighet att bevaka fler
evenemang eller händelser för samma pengar. Eftersom det kostar mindre att skicka en
ensam mojo än vad det kostar att skicka ett traditionellt team med reporter och fotograf kan
fler händelser bevakas.
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Alltid en kamera med dig
Den bästa kameran är den man har med sig sägs det. Det faktum att du alltid har din
mobiltelefon med dig skapar nya möjligheter till handling, du har alltid en möjlighet att
filma om något oväntat skulle inträﬀa.
Lättare att jobba själv
Mobiltelefonen och den eventuella kringutrustning man har med sig är lätt, enkel och inte
otymplig. Därför blir det enklare rent fysiskt att jobba själv - och snabbt. För att använda
Cecilia Brokes ord: ”När jag kommer fram med mobilen i ena handen och micken i den
andra. De hinner inte reagera innan jag har ställt mina frågor.” Den här möjligheten att
jobba lätt, enkelt och snabbt är sprungen ur förhållandet mellan användaren och
mobiltelefonen (och dess features).
Liten apparat
Mobiltelefonen är liten och gör det möjligt att filma vinklar och ta bilder som en större
kamera inte kan ta eftersom den helt enkelt inte får plats. Irländska RTÈ kallar dessa bilder
för ”Money shot” och menar att sådana bilder kan göra tittarna mer intresserade och
engagerade.
Formatalternativ
I takt med den tekniska utvecklingen förändras även sättet vi berättar på. Det har länge varit
en grundregel att video ska filmas i liggande format och att filma i stående format, vertikal
video, har länge varit en ”big no no”. Detta håller på att förändras i och med att olika sociala
medier har andra format och nyhetsproducenter och mediehus har insett att de måste finnas
med sitt material på dessa ställen också och där är det inte alltid liggande format. Här
erbjuder mobiltelefonen stor valfrihet. Det går lika bra att filma i liggande som i stående
format och appar som Filmic Pro erbjuder en rad andra alternativ om det skulle behövas.
Sprunget ur relationen mellan användaren (och dess behov) och mobiltelefonen (och dess
features) har nya sätt att berätta uppstått.
Går ej att zooma - ger ett annat berättande
Om du zoomar med en mobiltelefon blir bilden sämre eftersom det, nästan alltid, handlar
om digital zoom. Därför bör man undvika det. Istället får man ”zooma med fötterna”, det
vill säga gå närmre rent fysiskt. Det som egentligen är en brist hos mobiltelefonen kan
användaren vända till att bli något bra. Sprunget ur förhållandet mellan användaren och
mobiltelefonen (och dess features) blir en brist hos telefonen en möjlighet till ett nytt, och
kanske bättre, sätt att berätta.
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Gimbal ger möjlighet till ett nytt berättande
Eftersom mobiltelefonen är liten är det lätt att det kan bli skakiga bilder. Därför har en del
börjat använda en gimbal, en stabilisator, när de filmar. Bilderna blir stadiga och bra. Den
här stabilisatorn är inte gjord för nyhetsproduktion i första hand, men enligt Patrik
Samuelsson har de inneburit lite av en revolution, det har blivit lättare att jobba med
mobiltelefonen. Och Maria Lapenkova tycker att mobiltelefonen funkar som bäst när man
följer en person, då kan det bli ”super-super-snyggt”, ett arbetssätt som hon tror passar ett
nytt sätt att berätta, som SVT just nu försöker hitta.
Möjlighet att ta stillbilder under filmning
Maria Lapenkova berättade att möjligheten att ta stillbilder samtidigt som man filmar är
något som hon har fått upp ögonen för. Eftersom stillbilden är något som blir allt viktigare
för SVT:s publiceringar på webben så finns det ett behov av detta. En aﬀordans som går att
använda i journalistiska syften alltså.
De här punkterna tycker jag är aﬀordanser som framträder när man använder mobiltelefonen som
mediaproduktionsverktyg, alltså när man jobbar som mojo. De är också ett försök från min sida att
besvara mina två första frågeställningar:
Vilka aﬀordanser framträder när mobiltelefonen används som mediaproduktionsverktyg?
Vilka aﬀordanser hos mobiltelefonen kan användas i journalistiska syften?
Jag vill hävda att alla dessa aﬀordanser går att använda i journalistiska syften, och borde användas så
när man jobbar som mojo eftersom de jag har intervjuat framhåller dessa punkter som möjligheter
som öppnas upp när de använder mobiltelefonen.
I vilka sammanhang passar mojo bäst då? Det är lättare att komma personer nära med en
mobiltelefon, det är ett diskret sätt att arbeta. Det visar både min förstudie, mina intervjuer och mitt
gestaltningsarbete. Det är ingen teknik som skrämmer en ovan intervjuperson och med en
mobiltelefon är det lättare att få folk att ställa upp på exempelvis enkätintervjuer på stan. Mina
intervjuer har också visat att vid snabba händelser passar mobiltelefonen bäst. Vid sådana händelser
erbjuder mobiltelefonen ett snabbt sätt att rapportera. Eftersom du har allt i ett verktyg kan du
snabbt filma, klippa ihop och skicka iväg. Det går också att sända direkt från mobiltelefonen. Detta
lämpar sig extra väl vid snabba nyheter som nu kan rapporteras från i sista stund. Det passar också
bra när en reporter ska följa med en intervjuperson. Ny kringutrustning i form av exempelvis
gimbals göra att det har blivit lättare att röra sig som mojo och följa personer och ändå få bra bilder.
Det öppnar upp för nya sätt att berätta. Mobiltelefonen är en liten kamera, det är något som går att
48

