
 

360° produktion för nyhetsmedia - tio budord 
 
När man producerar 360° material för nyhetsmedia finns det några saker som är viktiga att 
ta i beaktande, före, under och efter att man producerat själva innehållet. Mycket är 
avhängigt av sammanhanget - är man utomhus, är man i en kommunfullmäktigesal eller 
någon annanstans - och de medverkande - vill man intervjua någon i bild eller räcker det 
med en stå-upp kommentar för att förmedla information. Mycket har också att göra med ens 
egen roll i sammanhanget. 
 
Journalistens roll 
 
I 360° produktion förändras journalistens roll något. Man bibehåller sitt uppdrag som 
informationsförmedlare och som tolk av komplicerade skeenden, alltså den som tar 
verkligheten och vad som hänt eller händer och förklarar skeendena på ett förståeligt sätt åt 
tittare eller läsare. Men man lägger till rollen som guide, som den som också tolkar 
situationen och omgivningen åt användaren, för att fördjupa sammanhanget, öka kunskapen 
och ge en mer fullödig upplevelse. Detta ställer nya krav på journalisten, men ökar samtidigt 
möjligheten att erbjuda mer åt användaren, tittaren och läsaren. 
 
Principer 
 
Vissa principer gäller för samtliga produktioner som görs för en 360°-upplevelse inom 
nyhetsrapportering. Dessa har vi strävat efter att kondensera nedan till en slags check-list 
för den som planerar att rapportera i 360°. 
 

1. FÖRPRODUCERA 
Ta reda på så mycket som möjligt gällande platsen du kommer att spela in på på 
förhand samt vilka personer som kommer att figurera i materialet. Om det visar sig att 
det behövs material med för att förbättra upplevelsen, ta med. Exempelvis kan du 
vilja ta med en enkel LED-panel på stativ för att bättre lysa upp någon detalj som du 
vill att publiken ska fästa extra uppmärksamhet vid. Det kan också hända att du vill 
skärma av någon vinkel genom att placera en förgrund på strategiskt ställe. 

 
2. ISCENSÄTT 

Utvärdera situationen utgående från kamerans position i scenen. Utgå ifrån att 
publiken kommer att ta tillfället i akt att se sig omkring, oberoende av hur intressant 
din rapportering är. I mån av möjlighet, ta bort eller dölj ovidkommande detaljer som 
kan dra onödig uppmärksamhet till sig, så att publiken inte börjar koncentrera sig på 
den detaljen istället för på vad du försöker förmedla åt dem. 
 

3. PLACERA KAMERAN 
Placera kameran mitt i händelsernas centrum med minimalt avstånd till det som sker. 
Sträva efter mycket rörelseenergi i alla riktningar runt kameran. En rörlig kamera kan 
ge en bild som fångar intresset under en betydligt längre tid än en statisk. Om 
statiska bilder används bör man överväga att byta bild relativt ofta.  
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Vid scener med personer som talar till kameran eller för en dialog skall kameran 
befinner sig strax under ögonhöjd. Eftersom vidvinkeleffekten ofta är rätt stark blir 
360-bilden från en lågt eller för högt placerad kamera förvrängd.  
Allt beror dock på vad som eftersträvas, att placera kameran i överraskande vinklar 
och platser kan ge en scen mer spänning.  
 

4. PLACERA DIG 
Ställ dig (och den som blir  intervjuad) på ett passligt avstånd från kameran, ca 1 
meter, så att “fish eye” effekten inte förvränger din bild. Kommer du för långt från 
kameran känns du snabbt väldigt långt borta, men är du för nära drar du alla 
uppmärksamhet till dig samtidigt som du ser märklig ut i bild. Håll avståndet om du 
planerar att röra dig i rummet. Du kan dock fånga publikens uppmärksamhet, 
speciellt i början, och också om du vill återfå deras uppmärksamhet efter att de tittat 
på något annat, genom exempelvis ett något överdrivet, tillfälligt gestikulerande i 
riktning mot kameran. 
 

5. GUIDA PUBLIKEN 
Utgå ifrån att publikens visuella uppmärksamhet inte hålls koncentrerad på dig under 
någon längre stund, oberoende av hur intressant din berättelse är. Tänk därför att din 
roll är större än så; samtidigt som du förmedlar information så guidar du publiken i 
scenen du erbjuder dem. Ta för vana att efter ett par inledande meningar som 
berättar var publiken är, varför de är där och vem du är, berätta vad de kan se 
omkring sig. Använd specifika ord - “om du tittar åt vänster ser du dörren som leder in 
till plenisalen. Om du tittar åt höger finns korridoren som leder till ytterdörrarna. Rakt 
bakom dig sitter receptionisterna som samtidigt fungerar som telefonväxel.”. För att 
hjälpa tittaren - alltså vart “höger” eller “vänster” är, speciellt om de redan hunnit börja 
se sig omkring i scenen, kan man gestikulera eller peka. Man kan också låta bli att 
använda sig av riktningar - att säga exempelvis “vi kan se en staty föreställande 
Michelangelo”, samtidigt som man visar med handen, kan också fungera. 
 