utnyttja. Det går att placera kameran på ställen där en traditionell kamera inte kommer åt. Då går
det också att visa saker som kanske inte skulle gått att visa annars.
Det här är saker som redan har påverkat det journalistiska berättandet och som kommer att fortsätta
påverka det journalistiska berättandet. Större möjligheter att komma nära personer kommer
förhoppningsvis att resultera i att andra människor får komma till tals än de som vanligtvis syns i tv.
Det spåret var Eleanor Mannion på irländska RTÈ inne på när hon berättade att deras mojo-inslag
tenderade att vara ”oﬀ-diary” och ”human interest”, delvis som en följd av att det var lättare att
komma medieovana personer närmre om man använder mobiltelefon.
Mobiltelefonen öppnar också upp möjligheten att berätta i flera olika format, liggande, stående eller
kvadratiskt. Det gör det också möjligt att enkelt komma ut med det journalistiska innehållet på
andra plattformar som till exempel Instagram, Facebook eller Snapchat. Därigenom kan exempelvis
SVT också hitta ny publik, en publik som kanske inte tittar på reguljära nyhetssändningar idag. Det
är viktigt, inte minst demokratiskt sett.
SVT är just nu inne i ett förändringsarbete som bland annat har inneburit att de regionalt
prioriterar webben före de tablålagda tv-sändningarna. Maria Lapenkova berättar att de är mitt inne
i den processen nu och att de försöker förstå hur de ska berätta och hur journalistiken ska vara för
att människor ska vilja titta på det.
Jag tror att anledningen till att det är allt färre människor som tittar på tv-nyheterna är ju för att den yngre
publiken föredrar att få information på ett annat sätt och då måste den ju presenteras på ett annorlunda sätt än
vad vi har gjort under alla de här åren. Annars är det ju ingen som tittar, eller ingen ny publik som ansluter. Men
vi är liksom mitt uppe i det här nu, så det är svårt att analysera på vilket sätt journalistiken förändras, men det
gör den nog definitivt.

I den här processen tror jag att mobiltelefonen kommer att spela en större roll som
produktionsverktyg än vad den gör idag. Anledningen är de aﬀordanser som jag har hittat, det är
aﬀordanser, möjligheter till handling, som jag tror kommer att efterfrågas mer och mer och som
kommer påverka det journalistiska berättandet.
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3. Slutdiskussion och slutsatser
Got my mojo workin’ är en blueslåt som skrevs av Preston ”Red” Foster och spelades in första gången
av Ann Cole 1956. Året efter spelades den in av Muddy Waters som spred låten över världen. En
svensk version spelades in 1966 av Peps Persson med titeln Min trollmoj funkar. I det här
sammanhanget betyder mojo något annat, det är en förkortning av mobile journalism, kort och gott
mojo. Huruvida någon ser mobiltelefonen som en trollmoj låter jag vara osagt. Men om någon, för
inte allt för länge sedan, hade berättat vad en mobiltelefon går att använda till idag, undrar jag om
inte just ordet trollmoj hade legat nära till hands. Ett verktyg som är så pass litet så att du kan ha det
i fickan och som rymmer i stort sett alla de funktioner som en tv-journalist behöver idag. Du kan
hämta in information, skriva, spela in ljud och bild, redigera ihop bild och ljud och skicka iväg ett
färdigt inslag eller till och med sända direkt från din mobiltelefon. En trollmoj helt enkelt.
I mitt arbete har jag gjort research om mobiljournalistik och intervjuat mojo-journalister om deras
erfarenheter. Jag har dessutom genom att själv producera ett mojo-inslag försökt hitta vad som
utmärker mobiltelefonen som produktionsverktyg. Genom att försöka hitta vad som uppfattas som
för- och nackdelar har jag sedan formulerat en rad aﬀordanser hos mobiltelefonen som kan
användas i journalistiskt syfte.
Diskret
Snabbt
Mer fritt
Billigt
Alltid en kamera med dig
Lättare att jobba själv
Liten apparat
Formatalternativ
Går ej att zooma - ger ett annat berättande
Gimbal ger möjlighet till ett nytt berättande
Möjlighet att ta stillbilder under filmning

Det här anser jag är aﬀordanser som går att använda, och används, i journalistiska syften när man
jobbar som mojo-journalist. De jag har intervjuat framhåller dessa punkter som möjligheter som
öppnas upp när de använder mobiltelefonen.
Syftet med den här undersökningen har varit att skapa förståelse för när det passar bäst att använda
mobiltelefonen som produktionsverktyg för att göra tv-nyheter. Egentligen alltid, skulle mitt svar
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kunna vara. Under förutsättning att man har koll på de aﬀordanser jag har kommit fram till och är
medveten om de för- och nackdelar som jag har listat så går det att använda mobiltelefonen
egentligen till vad som helst. Visst, det finns begränsningar som att det inte går att zooma. Men det
öppnar upp för nya sätt att berätta, som att man får ”zooma med fötterna” och det kan i vissa fall
vändas till en fördel. Dessutom går den tekniska utvecklingen rasande fort just nu. När det här skrivs
har precis Huawei lanserat en ny mobiltelefon med 5X optisk zoom, en mobiltelefon som det alltså
går att zooma med. Jag misstänker att konkurrenterna inte ligger långt efter.
Många journalister känner sig stressade när de jobbar själva, som enmans-team med vanlig
traditionell kamera eller som mojo-journalist. De känner att de måste kompromissa med sina
journalistiska ideal när de måste hålla koll på kamera och teknik och samtidigt vara reporter.
Förhoppningsvis kan den här undersökningen, genom att lyfta fram aﬀordanser, för- och nackdelar
och visa vilket handlingsutrymme en mojo har, bidra till att fler journalister inte ska behöva
kompromissa med sina journalistiska ideal när de jobbar som mojo-journalister.
Inom medielogiken talar man bland annat om att teknologiska villkor och förutsättningar samt
organisatoriska och institutionella faktorer och sambandet dem emellan styr hur medier rapporterar
och formar sina nyheter. Här passar mobiltelefonen och mojo-journalisten som hand i handske
skulle jag vilja hävda genom att titta på de aﬀordanser som jag har kommit fram till. Det är ett
billigt och snabbt produktionssätt vilket gör att fler händelser kan bevakas för samma pengar,
kameran har journalisten alltid med sig och mobiltelefonen som verktyg och dess kringutrustning
möjliggör för nya sätt att berätta och på fler plattformar. Förhoppningsvis når man på så sätt också
en ny och större publik.
Efter att ha grävt ner sig i ämnet mojo under en längre tid och nästan uteslutande ha läst ord och
sett klipp på och pratat med journalister som sjunger mojons lov var det ganska uppfriskande att
komma tillbaka till Nick Garnetts blogg. Han är en före detta BBC-medarbetare, föreläsare och
utbildare på BBC Academy som visserligen också lovsjunger mojo, men förra året skrev han helt
sonika att ”Mobile Journalism Is Dead”.
We don’t need the term MoJo anymore. The skillset still exists, the need for journalists to be mobile still exists...
but it means nothing to anyone who’s started out in the world of journalism in the last five years or so.
It’s a redundant phrase.13