Ett fungerande grepp är även att beskriva upplevelsen av en situation med 
berättarröst (voice over) samtidigt som den illustreras med 360-bilder. Detta ger 
tittaren utrymme att själv upptäcka scenen samtidigt som berättandet fortskrider. Då 
finns inte journalisten nödvändigtvis med som berättare i bild, åtminstone inte hela 
tiden. 
 

6. KORT OCH KÄRNFULLT 
Ju längre du berättar om ett skeende, desto större är chansen att publiken istället 
börjar se sig omkring och fokusera på annat eller helt sonika avbryter upplevelsen. 
Se 360° produktionen som ett sätt att ge folk känslan för hur en situation är, för att 
sedan bjuda in dem att ta del av djuplodande information och analys via andra 
plattformar. Undantag kan göras för verkligt händelsefyllda scenarion, som 
exempelvis sporthändelser, där man byter scen rätt ofta och det alltid är fullt med 
action runt omkring en. I ett sådant sammanhang är dock guidningen av yttersta vikt, 
för att inte förvirra publiken. 
Det är svårt att säga hur lång en 360° upplevelse ska vara. Ju intressantare desto 
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längre håller den, men även de mest påkostade 360° produktionerna byter scener 
väldigt ofta, eller bjuder på ny information ofta.  

 
7. AVSÄTT TID 

Att producera i 360° kräver mer tid att förbereda, mer tid att spela in och mycket mer 
tid att behandla det färdiga materialet. För nyhetsrapportering som ska ut så snabbt 
som möjligt är det inte att rekommendera att planera en längre exposé i 360°, i och 
med att behandlings och klipptiden blir så pass mycket längre är med vanlig video. 
För längre rapporteringar i 360° är features en lämpligare kategori.  
 

8. UTFORMNING OCH INNEHÅLL I SYMBIOS 
Den absolut bästa effekten och upplevelsen av en 360 produkt får användaren när 
utformningen - var kameran är placerad, vad som händer runt omkring, vad som ger 
ett mervärde - och innehållet - det man diskuterar och berättar om, personerna man 
eventuellt intervjuar - båda är intressanta, engagerande och fängslande. Ju svagare 
endera delen av upplevelsen är, desto starkare måste den andra vara. Utformningen 
och innehållet måste stöda varandra och inte tala mot varandra. 

 
9. UPPLEVELSER - UNIKA SITUATIONER OCH UNIKA SYNVINKLAR 

En 360-upplevelse har som främsta styrka att låta användaren kliva in i ställen dit 
“vanliga” människor - eller ibland människor överhuvudtaget - inte kan gå. Det kan 
handla om att sitta i en sushiskål och åka längs ett band i en restaurang, eller att 
befinna sig högt upp på något berg, vara mitt inne i tjurrusningarna i Pamplona, i en 
nedförsbacke i Ruka eller något annat. 360-upplevelsen ger användaren chansen att 
vara någonstans och se världen ur en synvinkel de annars inte skulle kunna uppnå. 
Att bara sätta kameran på ett skrivbord i ett kontorslandskap, däremot, är ointressant 
för nästan vem som helst (såvida det inte är Trumps skrivbord exempelvis, se 
föregående punkt). 
 

10. BEJAKA EN ITERATIV PROCESS 
Det är att rekommendera att låta 360-produktionen ta den tid den behöver, om det 
bara är möjligt. Om tidtabellen medger att man hinner spela in en kort version av 
berättelsen man vill framföra och ta in den på en laptop och analysera den innan 
man producerar den “riktiga” 360°-upplevelsen, kan man lära sig mycket om vad som 
fungerar och inte fungerar i den verkliga situationen. Bör journalisten stå på något 
visst ställe? Finns det något i bakgrunderna som drar till sig uppmärksamheten på fel 
sätt? Hur länge orkar man som användare se på samma bild i ett sträck, eller måste 
man byta bildvinkel oftare? Då kan man också se vad som annat kan behövas, 
exempelvis stöd av text och/eller grafik i videon för att hjälpa tittaren, osv. 
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