Garnett menar att det fanns en tid då mobila journalister var journalister plus lite extra eftersom de
hade en smartphone. Men idag har allt fler en egen smartphone, och den som inte kan ta bilder,
13

http://nickgarnett.co.uk/mobile-journalism-is-dead/
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filma eller spela in en intervju med den lever på lånad tid. Men det betyder inte att alla kan göra
samma saker som en journalist som använder sig av sin smartphone kan, menar Garnett. Därför är
det viktigt, i en tid när nästan alla har en smartphone, att betona ordet journalistik snarare än mobil
i begreppet mojo, mobile journalism, menar Garnett.
The training we need to give now is not how to create the content. We can all create. There is still a need to
explain and ease the editing process – it’s getting easier but the learning curve is a steep one
but, more importantly, we have a duty to those who are joining us to explain the nuts and bolts of truth, selfediting, an awareness of journalistic law, of defamation, of libel, of the importance of cultivating contacts, about
responsibility and the pre-requisite of desire to uncover the things that people don’t want you to talk about. We
need to be able to tell people what’s happened.
The term, ‘Mobile Journalism’ is dead and we should stop using it. Long live Journalism. 14

Vidare forskning
SVT är som jag nämnt mitt inne i en förändringsprocess, inte minst hur de jobbar med mojo. Bara
det senaste året öppnat fyra helt nya redaktioner runt om i Sverige med reportrar som producerar
allt material enbart med mobilen/iPad. Fyra vita fläckar på SVT:s karta som alltså bevakas bättre helt och hållet tack vare mojo-strategin. Det förändringsarbetet och den processen vore intressant
att forska vidare på.
Jag har varit inne och snuddat på det i men text, men att ta ett större grepp på om, och i så fall hur,
användandet av mobiltelefonen som medieproduktionsverktyg förändrar sättet att berätta vore också
intressant.
I det här arbetet har jag tittat på hur mobiltelefonens används främst här i Europa och på SVT i
synnerhet. En fråga för vidare forskning skulle kunna vara att titta på mobiljournalistikens roll
länder med en begynnande demokratiprocess. I Sudan till exempel kom en Instagrambild15 på en
ung kvinna som talade till folket från ett biltak att spela en stor roll och bilden spreds över världen.
Bara den bilden skulle kunna vara värd att forska vidare på.
Det vore också intressant att titta på hur mobiltelefonen används som produktionsverktyg för att
göra tv-nyheter i andra delar av världen. I Asien är det till exempel väldigt mycket mer utbrett än
här. Det vore intressant att titta på hur de jobbar där.

14

http://nickgarnett.co.uk/mobile-journalism-is-dead/

http://www.bbc.com/culture/story/20190423-how-to-create-an-iconic-image?
ocid=fbcul&fbclid=IwAR00nV6mJ_M_zhYIb93B7rcelVsGv5na8t2upj4t5VaWZOMM01Kppz2mFGE
15
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